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اقتراض الكويت ١٢ مليار دينار في عام.. مستحيل!
السجن أو الغرامة.. ملخالفة التجمعات

أحمد مغربي

كشف مصدر حكومي رفيع املستوى 
لـ «األنباء»، ان الكويت تواجه مشكلة 
حادة في توفير السيولة املالية الالزمة 
لإلنفــاق على امليزانية العامة للدولة 
والوفــاء باملصروفــات، مشــيرا إلى 
ان العجــز املالي املقــدر بنحو ١٠ إلى
١٢ مليــار دينار خالل الســنة املالية 
املقبلة يصعب اقتراضه من الســوق 
العاملــي خالل ســنة واحدة (في حال 
إقرار قانون الديــن العام)، وذلك في 
ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي 
مير بها العالم جراء جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الكويت باستطاعتها 
اقتراض ٣ مليارات دينار كحد أقصى 

خالل عام واحد فقط.
وقال ان املشروع بقانون بأخذ مبلغ 
مــن احتياطي األجيــال القادمة مبا ال 
يتجاوز ٥ مليارات دينار سنويا ملواجهة 
أي عجز يطرأ علــى االحتياطي العام 
للدولة لن يؤثر على صندوق احتياطي 
األجيال أو يتسبب في نفاده على مدار 
السنوات القادمة. وذكر ان االجتماعات 
التي دارات خــالل الفترة املاضية بني 
وزارة املالية والهيئة العامة لالستثمار 
ومجلس الوزراء شددت على ضرورة 
تخفيض املصروفات وزيادة اإليرادات 
غير النفطية بالتزامن مع السحب من 
صندوق األجيال حلل مشكلة السيولة 

املزمنة.
من جهة أخرى، قال املصدر ان هناك 
اتفاقا سيتم إبرامه خالل الفترة املقبلة 
مع مؤسسة البترول الكويتية إلعادة 
جدولة دفعات توريد األرباح احملتجزة 
لدى «البترول» لتصبح ١٢ الى ١٥ سنة 
فقط، حيث يصعب توريد تلك األرباح 

حاليا.

أمير زكي - بداح العنزي  

حذر وكيل الداخلية املســاعد لشؤون األمن العام اللواء فراج الزعبي، 
من مخالفة قرارات مجلس الوزراء بشأن التجمعات، الفتا الى أن العقوبات 
املترتبــة على ذلك تعني اإلحالة إلى القضاء واحتمال اســتحقاق عقوبات 
تصل إلى احلبس ٣ أشــهر أو غرامة بـ٥٠٠٠ دينار. وشــدد اللواء الزعبي، 

على أنه ال تهاون مع من يحاول كسر االشتراطات الصحية.
من جهة ثانية، أعلن رئيس جلنة تطبيق االشتراطات الصحية مدير عام 
البلدية م. أحمد املنفوحي عن صدور قرار بإغالق جميع مواقف السيارات 
للواجهات البحرية في شارع اخلليج العربي خالل عطلة األعياد الوطنية.

وقــال م. املنفوحــي بعد نهاية اجتماع اللجنة انه تقرر منح رؤســاء 
الفرق الرقابية في احملافظات كافة الصالحيات بإغالق املجمعات التجارية 

غير امللتزمة باالشتراطات الصحية.
التفاصيل ص٢٣

«الدستورية»: رفض
٣ طعون في انتخابات 

مجلس األمة وإعادة 
حتديد الدوائر

عبدالكرمي أحمد

قضت احملكمة الدستورية 
أمــس بعــدم قبــول طعنني 
انتخابــات  طالبــا بإبطــال 
مجلس األمة وإعادة حتديد 
الدوائر، مؤكدة أن الطاعنني 
لم يبينوا أي عناصر أو وقائع 
تتعلق بعملية االنتخاب التي 
حصلت في الدائرة االنتخابية 

اخلاصة بكل منهم.
هــذا، وقــررت احملكمــة 
تأجيــل النطــق فــي احلكم 
بالطعن في التصويت على 
منصب رئيس مجلس األمة 

الى جلسة ٣ مارس املقبل.
مــن جهة ثانيــة، قضت 
غرفــة املشــورة باحملكمــة 
بعــدم قبــول طعــن أقامه
١٣ مواطنــا ومواطنــة ضد 
اعتبــار أبنــاء املتجنســني 
كويتيني بصفة أصلية، مؤكدة 
أنــه ال مصلحــة للطاعنني

وال دليل على تضررهم من 
قانون اجلنسية، كما قضت 
بعــدم قبــول طعــن مبادة 
جترمي الربا الفاحش وآخر 
بتأديــب أعضــاء «الفتوى 

والتشريع».

مصدر حكومي لـ «األنباء»:  أزمة سيولة «خانقة» بامليزانية.. واحلل الوحيد السحب من «احتياطي األجيال».. واستدانة ٣ مليارات كحد أقصى خالل سنة واحدة فقط وفقًا للتوقعات

املنفوحي: إغالق مواقف السيارات بالواجهة البحرية خالل العطلة

حمل تطبيق Zappar    شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

تشغيل املطار ٢٤ ساعة ٧ مارس
أحمد مغربي

أصــدر مديــر إدارة النقل اجلوي في 
اإلدارة العامــة للطيــران املدني عبداهللا 
الراجحي تعميما يقضي بفتح مطار الكويت 
الدولي على مدار ٢٤ ساعة يوميا اعتبارا 
من ٧ مارس. ومت إبالغ الشركات العاملة 
باملطار لتزويد «الطيران املدني» بطلبات 
تعديل اخلانات الزمنية. وقالت مصادر 
لـ«األنباء» ان املطار لم يقم بتشغيل أي 
رحالت جتارية مغادرة وقادمة من ٨ مساء 
حتــى ٤ صباحــا، وبذلك فإن التشــغيل 

سيكون على مدار ٢٤ ساعة يوميا.
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األمير: ليوفق اهللا اجلميع ويسّدد اخلطى خلدمة الوطن ورفعته
اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
بقصــر بيــان صبــاح امــس 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد.
كما استقبل سموه رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
واســتقبل ســموه ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد.
كما اســتقبل سموه نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

أنس الصالح.
إلــى ذلــك، تلقــى صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد برقيات تهان مبناسبة 
الذكرى الستني للعيد الوطني 
والذكرى الثالثني لعيد التحرير 
من إخوانه ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، ورئيس 
مجلس األمــة مرزوق الغامن، 
وسمو رئيس احلرس الوطني 
الشــيخ ســالم العلي، وسمو 
الشــيخ ناصر احملمد، وسمو 
الشــيخ جابر املبارك، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، ونائب رئيس 
احلــرس الوطني الفريق أول 
متقاعد الشيخ أحمد النواف، 
أعربــوا فيهــا عــن مشــاعر 
الوالء والوفاء للوطن العزيز 
الدعــاء لصاحــب  وخالــص 
البــاري  بــأن ميــّن  الســمو 
عز وجل على سموه مبوفور 
الصحة ودوام العافية ملواصلة 
قيادة مسيرة اخلير والعطاء 
العزيــز، وحتقيــق  للوطــن 
املزيد مما ينشــده الوطن من 
منــاء ونهضــة وازدهــار في 

برقيــات تهــان مــن إخوانــه 
أصحــاب اجلاللــة والســمو 
قــادة دول مجلــس التعــاون 
لــدول اخلليج العربية وقادة 
الشــقيقة  العربيــة  الــدول 
والــدول الصديقــة، وذلــك 
مبناسبة الذكرى الستني للعيد 
الوطني والذكرى الثالثني لعيد 

التحرير.
هذا، وبعث سموه ببرقيات 
شــكر جوابيــة ضمنهــا بالغ 
شكره وتقديره على ما أعربوا 
عنه من طيب املشاعر بهاتني 
املناسبتني الوطنيتني، متمنيا 
لهــم دوام الصحــة وموفــور 
العافيــة وللعالقــات الطيبة 
بني الكويت والدول الشقيقة 
والصديقــة املزيد من التطور 

والنماء.
إلــى ذلــك، بعــث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 

األحمــد ببرقيــة تهنئــة إلى 
الرئيســة كيرستي كاليواليد 
رئيســة جمهورية إســتونيا 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 
العيد الوطني لبالدها، متمنيا 
ســموه لهــا موفــور الصحة 
والعافيــة، وللبلــد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيسة كيرستي 
كاليواليد رئيســة جمهورية 
إســتونيا الصديقــة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
ذكرى العيد الوطني لبالدها، 
راجيا سموه لها دوام الصحة 

والعافية.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو استقبل ولي العهد والغامن واخلالد والصالح وتلقى برقيات تهاٍن بالذكرى الـ ٦٠ للعيد الوطني والـ ٣٠ للتحرير

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله مرزوق الغامن

ظل القيادة احلكيمة لسموه. 
هذا، وقد بادلهم سموه التهاني 
الوطنيتني  املناسبتني  بهاتني 
العزيزتني على نفوس اجلميع، 
مقدرا لهــم ما أعربوا عنه من 
صادق الدعاء لســموه وكرمي 
املشاعر نحو الوطن العزيز، 
سائال سموه املولى تعالى أن 
يوفق اجلميع ويسدد اخلطى 
خلدمة الوطن الغالي ورفعته، 
متمنيــا لهم موفــور الصحة 
والعافية، مســتذكرا ســموه 
شــهداء الكويت األبرار الذين 
بذلوا دماءهم الزكية دفاعا عن 
تراب الوطــن العزيز والذود 
عنه، ضارعا إلى املولى تعالى 
أن يتغمدهم بواســع رحمته، 
ويســكنهم فســيح جناتــه، 

وينزلهم منازل الشهداء.
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 

صاحب السمو بعث برسالة خطية إلى رئيس اإلمارات

وزير اخلارجية بحث مع نظيره اإلماراتي العالقات األخوية املتينة

السمو األمير  بعث صاحب 
الشيخ نواف األحمد رسالة خطية 
إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة، حيث قام 
السمو  الرسالة صاحب  بتسلم 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي من وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل 
لقائه بســموه تتعلق بالعالقات 
الثنائية األخوية املتينة والوطيدة 
التي تربط بني البلدين والشعبني 
الشقيقني، وسبل دعمها وتعزيزها 
في مختلف املجاالت وعلى جميع 
األصعدة.  جاء ذلك خالل الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها إلى دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة. هذا، 
وبعث وزير اخلارجية الشــيخ 
د.أحمد ناصــر احملمد ببرقية 

والتبريكات مبناسبة احتفاالت 
الستني  بالذكرى  العزيز  الوطن 
الثالثني  لالســتقالل والذكرى 
للتحرير. وإننا من خالل هاتني 
املباركتني، لنستهدي  الذكريني 
مبا قدمه أسالفنا من تضحيات 
فداء لهــذا الوطن دون أن تقعد 
بهم همــة أو تلني لهم عزمية أو 

تعوقهم مشــقة، مجددين ملقام 
ســموكم الكــرمي، حفظكم اهللا 
ورعاكم، فروض الوالء والطاعة 
والعهد على االستمرار على النهج 
اخلير لسموكم، والعمل بكل اجلهد 
املمكن لرفع راية الكويت العزيزة 
وإعالء شــأنها، والدفاع عن 
مصاحلها ومشاغلها في جميع 
احملافل الدولية، وإننا نستهدي 
بنهج قيادتكم وحكمتها من أجل 
الغالي  بلدنا  مواصلة خدمــة 
وشعبه العزيز في ظل رعايتكم 
احلانية، سائلني اهللا عز وجل أن 
ميدنا بعونه ويهدينا بتوفيقه 
لنسير على نفس الدرب، باذلني 
في ســبيل رفعــة الوطن ما 
اســتطعنا. كما بعث الشــيخ 
د.أحمــد ناصر احملمد ببرقية 
تهنئة مماثلة إلى سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مبناسبة 

االحتفاالت الوطنية. 

صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتسلم رسالة صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد من الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد خالل لقائه الشيخ عبداهللا بن زايد

تهنئة الى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد مبناسبة 
االحتفاالت الوطنية، وهذا نص 
البرقية: يشــرفني أن أرفع الى 
مقام سموكم الكرمي شملكم اهللا 
بفائق عنايته وحفظه وباســم 
بناتكم وأبنائكم منتسبي وزارة 
اخلارجية أســمى آيات التهاني 

مصدر خاص لـ «األنباء»: 
منحى جديد لتبرعات رمضان

١٠٠١ إصابة جديدة بـ «كورونا»

بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ «األنباء»، 
أن الــوزارة ـ ممثلة بإدارة اجلمعيات واملبرات اخليرية ـ 
تعمل على إعداد املشروع اخليري اخلاص بشهر رمضان 
املقبل، موضحا أنه سيكون هناك منحى واضح يتناسب 
مــع الظروف االســتثنائية التي منر بها بســبب جائحة 
«كورونا»، حيث سيتم التركيز على توطني العمل اخليري، 
ليكون احليز األكبر هو دعم األسر املتعففة داخل الكويت، 
باإلضافة إلى مساعدة األكثر احتياجا من الفئات املتعثرة 
ماليا والطلبة املعوزين إلى جانب املساهمة ضمن الشراكة 
املجتمعية في دعم مؤسسات الرعاية احمللية. وبني املصدر 
أنه سيتم توجيه كتب للجمعيات اخليرية لطرح تصوراتهم 

ومالحظاتهم حول املشروع اخليري لشهر رمضان.

أعلنت وزارة الصحة أمس شفاء ٩٦٠ حالة من اإلصابة 
بڤيــروس كورونا املســتجد (كوفيد ـ ١٩) في الســاعات 
الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد املتعافني في البالد 
الى ١٧٥٠٤٨ فيما مت تسجيل ١٠٠١ اصابة و٥ حاالت وفاة.

وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبداهللا السند، 
خالل املؤمتر الصحافي الدوري الـ ١١٢، إن نسبة مجموع 

حاالت الشفاء من مجموع االصابات بلغت ٩٣٫٦٪.
وأشــار الى تســجيل ١٠٠١ اصابة جديدة في الساعات 
الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
إلى ١٨٧٠٠٥، كما مت تســجيل خمس حاالت وفاة ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس ١٠٦٢. وافاد بأن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقســام العناية املركزة 
بلغ ١٤٧ حالة، ليصبح بذلك املجموع الكلي ١٠٨٩٥. وأضاف 
د.السند أن عدد املسحات التي مت إجراؤها في الساعات الـ 
٢٤ املاضية بلغ ٨٧٢٤ مســحة ليبلغ مجموع الفحوصات 
١٧٥٥٥٠٠، الفتــا الى أن نســبة اإلصابات لعدد املســحات 

خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغت ١١٫٤٪.

وزراء: ندعو املواطنني إلى عدم اخلروج في مسيرات 
أو التجمع في األماكن العامة أو اخلاصة أو الدواوين

تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي الصباح باسمه ونيابة 
عن منتسبي الوزارة بأسمى آيات التهاني وأطيب 
التبريكات ملقام صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد القائــد األعلى للقوات املســلحة 
مبناســبة الذكرى الـ ٦٠ للعيد الوطني والـ ٣٠ 
ليوم التحرير. وقال الشيخ حمد اجلابر في رسالة 
تهنئة رفعها بهذه املناســبة إلى ســمو األمير: 
«إننا نعاهد سموكم على الوالء والوفاء واالستعداد 
التام للذود عن وطننا العزيز بالنفس والنفيس 
متضرعني إلى الباري جل شــأنه أن يعيد على 
سموكم هذه املناسبات الوطنية العزيزة وأنتم 
تنعمون مبوفور الصحة والعافية وعلى الشعب 
الكويتي باملجد والرخاء وأن يحفظ وطننا عزيزا 
شامخا ويدمي عليه نعمة األمن واألمان واالستقرار 
في ظل رعاية سموكم الكرمية وعهدكم امليمون 
حفظكــم اهللا ورعاكم». كما بعث الشــيخ حمد 
اجلابر رسالة تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد بهذه املناسبة، داعيا املولى عز 
وجل أن ميتع سموه بنعمة الصحة والعافية.

وبعث برسالة تهنئة أيضا إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

بدوره، تقــدم وزير الداخلية الشــيخ ثامر 
العلي ومنتســبو الوزارة بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وإلى سمو ولي العهد األمني الشيخ 
مشعل األحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد والشعب الكويتي الكرمي 

وكل من يقيم على هذه األرض الطيبة مبناسبة 
االحتفال باألعياد الوطنية.

ودعا الشــيخ ثامر العلي في بيان صحافي 
صادر عن اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بالوزارة اإلخوة املواطنني واملقيمني إلى أن تكون 
احتفاالتهــم مقتصــرة على أفراد األســرة فقط 
ومتوافقة مع قرارات مجلس الوزراء والسلطات 
الصحية في البالد بعدم اخلروج في مســيرات
أو التجمع سواء في األماكن العامة أو اخلاصة

أو الدواوين، وذلك حفاظا على أسرهم من اإلصابة 
مبرض «كوفيدـ١٩». من جانبه، هنأ وزير اإلعالم 
وزير الدولة لشــؤون الشــباب رئيس اللجنة 
الدائمة لالحتفال باألعياد واملناسبات الوطنية 
عبدالرحمن املطيري القيادة السياسية والشعب 
الكويتي الكرمي بالعيد الوطني الـ ٦٠ والذكرى 
الـ ٣٠ للتحرير. ورفع الوزير املطيري في تصريح 
صحافي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات 
إلى مقام صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وســمو ولي العهد األمني الشيخ مشعل 
األحمد وســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد مبناسبة احتفاالت البالد بأعيادها 
الوطنية. وأكد على وعي املواطنني واملقيمني في 
االلتزام والتقيد باإلجراءات الصحية والتباعد 
االجتماعي ملواجهة تداعيــات جائحة كورونا، 
مشــددا على أن مشــاعر احلب والوالء للكويت 
تبقى راسخة في نفوس أهل الكويت ووجدانهم، 
متمنيــا أن ينزوي هذا الوباء وأن تعود احلياة 

الطبيعية في البالد وفي العالم أجمع.

الكويت والسعودية.. عالقات ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ
«واس» نشرت تقريراً أوضح مدى التفاعل الرسمي والشعبي في اململكة مع الفرحة الكويتية باألعياد الوطنية

العربية  اململكــة  حرصــت 
السعودية الشقيقة على مشاركة 
الكويــت احتفاالتهــا باألعيــاد 
الوطنية. وأوضح تقرير نشرته 
وكالة األنباء السعودية (واس) 
مدى التفاعل الرسمي والشعبي 
في اململكة الشــقيقة مع فرحة 
الكويت وشعبها بهذه املناسبة 
العزيــزة. وجاء فــي التقرير: 
حتتفي الكويت اليوم اخلميس 
٢٥ اجلــاري بالذكرى الســتني 
الســتقاللها، والذكرى الثالثني 
على التحرير. وتشارك اململكة 
العربيــة الســعودية الكويــت 
حكومــة وشــعبا احتفاالتهــا 
التي تأتي في ظل وحدة الصف 
اخلليجي، وتصالح األشقاء بعد 
القمــة اخلليجية فــي «العال»، 
وسط تفاعل رســمي وشعبي 
في اململكــة يؤكد عمق العالقة 
األخوية بني القيادتني، ويعكس 
الروابــط االجتماعية املتأصلة 

بني الشعبني الشقيقني.
ومنذ إعالن الكويت االستقالل 
مــرت حتى اآلن مبراحل تطور 
وتنمية ســعت من خاللها إلى 
حتقيق أعلى املراكز بني صفوف 

وقاد صاحب السمو الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
الشيخ مشــعل األحمد الكويت 
منذ توليهما مقاليد احلكم إلى 
آفــاق جديدة تعــزز من جهود 
األميــر الراحل الشــيخ صباح 
األحمــد، رحمــه اهللا، حيــث 
حققــت جهودهمــا خــالل مدة 
قصيرة تقدما ومنوا وجناحا في 

في توطيد العالقة بني البلدين 
الشقيقني القائمة على الشراكة 
اإلســتراتيجية فــي اجلوانب 
والعســكرية  السياســية 
واللوجســتية واالقتصاديــة 

والثقافية واالجتماعية.
اململكــة  ملــوك  وجتمــع 
بأمــراء الكويت منــذ عهد امللك 
عبدالعزيز، رحمه اهللا، وحتى 
عهد خادم احلرمني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود وسمو ولي عهده األمني 
صاحب الســمو امللكــي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود حفظهما اهللا عالقة 
شخصية وإستراتيجية عميقة، 
تؤكد معنى األخــوة واملواقف 
واملصيــر املشــترك. وشــهدت 
العالقــات التاريخيــة املتينــة 
والقويــة واملتميزة بني اململكة 
الســعودية والكويت  العربية 
تطورا ومنــوا وازدهارا مطردا 
وتعاونــا كبيــرا فــي املجاالت 
كافــة، وبنيــت علــى أســس 
راســخة، جتمعهــا روابط الدم 
والدين واللغة، وجتانس األسر 

واملصاهرة، وحسن اجلوار.

مختلف املجاالت تلبي تطلعات 
الكويتي،  الشــعب  وطموحات 
وحتقيق العدالة واملساواة مبا 
يضمن االرتقاء باألمة الكويتية 
ملنافسة مصاف الدول املتقدمة.

ويسير صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد على خطا 
سلفه الشــيخ صباح األحمد ـ 
رحمــه اهللاـ  من خالل حرصه 
على وحــدة الصف اخلليجي، 
ويشارك قيادة اململكة رؤيتها 
في حتقيق مزيد من التضامن 
واالستقرار بني شعوب اخلليج 
واملنطقة ككل. ويؤكد صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وســمو ولــي عهده أن 
الوشــائج األخوية والعالقات 
الكويتيةـ  الســعودية ضاربة 
التاريخ  بجذورها في أعمــاق 
من خــالل عالقتهمــا العميقة 
واألخويــة مع خــادم احلرمني 
الشــريفني وســمو ولي عهده 
األمني، حفظهما اهللا. وحتتفي 
اململكة بقيادة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
الــذي أكمــل مســاعي األميــر 
الراحل الشــيخ صباح األحمد 

 
الدول املتقدمة، وانتهجت خططا 
تنمويــة طموحــة مــن أجــل 
اســتكمال مســيرة بناء الدولة 
احلديثة على الصعد كافة، أسهم 
فيها موقعها اإلستراتيجي حيث 
تقع في شــمال شرق اجلزيرة 
العربية، في أقصى شمال اخلليج 
العربي مبساحة تبلغ أكثر من 

١٧ ألف كيلومتر مربع.

ملشاهدة الڤيديو

بحث وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مع وزير 
اخلارجية والتعاون الدولي في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــقيقة الشــيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان أمس العالقات 
األخويــة املتينة واملتجذرة التي تربط الكويت بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة. واســتعرض اجلانبان أوجه التعاون الوثيق 
بني البلدين الشقيقني في مختلف املجاالت، كما متت مناقشة 
مجمل التطورات التي تشهدها املنطقة وكل املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية 
التي يقوم بها الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والوفد املرافق له 

إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
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قانون حق االطالع سيسهم في حتسني موقع الكويت في املؤشرات الدولية اخلاصة 
بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وحتسني بيئة األعمال واملنافسة واحلوكمة

رئيس الوزراء: علينا كمواطنني قبل أن نكون مسؤولني
أال مناطل جتاه أي خطوة تعزز النزاهة ومحاربة الفساد

ترأس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في قصر بيان امس اجتماعا 
عبــر تقنية االتصــال املرئي 
املباشــر بشــأن قانون (حق 
االطــالع علــى املعلومــات) 
وقواعــد تنفيــذه بحضــور 
الوزراء وقياديني من ٧٥ جهة 

حكومية.
وألقى سمو رئيس مجلس 
الوزراء كلمة نصها كالتالي:

يطيــب لي في البداية أن 
انتهز هذه الفرصة وأرفع إلى 
مقام صاحب الســمو األمير 
وسمو ولي عهده وللشعب 
الكويتي الكرمي أسمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة 
األعيــاد الوطنيــة املجيدة، 
سائال املولى القدير أن يحفظ 
كويتنا الغالية من كل سوء 
وأن يــدمي علينا نعمة األمن 

واالستقرار.
وال يســعني وبعد مرور 
ســنة منــذ أن مت اكتشــاف 
أول حالــة إلصابة بڤيروس 
كورونا فــي الكويت بتاريخ 
٢٠٢٠/٢/٢٤ أن أتقدم بعظيم 
الشكر والعرفان من أخواتي 
وإخواني في الصفوف األمامية 
وفي مقدمتهم الطواقم الطبية 
من أطباء وممرضني وفنيني 
ومن رجال الشرطة واجليش 
الوطنــي وقــوة  واحلــرس 
اإلطفاء العام وكافة اجلهات 
احلكومية واملتطوعني على ما 
قاموا ويقومون به من جهود 
جبارة خالل سنة كاملة وعلى 

مدار الساعة.
نســأل اهللا العلي القدير 
أن يرفع عنا هذه الغمة وأن 
يحفــظ البــالد والعبــاد إنه 

سميع الدعاء.
أخواتي وإخواني،

نلتقي وفي هذا التوقيت 
حتديدا لتبيان آليات وأدوات 

الكويت مــن هذه التدابير ما 
يعزز ضمــان حــق االطالع 
واحلصول علــى املعلومات 
والشــفافية في إدارة مرافق 

الدولة.
وفي السياق ذاته، صادقت 
الكويــت علــى العديــد مــن 
االتفاقيات في مجال مكافحة 
الفساد وقد تضمنت اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
في املادة العاشرة منها اتخاذ 
الدول األطــراف ما يلزم من 
تدابير لتعزيز الشفافية في 
العموميــة ونصت  إدارتهــا 
صراحة علــى ٣ تدابير منها 
«اعتماد إجــراءات أو لوائح 
متكن عامة الناس من احلصول 
علــى معلومات عــن كيفية 
العمومية وعمليات  إداراتها 

اتخاذ القرارات فيها».
وقــد وافق مجلــس األمة 
املوقر على املشروع احلكومي 
لقانــون حــق االطــالع على 
املعلومات في شهر أغسطس 
املاضي ومت نشره في اجلريدة 
الرســمية مما يعد مقياســا 
حقيقيا جلدية الكويت نحو 
التــي  الدوليــة  التزاماتهــا 
صادقت عليهــا ومنها العهد 
املدنيــة  الدولــي للحقــوق 
والسياســية والذي صادقت 

الدولة الســابعة عربيا بهذا 
الصدد ومن املتوقع واملأمول 
أن يســــهم هــذا القانون في 
حتســني موقــع الكويت في 
الدولية اخلاصة  املؤشــرات 
النزاهــة ومحاربة  بتعزيــز 
الفساد كمؤشــرات مدركات 
الفساد وغيرها من املؤشرات 
الدولية واإلقليمية ذات الصلة 
وكذلك يساهم في حتسني بيئة 
األعمال واملنافسة واحلوكمة 
مما سينعكس باإليجاب على 
مختلف األصعدة االقتصادية 
والسياســية واالجتماعيــة 
والثقافية ويســاهم بتعزيز 
مــن  والتمكــني  الشــفافية 
املساءلة وتعتبر هذه اخلطوة 
التشريعية ضمن جهود الدولة 
لتنفيذ استراتيجية الكويت 

للنزاهة ومكافحة الفساد.
القانون والئحته  وينظم 
التنفيذية خطوات وإجراءات 
حتتــوي علــى مــدد محددة 
تلتزم كافة اجلهات احلكومية 
والشركات التي تساهم فيها 
الدولة بنسبة تزيد على ٥٠٪ 
من رأسمالها بتقدمي معلوماتها 
املبينة بالقانون كما يترتب 
على اإلخالل بتنفيذ بنود هذا 
القانون عقوبــات تصل إلى 
احلبــس أحيانا ملــن يخالف 
بنــوده مــن املســؤولني في 

احلكومة.
أخواتي وإخواني،

ال يســعني في اخلتام إال 
أن أدعوكــم جميعــا وأدعــو 
كافة املســؤولني في اجلهات 
احلكومية واملخاطبني بأحكام 
هذا القانون إلى االلتزام مبا 
جاء به من ضوابط املوازنة 
بــني حــق االطــالع وحــق 
حمايــة اخلصوصية لألفراد 
وخصوصية املعلومات العامة 
ذات العالقة مبصالح الدولة 

العليا واجبة احلماية.

عليه الكويت واملتضمن في 
أحد بنوده على أن «احلرية 
في التماس مختلف ضروب 
املعلومــات وتلقيهــا ونقلها 
سواء بشكل مطبوع أو مكتوب 

أو بأي وسيلة أخرى».
كما يعتبر صدور القانون 
خطــوة متقدمــة إلنفــاذ ما 
التزمــت بــه الكويــت وفقا 
للمتطلبات الدولية اخلاصة 
مبكافحة الفساد والتي سبق 
أن أصــدرت الكويــت بنــاء 
عليها القانون رقم ٢ لســنة 
٢٠١٦ بإنشــاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد «نزاهة» وهذه 
القوانني وغيرها هي خطوة 
نحو إعالء مفاهيم الشفافية 
واملشاركة املجتمعية وتعكس 
رغبة جادة للحكومة لتحسني 
موقــع الكويــت الدولي في 
مؤشرات مدركات الفساد وهو 
ما حتقق إيجابيا في التقرير 
الدولي األخير الصادر مؤخرا.
وقــد أصدر وزيــر العدل 
الالئحــة التنفيذية للقانون 
تنفيــذا  املاضــي  الشــهر 
لنص القانــون وخالل املدة 
الزمنيــة احملــددة بــه وبهذا 
القانون تنضــم الكويت إلى 
الـــ ١٢٠ دولة التــي أصدرت 
تشــريعات مماثلة وتصبح 

سموه ترأس اجتماعاً للتعريف بقانون حق االطالع على املعلومات وقواعده التنفيذية

سمو الشيخ صباح اخلالد وأنس الصالح والشيخ د.باسل الصباح خالل االجتماع

تنفيــذ قانون حــق االطالع 
على املعلومات رغم استقالة 
احلكومة وتكليفها بالعاجل 
أن أهميــة  إال  األمــور،  مــن 
هذا القانــون ودوره الفعال 
فــي ترســيخ مبــدأ تعزيــز 
الفساد  الشــفافية ومكافحة 
يفــرض علينــا كمواطنــني 
قبــل أن نكــون مســؤولني 
أال مناطــل أو نســوف جتاه 
أي خطوة إيجابية ملســيرة 
جهودنا جتاه تعزيز النزاهة 
ومحاربة الفساد، السيما أن 
موعد نفاذ القانون يحتم علينا 
التواصل مع املسؤولني على 
تنفيــذ بنوده مــن القياديني 
واملعنيني والتأكد من استعداد 
كافة اجلهات احلكومية قبل 
موعــد ســريان القانون في 

تاريخ ٢٠٢١/٧/٣.
أخواتي وإخواني،

لقد تضمنت استراتيجية 
النزاهــة  الكويــت لتعزيــز 
ومكافحة الفساد ٢٠٢٤/٢٠١٩ 
والتي أطلقها املغفور له الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
في احملــور املتعلق بالقطاع 
العام هدفا استراتيجيا يتمثل 
في تعزيــز النزاهة وتطوير 
كفاءة اخلدمات العامة، حيث 
أدرج ذلك كأولوية بأن اتخذت 

اخلالد دّشن آلية إدارة عمليات 
احلوادث الكبرى التابعة لقوة اإلطفاء

دّشن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد آلية إدارة عمليات احلوادث 
الكبــرى التابعة لقوة اإلطفاء العام. رافق 
ســموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. 
واســتمع سموه إلى شرح من رئيس قوة 
اإلطفاء العام الفريق خالد املكراد عن اآللية 

املزودة بكل أجهزة االتصاالت والكاميرات 
احلرارية والتي حتتوي أيضا على شاشات 
عرض ذكيــة وطائرة بدون طيار (درون) 
تســاعد في الكشــف امليداني عن احلرائق 
وجميع عمليات اإلنقــاذ، كما تضم اآللية 
غرفة اجتماعات ميدانية لكبار مســؤولي 

الدولة في حال األزمات والطوارئ.

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد يدشن آلية إدارة عمليات احلوادث الكبرى التابعة لقوة اإلطفاء

األحمد لـ «األنباء»: االنتهاء من تأهيل 
الشركات للتخلص من إطارات «أرحية» 

دارين العلي 

أعلــن مدير عــام الهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهللا 
األحمــد، أن الهيئة قامت مبا 
يلــزم لالنتهــاء مــن تأهيل 
الشركات املتخصصة للتعامل 
مع إطارات أرحية في مسارين 
مت اعتمادهما لالنتهاء من هذه 
املشــكلة.  ولفت األحمد في 
تصريح لـ «األنباء»، إلى أن 
هذه الشــركات التي تتواجد 
حاليــا في املوقع تعمل وفق 

خطــني متوازيــني للتخلــص من اإلطــارات، 
األول عبــر تقطيعهــا في املوقــع وتصديرها 
خارج الدولة مباشرة، والثاني عبر نقلها الى 
«الســاملي» والتخلص منها هنــاك بالطريقة 
املناسبة.  وأكد أن الهيئة تقوم مبتابعة عمل 

هذه الشركات وستمضي قدما 
بهذه املشاريع لتسليم األرض 
إلى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية في أغسطس املقبل 
بهدف توزيعهــا للمواطنني 
الذين طال انتظارهم لتسلم 
قســائم منطقة جنوب سعد 
العبداهللا.  وقــال األحمد إن 
معظم العوائق املوجودة في 
املنطقة متــت إزالتها ومنها 
التــي مت  الدواجــن  شــركة 
استبدال موقعها بآخر حتت 
إشراف الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية وشركة املعادن التي أعطيت 
أرضا بديلة لها في ميناء عبداهللا، مشيرا الى ان 
العوائق املتبقية في املنطقة تتمثل في مشكلة 
اإلطارات التي تعهدت الهيئة باالنتهاء منها في 
غضون ستة أشهر أي بحلول شهر أغسطس.

تعمل على مسارين.. التقطيع ثم التصدير أو النقل إلى «الساملي»

الشيخ عبداهللا األحمد
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«املهن الهندسية» على طاولة «البلدي» اإلثنني
بداح العنزي

البلدي  يبحث املجلــس 
فــي جلســته العاديــة يوم 
االثنني املقبل برئاسة أسامة 
العتيبي، وذلك قبل العطلة 
الربيعيــة للمجلــس والتي 
ســتبدأ ١٣ مارس وتســتمر 
املقبلــني،  حتــى ١٣ مايــو 
مشــروع القــرار الــوزاري 
بشــأن الئحــة مزاولة املهن 
للمكاتب الهندســية والدور 
االستشــارية، كما يتضمن 

جدول أعمال اجللسة ما يلي:
االقتراح املقدم من األعضاء، د.حسن كمال، 
مشــعل احلمضــان، م. مها البغلــي، وأحمد 
العنزي، بشأن ظهور شروخ في إسفلت تقاطع 

الدروازة وإغالق احلركة املرورية.
الرد على األسئلة املقدمة من األعضاء:

أحمد العنزي بشأن املخالفات والتعديات 
على منتزه اجلهراء، ومن د.م حسن كمال بشأن 
التصميم الزلزالي للمباني، ومن د.م.حسن 
كمال بشأن هدم املباني في أسواق املباركية، 
ومن م.عبدالسالم الرندي بشأن شركات تدوير 
النفايات، ومن د.علي بن ســاير بشــأن عدم 
وضع لوحات إرشادية ملنطقة صيهد العوازم 
والشدادية في مدينة صباح السالم اجلامعية
طلب وزارة الشــؤون االجتماعية إضافة 
محالت بالطابق األرضي مببنى السوق املركزي 
وذلك باستقطاع مساحة من السوق املركزي 

الكائن مبركز ضاحية الدسمة.
االقتراح املقدم من العضو عبد الوهاب 
بورســلي، بشــأن إطالق اســم الشيخ: 
ناصر صباح األحمد على منطقة شمال 

غرب الصليبخات.
اقتراح العضو عبدالعزيز 
املعجل، بشأن توسعة مواقف 
ســيارات مســجد السدحان 
واحلديقة قطعة (٧) مبنطقة 

الفيحاء.
االقتراح املقدم من العضو 
حمدي العازمي، بشأن إلغاء 
غرف املساج بالبند رقم ٣٩ 
معهد صحي رجالي ونسائية.

االقتراح املقدم من العضو 
عبداهللا الرومي، بشأن إزالة 
العوائــق املروريــة مقابــل 

مستشفى السيف وإلغاء االلتفاف.
طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
تخصيص أراض في مختلف محافظات الدولة 
إلنشاء ورش تأهيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

االقتــراح املقدم من األعضــاء د.علي بن 
ساير، عبداهللا الرومي، بشأن تسوير براحة 

في منطقة سلوى قطعة ٨.
مشعل محمد احلمضان، بشأن عمل مطب 
صناعــي في منطقة مشــرف قطعة رقم (٢) 

شارع (٥٣).
االقتراح املقدم من العضو عبداهللا الرومي 
بشــأن إغالق الباب اخللفي املدرســة الغامن 

ثنائية اللغة اخلاصة بسلوي قطعة (٦).
االقتراح املشــترك واملقدم مــن األعضاء 
د.علي سايربن ساير، حمدي نصار العازمي 
وعبداهللا مرزوق الرومي بشأن إنشاء مسلخ 

مركزي وسوق ماشية في مزارع الوفرة.
االقتراح املقدم من العضو م.عبدالســالم 
الرندي بشأن نقل وصيانة وجتميل احلدائق 
العامة داخــل املناطق الســكنية للجمعيات 

التعاونية.

أسامة العتيبي

أمير قطر ورئيس وزرائها استقبال وزير الدفاع

استقبل أمير دولة قطر الشقيقة صاحب 
الســمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمس 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
الشــيخ حمد جابر العلي، وذلك مبناســبة 
زيارته لدولة قطر للمشاركة في حفل افتتاح 

مشروع «محور صباح األحمد».
ونقــل الوزير إلى صاحب الســمو أمير 
دولة قطر وللشعب القطري الوفي حتيات 
وتقدير صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، على كرمي ما عبروا عنه من مشاعر 
املــودة واحملبة جتاه بلدنــا الكويت والتي 
جتسدت بتسمية احملور باسم سمو األمير 

الراحل، طيب اهللا ثراه.
كذلك اســتقبل رئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة في دولة قطر الشــقيقة 
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني أمس نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 

حمد جابر العلي.

وأكد الشيخ حمد جابر العلي خالل اللقاء 
أهمية التباحث والتشاور املستمر مع األشقاء 
في دولة قطر والعمل على تعزيز وتطوير 
العالقات في كل مجاالت التنمية والتعاون 
مبا يخدم البلدين ويحقق مصالح الشعبني 

الشقيقني.
حضر املقابلتني سفيرنا لدى دولة قطر 

حفيظ العجمي.
وكان ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفــاع الشــيخ حمد جابر 
العلي، قد توجه أمس إلى دولة قطر الشقيقة 
للمشاركة في حفل افتتاح مشروع «محور 

صباح األحمد» في العاصمة الدوحة.
وكان فــي وداعه لــدى مغادرته رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن خالد 
صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب 
فهد جابر العلي ونائب رئيس األركان العامة 

للجيش الفريق الركن فهد الناصر.

مبناسبة زيارته للمشاركة بافتتاح «محور صباح األحمد» في الدوحة

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني مستقبال الشيخ حمد جابر العلي

أمير دولة قطر الشقيقة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني مستقبال الشيخ حمد جابر العلي

نائب رئيس الوزراء القطري أقام مأدبة غداء
على شرف حمد جابر العلي

ولي العهد: نستذكر بالفخر واالعتزاز شهداء الوطن البواسل
استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا، بقصر 
بيــان صباح أمــس رئيس مجلس 
األمــة مرزوق الغامن. كما اســتقبل 
ســموه صباح أمس ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
واستقبل سموه أيضا نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء أنس الصالح.
كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا، رسالة 
تهنئة من رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن أعرب فيها باسمه ونيابة عن 
إخوانــه أعضاء مجلــس األمة عن 
أطيب التهاني بحلول الذكرى الستني 
الستقالل الكويت والذكرى الثالثني 
ليوم التحرير ســائال املولى العلي 
القديــر أن يعيد هاتني املناســبتني 
الوطنيتني على سموه، حفظه اهللا، 
وعلى وطننا العزيز وشعبه الوفي 
باخلير واليمن والبركات وأن يدمي 
علــى الوطــن نعمة األمــن واألمان 
واالســتقرار ومين عليه مبزيد من 
التقدم والنهضــة والنماء من أجل 
إعــالء رايــة الوطن عاليــة خفاقة 
بعزة ورســوخ وأن يحفظ ســموه 
ذخرا للكويت وشعبها الوفي وعونا 
وعضداً لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وأن 
ميتع ســموه بوافر الصحة ودوام 

العافية والسعادة.
وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، برسالة 
شــكر جوابية إلــى رئيس مجلس 
األمة ضمنها سموه خالص التهاني 
والتبريكات على ما عبر عنه وإخوانه 
أعضاء مجلس األمة بهاتني املناسبتني 
الغاليتني علينا جميعا مبتهال إلى 
املولى تعالى أن يحفظ وطننا العزيز 
من كل سوء وأن يظل دوما مرفوعة 
هامته خفاقة رايته وأن يسبغ عليهم 
جميعا نعمة الصحة والعافية وأن 
يكلــل جهودهــم دائمــا بالتوفيق 
والسداد في سبيل حتقيق املصالح 
العليا لكويتنا الغالية وأهلها األوفياء 
في ظل القيــادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 

حفظه اهللا ورعاه، ذخرا للبالد.
وبعث ســمو ولي العهد، حفظه 
اهللا، برسالة تهنئة إلى سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
عبر فيها سموه عن أصدق التهاني 
وأطيب التبريكات مبناسبة ذكرى 
الوطنــي للكويــت ويــوم  العيــد 
التحرير، داعيا املولى عز وجل أن 
يعيد هاتني املناســبتني الوطنيتني 
على ســموه وهو يتمتــع مبوفور 
الصحة والعافية، معربا سمو ولي 

شــكر جوابيــة من الشــيخ مبارك 
العبداهللا ضمنهــا خالص التهاني 
وأطيب التمنيات بهاتني املناسبتني 
العزيزتني، سائال اهللا عز وجل أن 
يعيدهما على ســموه وعلى وطننا 
الغالي وأهله األوفياء بالعزة والرفعة 
وأن يعم السالم واألمن واألمان ربوع 
الوطن الغالي لتحقيق كل ما يصبو 

إليه من تنمية وازدهار.
كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، برقيات 
تهاٍن من كبار الشيوخ وسمو الشيخ 
ناصر احملمد وســمو الشيخ جابر 
املبارك وسمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ونائب رئيس احلرس 
الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ 
أحمد النواف، ضمنوها أصدق آيات 
التهاني وأسمى التبريكات مبناسبة 
احتفاالت الكويــت بالعيد الوطني 
الستني وذكرى يوم التحرير الثالثني، 
معربــني عن بالغ االعتــزاز بجهود 
ســموه ومســيرته احلافلة بالبذل 
والعطاء ومقدرين دعمه املتواصل 
ورعايته الكرمية التي نسترشد بها 
لتحقيــق كل ما يصبو إليه الوطن 
واملواطن، سائلني اهللا تعالى أن مين 
على سموه مبوفور الصحة ومتام 
العافية وعلى كويتنا الغالية بدوام 
التقدم والرفعــة واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة والرعاية الكرمية 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي 

العهد، حفظهما اهللا ورعاهما.
كمــا تلقــى ســموه حفظه اهللا 
برقيات تهاٍن من الوزراء واحملافظني 
وكبار املسؤولني بالدولة وأعضاء 
السلك الديبلوماسي وأعضاء مجلس 
األمة وعدد كبير من املواطنني الكرام 
واملقيمني األوفياء مبناســبة العيد 

الوطني وذكرى يوم التحرير، راجني 
اهللا سبحانه وتعالى أن يدمي على 
سموه موفور الصحة ومتام العافية 
والعمر املديد وعلى دولتنا احلبيبة 
باألمن واألمــان ومبزيد من التقدم 

واالزدهار والرخاء.
وقــد بعــث ســمو ولــي العهد 
ببرقيات شكر جوابية للجميع أعرب 
فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره 
على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة 
جسدت روح الوحدة الوطنية ألهل 
الكويت األوفياء، مثمنا سموه القيم 
والوالء والوفاء ألبناء الكويت مما 
حفــظ للوطن وحدته وقوته على 
مر الزمن وباإلجنازات التي حققها 
شباب الكويت في مختلف املجاالت، 
ســائال اهللا عــز وجــل أن يعيــد 
هذه املناســبات الوطنيــة الغالية 
على قلوبنــا جميعا وعلى وطننا 
الغالي مبزيد من التقدم واالزدهار 
والرفعــة والرخاء وأن يدمي عليه 
نعمــة األمن واألمان واالســتقرار 
حتت ظل القيــادة احلكيمة لقائد 
مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه، ذخــرا للبالد 
مستذكرا سموه حفظه اهللا شهداء 
الكويت وما قدموه من تضحيات 
جليلــة جــادت بهــا أرواحهم في 
ســبيل احلفاظ على تراب الوطن 
العزيز وســطروا أروع البطوالت 
والتضحيات وبذلوا أرواحهم إلعالء 
رايته والذود عــن ترابه الطاهر، 
متضرعــا إلــى املولــى تعالى أن 
يتغمدهم بواســع رحمته وعظيم 
رضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته 
مع النبيني والصديقني والشهداء 

وحسن أولئك رفيقا.

سموه استقبل الغامن واخلالد والصالح وتبادل التهاني باألعياد الوطنية مع كبار الشيوخ والشخصيات

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال أنس الصالح

العهد عــن بالغ اعتزازه مبســيرة 
ســموه الوطنية احلافلة بالتفاني 
والعطاءات واإلجنازات مســتذكرا 
في هذا املقام ببالغ الفخر واالعتزاز 
شهداء الوطن البواسل تخليدا ووفاء 
وعرفانا بتضحياتهم التي جسدت 
أروع قيم العطاء والفداء للذود عن 
البالد، سائال اهللا سبحانه وتعالى 
لوطننا الغالي وشعبنا الكرمي دوام 
األمــن واملزيد من التقدم واالزدهار 
فــي ظل راعي مســيرتنا ونهضتنا 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد، حفظه اهللا ورعاه.
وقد تلقى سمو ولي العهد، حفظه 
اهللا، رسالة شكر جوابية من سمو 
الشيخ ســالم العلي ضمنها أسمى 
آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 
مرور ٦٠ عاما على االستقالل و٣٠ 
عاما على التحرير، داعيا اهللا تعالى 
أن يعيد أمثالها على سموه وهو يرفل 
بأثواب الصحة والعافية وأن يدمي 
على وطننا الغالي وشــعبه الكرمي 
نعمتي األمن واألمان وأن مين عليه 

مبزيد من التقدم والنماء.
وقد بعث سمو ولي العهد، حفظه 
اهللا، برسالة تهنئة إلى الشيخ مبارك 
العبداهللا األحمد عبر فيها سموه عن 
أصدق التهاني وأطيب التبريكات، 
داعيا املولى عز وجل أن يعيد هاتني 
املناســبتني الغاليتــني عليــه وهو 
يتمتــع مبوفور الصحــة والعافية 
وعلى كويتنا احلبيبة وشعبها الوفي 
بدوام األمــن واألمان واالســتقرار 
واملزيد من التقدم والرخاء في ظل 
القيــادة احلكيمة لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 

اهللا ورعاه.
وتلقى سموه، حفظه اهللا، رسالة 

الفارس اعترضت على قرارين لـ «البلدي»
اعترضت وزيرة األشغال وزيرة 
الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس 
علــى قراريــن للمجلــس البلــدي 

وتضمن كتاب املصادقة ما يلي:
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على 
محضر اجتمــاع املجلــس البلدي 
رقــم (٢٠٢١/١٢ د٣) لــدور االنعقاد 
الثالث للفصل التشــريعي الثاني 
عشــر املنعقد بتاريــخ ٢٠٢١/١/١٨، 
ونفيدكــم بالتصديــق على جميع 
القرارات الواردة فيه عدا القرارات 

التالية فإننا نعترض عليها:
١ـ  الشق اخلاص بـ (وتدوير) الوارد 
ضمن عبارة (بإعادة تأهيل وتنظيف 
وتدوير النفايات اخلرســانية) في 
القرار رقم م ب/ل ج ٢٠٢١/١٢/١٥٤/٥ 

للبيئة اختصاص (تدوير النفايات) 
وهذا االختصــاص غير منصوص 
عليه فــي قانون انشــائها وفق ما 
تنص عليــه املواد (١٨) و(٣٤) من 
القانون رقم (٤٢) لســنة ٢٠١٤ في 
شــأن إصدار قانون حماية البيئة 
واملواد (٤٥) و(٤٧) من القرار رقم 
(٢ لسنة ٢٠١٧) بالالئحة التنفيذية 
في شــأن االشــتراطات الهندسية 
والبيئة للمنشــآت بدولة الكويت 
ووفقا ألحكام القرار رقم (٦ لسنة 
٢٠١٧) بالالئحــة التنفيذيــة إلدارة 
النفايات اخلطرة والطبية والبلدية 
الصلبــة واحلمأة، يضاف إلى ذلك 
أنه باالطالع على الكتب املرسلة من 
الهيئة العامة للبيئة لبلدية الكويت 

يبني أنها لم تتضمن في ختامها طلب 
اســناد عملية تدوير النفايات لها 
وإمنا تضمنت فقط لب تخصيص 
املواقع إلعادة تأهيلها من النفايات 

اخلرسانية.
ع  أ/ل  ب/م  م  رقــم  القــرار  ـ   ٢
٢٠٢١/١٢/١٥٦/٧ د٣ صفحــة (٢٨) 
بشــأن «املوافقة على الطلب املقدم 
من السيد/ محمد عبدالعزيز الطوش 
بشــأن نقل محول كهرباء رقم (٧) 
ومحول كهرباء رقم (٢١) في منطقة 

قرطبة قطعة رقم (١)».
ملخالفته لنظام احملوالت املقرر 
من قبل املجلس البلدي بالقرار رقم 
(م ب/ف١ ٢٠٠٢/٢/٢١) الصادر بتاريخ 

.٢٠٠٢/١/٢١

د.رنا الفارس

د٣ صفحة (١٧).
مت االعتراض على هذا الشق من 
القــرار ألنه اضــاف للهيئة العامة 

أقــام نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشــؤون الدفاع في دولة 
قطر الشقيقة د.خالد بن محمد العطية 
مأدبة غداء أمس على شرف نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع الشــيخ 
حمد جابــر العلي والوفــد املرافق له، 
وذلــك مبناســبة زيارتــه لدولة قطر 
للمشــاركة فــي حفل افتتاح مشــروع 
«محور صباح األحمد». وأكد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع في تصريح 
صحافي أهمية تنسيق املواقف الثنائية 
بني البلدين في مختلف القضايا اإلقليمية 
والدولية وتعزيز سبل التعاون مبا يخدم 
د.خالد بن محمد العطية مرحبا بالشيخ حمد جابر العليمصالح البلدين والشعبني الشقيقني.
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علمتني احلياة أن من البسمة ما ميأل الكويت نوراً!
يوم كنا صغارا وما نحمل الهم والدنيا مآخذتنا مرة تشرق 
فينا ومرة تغرب وإحنا همنا يومنا نأكل ونلعب وندرس، وكان 
العيد عندنا ما كان يدور عند أهلنا (العيد إمنا هو عيد ملن قبل 
اهللا صيامه، وشكر قيامه، وكل يوم ال يعصى اهللا فيه فهو عيد)!

كبرنا وبدأنا نسمع (عهد االستقالل) وكنا نطلع من بيوتنا 
نحو شارع الكورنيش، حيث نشاهد (موكب أعياد االستقالل) 
في عملية منظمة مرتبة، والناس رجال ونساء وأطفال واقفني 
في اصطفاف مميز يشــاهدون مشاركة األجهزة احلكومية 

واجليش بكل فئاته والشرطة واملطافئ.
اليوم صرنا نحتفل بعيد (االستقالل والتحرير معا) غير 
ان هذا العام االحتفاالت صارت ممنوعة بحكم جائحة كورونا 
كوفيد- ٢١ ودخل على هذا العيد (تصرفات) غير منضبطة مثل 
رش الناس مبسدسات املاء والتفافيخ اململوءة باملاء وبعضهم 
من (قلة التربية) قد يضع ســوائل غير املاء، وهناك من وقع 
عليهم الضرر في أجهزتهم العضوية مثل العيون واالستنشاق 

وسقوط شعورهم!
فبراير هذه السنة فيه احلكومة مستقيلة واملجلس معلق، 

وال ندري ما القادم لنا من التطورات الالحقة؟
أحيانا أقول: هل نحن في الكويت؟

معقولة ما وصلنا إليه من فساد ومفسدين؟
الكويت اللي خيرها على اجلميع في كل هذا الكون الواسع 

يرتبط اسمها بعمليات غسيل األموال؟
لن أتكلم عن امللف البنغالي او املاليزي أو.. أو.. أو!

يقول الشاعر:
وإذا أصيــب القوم فــي أخالقهم

فأقــم عليهــم مأمتــا وعويــال
ملفــات أغلقت وأخرى في طريقهــا لإلغالق دون نتائج 
ودون تطبيق للقانون! إلى متى ال نرى (أهل الفساد) ال تصدر 

األحكام عليهم بسرعة؟ ملاذا كل هذا الوقت؟

٭ ومضة: جائحــة كورونا كوفيد -٢١ حرمــت الناس من 
االحتفاالت، الكويت تســتاهل منا (االحتفالية) ألنها مازالت 
فــي عيون أهلها غير هذا العالم كله، فنحن وهللا احلمد لدينا 
دستور ودميوقراطية وحقبة جديدة نأمل فيها ان تقفز بالكويت 

الى املقدمة كما كانت.

فــي العيــد تؤملني تهانــي العيد
يدعــى ســعيدا فيه غير ســعيد

عيديتــي وإمنــا  جــاء  العيــد 
فــي العيــد أبيــات بهجــو العيد

٭ آخر الكالم: أول عيد وطني واســتقالل وحترير أشعر بأنني 
كحال أبناء شعبي نترقب األحداث:

عيــد بأّيــة حــال ُعــدت يــا عيد
مبــا مضــى أم ألمٍر فيــك جتديد

أّمــا األحبــة فالبيــداء دونهــم
فليــَت دوَنــك بيــداً دوَنهــا بيد

٭ زبدة احلچي: في األعياد نريد ان نتطهر من اخلطايا، يا ليت 
بحرنا يغسلنا وتراب صحرائنا يطهرنا؛ ألن كل خطيئة صارت 
مرضا، صرنا اليوم نالحظ املوظف احلكومي يخرج أو يُخرج 

من الوظيفة تسمعه يقول: دخلت نظيفا وخرجت نظيفا!
ههههه.. شر البلية ما يضحك، هكذا وصل بنا احلال من 

حجم الفساد!
كل عام والكويت وشعبها بخير ورفعة وتقدم وأمن وأمان، ال 
شيء أخطر على الكويت من املستشارين اجلهلة وبطانات السوء، 
وقالها أفالطون: الديكتاتورية تنهض عادة من الدميوقراطية، 
وأقصر أنواع القهــر والعبودية تنهض من احلرية املطلقة.. 

حذار حذار حذار من احلرية املنفلتة!
إن مــن يقرأ التاريخ ويتعمق فيه يجد أن جميع احلروب 

والعداوات متثل فشل الديبلوماسية!
إن األعياد لهــا فرحة والدميوقراطية لهــا أنياب والعني 

احلمراء لتمادي األشرار!
الكويت حالة من احلب تستعصي على النسيان وتستعصي 
أيضا على الفاسدين وكما يقولون: متتع مبنظر احمليط لكن 
ابَق على الشــاطئ، نفرح باألعياد الوطنية وثمن هذه احملبة 

هو اليقظة الدائمة!
أيها الشعب الكويتي العزيز:

قل ملــن يبصــر الضبــاب كثيفا
إن حتــت الضبــاب فجــراً نقّيــا
كل جمال الكويت والكويتيني شوهته حماقة اإلنسان!

عيّدي يا بالدي.
.. في أمان اهللا.

ومضات

في «أعيادك»
يا كويت!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«التربية»: ٢٨٦ ألف دينار مكافآت االنتخابات معّلقة!
عبدالعزيز الفضلي

ينتظــر عدد من موظفــي وزارة 
التربيــة اعتماد وزير التربية وزير 
التعليم العالي د.علي املضف مكافآت 
انتخابات ٢٠٢٠ حتى يتم صرفها لهم.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة 

لـــ «األنبــاء»، عــن أنــه مت التدقيق 
واملراجعة على الكشوف ورصد مبلغ 
مقداره ٢٨٦ ألفا و٢٥٠ دينارا للعاملني 
في االنتخابات النيابية التي أقيمت 
في ديسمبر املاضي، مشيرة إلى أن 
األمور في هذا اجلانب مازالت معلقة 
وتنتظر احلســم، خاصــة ان وزارة 

التربية كان لها دور كبير في إجناح 
العرس الدميوقراطي من خالل فرق 
عملــت بكل إخــالص ومتابعة على 
مدار الساعة للمدارس التي احتضنت 
االنتخابــات، وعددها ما يقارب ١٠٣ 
مدارس موزعة على مختلف مناطق 

البالد.
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الغامن تسلم ورقة بحثية تتعلق مبعاجلة أوجه االختالالت 
االقتصادية والقصور وأهمية خلق منظومة استدامة تنموية

اســتقبل رئيــس مجلس األمــة مــرزوق الغامن في 
مكتبه امس عددا من االكادمييني الكويتيني املتخصصني 
باالقتصاد واملالية حيث قدموا له ورقة بحثية تتعلق 
مبعاجلــة أوجه االختالالت االقتصاديــة وأهمية خلق 
استدامة تنموية في البالد حتت عنوان «قبل فوات األوان».

وتركــز اللقاء علــى أهم أوجه القصــور واالختالل 
والضعف في البنية االقتصادية وأهمية خلق منظومة 
اقتصادية راسخة ومتينة تضمن استدامة األداء االقتصادي 
واملالي الكويتي وتعزيز كفاءته وانتاجيته وتنافسيته.

وحضر اللقاء النواب عدنان عبدالصمد، ود. عبداهللا 

الطريجي، وم.أحمد احلمــد، ود.علي القطان، وأعضاء 
الوفد األكادميي د.ضاري الرشيد، ود.عبدالرحمن الطويل، 
ود.نواف العبداجلادر، ود.يعقوب باقر، ود.سليمان البدر، 
ود.احمد اشكناني، ود.عبدالرحمن الرفاعي، ود.حصة 
العجيان، ود.سارة خلف، ود.دالل أحمد، ود.أسماء الفاضل، 

ود.محمد عسكر، ود.سليمان اجلزاف، ود.شمالن البحر.
من جانــب آخر، بعث رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغامن ببرقية تهـنـئة إلى رئـيـس البرملان في جمهورية 
أستونيا هني بلواس، وذلك مبنـاســـبة العيد الوطني 

لبالده.

من األكادمييني الكويتيني املتخصصني باالقتصاد واملالية بعنوان «قبل فوات األوان»

السحب من احتياطي األجيال القادمة..
بني الرفض والقبول

على الرغم من متسك اإلدارة املالية العامة للدولة مبشروع 
قانون الدين العام إال انه بات من الواضح انها قد وضعت أمام 
مجلس األمة خيارين، إما إقرار مشروع قانون الدين العام، 
او إقرار مشرع قانون السحب من احتياطي األجيال القادمة.

وتأتي خطوة مشروع تعديل املادة الثالثة من املرسوم 
بالقانون رقم ١٠٦ لســنة ١٩٧٦ في شــأن احتياطي األجيال 
القادمة نتيجة لعدم وجود توافق فيما بني احلكومة ومجلس 
األمة بشأن مشروع قانون الدين العام، خاصة في ظل عدم 
قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في توقيتاتها املناسبة، 
وبهذا املشــروع يتضح مــن ان كل اإلجراءات التي اتخذتها 
اإلدارة املالية العامة للدولة في سبيل معاجلة معضلة عجز 
املوازنة لم تف بالغرض املطلوب، وفي رأيي ان هناك قناعة 
من اإلدارة من ان اإلجراءات التي تبنتها ســابقا ليست هي 
اإلجراءات الناجعة التي تعالج مشكلة عجز املوازنة العامة، 
ألن أصل املشــكلة في رأيي كانت نتيجة خللل في أسلوب 
عمل اإلدارة املالية العامة بالدولة، وهذا ما أفصح عنه بشكل 
غير مباشر سمو رئيس مجلس الوزراء مؤخرا أثناء لقائه 
مــع الصحافة احمللية مــن ان العجــز كان نتيجة لقرارات 

حكومية الى جانب قوانني صادرة من قبل مجلس األمة.
وقد انعكس أداء العمل الســلبي ألســلوب عمل اإلدارة 
املاليــة العامة املتبــع على نتائج البيانــات املالية للدولة، 
فقد أظهرت تلك البيانات من ان حجم املبالغ املسحوبة من 
االحتياطي العام لســد عجز املوازنة العامة قد بلغت خالل 
الفترة من ٢٠١٥/٢٠١٤ الى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٢٤٫٢ مليار دينار 
تقريبا، هذا بخالف االلتزامات األخرى والتي رفعت ســقف 
السحب من االحتياطي العام مبا يزيد على ٤٠ مليار دينار، 
حيث بات من الواضح ومن خالل تلك البيانات ان مشروع 
قانون للدين العام لن يكون هو الوســيلة الفعالة ملعاجلة 
أزمة الســيولة النقدية، خاصة في ظل أسلوب عمل اإلدارة 
املالية العامة احلالي، هذا ولن يستطيع صندوق االحتياطي 
العام مســتقبال الوفاء بالتزاماته نتيجة لعدم القدرة على 
حتقيق االســتدامة للمالية العامة، ولعــدم وجود برنامج 

إصالحي شامل للموازنة العامة للدولة.
وفي رأيــي ان مجرد تفكيــر اإلدارة املاليــة العامة بان 
تستفيد من صندوق األجيال القادمة يعتبر من أحد احللول 
املوضوعية بشــرط ان تكون االســتفادة تتسم باحلوكمة، 
هذا وإن القى هذا األمر ردود أفعال ســلبية من قبل أعضاء 
مجلس األمة والرأي العام، وكان الالفت في األمر ان اإلدارة 
املالية العامة بعدما كانت تعارض أي طرح لالســتفادة من 
احتياطــي األجيال القادمة، أصبحــت مؤخرا تتقبل الفكرة 
بل وتتبناها، وكان هــذا واضحا عندما جاءت وزير املالية 
السابق مبشروع قانون بإعادة النظر باستقطاع نسبة ١٠٪ 
من اإليرادات العامة لصالح هذا االحتياطي، حيث كان يرى 
ان هذا املشروع له جوانب فنية ومهنية من شأنها ان تعزز 
الســيولة للموازنة العامة للدولة، وقد انتهى هذا املشروع 
بصدور القانون رقم ١٨ لســنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام 
املرســوم بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن احتياطي 

األجيال القادمة.
لكن التساؤل هنا هل تعديل املرسوم بالقانون رقم ١٠٦ 
لســنة ١٩٧٦ في شأن احتياطي األجيال القادمة على النحو 

الذي اقترحته اإلدارة املالية العامة يتسم باحلصافة؟
في رأيي ال أتفق متاما مع تعديل املادة الثالثة من املرسوم 
بقانــون رقم ١٠٦ لســنة ١٩٧٦ وألســباب موضوعية، تلك 
األسباب التي سبق ان تناولتها وبنوع من التفصيل الفني 
والقانوني في الصحيفة في فبراير ٢٠٢٠ بعنوان «حقيقة 
العجز في املوازنة العامة للدولة»، وذلك عندما أثرت اجلوانب 
التشريعية املتعلقة باملوضوع، وعلى وجه اخلصوص حكم 
الدستور في املرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وأثره على 

حقيقة العجز في املوازنة العامة للدولة، وأثرنا أيضا رأينا 
بوجوب ان يلعب صندوق األجيال القادمة دورا محوريا في 
معاجلة أزمة السيولة النقدية طاملا كانت االستفادة تنطلق 
من ركائز موضوعية ال متس دميومته الصندوق ومنوه.

وتأكيدا على تلك الركائز املوضوعية علينا ان نسترجع 
رؤية املشرع عندما أقر املرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦، 
حيث صدر املرســوم بقانون بهدف تأمني مستقبل األجيال 
القادمة في وقت حتقيق الدولة لوفرة مالية، ولكي تضمن 
الدولة من خالله حتقيق االستدامة املالية عبر األجيال عند 

احلاجة له في الظروف الصعبة التي تواجه الدولة.
واآلن وبعد ٤ عقود ونيف من الزمن ونتيجة للظروف 
املالية الصعبة التي تواجهها الدولة، والتي انعكست سلبا 
على املركز املالي لالحتياطي العام بسبب انخفاض أسعار 
النفط من جهة، وزيادة املصروفات من جهة أخرى، هذا في 
ظل عدم متكن سيولة االحتياطي العام للدولة من االستمرار 
من سد العجز في املوازنة العامة، أصبحت األجيال احلالية 
والتــي كانــت متثل األجيــال القادمة عند إنشــاء صندوق 
األجيال القادمة في حاجة ماسة لالستفادة من هذا الصندوق 
وفقا لرؤية املشــرع في ذلك الوقت، وذلك من خالل تعزيز 
اإليــرادات العامة للدولة بعوائد اســتثمار أموال احتياطي 
األجيال القادمة، واعتبارها رافدا أساسيا لإليرادات العامة 
بامليزانية العامة للدولة الى جانب اإليرادات النفطية لتكون 

ركيزة في حتقيق االستدامة املالية.
ان مثل هذا اخليار يتسق مع أحكام املادة ١٤٠ من الدستور 
املتعلق مببدأ شمولية امليزانية، كما سيحافظ على استمرارية 
تعزيز املقومات األساســية التي حددها الدستور للمجتمع 
الكويتي من تنمية اقتصادية ورفع املستوى املعيشة وحتقيق 
الرخاء للمواطنني، والتي هي األهداف ذاتها التي أكد عليها 
املشرع باملرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦، هذا الى جانب 
ضمان خضوع استخدام عوائد استثمار احتياطي األجيال 
القادمة لرقابة الســلطة التشــريعية طاملا يقر استخدامها 
ضمــن قانــون امليزانية العامة الســنوية، حيث ان تعديل 
املادة الثالثة من املرسوم بقانون على النحو املقترح يضعف 
دور الســلطة التشــريعية الرقابي على سحب األموال من 

االحتياطي األجيال القادمة.
كمــا ان هــذا اخليار لن ميس بأهداف املرســوم بقانون 
احتياطــي األجيال القادمة، بل يؤكد على عدم املســاس به 
والتي وضحته املادة الثالثة من باملرسوم بقانون رقم ١٠٦ 
لســنة ١٩٧٦ وتعديالتــه، والتي ال جتيز أخــذ أي مبلغ من 
احتياطي األجيــال القادمة، بل ســيحافظ هذا اخليار على 
اســتدامة االحتياطــي من خالل فوائــض امليزانية وعوائد 

االحتياطي العام مستقبال.
لذا أرى ان تكون عوائد صندوق احتياطي األجيال القادمة 
رافدا أساســيا في املوازنة العامة للدولة، ال ان يتم ســحب 
مبلغ سنوي لصالح االحتياطي العام، هذا من خالل تعديل 
املادة الثانية من املرسوم بقانون بدال من املادة الثالثة لتكون 
على النحو التالي (تستثمر الهيئة العامة لالستثمار أموال 
احتياطي األجيال القادمة، ويضاف عائد اســتثماراتها الى 

اإليرادات العامة بامليزانية العامة للدولة).
وهــذا التعديل يتســق مع توجــه اإلدارة املالية العامة 
املتعلق بتبني البدائل الفنية واملهنية في املعاجلات املتعلقة 
باحتياطي األجيال القادمة، مع التأكيد على ضرورة وجود 
برنامج إصالحي شامل للموازنة العامة للدولة يتم االتفاق 
عليه بــني الســلطة التنفيذية والتشــريعية للحفاظ على 
مقدرات األجيال القادمة وحتقيق االســتدامة املالية، والتي 
أكد عليها املشرع عندما ذكر باملذكرة اإليضاحية للمرسوم 
بقانــون عبارته التاليــة: «وبذلك نكون قــد أوفينا األمانة 

وحفظنا ألجيالنا القادمة الرسالة».

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني 

بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com

كل اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة املالية العامة للدولة 
في سبيل معاجلة معضلة عجز املوازنة لم تف بالغرض

مشكلة العجز نابعة من اخللل بنموذج عمل اإلدارة املالية 
العامة والذي انعكس سلبًا على البيانات املالية للدولة

يجب أن نلتزم بوصية املشرع بأن نكون أوفياء
لألمانة وحافظني للرسالة ألجيالنا القادمة

 التعديل على املرسوم بالقانون رقم ١٠٦
في شأن احتياطي األجيال ال يعتبر تعديًال مناسبًا

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متوسطاً وفد األكادمييني الكويتيني املتخصصني باالقتصاد واملالية

بدر الداهوم:  «التنمية» رفض منح قروض لـ «االئتمان» 
انتقد مقرر جلنة امليزانيات 
النائب د.بدر الداهوم «املوقف 
الســلبي» ملديــر صنــدوق 
التنميــة االقتصاديــة حيال 
املقترحات التي تقدم بها خالل 
اجتماع اللجنة، مشيرا إلى ان 
هذا املوقف يدلل مجددا على 
ان هذه احلكومة فاشــلة وال 
تريد أن تأخذ باحللول املتاحة 
واملقترحة لتخفيف الضغط 
على امليزانية وتقليل العجز.
الداهــوم، فــي  وأضــاف 
تصريــح إلــى الصحافيــني: 
اقترحــت في اجتمــاع جلنة 
امليزانيــات علــى صنــدوق 

التنميــة تقدمي القروض إلى 
بنك االئتمان واملنح للطلبة 
الثانوية  الكويتيني خريجي 
العامة الراغبني في استكمال 
دراستهم اجلامعية في اخلارج، 
وهو مــا من شــأنه تخفيف 
الضغط على ميزانية الدولة 

لكن الردود كانت سيئة.
وأوضح ان مدير الصندوق 
برر رفضه مقترحاتي أن هناك 
ســندات بقيمــة ٥٠٠ مليون 
دينار للرعاية السكنية، كما 
لفت إلــى القرار املتخذ العام 
١٩٩١ بإســقاط كل القــروض 
االســكانية عــن املواطنــني، 

واعتبر كالم مدير الصندوق 
خطيــرا ويدلــل علــى نظرة 

املسؤولني جتاه املواطن.
وقال الداهوم ان احلكومة 
تركت سراق املال العام الذين 
نهبوا الكويت باملليارات وقت 
الغزو ولم يتم اســتردادها، 
الســرقات  إلــى  باإلضافــة 
التــي حدثت فــي صندوقي 
اجليش والصندوق املاليزي 
وضيافــة  واليوروفايتــر 
مــن  وغيرهــا  الداخليــة 
املناقصات الفاسدة، ثم تقف 
احلكومــة أمــام الفتات الذي 

يأخذه املواطن.

د.بدر الداهوم

ملشاهدة الڤيديو

خالد العتيبي: السحب من صندوق األجيال جرمية

يوسف الغريب: نرفض سياسة معاجلة املوازنة

جدد النائب خالد العتيبي 
رفضــه املطلــق للمشــروع 
مــن  بالســحب  احلكومــي 
الســيادي، قائال:  الصندوق 
لقد فشــلت احلكومــة عمليا 
في إدارة الثروة النفطية على 
مدار العقود املاضية وتسعى 
حاليا لنقل هذا الفشل وارتكاب 
جرمية كبرى في حق صندوق 
األجيــال القادمــة. وأضــاف 
العتيبي أنه ال يكفي احلكومة 
إيقافها استقطاع مخصصات 
احتياطي األجيال القادمة عن 
آخر سنتني ماليتني وجلوئها 

أكد النائب يوسف الغريب 
رفضه سياســة احلكومة في 
معاجلة عجز املوازنة وجلوئها 
للحلول السهلة والسحب من 
الصندوق السيادي لألجيال 
القادمة، مبينا ضرورة احلفاظ 
على أموال أبنائنا من األجيال 
القادمــة، منوها إلى أنه على 
احلكومــة تبنــي إصالحــات 
حقيقية تعالــج الهدر وتقلل 
اإلنفاق وتتحرك بشكل جدي 

نحو تنويع مصادر الدخل. 

إلــى حلــول قصيرة  دائمــا 
وترقيعية دون الذهاب لعالج 
أساس املشكلة، وأهمها تنويع 
مصــادر الدخل، حتى أدمنت 
احلكومــة احللــول الســهلة 
التي تروجهــا بأخبار الهلع 

وتخويف املواطن.
علــى  العتيبــي:  وزاد 
احلكومــة اســترجاع ودائع 
الكويت من البنوك املركزية 
لــدى بعــض الــدول وعلى 
رأســها وديعة الـ ٤ مليارات 
لدى مصر والتي انتهت منذ ٦ 
شهور تقريبا وليس الذهاب 

واســتذكر الغريــب فــي 
تصريــح صحافــي بقســمه 
باحلفاظ على أموال الشــعب 
خصوصــا املتعلقة باألجيال 
القادمــة، الفتــا إلــى أن مثل 
هذا الطلب احلكومي القاضي 
بسحب ٥ مليارات من  صندوق 
األجيــال القادمة  ســنويا أمر 
مرفوض بتاتا، منوها أن هذا 
القسم نحاسب به أمام اهللا عز 
وجل والشعب الكويتي الذي 
ائتمننا على مصاحله وأمواله.

مباشــرة إلى أمــوال أبنائنا 
املؤمتنــني عليهــا. واختتــم 
العتيبــي تصريحــه قائــال 
إن احلكومــة تــدرك احللول 
وقادرة علــى تقليل اإلنفاق 
مــن خــالل الســيطرة على 
القياديني ومجالس  رواتــب 
إدارات الهيئــات واملجالــس 
العليا والصناديق التي جاءت 
لصناعة مناصب ألشخاص 
بعينها وحتصيل أموال الدولة 
وليس ارتكاب جرمية بحق 
أجيالنا القادمة والسحب من 

مدخراتهم.

وقال «اننا ســنقف ســدا 
منيعا أمام كل من يسعى  لهدر 
املال العام  وحتميل املواطنني 
املســؤولية ومــس جيوبهم 
والســحب من أمواله، كما أن 
هذا املؤشر خطير جدا ويؤدي 
إلى خلل في االقتصاد». وطالب 
الغريب جميع النواب الوقوف 
صفا واحدا أمام هذه الطلبات 
والتي البد من رفضها أو وضع 
تصور معقول في حال احتاجت 
احلكومة ملثل هذه الطالبات.

خالد العتيبي

يوسف الغريب

«التعليمية» ناقشت مراقبة اجلامعات اخلاصة
ناقشــت جلنــة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشاد في 
اجتماعها امس اقتراحا برغبة 
بشأن التوسع في دول االبتعاث 
وزيادة عدد اجلامعات اخلاصة، 
بحضور ممثلــني عن مجلس 
اجلامعات اخلاصة. وقال رئيس 
اللجنة النائب د.حمد املطر في 
تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمة، إن اللجنة اجتمعت بكامل 
أعضائها، ومت خالل االجتماع 
التعرف على طبيعة اجلامعات 
اخلاصة وآلية عملها ومراقبتها 
الطلبــة واالبتعــاث  وعــدد 
الداخلي.وأضــاف ان «مجلس 
اجلامعات قام بخطوات جيدة، 
ونتوقع خطوات أخرى أبرزها 
اشــتراط أن تكون اجلامعات 
اجلديدة الراغبة في فتح فرع 
لها في الكويت من ضمن أفضل 
٥٠٠ جامعــة علــى مســتوى 
العالــم». ولفت إلــى أنه «في 
السابق كان يشترط على تلك 

إيجاد جامعات خاصة أخرى 
بدعم حكومي من أجل تطوير 
التعليــم. وأعــرب عن أســفه 
الستمرار الفوضى في بعض 
اختصاصات مجلس اجلامعات 
اخلاصة، مشيرا إلى ان «هناك 
٣ جامعات قدمت طلبا لالعتماد 
من مجلس اجلامعات اخلاصة 
وهي اجلامعة الكندية وجامعة 
ميونيخ وكلية اإلدارة». وأضاف 
أنه «وبحسب رئيس املجلس 
فإن اجلامعة الكندية وجامعة 
ميونيخ حصلتــا على أراض 
من الدولة من دون علم مجلس 
اجلامعــات اخلاصة وبتخطي 
مبــدأ األولويــة». وأكــد أنــه 
كان مــن املفترض ان تســلم 
األراضــي ملجلــس اجلامعات 
اخلاصــة وبــدوره مينحهــا 
الترتيب واملستحق  بحســب 
إلى كلية اإلدارة. وأوضح املطر 
أن «اجلامعــة الكندية طلبت 
١٠٠ ألــف متر مربــع ومنحت 

١١٠ آالف متــر مربــع وجامعة 
ميونيخ طلبــت ١٥٠ ألف متر 
مربــع ومت منحهــا». وأضاف 
ان «كليــة اإلدارة طلبــت ٧٥ 
ألف متر مربع ولها أحقية في 
تسلم األرض بحسب املرسوم 
الصادر»، متسائال: «كيف يتم 
منح أراض جلامعات دون علم 
وإشــراف مجلــس اجلامعات 

اخلاصة؟».

د. حمد املطر

اجلامعات أن تكون من ضمن 
افضــل ١٠٠ جامعة في العالم، 
معتبــرا أن هــذا األمر صعب 
تنفيذه، لذلــك مت تعديله إلى 
من افضــل ٥٠٠». ودعا املطر 
املؤسسات املرتبطة بالتعليم 
وأبرزهــا مؤسســة الكويــت 
للتقــدم العلمــي إلى دراســة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو
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٦٠ العيد الوطني  -  ٣٠ ذكرى التحرير

احلرس الوطني.. مسيرة تطور وعطاء (١٩٦٧-٢٠٢١)
أول جهة عسكرية في الكويت تطبق مبدأ القرعة في قبول منتسبيها بهدف قطع دابر الواسطة واحملسوبية مع تيسير بعض شروط القبول وأول جهة عسكرية تطبق األسماء الثالثية ملنتسبيها

صاحب السمو الشيخ نواف األحمد كان خير معني لسمو الشيخ سالم العلي في تطوير 
قدرات «احلرس» وجتهيزه بأحدث األسلحة واملعدات واآلليات ورفع كفاءة منتسبيه

سمو الشيخ مشعل األحمد  بدأ مسيرة اإلجنازات باحلسم واحلـزم 
على أساس الشفافية والعدالة واحترام القانون ودولة املؤسسات  

عبدالهادي العجمي

الوطنــي»  «احلــرس 
عماد األمن والتنمية في 
الكويت، يقف بكل شموخ 
بعدته وعتاده، ومقوماته 
وامكانياته، كإحدى قالع 
االســتقرار واالمــان في 
بلدنا، واحدى مؤسسات 
االسناد والتمكني الهائلة 
وقت االزمات والتداعيات.
مســيرة احلــرس في 
التطــور والعطاء تكتب 
مبــاء الذهــب، قــام على 
وضع تصوراتها وخططوا 
وتطويرهــا  لتنفيذهــا 
وحتسينها قامات عظام 
ورجال دولة بكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى، فما كان 
حلما بعيد املنال قبل عقود 
أصبح اليوم حقيقة واقعة 
وشــاهدا بّينــا علــى ان 
الكويت تزخر بالكفاءات 
والرمــوز  والعقليــات 

الباهرة في كل مجال.
فمنــذ التأســيس في 
ستينيات القرن املاضي، 
بدأت هذه املســيرة التي 
شهدت التطور الالفت بعد 
ان روى شــهداء احلرس 
بدمائهــم الزكيــة تــراب 
الوطــن إبــان االحتــالل 
العراقي الغاشم في ١٩٩٠، 
ونهض بعدها «احلرس» 
ليضمد جراحه ويستعلي 
على هذه الكارثة، على يد 
رئيس احلــرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي، 
وجــاءت املرحلة الثانية 
من التطور بتسلم سمو 
الشــيخ نــواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، آنذاك 
منصــب نائــب رئيــس 
احلــرس في ١٩٩٤، حيث 
كان خير معــني لرئيس 
فــي مســيرة  احلــرس 
التطوير والتجهيز ورفع 
الكفاءة، وفي ٢٠٠٤ جاءت 
مسيرة االجنازات باحلسم 
واخلزم والتي توالها سمو 
الشيخ مشعل األحمد نائبا 
لرئيس احلرس.. وها هي 
املؤسســة متضــي قدما 
بآمال وطموحات كبيرة 
فــي اســتمرار مســيرة 
التطويــر والتحديث في 
ظل تولي الشــيخ أحمد 
النــواف منصــب نائــب 
هــذه  وفــي  الرئيــس. 
نســتعرض  األســطر، 
مسيرة التطور والعطاء 

للحرس الوطني:
منذ حترير الكويت من 
االحتالل العراقي الغاشم، 
الذي سطر خالله احلرس 
الوطني بطــوالت خالدة 
الذيــن  الشــهداء  وقــدم 
الزكيــة  رووا بدمائهــم 
تــراب الوطــن دفاعا عن 
حريته واستقالله وقيادته 
وتخليــدا  الشــرعية، 
لتضحياتهم، أطلق على 
معسكر احلرس الوطني 
الرابــع  الدائــري  علــى 

«معسكر الصمود».
ومــا إن اندحر الغزاة 
الكويــت  حتــى عــادت 
إعادة  تواصــل مســيرة 
إعمار ما دمرتــه القوات 

الغاشمة.
وســار رجال احلرس 
الوطني على الدرب نفسه، 
واضعني نصب عيونهم ما 
أفرزته جتربة االحتالل من 
دروس وعبــر، ليواكبوا 
مسيرة التطور، فقد كان 
حجم الدمار الذي أصاب 
مباني ووحدات وقطاعات 
احلرس الوطني ال يقل عن 
حجم الدمار الذي أصاب 
أي مؤسســة أخــرى من 
مؤسســات الكويــت، بل 
الــذي أصاب  الدمــار  ان 

ضوابط ومعايير البتعاث 
منتسبي احلرس الوطني 
للحصول على شــهادات 
دراسية من خالل تشكيل 
جلان حتدد آلية االبتعاث.

جائزتا الشفافية واآليزو

وتتويــــــجا لهــــذه 
اإلجراءات، حصل احلرس 
الوطني ملرتني متتاليتني 
الشــفافية  على جائــزة 
ومــدركات اإلصالح، كما 
حصل ديوان نائب رئيس 
احلــرس الوطنــي علــى 
شــهادة اآليزو، وجائزة 
جابر للجودة، وكل هذه 
اإلجنــازات كانت نتيجة 
طبيعية للمستوى املتميز 
الذي وصل اليه احلرس 
الوطني يقف وراءه نظام 
مؤسســي متطور يعتمد 
على نظم ولوائح صارمة 
ومعاييــر شــفافة تكفل 
املســاواة بني املنتسبني 
بدءا مــن التقــدم بطلب 
االنتســاب الــى صفوف 
اجلهــاز، ومرورا بعملية 
واخلضــوع  القبــول 
لشــروط ال مجــال فيها 
للمحابــاة او الواســطة، 
ثم االنخراط في اخلدمة 
فــي ظــل نظــام وظيفي 
عادل ومتــوازن ال يغفل 
اجتهاد املجتهدين وابداع 
املبدعــني وال يتهاون في 
الوقت نفسه مع االخطاء 
والتقاعس، بل يسعى بكل 
جدية لتصويب مسارها 
ووضعهــا فــي االطــار 
الصحيح مبا يتواءم مع 
العامة، وكذلك  املصلحة 
العمل املستمر على تطوير 
النظم اإلدارية التي تسهم 
في تنفيذ املهام املختلفة 

بالوحدات.
قرارات مهمة

القــرارات  أهــم  ومن 
التــي كان ســموه داعما 
علــى  وحريصــا  لهــا 
إقرارهــا، قــرار تشــكيل 
اللجنــة الرباعيــة وضم 
قــوة اإلطفاء العام إليها، 
الدفــاع  لتشــمل وزارة 
ووزارة الدفاع واحلرس 
الوطنــي وقــوة اإلطفاء 
العــام، وتوحيد البدالت 
والعــالوات، وحتســني 
املعيشــي  املســتوى 
للمنتسبني وتأمني حياة 
كرمية جلميــع الضباط 
وضباط الصف واألفراد 
من خالل زيــادة الراتب 
األساســي للعســكريني 
وزيادة العالوات والبدالت 
املخصصة لهم، ما يعمل 
التســرب  علــى مكافحة 
وتشــجيع  الوظيفــي، 
االلتحــاق باملؤسســات 

العسكرية.
وقد كان سموه حريصا 
على جعل التخطيط في 
احلــرس الوطني ركيزة 
أساسية في كل اجلوانب 
واإلداريــة  العســكرية 
والفنيــة، فأطلق اخلطة 
االســتراتيجية األولــى 
للحــرس الوطنــي عــام 
٢٠١٠ حتت شعار «األمن 
التنميــة»، ثــم  أســاس 
اخلطــة االســتراتيجية 
الثانيــة (وثيقة األهداف 
االســتراتيجية) حتــت 
شــعار «األمن أوال»، وما 
تتضمنــه كل خطــة من 
أهــداف ومحــاور تركــز 
فــي مجملها على تطوير 
احلرس الوطني واالرتقاء 
باألداء والتعاون املشترك 
مــع جميع أجهزة الدولة 
العسكرية واملدنية ومع 
اجلهــات العســكرية في 
الدول الشقيقة والصديقة.

جهاز احلــرس الوطني كان 
أعظم بســبب تصدي قواته 
وصمودهــا فــي معســكر 

الصمود مبنطقة املباركية.
وقــد ســارع فــي ذلــك 
الوقت سمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي،  
وحتديدا فــي ١٩٩٢/٦/٢ إلى 
تشــكيل جلنــة مــن بعض 
الضباط املختصني أســندت 
إليهم مهمــة حصر األضرار 
التي حلقت باحلرس الوطني 
العراقــي  العــدوان  جــراء 
وتقديرها وتصنيفها، وجمع 
وحصــر البيانات والوثائق 
املتعلقة بها، وإعداد املطالبة 
بالتعويضــات عنهــا بعــد 
التنســيق مع الهيئة العامة 

لتقدير التعويضات.
واســتمر عمل اللجنة ٨ 
سنوات، وحددت في تقريرها 
النهائــي مطالبــات احلرس 
الوطني للجنة األمم املتحدة 
للتعويضــات عن خســائر 
العــدوان العراقي الغاشــم. 
واشــتملت إفــادة مطالبات 
«احلرس» عن خسائره على 
جوانب عدة، أهمها سرقة أو 
تدميــر املمتلــكات املادية لـ 
«احلرس» مبا في ذلك ضياع 
او تدمير األجهزة واملوجودات 
والعتاد احلربي، وكذلك اتالف 
مواقــع ومرافــق «احلرس» 
ووقف العمــل بعقود البناء 
ومــا تبــع ذلك من خســائر 
بعــد ارتفاع اســعار العقود 
عقب التحريــر واملدفوعات 
واالعانات التي قدمت لآلخرين 
في صورة رواتب مت دفعها 
ملنتسبي احلرس الوطني عن 
فترة االحتالل واإلعمار وذلك 
مبقتضى توجيهات مجلس 
الــوزراء وكانت اخلســائر 
موزعة علــى أربعة مطالب 

رئيسية وتشمل:
٭ املمتلكات املادية.

٭ املمتلكات العقارية.
٭ خسائر العقود.

٭ املدفوعات والتعويضات 
لآلخرين.

ونظرا ألن معظم األجهزة 
واملركبات التــي كانت لدى 
احلــرس الوطني قــد فقدت 
الغاشــم  خــالل االحتــالل 
ومرافقه تعرضت خلســائر 
فادحة فقد كان عليه القيام 
بعمليات شــراء ضخمة من 
األجهــزة واملعــدات، وكذلك 
القيام بإعادة انشاء مبانيه 
التي تعرضت للهدم واإلتالف 
حتى يتمكن مــن اداء الدور 
املنوط به خالل فترة الطوارئ 

التي اعقبت التحرير.
وشملت مطالبات احلرس 
الوطني أيضا قيمة خسائر 
املوجــودات العامة املتمثلة 
في البنى التحتية واألصول 
التي تعرضــت للضياع من 
مواقــع «احلرس» املختلفة، 
املمتلكات  وكذلــك خســائر 
العقارية املتمثلة في خسائر 
مبنى الرئاسة العامة للحرس 
الوطني وخسائر معسكري 
الصمود والتحرير، إضافة إلى 

املرســوم األميري رقم ٢٠٦ 
لســنة ١٩٩٤ بتعيني ســمو 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، منصــب نائب 
رئيــس احلــرس الوطنــي، 

العلي، ليكون خير معني له 
في تطوير احلرس الوطني، 
وجتهيزه بأحدث األســلحة 
واملعدات واآلليات ورفع كفاءة 
منتسبيه في شتى املجاالت 

العقود واملدفوعات  خسائر 
أو إعانات لآلخرين.

بصمات.. خير معني

وفــي العــام ١٩٩٤ صدر 

فترك ســموه بصماته على 
كل تطور شهده «احلرس»، 
فقد وضع سموه، آنذاك، يده 
فــي يــد أخيه ســمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم 

العسكرية واإلدارية والفنية.
كان ســموه، حفظه اهللا 
ورعاه، يحــرص دائما على 
االلتقــاء بأبنائه منتســبي 
«احلــرس» فــي املناســبات 
املختلفة، وتشجيع املتميزين 
منهم واحلاصلني على مراكز 
متقدمة ســواء في الدورات 
أو الشهادات العلمية، ودائما 
وأبــدا يوصــي بالتعــاون 
والتكاتــف مــع إخواننا في 
اجليش والشــرطة، والعمل 
يدا واحدة للحفاظ على أمن 
الوطــن وســالمته وتقدمه 
وازدهــاره، وكان يدعونــا 
دائما إلــى االنتباه واليقظة 
واالستعداد للتعامل مع أي 
طارئ، واالستماع إلى إخواننا 
النصح  العسكريني وإسداء 
لهم حتى يكونوا أهال لألمانة 
امللقاة على عاتقهم في الدفاع 

عن الوطن.
وفــي العــام ٢٠٠٤ تولى 
سمو الشيخ مشعل األحمد 
منصب نائب رئيس احلرس 
الوطني، حيث واصل مسيرة 
سمو الشــيخ نواف األحمد 
الذي كان يشغل املنصب ذاته 
قبل أن يتولى سموه منصب 
النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية.
وقــد بدأ ســمو الشــيخ 
مشعل األحمد هذه املسيرة 
التــي يجــدر بنــا أن نطلق 
عليهــا مســيرة اإلجنــازات 
باحلسم واحلزم، وأكد سموه 
في أكثر من لقــاء على عدد 
من املبــادئ أهمهــا العدالة 
والشفافية واحترام القانون 
ودولة املؤسسات، وترجمة 
لهــذه املبــادئ كان احلرس 
الوطني أول جهة عسكرية في 
الكويت تطبق مبدأ القرعة في 
قبول منتسبيها، بهدف قطع 
دابر الواســطة واحملسوبية 
فــي  الشــفافية  وتطبيــق 
عملية القبول، ولم يقتصر 
األمــر عند هذا احلد بل أتاح 
ســموه الفرصة أمــام أبناء 
الكويت لاللتحاق باحلرس 
الوطني من خالل التيســير 
عليهم في بعض الشــروط، 
حيــث كان قبــول األغــرار 
قاصرا على حملة الشــهادة 
الثانويــة، فجعلها بعد ذلك 
الشــهادة املتوسطة  حلملة 
بهــدف خلق فرص عمل لهم 
واملســاهمة في حل مشكلة 

البطالة.
وتأكيــدا علــى ذلــك مت 
االلتــزام باألســماء الثالثية 
جلميــع منتســبي احلرس 
الوطني، وعدم ذكر القبيلة 
أو العائلة، وهذه ســابقة لم 
حتصل في أي جهة من جهات 

الدولة.
ومــن ضمن اإلجــراءات 
امللموسة التي تذكر لسموه 
في احلــرس الوطني وضع 
معاييــر محــددة وضوابط 
لترقيــة منتســبي احلرس 
الوطنــي في مواعيد محددة 
متى ما توافرت فيهم شروط 
الترقية، باإلضافة إلى وضع 

قبول منتسبي «احلرس» عن طريق القرعة

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي خالل أحد اجتماعات احلرس

جانب من آثار الدمار الذي أحلقه العدوان العراقي مبنشآت «احلرس»

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف وضباط وضباط الصف واألفراد في كتيبة حماية املنشآت األولى بلواء احلماية املكلفة بتأمني وزارة اإلعالم

ختام مترين «أسد اجلزيرة ٤» و«برق ١» مبشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ووزارتي الدفاع والداخلية

ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد محيياً احلضور أثناء تقلده وسام قائد جوقة الشرف 
من وزيرة اجليوش الفرنسية

اخلطة اإلستراتيجية (٢٠١٠ - ٢٠١٥) ..  االرتقاء بجهوزية «احلرس» 
ليصبح قوة دعم عسكري وأمني محترف يحظى بثقة القيادة واملجتمع

في عام ٢٠١٠ دّشن احلرس الوطني 
خطته االستراتيجية (٢٠١٠ـ  ٢٠١٥) حتت 
شعار «األمن أساس التنمية» التي انطلقت 
وثيقتها من رؤية صاحب السمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد بتحويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري جاذب 
لالستثمار، اســتنادا إلى قيادة القطاع 
اخلاص للنشــاط االقتصــادي في ظل 
جهاز دولة مؤسســي داعم يوفر بنية 

حتتية مالئمة.
واستجابة لهذه الرغبة السامية، جاءت 
رؤية احلرس الوطني لترتقي بجهوزيته 
ليصبح قوة دعم عسكري وأمني محترف 
يحظى بثقة القيادة السياسية واملجتمع 
الكويتي في حفظ أمن واستقرار البالد 
في بيئة عادلة يســودها االنتماء وروح 

الفريق الواحد انطالقا من الرؤية الثاقبة 
لسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي، وبدعم وتوجيه نائب رئيس احلرس 
الوطني آنذاك سمو الشيخ مشعل األحمد.
ارتبطت رؤية اخلطة االستراتيجية 
وقتها مبجموعة من القيم وهي اجلهوزية 
وروح الفريق واالنتماء والعدالة والتنمية 
البشرية واالحترافية واالبداع، وذلك بقصد 
الوصول ألقصى درجات االستعداد الكامل 

لتنفيذ املهام والواجبات.
وعملت قيم اخلطة على تغليب روح 
النجاح باسم  العمل اجلماعي وتسجيل 
الفريق ال الفرد فقط في ظل شعور االنتماء 
بالفخر بالوطن والوالء للقيادة السياسية 
واالنتساب للحرس الوطني وتأكيد مبادئ 
االنصاف واملساواة والشفافية واالستثمار 

في العنصر البشري ورفع مستوى ادائه 
وتطويــر قدراته واالبــداع في االفكار 

واخلطط واحللول والبرامج.
وهدفت اخلطة االستراتيجية للحرس 
الوطني (٢٠١٠ـ  ٢٠١٥) إلى االرتقاء مبنظومة 
جهوزيــة احلرس الوطني العســكرية 
واألمنية واإلدارية والفنية ملواجهة األزمات 
والطوارئ بكل كفاءة واقتدار، اضافة إلى 
تعزيز التكامل وتطوير آليات التنســيق 
والتعاون مع املؤسسات العسكرية واألمنية 
ومنظمات املجتمع املدني، وهو ما حتقق 
على مدار ٥ ســنوات من خالل تطوير 
منظومة احلرس الوطني واالرتقاء بكفاءة 
منتسبيه، وذلك مهد الطريق أمام إطالق 
التي يعمل  الوثيقة االستراتيجية ٢٠٢٠ 

من خاللها.

الوثيقة اإلستراتيجية ٢٠٢٠ .. تعزيز قدرات املؤسسات املعنية بالدفاع 
واألمن وتهيئة األجواء املالئمة لتنفيذ املشروع التنموي لعام ٢٠٣٥

مع نهاية املدة احملددة للخطة االستراتيجية 
(٢٠١٠ـ  ٢٠١٥) وجنــاح تطبيقهــا جاءت 
توجيهات سمو الشيخ سالم العلي، رئيس 
احلرس الوطني، بوضع وثيقة استراتيجية 
جديدة حتت شعار «األمن أوال» لتتناسب مع 
الظروف احمليطة بالكويت والتقلبات التي 
تعصف باملنطقة ليكون شعارها منطلقا 
جديدا للحرس الوطني في تطوير املنظومة 

األمنية واالجتماعية.

من هذا املنطلق، دشن سمو الشيخ مشعل 
األحمد، الذي كان يتولى منصب نائب رئيس 
احلرس الوطني آنذاك، اخلطة االستراتيجية 
الثانية لتطوير احلرس الوطني وسميت 
«وثيقة األهداف االستراتيجية ٢٠٢٠» حتت 

شعار «األمن أوال».
الوثيقة االستراتيجية ٢٠٢٠ بدأت في ٢٠١٥ 
وانتهت ٢٠٢٠، ملدة خمس سنوات متصلة، 
عمل خاللها اجلهاز بكامل وحداته وقواته 

لتنفيذ أهداف وخطط نوعية غير مسبوقة 
لالرتقاء مبنظومة األداء في احملاور القتالية 
واألمنية والفنيــة واإلدارية وكذلك على 
مســتوى التدريب والتسليح والقدرات 
التعبوية واإلمكانات التقنية حتت شعار 
«األمن أوال» اتســاقا مع الرؤى السامية 
بتعزيز قدرات املؤسسات املعنية بالدفاع 
واألمن وتهيئة األجــواء املالئمة لتنفيذ 

املشروع التنموي لعام ٢٠٣٥.
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٦٠ العيد الوطني  -  ٣٠ ذكرى التحرير

التخطيط واجلهوزية.. إستراتيجية احلرس الوطني ٢٠٢٥
عبدالهادي العجمي

يدرك منتسبو احلرس 
الوطنــي متامــا طبيعــة 
والظــروف  املتغيــرات 
األمنية الدقيقة في املنطقة 
والتــي متــر مبنعطــف 
اســتثنائي بكل املقاييس 
واضــــــحة  وتداعيــات 
للجميــــع، ما يســتدعي 
تفعـــــيل كل التدابـــــير 
االحترازيــة والوقائيــة 
الطاقــــات  واستثـــــمار 
واإلمكانــات والتخطيــط 
بجديــة لتعزيــز كفــاءة 
وجهوزيــة القــوات على 
اختالف اختصاصاتها مبا 
يؤهلها لالضطالع بدورها 
وواجبهــا الوطني حفاظا 
علــى أمن الكويــت. ومن 
هذا املنطلــق، يتم العمل 
على جتهيز استراتيجية 
الوطنــي ٢٠٢٥  احلــرس 
لتكملة مســيرة التطوير 
الوطنــي  احلــرس  فــي 
وحتقيق األهداف املنشودة 
فــي االرتقاء باملؤسســة 

العسكرية.
وحدة إسناد

وإميانــا مــن القيــادة 
العليــا للحــرس الوطني 
باحلــرص علــى جعــل 
احلــرس جهازا عســكريا 
يقوم بدوره احليوي في 
الدفــاع واألمــن وإســناد 
أجهزة الدولــة في أوقات 
األزمــات والطــوارئ، مت 
اســتحداث وحدة إســناد 
أجهزة الدولة ضمن الهيكل 
التنظيمي للحرس الوطني، 
وتدريب منتســبيها على 
القيام بكافــة األعمال في 
جهــات الدولــة املختلفة، 
للحفاظ على سير العمل 
بهــا وحتــى ال تتعطــل 
مصالح املواطنني واملقيمني 
في حال أي طارئ، ال قدر 
اهللا، لذلك مت توقيع عدد 
من بروتوكوالت التعاون 
الوطنــي  بــني احلــرس 
والكثيــر مــن اجلهــات 
لتقــدمي الدعم واإلســناد 
لها فــي مختلف الظروف 
واألوقات، ومن بينها قوة 
اإلطفاء العام التي نحتفل 
مبرور عشر سنوات على 
توقيع بروتوكول التعاون 
التجــارة  معهــا، ووزارة 
وجامعــة  والصناعــة، 
الكويــت والهيئــة العامة 
للتعلــــــيم التطبيــــقي، 
العربيـــــة  واجلامعـــــة 
املفتوحة، وشركة ناقالت 
النفط الكويتية، ومؤسسة 
الكويتية، ونادي  املوانئ 
الرماية، ووزارة الشؤون 
والهيئــة  االجتماعيــة، 
العامة للشباب والرياضة، 
ووزارة الصحة، وغيرها 
من اجلهــات املختلفة في 
الدولــة، وكذلــك توقيــع 
عــدد مــن بروتوكــوالت 
التعاون ومذكرات تفاهم 
مع املؤسسات العسكرية 
الشــقيقة والصديقة مثل 
احلرس الوطني البحريني 
الفرنســـــــي  والــــــدرك 

واجلندرما التركية.
تفعيل البروتوكوالت

وقــد متــت ترجمــة 
توجيهــات قيادة احلرس 
الوطنــي بتفعيــل هــذه 
البروتوكوالت على أرض 
الواقع وفــق إطار زمني، 
وقد ظهر هــذا األمر جليا 
خــالل أزمــة كورونــا إذ 
أكــدت القيادة على تقدمي 
الدعــم واإلســناد لكافــة 
أجهزة الدولة، فقام رجال 
احلرس الوطني بتشغيل 
وإدارة عدد من اجلمعيات 
التعاونية بعد إصابة عدد 

الكويتي وفــق متطلبات 
احمللــي  العمــل  ســوق 
وتزويده باملهارات الالزمة.

إن مبادرة تنمية ووفاء 
لكويت العطاء خطوة من 
اخلطــوات التي يســلكها 
احلرس الوطني في دعمه 
للمجتمع املدني انسجاما 
مع خطته االستراتيجية 
وتأكيدا على أن اليد التي 
حتمل السالح قادرة على 
التنمية والعطاء وتسخير 
الطاقات واإلمكانات خلدمة 
الكويت العزيزة وشعبها 

الوفي.
دوره  جانــب  وإلــى 
األمني والعسكري، وإسناد 
أجهــزة الدولــة يواصــل 
احلــرس الوطنــي القيام 
بالــدور املجتمعي املنوط 

به حيث قام باآلتي:
العائالت  ٭افتتاح جناح 
في مستشفى بنك الكويت 
التخصصــي  الوطنــي 
لألطفال بعد تكفله بإعادة 

ترميمه وجتهيزه.
حمــالت  تنظيــم  ٭ 
توعويــة صحية في عدد 
الدولــة  مــن مؤسســات 
التجاريــة  واملجمعــات 
إلجــراء عــدة فحوصات 
طبية وتثقيف املواطنني 

في اجلانب الصحي.
٭ تنظيم دورة مترجم لغة 
اإلشارة لعدد من املنتسبني 
للتعامل مع فئة الصم في 
مواقع املسؤولية وتعزيز 
التعاون مــع نادي الصم 

الكويتي.
٭ إقامة مبــادرة «تنمية 
ووفــاء لكويــت العطاء» 
ســنويا والتــي تنبع من 
بأداء املسؤولية  االهتمام 
للحــرس  االجتماعيــة 
الوطني وتطبيق توجيهات 
صاحب السمو في االرتقاء 

بشباب الكويت.
٭ تنظيم حمالت للتبرع 
فــي الــدم داخــل وخارج 
أســوار احلــرس الوطني 
لدعم املخزون االستراتيجي 

لبنك الدم.
٭ القيام بزيارات توعوية 
الثانويــة  املــدارس  إلــى 
الــوالء  روح  لتعزيــز 
واالنتمــاء لــدى الطلبــة 
وإجــراء فحوصات طبية 
والتعريف بنظام االلتحاق 

باحلرس الوطني.
٭ دعم مؤسسات الدولة 
في حمالتها التوعوية التي 
تســتهدف محاربة اآلفات 
املجتمعيــة كاملخــدرات 
والتطرف (مشروع حتصني 
مع وزارة األوقاف، التعاون 
مع اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات فــي مكافحــة 
املخدرات)، واملساهمة في 
احلمالت التوعوية لإلدارة 

العامة لإلطفاء.
٭ تفعيل الدور التوعوي 
مــن خــالل املشــاركة في 
واملؤمتــرات  املعــارض 
وامللتقيــات، حيــث يتــم 
التواصل مع أبناء الكويت 
في تلك املناسبات، وتوزيع 
الكتيبــات واملطبوعــات 
التوعوية وعرض الفرص 
الوظيفية (معرض صناع 
االقتصاد وفرص العمل ـ 

جامعة الكويت).
٭ قامت مديرية اخلدمات 
الطبية في احلرس الوطني 
بتنظيم دورات محو أمية 
االسعافات األولية في عدد 

من مؤسسات الدولة.
٭ تقدمي الدعم واإلسناد 
ووزارات  ملؤسســات 
املدني  الدولة واملجتمــع 
خالل جائحة كورونا بكل 
كفاءة واقتــدار، ما حظي 
بإشادة القيادة السياسية 

واملواطنني واملقيمني.

من العاملني فيها، مثل جمعية 
النزهــة التعاونيــة، وفــرع 
التمويــن بجمعية اخلالدية، 
التمويــن بجمعيــة  وفــرع 
الفنطاس، باإلضافة إلى تقدمي 
اإلسناد والدعم لشركة ناقالت 
النفــط بتشــغيل وصيانــة 
أســطوانات الغاز املسال في 
مصنع الغاز املسال مبنطقة 
الشــعيبة، والقيام بعمليات 
النقل والتوزيع جلميع مناطق 
الكويت لسد االحتياج املطلوب 
للســوق احمللــي، فضال عن 
مســاندة وزارة الصحــة من 
خالل إنشاء وجتهيز مستشفى 
ميداني في منطقــة املهبولة 
خلدمة أهالي املنطقة التي مت 
عزلها صحيا، وذلك بواسطة 
١٠ عيادات طبية متخصصة 
يقــوم عليها ١٩٠ من الكوادر 
الطبية وقامت بخدمة أكثر من 
٣٠ ألف مراجــع، بواقع ٣٥٠ 

مراجع يوميا.
كمــا قام احلــرس بتقدمي 
الدعــم لــوزارة الداخلية من 
خالل القيام بتطبيق قرارات 
مجلس الوزراء بفرض احلظر 
الكلي واجلزئي من خالل تأمني 
محافظــة اجلهــراء ومنطقة 
القيــروان ومنطقة خيطان، 
وتأمني عدد من احملاجر ومراكز 
اإليواء، كما مت تعقيم عدد من 
املبانــي احلكوميــة وتوزيع 
عــدد مــن الســالل الغذائية 
على املناطق املعزولة، تأكيدا 
على الدور املجتمعي للحرس 

الوطني.
كمــا حرص ســموه على 
الدولــي  التعــاون  تعزيــز 
وتبــادل اخلبــرات من خالل 
الشراكة مع عدد من املؤسسات 
العسكرية في الدول الشقيقة 
والصديقــة، األمر الذي توج 
بانضمام احلرس الوطني إلى 
املنظمة الدولية ذات الطبيعة 
العسكرية (FIEP)، للتعاون 
وتبادل املعلومات ومكافحة 

اإلرهاب.
ومــن اإلجنــازات أيضــا 
تفعيــل دور احلرس الوطني 
فــي املســؤولية االجتماعية، 
احلــرس  بإطــالق  وذلــك 
الوطنــي دورة تنمية ووفاء 
لكويت العطاء، تنفيذا للرغبة 
السامية باالهتمام بالشباب، 
حيث انطلقت بفكر رجال في 

ومت فتح باب التسجيل وفق 
شــروط وضوابــط، وتقــدم 
لاللتحــاق بالــدورة األولــى 
٦٧٠ طالبا، واســتفادوا منها 
٩٦ طالبا، وحصلوا على دورات 
متخصصة (احلاسب اآلليـ  فن 
الديكورـ  ميكانيكا السياراتـ  
متديدات كهربائيةـ  إسعافات 
أولية) وتقدمي الدعم جلمعيات 
النفع العام ومؤسسات املجتمع 

املدني.
هذه املبادرة في حد ذاتها 
كانت والتزال مؤشرا لقياس 
قــدرة املؤسســات األمنيــة 
والعســكرية علــى التفاعــل 
مع قضايــا املجتمــع برؤية 
الواقــع وتأثيــرات  تقــارب 
وأهداف مباشرة فتحت النوافذ 
واملجاالت أمام الشباب ووظفت 
خبراتهم وإمكاناتهم في مكانها 

مــن قبــل الشــباب الكويتي 
بعد جناح مشــهود للدورات 
التي تغطــي مجاالت محببة 
يتــم حتديدهــا بنــاء علــى 
استطالع آراء الشباب أنفسهم 
مــن خــالل التواصــل معهم 
من قبــل منتســبي احلرس 
الوطني، ففي املبادرة األولى 
مت تخريــج ١٠٠ شــاب فــي 
خمس دورات شملت: احلاسب 
اآللي، التمديدات الكهربائية، 
السباحة، اإلسعافات األولية، 

وفن الديكور.
الثانية  املبــادرة  وجاءت 
بثوب جديــد حيث تضمنت 
دورتني في الغوص وميكانيكا 
السيارات، أما النسخة الثالثة 
فطرحت دورة إدارة املشاريع 
تشجيعا للشباب على اقتحام 

عالم املشروعات الصغيرة.

احلرس الوطني في عام ٢٠١٣، 
لفئات عمرية مــن ١٨ إلى ٢٤ 
عاما، من مبدأ شراكة احلرس 
الوطني املجتمعية مع وزارات 
ومؤسســات املجتمــع املدني 
املختلفة، بهدف تأهيل الشباب 
الكويتي وصقل خبراته وشغل 
وقتــه في كل مفيــد، من أجل 
مســتقبل باهر ومســاعدتهم 
فــي مواجهــة ســوق العمل، 
وتشــجيعا للمشــاركني فــي 
«مبادرة تنمية ووفاء لكويت 
العطاء»، فقد مت إعطاء األولوية 
للمتميزين منهم في االلتحاق 

بصفوف احلرس الوطني.
وفــي أول تنفيــذ عملــي 
للمبادرة، خرج رجال احلرس 
الوطني من املعســكرات إلى 
أماكــن جتمــع الشــباب فــي 
املجمعات واجلامعات واملعاهد، 

الصحيح وقدمت لهم أسلوبا 
أفضل للحياة العملية واحلد 
من مشكلة البطالة واألمل في 
احلصول على فرص وظيفية 
محترمة سواء داخل احلرس 
الوطنــي أو في املؤسســات 
احلكوميــة األخــرى وكذلك 
بالقطــاع اخلــاص فــي إطار 
تفاعلــي يتعامل مــع الواقع 

ويستشرف املستقبل.
وعــام بعــد عــام متضي 
مبادرة «تنمية ووفاء لكويت 
العطاء» التي أطلقها احلرس 
الوطنــي في حتقيــق هدفها 
الوطنــي املتمثل فــي تأهيل 
شــباب الكويت وفتــح آفاق 
جديدة أمامهم وهم يسيرون 

في طريق املستقبل.
وقد شــهدت املبــادرة في 
جميع نســخها قبــوال كثيفا 

ثم وصلــت قافلة «تنمية 
ووفاء لكويــت العطاء» إلى 
محطتها الرابعة بنهج ورؤية 
جديدين إذ رأت إشراك العنصر 
النسائي حتقيقا ملبدأ املساواة 
بــني اجلنســني في دســتور 
الكويــت، فتــم إجــراء قرعة 
للفتيات واختيار ٥٤ متدربة 
في مجال اإلسعافات األولية 
لتأهيلهن بالتعاون مع وزارة 

الصحة.
وبناء على رغبات الشباب 
شملت املبادرة ألول مرة دورة 
اللغــة االجنليزيــة لتأهيــل 
املشاركني في برنامج «التوفل» 
الذي بات مطلبا أساسيا من 
قبل كثير من جهات العمل أو 

املؤسسات التعليمية.
املتدربون  وحتى يكــون 
على قرب من سوق العمل، فإن 
املبادرة ال تقف على الدورات 
النظرية والعملية بل تتضمن 
زيــارات ميدانيــة لعــدد من 
الشركات واملؤسسات ليطلعوا 
مــن خاللها علــى مقتضيات 
رحلة العمل على أرض الواقع 
وتتشكل رؤاهم حول املجال 
الــذي يرضــي طموحاتهــم 

ويناسب إمكاناتهم.
برامــج  احتــوت  كمــا 
املبــادرة في نســخها األربع 
على محاضرات توعوية في 
اجلوانــب األمنيــة والدينية 
والصحية، فضــال عن إقامة 
األنشــطة الرياضية، السيما 
أنها تقــام في نــادي ضباط 
احلرس الوطني الذي يتمتع 
مبنشآت رياضية وترفيهية 
علــى أعلــى مســتوى. ومما 
يشجع شــباب الكويت على 
التســجيل فــي املبــادرة، أن 
احلرس الوطني أوفى مبا وعد 
به منذ املبــادرة األولى وهو 
إعطاء األولويــة للمتميزين 
في الــدورات لقبولهم ضمن 
صفوفه عقــب تخرجهم بعد 
الشــروط املطلوبة  اجتيــاز 
لينضمــوا مــع إخوانهم في 
الدفــاع عــن الوطــن وحفظ 
أمنه واستقراره وفي الوقت 
ذاتــه يحققــوا طموحاتهــم 

الشخصية.
وتوالــت بعد ذلك دورات 
املبادرة باستحداث تخصصات 
جديدة تتوافق مع متطلبات 
سوق العمل ولتأهيل الشباب 

احلرس الوطني يقدم الدعم في تشغيل جمعية النزهة وفرع التموين في جمعية اخلالدية

وكيل احلرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي خالل حفل تخريج دورة الصاعقة املشتركة مع وزارتي الدفاع 
والداخلية وحرس مجلس األمة  

تنظيم عملية توزيع اسطوانات الغاز تعقيم جهات حكومية

توزيع وجبات للمتضررين في املناطق املعزولةمستوصف ميداني أداره «احلرس» لتوفير الرعاية الطبية

احلرس الوطني أمن وأمان

رجال «احلرس» قاموا بتشغيل وإدارة عدد من اجلمعيات التعاونية وتشغيل وصيانة أسطوانات الغاز وعمليات النقل والتوزيع خالل أزمة «كورونا»

إنشاء وجتهيز مستشفى ميداني في «املهبولة» خلدمة أهالي املنطقة املعزولة 
بواسطة ١٠ عيادات متخصصة يقوم عليها ١٩٠ من الكوادر خلدمة ٣٠ ألف مراجع

دعم «الداخلية» بتأمني اجلهراء والقيروان وخيطان في احلظرين الكلي 
واجلزئي وتأمني احملاجر ومراكز اإليواء وتعقيم املباني احلكومية

انضمام احلرس إلى املنظمة الدولية ذات الطبيعة العسكرية «FIEP» تتويج جلهوده

توقيع بروتوكول تعاون مع شركة نفط الكويت

نائب رئيس احلرس الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف

أحمد النواف..
نعم العون والسند

في التاســع عشــر من نوفمبر لعام ٢٠٢٠ 
صدر مرســوم أميري بتولي صاحب املسيرة 
األمنية الطويلة واحلافلة بالعطاء واإلجناز في 
وزارة الداخلية، محافظ حولي السابق الفريق 
أول متقاعد الشيخ أحمد نواف األحمد اجلابر 
الصباح منصب نائب رئيس احلرس الوطني، 
خلفا لسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ليكمل مسيرة من سبقه في هذا املنصب، ويكون 
نعم العون والسند لسمو الشيخ سالم العلي 

الصباح رئيس احلرس الوطني.



في البداية، نوّد إلقاء 
الضوء على أبرز الكليات 

العسكرية العاملية املعتمدة 
لتدريس طلبتنا.

٭ اجليش بشــكل عام ال 
يبتعث الطلبة الضباط إال 
إلى الكليات العسكرية التي 
لها معايير عالية جدا في 
مجال التدريس والتدريب 
املعتمد، وهذا األمر يعتمد 
على االتفاقيات العسكرية 
التعاون  وبروتوكــوالت 
ومذكرات التفاهم مع الدول 
العربية الشــقيقة وايضا 

الدول الصديقة.
وفي الكويت نفتخر بالكلية 
العســكرية (كليــة علــي 
الصباح العسكرية) التي 
خّرجت الضبــاط للعمل 
الكويتي منذ  في اجليش 
إنشائها بتاريخ ٢ نوفمبر 
١٩٦٨ وفق املعايير واملناهج 
احلديثة املتبعة في جيوش 
الدول املتقدمة سواء كان 
على مستوى التدريس أو 
التعليــم والتدريب ولها 
باع طويل منذ اول دفعة 
للطلبــة الضبــاط والتي 
تخرجت في عام ١٩٧٠، ومن 
ثم خرجت أجياال كاملة بعد 
أجيــال من الضباط حتى 
يومنا هذا، فاملعايير لدينا 
لهــا أهمية قصوى، أما ما 
يخــص ابتعــاث الطلبة، 
فلله احلمد جميع الكليات 
التي نبتعث اليها طلبتنا 
الضباط لها تاريخ طويل 
وعريــق ومشــهود لهــا 

باملعايير العالية جدا.
التدريب األكادميي

مرحلة التدريب األكادميي 
في القوات البرية، ما أبرز 

ما تشتمل عليه؟
٭ يعتبر معهد القوة البرية  
أقدم مؤسسة تعليمية في 
اجليش الكويتي حيث بدأ 
مبدرسة املشاة وتطور الى 
عدة مــدارس حتى وصل 
إلى ما وصل عليه كمعهد 
متكامــل ومنــارة للعلم، 
فإذا كان يطلق على كلية 
علي الصباح العســكرية 
«مصنــع الرجال» فمعهد 
القوة البرية هو «مصنع 
الكويتي  القادة» للجيش 
بشكل عام والقوة البرية 

املوجودة؟
٭ حتــى اآلن هــي ميادين 
األديرع وهي موجودة منذ 
الكويتي  تأســيس اجليش 
وهــي مخصصــة لرمايــة 
األسلحة الثقيلة مثل الدبابات 
الى  واملدرعــات باإلضافــة 

املدفعية.

حماية املراكز احلدودية 
أولوية مطلقة للقوات البرية، 

كيف يتم تدريب القوات 
املنوط بها هذه املهمة؟

٭ هنــاك دور كبيــر لقــوة 
«واجــب صبــاح» وقمنــا 
بتطويرهــا لتصبــح قــوة 
«واجب صباح املشــتركة» 
حيــث تتكون مــن مختلف 
صنــوف األســلحة وتعمل 
بشكل مشترك وحتت قيادة 
واحدة، ومهمتها األساسية 
هي تقدمي اإلسناد الى مراكز 
حماية احلدود التابعة لوزارة 
الداخلية ألي عمل طارئ، ال 
ســمح اهللا، وهناك تنسيق 
على مســتوى عــال وعلى 
تواصــل واتصــال بشــكل 
دائم بني قوة «واجب صباح 
املشتركة» مع القائمني على 
حمايــة احلــدود التابعــني 
لوزارة الداخلية ومطمئنني 

جدا على هذا التنسيق.

مفهوم العقيدة القتالية 
الكويتية، على ماذا ينضوي، 
وكيف يتم غرسه في نفوس 

الطلبة املتدربني؟
٭ العقيدة القتالية أو العقيدة 
العسكرية هي ما تعبر عن 
العلــم واملعرفــة والثقافــة 
العسكرية، وهي عبارة عن 
مبــادئ أساســية لتوجيــه 
القــوات لتحقيــق األهداف 
والتطلعات والغايات، ومن 
القادة كيف  خاللها يتعلــم 
ميكن تنفيذ األعمال املوكلة 
لهــم وكذلــك التعامــل مــع 
التــي تواجههم،  التحديات 
وهــي بثالثــة مســتويات 
(اســتراتيجي، عملياتــي، 
تعبــوي)، وبشــكل عــام 
متثل فكر ومفهوم وأسلوب 
تطبيق العمليات العسكرية، 
العقيــدة  وعــادة تســتمد 
القتاليــة من مصــادر عدة 
أحدها االستراتيجية العليا 
للدولة وصوال لالستراتيجية 

امللقاة على عاتقهم.
الذخيرة احلية

التدريب على إدارة العمليات 
احلربية والتدريب امليداني 

بشكل خاص، وهناك العديد 
الــدورات فــي جميــع  مــن 
التخصصات (املشاة والدروع 
والهندسة واملدفعية) وغيرها 
مــن الدورات وايضا مدارس 
عديــدة يحاضــر فيهــا عدد 
كبير من املعلمني األكفاء على 
درجــة عالية من االحترافية 
واملهنية في تأدية عملهم. وفي 
اآلونة األخيرة بدأنا في املعهد 
باالجتــاه نحو املســؤولية 
االجتماعيـــــة واخلدمــــــة 
املجتمعيــة، حتى ال يقتصر 
دور املعهــد علــى اجلانــب 
العســكري فقط، بل ليشمل 
املجتمع حيث أقمنا ورشــة 
عمل خالل األسابيع املاضية 
خلدمة املجتمــع وتوعيتهم 
عــن األلغــام وتواجدها في 
البيئــة الصحراوية وكيفية 
التعامل معها، وايضا هناك 
العديد من املشاريع التي تهم 
وتخص املجتمع بشكل عام 
سيتم توجهها ناحية املجتمع 
حتى تكون هناك مشاركة من 
معهــد القوة البريــة لتحّمل 
جزء من املسؤولية املجتمعية 

وهذه موجودة في املعسكرات 
وأماكن عــدة في القوة البرية، 
فالتدريب عامل رئيسي وأساسي 
لتطوير القوة البرية، فمن دون 
التدريــب لن يكــون هناك اي 
تطور للقــوات، لذلك نحرص 
ان يكــون التدريــب مســتمرا 
طوال العام وبشــكل مســتمر 
وفي نهاية كل موســم تدريبي 
نبدأ مباشرة بتدريبات املوسم 
الذي يليه، فالتدريب املستمر 
يحافظ على الكفــاءة القتالية 
واألداء الفعال حتى خالل جائحة 
كورونا لــم تتوقف التدريبات 
ومازالت مســتمرة على الرغم 
مــن االجــراءات االحترازيــة 
أبناءنــا  ان  إال  واالحتياطيــة، 
مــن الضباط وضبــاط الصف 
متواجدون فــي ميدان األديرع 
للتدريبات االعتيادية، ســواء 
كانــت الرمايــة او التدريبــات 
العمليــة، فالتدريــب مســتمر 
وفق اإلجراءات االحترازية ولن 

يتوقف أبدا.

وهل هناك مواقع جديدة 
ستنضم قريبا للمواقع 

بالذخيرة احلية أين يتمان 
حاليا؟

٭ بالنســبة لتدريبــات القوة 
البرية العملية بشكل عام تتم 
في ميادين األديرع، أما التدريب 

النظري فيتم في مدارس القوة 
البرية وبعدها يتم االنتقال الى 
ميادين األديرع لعمل التدريبات 
العملية او امليادين املخصصة 
لألسلحة اخلفيفة واملتوسطة، 

عناصر القوة البرية على أعلى درجات اجلهوزية

دبابة تابعة للقوة البرية خالل التدريباتهجوم للمشاة مع آلية مدرعة إطالق النيران الكثيفة على األهداف

العقيد الدوسري: جائحة «كورونا» لم تؤثر على تدريباتنا 
بل صقلت عناصرنا ورفعت مستواهم القتالي

عن أبرز التدريبات التي قامت بها القوة 
البرية خالل الفترة املاضية ومدى تأثر 
مستوى التدريب بجائحة كورونا، قال 
رئيس فرع التدريب العقيد الركن عامر 
إن هناك تدريبات دورية  الدوســري 
ومجدولة وفق خطة التدريب املعتمدة 
لوحدات القوة البرية وقد مت تنفيذ معظم 
هذه التماريــن وخاصة الداخلية منها 
سواء لوحدات وتشكيالت القوة البرية 
الصديقة  القوات  منفردة أو مبشاركة 
املتواجدة في الكويــت، ومازالت هذه 

التمارين مســتمرة وفق البرنامج احملدد لها، كما أن 
هناك متارين مشتركة مت تأجيلها مع القوات الشقيقة 
والصديقة خالل الفترة السابقة بسبب االجراءات الصحية 

التي اعتمدتها دول العالم ملكافحة جائحة 
كورونا مما صعــب من مهمة وصول 
القــوات الشــقيقة والصديقة لتنفيذ 
هذه التمارين، وفي الســابق مت تنفيذ 
عدة متارين ومن أهمها مترين (فهود 
الصحراء) مع الدول الشــقيقة وكذلك 
القوات الصديقة، كما أن هناك اتفاقيات 
مبرمة مع جيوش الدول الصديقة لتبادل 
اخلبرات ورفع مستوى التدريب والكفاءة 
القتاليــة لوحداتنا وتشــكيالتنا، ومت 
وضع خطط تدريب مســتقبلية نأمل 
في املســتقبل القريب تنفيذها في ظل هذه اجلائحة، 
والتي تعتبر حتديا ومعضلة حقيقية علينا مواجهتها 

لتحقيق أهدافنا وحتقيق غاياتنا التدريبية املنشودة.

العقيد الركن عامر الدوسري

آمر القوة البرية أكد أن هناك متابعة من قبل القيادات لكل التطورات املوجودة في عالم التسليح ملواجهة التهديدات

العميد الركن محمد الظفيري لـ «األنباء»:
متابعة أحدث تطورات عالم التسليح 

ملواجهة التهديدات املختلفة وحماية بالدنا
أكد آمر القوة البرية العميد الركن محمد عبدالعزيز الظفيري ان القوة البرية هي رأس السهم للردع والدفاع عن سيادة أراضي الدولة، وهذا الشيء 

نفتخر به متاما، فالقوة البرية متواجدة في كل األحداث التاريخية ومنها احلروب العربيةـ  االسرائيلية في عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣. وأضاف الظفيري، 

في لقاء مع «األنباء»، أنه خالل احلرب العراقيةـ  اإليرانية كانت القوة البرية متواجدة حلماية املصالح الكويتية داخل األراضي الكويتية، ثم ما تاله 

من احداث الغزو العراقي الغاشم عام ١٩٩٠ وعاصفة الصحراء وكان للقوة البرية دور كبير في حرب حترير الكويت وأيضا في حرب حترير العراق عام 

٢٠٠٣، مشيرا إلى انتشار جميع وحدات القوة البرية على احلدود الكويتية حلمايتها. كما تطرق الظفيري خالل اللقاء إلى عدد من املوضوعات

 املتعلقة بالقوة البرية وتدريباتها وتسليحها، التفاصيل في األسطر التالية:
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الوطنية العسكرية، باإلضافة 
إلــى الــدروس املســتفادة من 
التجارب التي مير بها اجليش 
الكويتي في التعامل مع مختلف 
األحداث، فالضابــط في بداية 
تأسيسه في معهد القوة البرية 
يبدأ بتلقي دروسه في العقيدة 
القتالية خاصة في املســتوى 
الــذي ميثل مجاالت  التعبوي 
أوجه احلرب والقيادة والسيطرة 
وأســاليب القيادة واإلمداد، ثم 
ينتقل ملستويات أعلى في دورات 
القيادة واألركان وكذلك دورات 

احلرب العليا.

كيف تتم مالحقة التطورات 
السريعة في عمليات التجهيزات 

القتالية املستخدمة في جيوش 
العالم وتطبيقها في الكويت؟

٭ هناك متابعة من قبل القيادات 
فــي القوة البريــة وهي ضمن 
سلســلة كاملة للجيش بشكل 
عام لكل التطورات املوجودة في 
عالم التسليح ونحن في القوة 
البرية العقيدة العسكرية تفرض 
علينا التطــور الدائم املطلوب 
منا ملواجهة التهديدات املختلفة  
واملتطورة وتغير األساليب في 
العمليات بشكل عام في العالم، 
وذلك حلماية بالدنا واراضينا.
ومثلمــا ذكــرت ان عقيدتنــا 
العسكرية حتثنا على التفكير 
بشــكل كبير ودائما ننظر الى 
األمــام ونحــن مقبلــون خالل 
الفتــرات املقبلة علــى تطوير 
التنظيمات داخل القوة البرية 
حتى تتماشــى مــع متطلبات 
املوقف ومتطلبات املستقبل في 
مواجهة التهديدات املستقبلية.

مدارس عسكرية مختلفة

من املعروف أن القوات 
البرية من أكثر فروع القوات 
املسلحة التي حتتاج للخطط 
وبرامج التدريب املتنوعة من 

مدارس عسكرية تعتمد خططا 
مختلفة، هل حترصون على 
اطالع عناصر القوة البرية 

على مختلف توجهات املدارس 
العسكرية وتدريبهم بشأنها 
أم حتصرون إطار التدريب 

مبدرسة واحدة؟
٭ العقل، متى ما سجن العقل 
فلــن يســتطيع اإلبــداع أبدا، 
فبالتالي نحن نشجع ضباطنا 
بشــكل كبير في القوة البرية 
على تلقي العلــم من مختلف 

وهو املصلحة العامة للجيش 
الكويتــي الــذي يصب في 
هدف أسمى وهو املصلحة 
العامة للدولة والتي هي فوق 
كل اعتبار، وهناك تنسيق 
عــال جدا مع هيئة التعليم 
العسكري حول عقد الدورات 
التخصصات  في مختلــف 
أو حتى االبتعاث للدورات 
اخلارجيــة وأيضــا حــول 
التــي  الــدورات  اختيــار 
نحتاجها فــي القوة البرية 
والتي من املمكن انها تؤهل 
منسوبي القوة البرية ملزيد 

من املهنية واالحترافية.

ماذا عن ذكرياتكم بعد مرور 
ثالثني عاما على عاصفة 

الصحراء وحترير الكويت؟
٭ حترير الكويت من العدوان 
العراقي الغاشم على أرضنا 
الطيبة مناسبة سعيدة ولها 
أثر كبير في نفوسنا وتنتقل 
مــن جيــل الــى جيــل ألخذ 
الدروس والعبر، ودائما وأبدا 
نصــب أعيننا ان تلك األيام 
لن تتكرر أبدا ان شــاء اهللا، 
دروســها ماثلة أمامنا وأمام 
أعيننا في تدريباتنا وتعليمنا 
وفي تأهيلنا، وهذا درس كبير 
دائما نسعى بقوة أال يتكرر 
ولن تتكــرر هــذه األحداث 
وســتبقى القوة البرية من 
الكويتي  تشكيالت اجليش 
دائما جاهزة للردع وللدفاع 
عن أراضي وسيادة الكويت 
فــي ظــل القيــادة احلكيمة 
الســمو  لســيدي صاحــب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح القائد األعلى 
للقوات املسلحة وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
اجلابر الصباح وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمــد جابر العلــي الصباح 
العامــة  األركان  ورئيــس 
للجيش الفريق الركن الشيخ 
خالد صالح الصباح ونائب 
رئيس األركان الفريق الركن 
فهــد الزيــد الناصــر الذين 
يوجهوننا دائما وأبدا للنظر 
بأعني يقظة جدا ألمن الكويت 
وأن نبقــى دائما على درجة 
عالية من اجلاهزية لتنفيذ 
املهام املوكلة إلينا بكل دقة.

التنــوع في العلوم واخلبرات 
املكتســبة وتراكمها نستطيع 
أن جند لها أثرا يتضح بزيادة 
القــدرات واملهــارات الفكريــة 
للضابط، وكذلك في أدائه ملهام 
عمله العملية والتخطيطية، وكل 

املدارس، فمن ناحية نركز على 
املدارس العسكرية املالئمة لفكر 
وتسليح اجليش الكويتي ولكن 
ال مننع تفكيرنا أيضا من االطالع 
على املجاالت والعلوم واملدارس 
العســكرية األخرى، فالثقافة 
العسكرية أصبحت علما بحد 
ذاتــه وتقــع حتــت تصنيف 
العلــوم االجتماعية وحتتوي 
على كثير من مجاالت البحث 
القيادة  والدراســة، وحترص 
األعلــى على إحلاق منســوبي 
اجليــش مــن مختلــف الرتب 
بالدورات التي ميكن من خاللها 
اكتساب العلم واملهارة وبحسب 
املســتويات التي تتناسب مع 
الرتبة واملنصب الذي يشغله، 
وصــوال إلــى احلــرص علــى 
الراقية  بالــدورات  التحاقهــم 
والتــي نطلــق عليهــا دورات 
«األركان واحلرب» سواء محليا 
في كلية مبارك العبداهللا للقيادة 
واألركان املشتركة والتي تنافس 
نظيراتها فــي دول العالم، أو 
فــي الدول الشــقيقة أو الدول 
الصديقة وفــي أعرق وأفضل 
املؤسسات العسكرية التابعة 
لتلــك الدول، وبنــاء على هذا 

به، فهو منارة للعلم ومؤسسة 
تعليمية عريقة نشأ مع نشأة 
اجليــش وتطــور حتى وصل 
إلى ما وصل اليه اآلن، وأصبح 
يضم مدارس عديدة وكلها فاعلة 
وتعمل بكل أنشطتها ومبختلف 
حتتاجهــا  التــي  الــدورات 
تشــكيالت القوة البرية، وهو 
الرافد األساسي لها من الضباط 
وضبــاط الصــف واألفراد في 
املجاالت التخصصية، ويعتبر 
املعهد أكبر مؤسسة تعليمية 
في اجليش الكويتي وفيه من 
الضباط املعلمني الذين ميتازون 
العالية،  باالحترافية واملهنية 
فهــم أصحــاب علــم ومعرفة 
وصنــاع قــادة املســتقبل في 

القوة البرية.

هيئة التعليم العسكري املنوط 
بها تأهيل ضباطنا بالدورات 
اخلارجية في مختلف دول 

العالــم، كيف تصفون أداءها 
وما أبرز إجنازاتها؟

٭ جميــع عناصــر اجليــش 
الكويتــي مرتبطــة ببعضهــا 
البعــض وتعمــل بخطــوط 
متوازيــة وتلتقي بهدف واحد 

ذلك بسبب احتكاكهم ودراستهم 
واطالعهم على املدارس األخرى 
في مجال اخلطط والتخطيط، 
مع األخذ بعني االعتبار أن العلم 
العسكري في حالة تطور دائم 
وال يقف عند حد معني نتيجة 

للدروس املستفادة واخلبرات 
املكتسبة مما يجري في العالم.

كيف تقيمون مستوى معهد 
القوة البرية؟

٭ نقيم املعهــد بدرجة الفخر 

العميد الركن محمد الظفيري والعميد الركن عبداهللا اجلبعة 
مع الزميل عبدالهادي العجمي خالل اللقاء

نفتخر بكلية علي الصباح العسكرية 
وتخريجها ضباطًا وفق معايير 

ومناهج جيوش الدول املتقدمة

معهد القوة البرية أقدم مؤسسة 
تعليمية في اجليش الكويتي وأصبح 

منارة للعلم وهو «مصنع القادة»

اجليش ال يبتعث الطلبة الضباط 
إال إلى الكليات العسكرية ذات 

املعايير  العالية جدًا

«قوة صباح املشتركة» مهمتها 
األساسية تقدمي اإلسناد إلى 

مراكز حماية احلدود التابعة 
لوزارة الداخلية

قال رئيس فــرع العمليات العقيد الركن 
محمد راشد املطيري إن القوة البرية أحد 
الوحدات الرئيسية التي تسهم في تشكيل 
قوة واجب سند ولديها مساهمات عدة في 
جائحة كورونا، حيث قدمت كل أشــكال 
الدعم واملساندة لكل أجهزة ومؤسسات 
الدولة ملكافحــة جائحة ڤيروس كورونا، 
حيث قمنا بإرســال عدد من العسكريني 
الى مرتب هيئة اخلدمات الطبية ملساعدة 
اإلخوان العاملني في مطار الكويت الدولي 
للمســافرين  البيانات  إدخال  في عملية 
الكويتيني القادمني من اخلارج، كما قامت 

قيادة اإلسناد اإلداري املشاركة ضمن قوة واجب 
سند بدعم جهود وزارة الداخلية ورفع قدراتها في 
مجال الدعم اللوجستي أثناء تطبيق احلظر املناطقي 
الكلي الذي مت تطبيقه على مناطق جليب الشيوخ 
واملهبولة والفروانية. وتابع املطيري: أن الوحدات 
املعنية في القوة البرية على أمت االستعداد في مد يد 
العون جلميع أجهزة ومؤسسات الدولة متى ما طلب 
منها ذلك، أما فيما يتعلق بقوة الواجب غيث واملعنية 
بدعم السلطات احمللية ملواجهة أزمة األمطار فتسهم 

القوة البرية بوحدات هندسية 
ودعم لوجستي لقوة الواجب وال 
تذخر جهدا في أي عمل يوكل 
لها في ســبيل اسناد وزارات 
ومؤسســات الدولة. كما متت 
اإلشــادة باليقظة واالستعداد 
والتأهب التام لتشكيالت القوة 
البرية للقيام باملهام العسكرية 
بكل كفاءة واقتــدار وبالروح 
التي  العالية واملهارات  القتالية 
يتمتعــون بها، فعلى ســبيل 
املثال ال احلصر، فإن مدفعية 
القوة البرية مشــهود لها منذ احلروب العربية في 
عامي١٩٦٧ و ١٩٧٣، أما عن عاصفة الصحراء فقال 
العقيد املطيري: إن عدة ألوية في اجليش الكويتي 
شاركت منذ بداية عملية عاصفة الصحراء لتحرير 
الكويت من الغزو العراقي الغاشــم، وكان مسمى 
األلوية يختلف عن املســمى احلالي، وكانت جميع 
وحدات القوة البرية لها مســاهمات مؤثرة وفاعلة 
في حرب التحرير وعملت بكل كفاءة جنبا الى جنب 

مع القوات الشقيقة والصديقة.

العقيد الركن محمد املطيريالعميد الركن عبداهللا اجلبعة

تشكيل من اآلليات املدرعة خالل التدريبات

اجلبعة: قوة «واجب سند» ساهمت في إعداد 
العديد من احملاجر الصحية وتأمينها

هندسة القوة البرية مفخرة.. 
وتخلصت من ٣٣٠ ألف لغم منذ ١٩٩١

العقيد املطيري: األشقاء واألصدقاء أشادوا بدور 
مدفعية القوة البرية الكويتية خالل التمارين املشتركة 

شــاركت وحدات القوة البرية 
بقوة واجب ســند وســاهمت 
مع الوحدات األخرى في اعداد 
احملاجر الصحية وتأمينها من 
خالل قيادة االســناد االداري، 
كما كان لتشكيالت القوة البرية 
دور فعال وكبير في قوة واجب 
غيث ومساندة أجهزة ومؤسسات 
الدولة اثناء تعرض البالد لألمطار 
الغزيرة من خالل هندسة القوة 
البرية، وذلك بتقدمي االســناد 
والدعم الهندسي لوزارة األشغال 

العامة من خــالل العمل على فتح قنوات لتصريف مياه 
األمطار املتجمعة على الطرق الرئيســية جنوب البالد، 
وحتويل مســارها الى املناطق الصحراوية القريبة من 
أماكن تلك املياه، ومتت عملية االســناد والدعم الهندسي 
بنجاح وزمن قياســي، وأشار العميد اجلبعة الى أن هذا 
الدعــم من وزارة الدفاع يأتي في إطار تعاونها الدائم مع 
الوزارات والهيئات واملؤسسات احلكومية بالبالد لتحقيق 
كل ما من شــأنه خدمة هذا الوطن واحملافظة على أمنه 

وسالمة املواطنني واملقيمني فيه.

عن دور هندسة القوة البرية قال آمر القوة 
البرية العميد الركن محمد عبدالعزيز الظفيري ان 
قطاع هندسة القوة البرية مفخرة لنا كقوة برية 
بشكل خاص ومفخرة للجيش الكويتي بشكل 
عام واملتمثلة مبجموعة التفتيش والتخلص من 
املتفجرات والتــي يقع على عاتقها الكثير من 
الواجبات اهمها تطهير االراضي الكويتية من 
األلغام واملخلفات العسكرية اخلطرة وتتعامل 
يوميا مع عدد يتــــــراوح ما بني ١١ الى ٢٠ 

بــالغا. 
مشيرا إلى أنها قدمت شهداء للواجب اثناء 
التعامل مع املتفجرات وعددهم ٤، وأسأل اهللا 

ان يتقبلهم من الشهداء. 
وأضاف: كذلك قامت هندســة القوة البرية 

بالتخلص مما يقارب ٣٣٠ ألف لغم من مختلف 
االنواع في القطاع املخصص لها للتطهير منذ 
عام ١٩٩١ وحتى يومنا هذا، بإصدار شــهادات 
التفتيش والتطهير جلميع وزارات الدولة مثل 
وزارة االسكان ممثلة في املؤسسة العامة للرعاية 
البدء  السكنية كتفتيش املناطق اجلديدة قبل 
بالبنية التحتية ووزارة االشغال بجميع مشاريعها 
اجلديدة كالطرق وغيرها وشركة نفط الكويت 
ومؤسسة البترول الوطنية وايضا الهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
كتـفتيش احملميات الطبيعية واملزارع، ووزارة 
الكهـــــرباء واملاء كخطــوط املياه ومحطات 
الكهرباء وغيرها من وزارات  التحلية وتوليد 

الدولة ومؤسساتهـا وأعمالها اجلديـــدة.
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عّيدي يا كويت

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

كان هنالك وطن

مكتوب

حمد بدر األذينة

فبراير شهر الوطن وافراحه وعيده
يا رب بالعز والرخا دوم عالشعب عيده

قوموا يا احمد وسعد.. سارة وهيا وعيدة
غنوا الستقاللنا.. زينوا بلدنا اعالم

وبالتحرير تفاخروا كم من شهيد اعالم
احنا امجاد متسلسلة وتشع بكل اعالم
واللي الكويت ديرته طول الزمن عيده

يصادف يوم اجلمعة والسبت 
القادمان أعياد الكويت السنوية 
عيد االستقالل والتحرير، فيها 
ترى الفرحة تعم كل الكويتيني، 
واالحتفــاالت تزيــن البلد ال 
مينعها بالء كورونا وال شــدة 
البرد واملطر، كل ذلك يهون في 

حب الوطن وأراضيه.
الكويت بلد خير حفظها اهللا 
تعالى من كل شر وعسى اهللا أن 
يتم ذلك عليها، تأسســت على 
العدالــة واإلخاء واملودة، كانت 
كالبيت الواحد واألسرة الواحدة 
األمير والفقير جنبا إلى جنب ال 
تفرقة أو تعاٍل بينهما، انتهجوا 
حرية الرأي والفكر وال عداوة 
تفرقهم بل إن احلرية أســاس 

العمل وسبيل التفاهم.
بعد أن اتسعت البالد وزاد 
اخللق والعباد وتطاولت املباني 
وبعدت، ظل األساس على منواله 
واحلرية بنفس احلالة، ثم جاء 
االستقالل لتكون في صف الدول 
العاملية، فأفاض عليها أسلوبها 
املتميــز أن ترتقــي الى مكانة 
عليا بني الدول حتى لقبت بلد 
اإلنسانية وحاز أميرها لقب قائد 

اإلنسانية.
حب الكويــت وهي الوطن 
أهلها  الغالي متمكن في قلوب 
تترجمه فرحــة أعيادها البهية 
ويزيد حبهــا كل عام وعام ال 

يتغير وال يتأثر أبدا.
إن حب الوطن من الدين، فقد 
وقف رسول اهللا ژ وهو في 
طريق هجرته ينظر إلى جهة مكة 
ليقول: «واهللا إنك خلير أرض اهللا، 
وأحب أرض اهللا إلى اهللا، ولوال 

أني أخرجت منك ما خرجت».
عيّدي يا كويت، فأنت أهال 
لهذه األعيــاد وارتِق إلى العال، 
تاريخ األجــداد، حفظك  فأنت 
اهللا من كل مكروه، وأدامك بلدا 

للخير.

انقطاع طويل  عدنا بعــد 
بســبب ظــروف احليــاة 
واالنشــغاالت االجتماعيــة 
أبعدتنا  والوظيفيــة والتــي 
عن الكتابــة ومتابعة األخبار 
واألحداث، والعودة ســتكون 
مع قصة خيالية (غير واقعية)، 
ونبدأ من إحــدى الدول التي 
كانــت تطغى بالســالم على 
الدول  املنطقة وأقرانهــا من 
املجاورة، والتي كانت مضرب 
العالم أجمع، متيزت  مثل في 
هذه الدولة حتى أصبحت رائدة 
في العديد من املجاالت، الفن، 
الثقافة،  الرياضــة،  التجارة، 

والدميوقراطية.
حيث تصدرت املنابر الدولية 
واملجتمعية في حقوق اإلنسان، 
والعمل النقابي، وجمعيات النفع 
العام، إلى أن أصبحت معلماً من 
العالم احلديث، فكانت  معالم 
للمواطن واملقيم،  الوطن  هي 
وقد وضعت رؤيتها باحملافظة 
على األجيال التي ستأتي بعد 
أجيال وأجيال، فصنعت لهم ما 
يحفظ حقوقهم في املستقبل 
الذي ال أحد يعلم ما ستخفيه 
األيام لهم، وإن كشــر الزمان 
بأنيابه، فسيكون هنالك املصد 
واحلصن احلصني بعد اهللا لهم.

إال أن دوام احلال من احملال، 
ومرت سنون طويلة حتى أتاها 
جيل انتهك مقدراتها وتطاول 
على األعراف والقوانني، وبدأت 
الرشاوى تدفع في مؤسساتها، 
إلى أن تفشى هذا الوباء وطال 
البيت الشرعي لهذا البلد، ولكن 
ظهر فرسان عاهدوا اهللا على 
حماية حقوق األجيال، ولكن 
كانــت الظروف أقــوى وبدأ 
بالرجال  زمانهم يشح عليهم 
املنابــر وخفضت  ودمــرت 
األصوات، حتى أتى اليوم الذي 
أعلن فيه عن محاولة النتهاك 
مقدرات األجيال، وال أحد يعلم 
بعد هذا احلدث هل ســيردد 
اجليل القادم «كان هنالك وطن»! 
بنهاية  اليوم  انتهى مقالنا 
قصة مأساوية من نسج اخليال، 
ونلقاكم بقصص أخرى الحقا.

نراكم على خير.

يفترضون توقع منحة، حتى ولو كان 
األمر بسيطا أو محدودا في توقع حجم 
املبلغ، فهم متفائلون ويرون أن بلدهم 
ال تزال بخير اقتصاديا، رغم تشاؤم 
االقتصاديني وعبث احلكومة باملقدرات، 
ويرون رغم قتامة املشهد االقتصادي 
أننا بخير وعندنا فلوس وأن هناك منحة 
ستأتي ولو كانت مجرد حديث أماني.

< < <
وال تلوموا الناس في تكرارهم أمنية 
املنحة كل عام، فهم يرون هدرا ماليا 
قاتال في امليزانية دون مردود منه على 
أرض الواقع، ويرون في الوقت ذاته 
تنفيعا فاضحا واضحا لطبقة محددة 
باملليارات سنويا دون عدالة اجتماعية.
الناس  وأي شــخص ينكر على 
أمنيتهــم مبنحة أو يعيب عليهم فهو 

إما حرامي أو مساعد حرامي.
< < <

توضيح األوضح: هنا ال أعيب على الناس 
أن تتمنى، وبالعكس األمنية مبنحة او 
غيرها حق للناس البسطاء، ولكن من 
يتالعب بتلك األمنيات ويبدأ بنشــر 
أخبار كاذبة أو يدعي انه ميتلك معلومات 
عن منحة قريبة أو شيء قريب منها 
ويشيعها بني الناس فهذا شخص ساقط 
إنسانيا قبل أن يكون ساقط إعالميا.

باحلاضر وطريقا نسيره دومنا معوقات 
لكل أجيالنا احلاضرة وفي املستقبل؟!

إن اآلمال منشودة برسم هذه الطريق 
من جديد محصنة باحملاســبة العادلة 
لكل من أساء لسمعة الكويت بنظامها 
السياسي والتشــريعي واالقتصادي 
واألخالقــي بعد غربلة كل تلك امللفات 
العالقة ألخذ كل ذي حق حقه بالثواب 
والعقاب دومنا محسوبيات وتستر على 
أفعال وممارسات وأقوال أساءت للوطن 
وسمعته والشرفاء من أبنائه ومواطنيه 

وقياداته على حد السواء! 
وحتى نطبق اليوم شعارنا الوطني 
الذي أصبح رمزا لالحتفاالت الوطنية هذا 
العام مبرور ٦٠ عاما على العيد الوطني 
و٣٠ عاما للتحرير نقول نعم للســالم 
وطن، ولكن مع «صحوة وطنية» شعارها 
املفسدين  الفساد وقطع دابر  مكافحة 
ومن يحرضهم ويدعمهم على السواء! 
من هنا يكون عام العهد اجلديد للكويت 
عام «للســالم وطن»!! واهللا من وراء 
القصد واللهم احفظ الكويت وأهلها من 
كل مسيء، وفاسد، ومكروه، وانصرنا 

على النفس األمارة بالسوء.

إن اهللا سبحانه وتعالى نصرنا بفضله 
وبقدرته وهيأ الدول اإلسالمية والعربية 
والصديقة وبفضل أعمال اخلير والبر 
والتقوى التي كانــت تقدمها ومازالت 
الكويت تســاعد كل محتاج في جميع 
بلدان العالم فلنتقرب إلى اهللا ونتذكر 
نعمه علينا ونتذكر الشهداء الذين فاضت 
أرواحهم فــداء للكويت ونتذكر الدول 
الشقيقة والصديقة ومواقفها العظيمة 
في دحر العدوان على الكويت وكل من 
ساعد الكويت في حترير ارضها، علموا 
أوالدكم نعــم اهللا علينا وعلموهم من 
وقف معنا ومن وقف ضدنا وعلموهم 
أن يقدسوا الشهادة في سبيل الوطن 
وان يقدموا أرواحهم فداء لتراب الوطن 
وعمقوا فيهم الوالء واالنتماء لهذه األرض 

الطيبة املعطاءة.
قال الشاعر هزاع الصالل:
بــالدي الكويت ســلمِت لنا 

وعشت مدى الدهر لي موطنا
أسأل اهللا أن يحفظ الكويت وأميرها 
وشعبها واملخلصني عليها وان يرحم 
اهللا شهداءنا وشهداء من ساعدنا وان 
يرد كيد الكائدين في نحورهم.. اللهم 

آمني.

بها، مجرد أمنيات ملقاة على رصيف 
تويتر وسناب وإنستغرام، أمنيات ال 
أكثر، ومن حق الناس أن تتمنى وأن 
تعلن عن أمانيها وأن تنشر تلك األماني 
حتى وإن كانوا يعلمون يقينا أنها بعيدة 
املنال أو أنها لن حتدث، ولكنهم على أي 
حال مينون أنفسهم بها بتغريدة على 
شكل أمنية عابرة أو توقع ال أساس 
له من املنطق أو حديث نفس أو نقاش 
مجموعة ألقت بتلك األمنية في خضم 

نقاش تويتري عابر.
< < <

ال أحد يلوم النــاس على إلقائهم 
أمنياتهم فــي بئر تويتر وغيره، وان 
يطلبــوا منحة أو يتمنــون منحة أو 

باحلفاظ على الكويت مستقرا ألجيالنا 
القادمة متمسكني بتحصني  وأجيالهم 
مبادئنا برســم خطــوط ومعالم هذه 
«الصحوة الوطنيــة» التي يجب أن ال 
تخرج عن مبادئ تلك الثروة من عادات 
وممارسات وتفاهمات أجدادنا األوائل 
حكاما ومحكومني، رحمهم اهللا، والتي 
زرعوها في ثنايا وضمائر آبائنا الذين 
غرســوها في ارضنا الطاهرة لتجني 
ثمارها الطيبــة والتي نتمتع نحن بها 
اليوم، فهل تكون هذه «الصحوة الوطنية» 
هي مســطرة حياتنا املســتقبلية لنا 

ساعدنا الذين فاضت أرواحهم الطاهرة 
الزكية فداء لتــراب الكويت، فإن كان 
اهللا عز وجل قد أمدنا بأسباب النصر 
فلنحفظ للمولى عز وجل حرماته بأن 
تكون احتفاالتنا في النصر بالتقرب إلى 
اهللا وحده وأخذ العظة والعبرة، فليس 
االحتفال باالستهتار والسرعة الزائدة 
بالسيارة وتشــغيل األغاني وارتكاب 
احلوادث داللة علــى الفرح والنصر، 
فكم من حاالت وفاة حدثت في األعوام 
السابقة وكم من إصابات حدثت ومازالت 
تعالج في املستشفيات وبعضها أصيب 

بعاهات مستدمية.

< < <
وسواء ولد الكويتي بيوم االستقالل 
أو التحرير أو يوم والدة الدســتور، 
فاألمر ســيان مجرد يوم ميالد آخر، 
وكان علي أن أتعلم حقيقة تلك اإلشاعة 
بخصوص مواليد ٢٥ فبراير بطريقة 
أن أمّر باملوقف نفســه ألكتشف أنه 

ال منحة وال امتياز بشكل شخصي.
< < <

منذ ٩ ســنوات وإشاعات املنحة 
تضرب أوتار مشــاعرنا مع اقتراب 
الوطنية، وارتبطت  مناسبات األعياد 
املناســبة بعقلية  بتلك  املنحة  ذهنيا 
الشعب، رغم أن مصدر تلك اإلشاعات 
هي األماني التي ميني الناس أنفسهم 

هذه اجلذور اخليرية تفوح عبقا دائما 
بنسيم هذا الوطن برائحته الزكية!

نعم علينا ان نصحوا جميعا ونتكاتف 
لرأب الصدوع الزائفة التي تولدت بفعل 
هذا الكم من الفساد واملفسدين الذين 
عاثوا بكل مقوماتنا وثوابتنا وما ورثناه 
من موروثات وعادات رسخها األجداد 
واآلباء منذ ذلك اليوم املشــهود الذي 
وطأت فيه أقدامهم أرض الكويت سكنا 
ومرتعا ودار اســتقرار قبل ٤٠٠ عام 
ونيف. فهل نصون هذه املواريث ونلتزم 
بروح وعادات ومواثيق أجدادنا وآبائنا 

اهللا واهللا خير املاكرين)، نحمدك يا رب 
فلقد هيأت لنا من ساعدنا وحارب ووقف 
معنا وخلــص بلدنا من براثن الطاغية 
وأزالمه حتى حررنا تراب الكويت من 

دنس البعث الصدامي.
لك احلمد والشكر نصرتنا وانتصرت 
لكل املســتضعفني في األرض، فعلينا 
جميعا فــي أعيادنا الوطنية أن نترحم 
على أميرنا الراحل أمير القلوب الشيخ 
جابر األحمد، طيب اهللا ثراه، وعلى األمير 
الوالد الشيخ سعد العبداهللا، طيب اهللا 
ثراه، وعلى أمير اإلنسانية الراحل الشيخ 
صباح األحمد، وعلى شهدائنا وشهداء من 

لسنوات طويلة وإشاعة منحة مالية 
خاصة ألي كويتي يولد يوم ٢٥ فبراير 
مسيطرة على حديث أي مشهد بهذا 
اخلصوص، ويتحــدث البعض عنها 
كأمنــا هي أمر واقع حتمي، بل وكأن 
لها قانونا منظما وآلية صرف محددة، 
ال أذكر تفاصيل إشــاعة تلك املنحة 
ولكن ما أذكره جيدا أن اإلشاعة تقول 
إن املولود الكويتي في يوم ٢٥ فبراير 
مينح ١٠٠ دينار عالوة اجتماعية بدال 
من ٥٠ دينارا شهريا، وأتذكر أنه من 
ضمن اإلشاعة كما تسري بني الناس 
انه يصرف لوالده مكافأة مالية مقطوعة 
ال أتذكر الرقم ولكن بحدود الـ ٢٠٠ 

دينار أو شيء من هذا القبيل.
< < <

رأت ابنتي الوحيدة النور يوم ٢٥ 
فبراير، ويومها اكتشفت احلقيقة أنه ال 
بدل عالوة أطفال مضاعف وال مكافأة 
مقطوعة لألب تصرف له ملرة واحدة 
وال أي شــيء، مجرد يوم آخر ولدت 
به طفلة وانتهــى األمر بأنه صادف 
االحتفال بيوم االستقالل، ال فلوس وال 
مكافأة حكومية لقدوم ابنتي في هذا 
اليوم وال مراجعات خاصة أو مميزة بل 
حتى كلمة مبروك جاءت من املمرضات 

عادية جدا.

اليوم متر الذكرى الســتون لعيد 
االستقالل املجيد، هذا اليوم الذي سيظل 
محفورا في صفحات وجدار الوطن حتى 
األبد، وذلك في قلوب األجيال احلاضرة 
وأجيالنا باملســتقبل ألنه رمز احلرية 
واملشــاركة الوطنية في رسم إرادتنا 
القومية للحفــاظ عليه أرضا ووجودا 
وندافــع عنه بكل التضحيات ال نبخل 

عليه بالنفس والدم واملال والولد!
ولذلك نحن اليوم علينا أن تكون لنا 
«صحوة وطنية» نستلهم من مبادئها روح 
التضحية والفداء واإلصرار على وحدتنا 
ومتاسكنا والدفاع عن هذه األرض وهذا 
الوجود بالغالي والنفيس في سبيل بقائنا 
متمســكني باألرض الغالية والطيبة ال 
نفرط بذرة من ترابها املقدسة ونصون، 
بل ونتمسك بجذورها الراسخة بأعماقها 
وأعماقنا احلسية والوجودية ألن وجودنا 
الطاهر وجــدود جذورنا  ترابها  على 
بأعماق هذا التراب النقي العبق هو من 
رحيق مــا زرعه األجداد واآلباء حكاما 
ليحافظوا عليه ويسلموه  ومحكومني 
لنا أمانة غالية نفيسة، علينا ان نحتفظ 
بها بقلوبنا وأرواحنا وضمائرنا لتستمر 

يصادف اليوم العيد الوطني الستني 
وعيد التحرير الثالثــني لبلدي الغالي 
الكويت فينبغي علينا جميعا أن نسجد 
هللا شاكرين فضله ونعمته، فلقد مررنا 
بتجربة قاسية مؤملة ومريرة، وهل هناك 
أقسى من فقد الوطن وأهله وهويته؟!

وعندما يحــل علينا العيد الوطني 
وعيد التحريــر يجب أن نتذكر العظة 
والعبرة على ما مر بنا من أحداث صعبة 
مريرة ومــا كان ينتظرنا من بالء لوال 
لطف اهللا ورعايته لنا وإال سنصبح من 
الالجئني املشردين في األرض، فلله احلمد 
والشكر آناء الليل وأطراف النهار فلقد 
عادت إلينا أمنا الغالية احلبيبة الكويت 
وعدنا إليها، فاللهم لك احلمد والشكر 
لنرى بأعيننا عظمــة قدرتك على من 
جتبر وطغى وظــن أنه لن يقدر عليه 
أحد فعصفت به وبجنوده إلى أســفل 
سافلني وفرقت شملهم وهزمت جمعهم 
وجعلتهم هباء منثورا، لك احلمد والشكر 
واملنة، فقد طهرت بلدنا من دنس عدو 
ومغتصب ال يرحم عاث في ارضنا فسادا 
وتدميرا وقتال وأشعل في مصدر رزقنا 
حرائق، وظن أنها لــن تخمد إلى يوم 
يبعثون، قال تعالى (وميكرون وميكر 

هال وغال
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منــذ ١٩٩١/٢/٢٦ حتى ٢٠٢١/٢/٢٦، إنها ثالثــون عاما مضت على 
حتريــر بلدنا احلبيب الكويت.. إنها ثالثــون عاما، عمر من األعمار، 
بعمر جيل من األجيال، كأنها سنوات طويلة ورقم كبير، ولكنها لعمري 
هي ليســت كذلك في عمر األوطان والشعوب، وخصوصا األوطان 
والشــعوب التي سطر التاريخ أمجادها، وحفرت اسمها بني الشعوب 

التي فعال تستحق احلياة.
إنها ثالثون عاما مضت ورمبا مضت معها بعض الذكريات لبعض 
الوقت ولكن وبالتأكيد لن متضي كل ذكرياتها كل الوقت، كيف متضي 
ونحن نــردد ونفعل بكل قناعة عبارة «لن ننســى»، وملن تزعجهم 
هذه العبارة، ويزعجهم مضمونها نقول لهم إن عبارة «لن ننســى» 
لهي أكبر مما تعتقدون، وهي أبلغ مما تتصورون، وهي أشــمل مما 
تتوهمــون، وهي أبعد مما تذهبون، وهي أقرب إلينا مما تصلون، بل 

هي أوجب مما تظنون.
إن من يريدون لنا أن ننسى غزو بالدنا وما فيه من أحداث وعبر، 
بدعوى العالقات الواجبة بني الدول وخصوصا املتجاورة منها، واملصالح 
السياسية وغيرها لبلدنا احلبيب، ووجوب التعامل مع الواقع السياسي 
املفروض، إمنا ينظرون بعني واحدة لألســف، ورمبا نسوا أو تناسوا 
أننــا أول من يدعو لتغليب مصالح بالدنا العليا، السياســية وغيرها 
على ما سواها، وأن دعوانا بعدم نسيان الغزو ال تعني رفضنا إلقامة 
عالقة جوار مبنية على االحترام املتبادل الستقالل وسيادة كال البلدين 
املتجاورين.. ولكن عندما نقول «لن ننســى» فنحن بالفعل لن ننسى 
املعاني الرائعة التي جتسدت أثناء هذا الغزو والتي نأمل ونتمنى ونعمل 
دائما على عدم نســيانها، بل وترسيخها في أذهان شعبنا جيال بعد 

جيل، والتي ال يتسع أي مقال لسردها أو حصرها.
فنحن لن ننسى معنى الغدر وقسوته خصوصا عندما يكون من 
جار وقريب، ولن ننسى مواجهة جيشــنا الباسل ورجاله الشجعان 
لفلــول العدو الغازي، وهو الذي لم يكن مســتعدا لتلك املواجهة، لن 

ننسى طيراننا ونسوره الذين دمروا ما واجهوه من قوات العدو.
لن ننســى تكاتف الكويتيني وتعاضدهم وتكافلهم ضد االحتالل. 
لن ننســى الرجلني الشيخني اجلليلني (جابر وسعد) رحمهما اهللا وما 

بذاله في إدارة األزمة.
لن ننسى املقاومة املسلحة ألبناء شعبنا ومن ساندهم من الشرفاء 
العرب وغيرهم أمام قوات االحتالل الظاملة. لن ننسى العصيان املدني 

الذي نفذه أهل الكويت من الصامدين أمام أوامر احملتلني.
لن ننســى ما قام به الصامدون من أعمال بشتى أنواعها لتحفيز 
بعضهم البعض في الصمود واملقاومة. لن ننســى شــهداءنا األبرار 
ودماءهم الزكية التي قدموها فداء لهذا البلد، وسيرهم في هذا املجال 

خير دليل على ذلك، والتي ال يسع املجال لشرحها.
لن ننســى وحدتنا الوطنية التي لطاملــا تغنينا بها قبل االحتالل 
وبعده وقد جتســدت على أرض الواقع بأزهى صورها، وملن أراد أن 
يتأكد لن يستغرق منه ذلك سوى املرور وبسرعة على أسماء أسرانا 
وشــهدائنا األبرار ليرى حجم التنوع في األســماء بني سائر فئات 

املجتمع بال استثناء.
لن ننسى جهود من خرج من أهل الكويت مع من بقي في الداخل، 
في نشر القضية وتوضيح عدالتها وحشد الرأي العام الدولي لتأييد 

احلكم الكويتي الواضح.
لن ننســى جهود الديبلوماسية الكويتية وما حققته من جناحات 
إقليمية ودولية أثمرت إصدار مجلس األمن الدولي للقرارات املتعلقة 
بالغزو العراقي على الكويت وحماية حقوق أسرى الكويت وشهدائها 
وحقوقها األخرى كترســيم احلدود والتعويضات وحماية األرشيف 
الوطني وغيرها وما كان لهذه القرارات من أثار قوية وملموسة ساهمت 
في حماية احلق الكويتي املشروع والتأييد الدولي الكبير لهذا احلق، 
مستذكرين جهود عميد الديبلوماسية الدولية املغفور له بإذن اهللا تعالى 

سمو الشيخ صباح األحمد.
لذلك وغير ذلك الكثير، فإننا نقول دائما إننا لن ننســى وستظل 
العبر واملواعظ التي أوجدها الغزو ثابتة في عقولنا وقلوبنا إلى أن يرث 
اهللا األرض ومن عليها، وِلَم ال ونحن نرى الشــعوب العريقة صاحبة 
األمجاد اخلالــدة، لم تنب هذه األمجاد إال بتقدمي التضحيات واألثمان 
النفيســة، والتي كانت حافزا لهم في الوقوف مرة أخرى أقوى مما 

كانوا عليه، والشواهد على ذلك كثيرة ومتنوعة.
ورسالتنا نحن العاملني والناشطني واملهتمني بهذه القضية هي هذا 
الشعار والذي ندعو اهللا تعالى أن ميكننا من تفعيله كجزء صغير من 

واجب شهدائنا األبرار علينا.
سنستمر في نشر أسماء وصور شهدائنا األبرار في أي مناسبة 
وأي محفل نصل إليه، سنستمر في نشر سير هؤالء الشهداء. سنستمر 
في املطالبة بتخليد أسمائهم، سنستمر في املطالبة بتدريس سيرهم، 
سنســتمر في املطالبة بتكرميهم وتكرمي أهاليهم، سنستمر في نشر 
بطوالتهم خارج الكويت من خالل املؤمتــرات واملنتديات واللقاءات 
واالحتادات القارية والدولية املعنية، سنســتغل أي وسيلة إعالمية أو 
غيرها في سبيل ذلك، ألنهم وبكل بساطة مكون أساسي من مكونات 
شعبنا العزيز وألنهم صفحة ناصعة البياض في تاريخ الكويت املعاصر، 
وألنهــم الرافد األهم في احلديث عن بطــوالت الكويتيني ومحبتهم 
ألرضهم الطاهرة، وألنهم عنوان النقــاء والصفاء ملجتمعنا الكويتي 
احلبيب، وألنهم رمز وحدتنا الوطنية، وألنهم أخيرا أكرم منا جميعا.

فليعلم أبناء الشعب الكويتي وجيل ما بعد الغزو خصوصا الذين 
بلغوا هذا العام سن الثالثني، فليعلم هؤالء هذه التضحيات وليتعرفوا 
على األسماء ويحفظوها ليتيقنوا بأن الكويت بإذن اهللا بخير دائما وأبدا، 
وبأن شعبها سيبقى رمزا للفداء والتضحية، ومنوذجا أمثل للوطنية 
ومضربا لألمثال بني الشــعوب األخرى، وبأن تاريخها كتب وال يزال 
يكتــب بأحرف من نور بفضل أبنائها البررة الذين أحبتهم فأحبوها، 
وأعطتهم فأعطوها حتى امتزج الدم بالتراب ليروي لنا قصة جيل رسم 
لنا طريق احلرية واالستقالل، فهل نبخل عليهم بشيء من التخليد.

وال يســعنا نهاية إال أن ندعو اهللا عــز وجل أن يدمي نعمة األمن 
واألمان واالستقرار واالزدهار على بلدنا احلبيب، حتت قيادة والدنا 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا 
ورعاه، وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، 
حفظه اهللا ورعاه. راجني من شــعبنا الكويتي الوفي أن يتأمل كثيرا 
في أحــداث الغزو ما بني ١٩٩٠/٨/٢ حتى ١٩٩١/٢/٢٦ مســتلهما العبر 
الرائعة واملعاني اخلالدة التي سطرت مع هذا احلدث العصيب على أن 
يكون التفاؤل دائما أمام أعيننــا، مؤكدا للجميع أن وطنيته متجذرة 
منذ القدم وتضحياته مســتمرة استمرار الزمن وأن وحدتنا الوطنية 
والتي هي شعارنا األهم قد طبقناها وما زلنا قوال وعمال، وأن سفينة 
اخلير الكويتية تسير مبجاديف متنوعة ال غنى لكل منها عن اآلخر.

حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.. ورحم اهللا شهداءنا األبرار.
* رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين الكويتية

 رأي

٣٠ عامًا..
ولن ننسى

فايز عبداهللا العنزي *

إمنا بالسلوك اإلنساني أيضا، لقوله: «ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق باخليرات بإذن اهللا ذلك هو الفضل 
الكبير»(٣٢)، كما أن االختالف فيه إعجاز 
للعقل البشري امللحد واملشرك والكافر 
بقدرة اهللا ووجــوده وإنه إله واحد ال 
شريك له، وينذر الذين لم يؤمنوا كيف 
كانت عاقبة الذين من قبلهم واختالف 
العقاب والسخط من قوم لقوم آخر لقوله 
تعالى: «فلن جتد لسنة اهللا تبديال ولن 
جتد لسنة اهللا حتويال»(٤٣)، وختمت 
السورة بحكمة اهللا في االختالف وهو 
عدل اهللا في الناس ولطفه، والذي مأل 
أركان السماوات واألرض لقوله: «ولو 
يؤاخذ اهللا الناس مبا كســبوا ما ترك 
على ظهرها من دابــة ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مســمى فإذا جاء أجلهم فإن 
اهللا كان بعباده بصيرا»(٤٥)، فاهللا ميهل 
الناس قبل حسابهم، وعند احلساب فإن 
اهللا بصير بعباده ونواياهم فليس الكل 
متشابه في نفس العقوبة أو اخلطأ وإن 
الكبيرة واحده فسنة االختالف  كانت 

تتجلى في األسباب.

القبور»(١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢)، كما أنها حتتوي 
على إشــارات علمية إعجازية مختلفة 
قد بينها القرآن من قبل اكتشاف العلم 
الكبيرة  الشاهقة  احلديث، من اجلبال 
إلى الدواب والتي ال يرى بعضها بالعني 
املجردة، وبني مكانة العلماء في اكتشاف 
أسرار وعلوم األرض وما عليها ليزداد 
الناس إميانا ويقينا باهللا عز وجل، فسبق 
القرآن بقوله تعالى: «ألم تر أن اهللا أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
ألوانها ومن اجلبال جدد بيض وحمر 
ألوانها وغرابيب سود* ومن  مختلف 
الناس والدواب واألنعام مختلف ألوانه 
كذلك إمنا يخشى اهللا من عباده العلماء إن 
اهللا عزيز غفور»(٢٧، ٢٨)، كما بني اهللا عز 
وجل أن االختالف ليس فقط باملخلوقات 

حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر 
لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون* 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري 
ألجل مســمى ذلكم اهللا ربكم له امللك 
والذين تدعون من دونه ما ميلكون من 
قطميــر»(١٢، ١٣)، وكذلك «يأيها الناس 
اذكروا نعمت اهللا عليكم هل من خالق 
غير اهللا يرزقكم من السماء واألرض 
ال إله إال هو فأنــى تؤفكون»(٣)، كما 
بينت الســورة الكرمية االختالف في 
املتناقضات من أجل إدراك النعم لقوله: 
«وما يســتوي األعمى والبصير* وال 
الظلمات وال النور* وال الظل وال احلرور* 
وما يستوي األحياء وال األموات إن اهللا 
يسمع من يشاء وما أنت مبسمع من في 

إن من أمتع الكتابات املقالية والقريبة 
من قلبي تلك املتعلقة بالقرآن الكرمي من 
الناحية اإلعجازية والتأملية، وعليه اليوم 
تستوقفني سورة فاطر فهي حتكي قصة 
االختالفات في الكون من أكبر خلق اهللا 
إلى أصغر خلقه، فاالختالف مبدأ كوني 
وسنة حياتية، هل تذكر عزيزي القارئ 
مقال املبادئ الكونية راجع مقال (خلق 
اخلالق للكون) - (التغيير مبدأ كوني)، 
وها نحن أمام سورة فاطر تكمل نظرية 
املبادئ الكونية وتسرد أهمية االختالف 
واحلكمة منه، فاهللا عز وجل يبدأ بسوره 
فاطر بقوله تعالــى: «احلمد هللا فاطر 
السماوات واألرض جاعل املالئكة رسال 
أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع يزيد 
في اخللق ما يشاء إن اهللا على كل شيء 
قدير»(١)، وسنة االختالف من أجل تنوع 
الســبل املعيشية وتنوع األرزاق، وأن 
الرزق ليس ســبيله واحد بل مختلف 
السبل ليتالءم مع جميع الظروف في 
تنوعه وتكامله وتكافله وتتابعه، لقوله 
تعالى: «وما يستوي البحران هذا عذب 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن 
كل تأكلون حلما طريا وتســتخرجون 

للسطور عنوان

سورة فاطر
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جولة في أحد أقسام السوق الشيخ أحمد اليوسف ومسؤولو «لولو» لدى قص شريط افتتاح «لولو إكسبرس فريش ماركت» في الساملية

«لولو» تفتتح متجرها اجلديد للبيع بالتجزئة في الساملية

عززت متاجر التجزئة الرائدة في 
الكويــت لولو من وجودهــا بافتتاح 
أحدث متجر لها «لولو إكسبرس فريش 
ماركت» في تيراس مول الواقع في قلب 
منطقة الســاملية، والذي سيعمل على 
تزايــد حضور لولو فــي مجال البيع 
بالتجزئة في الكويت، حيث ارتفع عدد 
متاجرها إلى ٢٠٢ على مستوى العالم 

و١١ متجرا في الكويت.
ويقع متجر «لولو إكسبرس فريش 
ماركــت»، الذي مت إطالقــه حديثا في 

شــارع سالم املبارك، وافتتحه رئيس 
مجلــس إدارة االحتــاد الكويتي لكرة 
القدم الشيخ أحمد اليوسف، بحضور 
يوســف علــي أم أيه رئيــس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب ملجموعة لولو، 
وأشــرف علي أم أيه املدير التنفيذي 
ملجموعة لولو، وسيفي روباواال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة لولو، عبر حضورهم 
افتراضيــا، باإلضافة إلى املشــاركني 
اآلخرين وهم محمد حارس، مدير لولو 
في الكويت والعراق، وسريجيث املدير 

العام اإلقليمي للكويــت، وعبدالقادر 
شيخ، املدير اإلقليمي للكويت، حيث 
أقيمــت الفعاليــة االفتتاحيــة وفــق 
بروتوكوالت الصحة والسالمة الصارمة 

لـ «كوفيد ـ ١٩».
وتبلغ مساحة املتجر اجلديد ٢٢٢٦ 
مترا مربعا، ويهدف إلى تلبية احتياجات 
قاعدة عمالئه من أجل خيارات التسوق 
السريعة والفعالة، ممن حتد حياتهم 
املزدحمــة مــن الوقت الــذي ميكن أن 
يقضيــه في التســوق، فقد خصصت 

أقساما للفواكه واخلضراوات الطازجة 
واألســماك واللحوم املبردة واملجمدة 
واألطعمــة املعلبة والبقالة ومنتجات 
األلبان واحملمصة واملخابز واألطعمة 
الســاخنة، باإلضافــة إلى املــواد غير 
الغذائية ومنتجات الصحة واجلمال.

مــع األخذ في االعتبــار املتطلبات 
الغذائية لسكان الكويت، وضعت لولو 
مجموعة متنوعة من املنتجات إلرضاء 
العمالء املهتمني باالختيارات الصحية، 
فمن السمات البارزة في «لولو إكسبرس 

فريش ماركت» أقسامه املتخصصة: من 
املنتجات الغذائية احمللية في الكويت 
لدعم املزارعني احملليني إلى املنتجات 
العضوية التي حتمل عالمة «أورجنيك»، 
واملنتجــات اخلالية من الغلوتني، مع 
تقدمي املنتجات املســتوردة مبختلف 
أنواعهــا. باإلضافــة إلى ذلــك، هناك 
خيارات الطعام من املأكوالت العاملية 
املصنوعة فــي املتجــر، واملخبوزات 
الطازجــة كل يوم، وعروض األطعمة 
الصحية ومنتجات الرجيم، ومجموعة 

متنوعــة مــن املأكــوالت البحرية في 
األكشاك.

ان سهولة الوصول إلى متجر «لولو 
إكســبرس فريــش ماركــت» اجلديد، 
وأجوائه احلديثة، والعرض الواضح 
للمنتجات، واملمرات الواسعة واألرفف 
املجهزة جيدا، جــاءت لتوفير أقصى 
درجات الراحة للمتسوقني، باإلضافة 
إلى جعل التسوق جتربة ممتعة تضمن 
للعمــالء توفير الوقت، واالســتمتاع 

بأقصى فوائد التسوق في لولو.

تبلغ مساحته ٢٢٢٦ متراً مربعاً ويهدف إلى تلبية احتياجات قاعدة عمالئه من أجل خيارات التسوق السريعة والفّعالة

الشيخ أحمد اليوسف ومسؤولو «لولو» وعدد من حضور االفتتاح في لقطة جماعية

منتجات غذائية متنوعة في «لولو إكسبرس فريش ماركت» .. وركن األسماك ركن اللحوم في «لولو إكسبرس فريش ماركت»

الفواكه واخلضراوات الطازجة

«الدعوة اإللكترونية»: إشهار إسالم 
٦ مهتدين بجزر سليمان باحمليط الهادي

قال مدير لجنة الدعوة 
التابعــة  اإللكترونيــة 
الخيرية  النجاة  لجمعية 
عبداهللا الدوسري: بفضل 
اهللا جل وعال وتوفيقه ثم 
بجهود دعاة اللجنة أشهر 
إســالمه ٦ مهتديــن جدد 
خالل األســبوع الماضي 
من جزر ســليمان والتي 
تقع في المحيط الهادي.

وبين الدوسري أن عدد 
سكان جزر سليمان يبلغ 
٥٠٠ ألف نســمة، وتبلغ 

مساحتها قرابة ٢٨ ألف كيلو متر مربع، 
ويتحدث سكانها اللغة اإلنجليزية، وأشار 
الدوسري الى أن أهل هذه الجزيرة كانوا 
يجهلون الكثير عن اإلسالم والمسلمين، 
وعقب الحوار الهادئ البناء القائم على 
الــردود العقلية والمســتند على األدلة 
الواقعية واألسس المنطقية تعرف العديد 
ممن تواصلنا معهــم عبر اإلنترنت من 
ســكان هذه الجزر على حقيقة اإلســالم 
ومحاســن الشريعة اإلســالمية الغراء، 

وأعلن ٦ منهم إسالمهم، 
فيما غير العديد منهم 
فكرتهــم األولــى عــن 
اإلســالم والمسلمين، 
ومــازال الحــوار قائما 
معهم ومستمرا، راجين 
مــن اهللا جــل وعال أن 
يرزقهم بنعمة اإلسالم.
وأوضح الدوســري 
ان اللجنــة قامت على 
الفور بمرحلــة تعليم 
المهتدين الجدد الستة، 
وذلك من خالل ربطهم 
التعليــم  بمجموعــات 
اإلنجليزيــة  باللغــة 
وبــدأوا تلقي الكورس 
األول والذي يهتم فيه 
معلمو اللجنة بتعريف 
المســلم الجديد معنى 
إلــه إال اهللا محمــد  ال 

رســول اهللا، وحقيقــة 
التوحيد وإخالص العبادة 
هللا تعالــى، والوضــوء 
والطهارة والصالة وبعض 
من قصار السور مع سورة 
الفاتحة ونذر يســير من 
تفســير ما يحفظونه من 
قصــار الســور، وأخالق 
اإلســالم في التعامل مع 
المجتمعات غير المسلمة، 
ليكونــوا خيــر ســفير 

لإلسالم والمسلمين.
وأشــار الدوسري إلى 
أن مثل هذه األنشــطة الدعوية العالمية 
تحتــاج إلى الدعم المالي حتى تســتمر 
ويتضاعف النفع بهــا، لذلك دعا جميع 
أهــل الخير وأصحاب حمــل هم إيصال 
رسالة اإلســالم لغير المسلمين كل في 
مجال عملــه وموطن عطائه إلى التبرع 
من خــالل االتصال علــى ٩٧٢٨٨٠٤٤ أو 
الرقم األرضي ١٨٠٠٠٨٢ على مدار الساعة 
ليصلهــم منــدوب اللجنة فــي األوقات 

المناسبة لهم.

الدوسري: عقب نطق الشهادتني نبدأ مرحلة تعليمهم التوحيد والصالة

عبداهللا الدوسري

حاالت إشهار يومية تشهدها اللجنة من شتى دول العالم

«GUST» تشارك فرحة األعياد بأغنية «ماكو مثل الكويت»

شــاركت جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا فرحة 
البالد بذكرى مرور ٦٠ عاما 
على االستقالل و٣٠ عاما على 
التحرير، عبر تقدمي عمل فني 
غنائــي جســدت فيــه روح 
احملبة والوالء للوطن حتت 
عنوان «ما كو مثل الكويت».

وتضمن العمل الفني الذي 
أداه الفنــان خالــد الرندي، 
ومن أحلــان وكلمات الفنان 
بشار الشطي، وإخراج خالد 
الرفاعــي، وتنفيــذ من قبل 
شــركة «أول أوفر غروب»، 
معاني جميلة في حب الوطن 
وقيمته في نفس اإلنســان، 
وأنــه املكان الــذي يجد فيه 
املرء استقراره وراحته، وهو 
بالفعل ما كانت عليه الكويت 
في كل وقت، وحتى في أزمة 
وباء ڤيروس كورونا، الذي 
أظهرت فيه البالد قدرة على 

مواجهة الشدائد.
وســلطت كلمــات العمل 
الضوء على األوضاع احلالية 
التي تعيشــها البالد في ظل 
األزمــة الصحيــة الراهنــة، 
لتعبر بأسلوب مرح وشبابي 
عن التغيرات التي شهدناها، 
محاولة تقدمي جو من الترفيه 
للمواطنــني واملقيمني بهدف 
تخفيف ضغوطــات احلياة 

التي سببها الوباء.
وحظــي العمــل الغنائي 
باستحســان وإشادة كبيرة 
من قبل اجلمهور، والســيما 
طلبة اجلامعة الذين شاركوه 
على نطاق واسع في وسائل 

التواصل االجتماعي.
من جانبها، باركت رئيسة 

جســدت بطــوالت ومالحم 
ســطرها الشــعب الكويتي، 
كان نتاجها في نهاية املطاف 
حصول البالد على االستقالل 
والتحريــر، متمنيــة دوام 

االزدهار والتقدم للكويت.

أن يحــوز هــذا العمل الفني  
إعجاب اجلمهور، وأن يشهد 
العــام القادم عــودة جديدة 
للفعاليات الوطنية في احلرم 
اجلامعي كما اعتادت اجلامعة، 
متوجهة بجزيل الشكر إلى 
شــركة «جوي برودكشــن» 
التي قدمت فكرة العمل، وإلى 
كل من الفنان بشار الشطي 
والفنــان خالد الرندي، وكل 
العاملــني فــي شــركة «أول 
أوفر غروب»، على التعاون 
واجلهود املميزة التي بذلوها 

لتقدمي هذا العمل الوطني.
إلى أن  ولفتت الصبــاح 
إظهار البهجة والفرح في حب 
الوطن ال يقتصر فقط على 
أيام معينــة، بل يتوجب أن 
تكون هذه املشاعر مستمرة 
مــع املرء طوال العــام، وأن 
ينعكس هذا احلب أيضا في 
رد اجلميل لهذا الوطن الذي 
قدم لنا الكثير، مشــيرة في 
الوقت ذاته إلى أنه ال ميكننا 
أن نغفــل عن دورنــا جتاه 
الوطن في مثل هذه الظروف، 
فالوطــن يحتاج منــا اليوم 
اتباع االشتراطات الصحية 
والوقائية للتعاون في احلد 
من انتشار الوباء وانحساره، 
لنتمكــن مــن احلفــاظ على 

نظامنا الصحي قويا.
مــن جانــب آخــر، تزين 
مبنى جامعة اخلليج مبنطقة 
مشــرف بإضــاءات جميلــة 
جســدت علم البالد وتاريخ 
األعياد الوطنية. ومنحت هذه 
اإلضاءات ثوبا مميزا للمبنى 
والفتا لألنظار، ليعكس فرحة 
البالد في مناسباتها الغالية.

وفي الوقت الذي أوضحت 
فيــه الصبــاح أن احتفــال 
املناســبة  اجلامعــة بهــذه 
يأتي انطالقا من مسؤوليتها 
االجتماعيــة، أكــدت أن هذا 
العمــل ميثــل أيضــا واجبا 
وطنيا، مشــيرة فــي الوقت 
عينه إلى أنه بإمكان املرء أن 
يقدم ما ميكن بوسعه اإلتيان 
به، ليعبر عن فرحته في هذه 

املناسبة الغالية.
وأضافت الصبــاح «لقد 
حرصت جامعة اخلليج التي 
اعتادت سنويا على تنظيم 
الفعاليــات اخلاصة بذكرى 
األعيــاد الوطنيــة بطريقــة 
مختلفة، أن تقدم عمال مميزا 
الوطنية  لالحتفال باألعياد 
خالل العام احلالي، وذلك من 
خالل مشــاركة فرحة البالد 
بأغنية وطنية ذات طابع مرح 
وبسيط عبر وسائل التواصل 
البهجة  االجتماعية، لتدخل 
في قلوب املواطنني واملقيمني، 
وليعيشــوا أجواء احتفالية 
في هذه املناســبات اخلالدة 
في مسيرة البالد»، متمنية 

العمل الفني عبّر بأسلوب مرح وشبابي عن التغيرات الناجتة عن أزمة «كورونا»

الفنان خالد الرندي واملخرج خالد الرفاعيأنوار الصباح

احلرم اجلامعي تزين بأعالم الوطن

قســم التواصل واملشــاركة 
املجتمعيــة فــي اجلامعــة، 
أنوار الصباح، أعياد الكويت 
العزيزة على القلوب، والتي 
متثل ذكرى خالدة ونيرة في 
تاريــخ البالد، الســيما أنها 

األغنيــة حتاول تقــدمي جو مــن الترفيه للمواطنــني واملقيمني بهــدف تخفيــف ضغوطات احليــاة التي ســببها الوباء
ــة ــاد الوطني ــرى األعي ــة بذك ــة اخلاص ــال املختلف ــدمي األعم ــى تق ــنويًا عل ــرص س ــة حت ــاح: اجلامع ــوار الصب أن
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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:

علم الطقس من ١٢ حرفًا

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

ميتيورولوجيا

فيصل اخلرجي

يتسديىمرمم

جودحابصلاا

ميلاعلااول

لررسلقنلجم

ورارواخابع

لطمايريلاب

قبيفخبلبلر

اسروةربنلا

ءءاقدصالال

جوعديوصلاو

فهـديينمتلا

مرادهـاشملا

١ - عكس غشاش - نصيب، ٢ - من الزهور (معكوسة) - مرض 
صدري - علم مذكر (معكوسة)، ٣ - قناديل - رطب، ٤ - للتمني 
(معكوسة) - فك - مطربة كويتية، ٥ - فوق العني، ٦ - شريان 
- متشابهان - اترك، ٧ - والدتي (معكوسة) - متشابهان - من 
أتعب، ٩ - قط (معكوسة) - متشابهة،  أقاربي، ٨ - عذله - 

١٠ - أول يوم من رحلة الغوص - مطرب سفينة الغوص.

الصوت
املعبر
جمل

النبرة
لقاء

الصباح
سد

مرمى
التمني
األلب

العالي
رطب
نخيل
فارس
رامي

براق
خيول

وعد
األصدقاء

سرو

جبال
فهد

املشاهد
مر
ود

١ - من األغاني الشعبية، ٢ - بني العظام - ألقى، 
الزمن، ٤ - نعوم - نهم  ٣ - من تقسيمات 
(معكوسة)، ٥ - من األوقات - متشابهان، ٦ - 
شاعر أموي، ٧ - أخطأ - نهرب - للنصب، ٨ 
- مجموعة النظم - عبء، ٩ - أرشد (معكوسة) 

- احلسرة (معكوسة)، ١٠ - مطرب كويتي.

أفقياً: عموديًا:
١ - أمني - رزق، ٢ - فل (معكوسة) - سل - بالل (معكوسة)، 
٣ - مصابيح - ندي، ٤ - لو (معكوسة) - حل - نوال، ٥ - جفن، 
٦ - وريد - ر ر - دع، ٧ - أمي (معكوسة) - ي ي - عمي، ٨ 
- المه - أكل، ٩ - هر (معكوسة) - ل ل ل، ١٠ - الدشة - نهام.

١ - املواويل، ٢ - مفصل - رمى، ٣ - أيام، ٤ - 
نسبح - شره (معكوسة)، ٥ - ليل - ه ه، ٦ - جرير، 
٧ - زل - نفر - لن، ٨ - قانون - عالة، ٩ - أدل 
(معكوسة) - الكمد (معكوسة)، ١٠ - نبيل شعيل.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

عالم الصحة

سؤال وجواب

ما الدولة التي تتكون من أكبر عدد من اجلزر؟

٭ إنها إندونيسيا التي تتكون من ١٣ ألف 
العدد  الهندي، وإن كان  جزيرة في احمليط 
األكبر من سكانها يتركز في اجلزر الكبرى 

مثل جاوه وسومطرة.
وجزر اندونيسيا تقع في منطقة من أكثر 
املناطق التي توجد بها البراكني في العالم، 
ففي جزيرة جاوه وحدها يوجد على األقل 
١٢٠ بركانا، وأشهر بركان في اندونيسيا هو 
بركان «كراكاتوا»، ففي أحد املرات ثار فيها 
هذا البركان تأثر العالم كلية، حيث صعدت 
كميات هائلة من الغبار في الغالف اجلوي، 
وُسمع االنفجار على بعد مئات الكيلومترات.

وقد كانت اندونيسيا تسمى منذ مدة باسم 
«جزر الهند الشرقية» أو «جزر البهارات»، 
السادس  القرن  الهولنديون في  فقد احتلها 
عشر من أجل احلصول على البهارات التي 

تشتهر بها.
ومن أغرب جزر اندونيسيا جزيرة صغيرة 
تسمى «كومودو» وتشتهر بحيوان غريب ال 
يوجد في أي مكان آخر في العالم وهو وحش 
كومودو، وهو عبارة عن سحلية ضخمة قد 

يصل طولها إلى ثالثة أمتار.

أيهما أفضل لصحة اجلسم خسارة الوزن أم خسارة 
الدهون..؟

إذا كان هدفك هو حتسني شكل جسمك، فابدأ 
بسؤال نفسك عما حتاول حتقيقه: خسارة 
الوزن أم خسارة الدهون؟ قد تتفاجأ عندما 
تعلم أن هذين املصطلحني ليسا مترادفني 

بالضرورة.
على سبيل املثال، إذا الحظت أن مالبسك 
أصبحت فضفاضة ولكن الرقم املوجود على 
امليزان لم يتغير بعد الرفع والقيام بتمارين 
عالية الكثافة واملتقطعة لبضعة أسابيع، فهذا 
يعني أن شكل اجلسم حتسن دون خسارة 

الوزن.
يشير فقدان الوزن إلى مزيج من فقدان 
الدهون أو العضالت أو املاء، وفق ما أوضحت 

.Eat This الطبيبة سيدرينا كالدر ملوقع
فخسارة الوزن ال تعني دائما أنك تتخلص 
من الدهون، وهو أمر أساسي للحفاظ على 
الصحة املثلى ودرء أمراض القلب واألوعية 
الدموية ومرض السكري من النوع ٢، على 

سبيل املثال.
وقالت كالدر: «إن فقدان الدهون هو املهم 
لصحة أفضل، ولكن عندما تفقد الوزن، ستفقد 
أيضا وزن املاء ومن احملتمل أن تفقد كتلة 
إذا كنت تعاني من زيادة  العضالت أيضا. 
الوزن، فإن فقدان الدهون مهم لتقليل خطر 

اإلصابة بأمراض القلب».
الواقع، سيحسن فقدان  وأضافت: «في 
الزائدة  الدهون  العامة ألن  الدهون صحتك 
في اجلسم تزيد من خطر اإلصابة باألمراض 
املزمنة». وتعتبر الدهون احلشوية مصدر 
قلق، بشكل خاص هذا النوع من الدهون التي 
تلتف حول أعضاء البطن. وبينما يشار إليها 
أيضا باسم دهون البطن، ليس من الواضح 
دائما مقدار الدهون احلشوية الكامنة بداخلك.
لذلك عندما حتاول إنقاص الوزن، يجب 
أن يكون التركيز على فقدان الدهون، ومن 
املهم أيضا أن حتتفظ بأكبر قدر ممكن من 
كتلة العضالت، ألن األنسجة العضلية حترق 
سعرات حرارية أكثر من دهون اجلسم حتى 

عندما يكون اجلسم في حالة راحة.

Eat This عن موقع

من كتاب: حول العالم سؤال وجواب ـ مصطفى غنيم
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وزير املالية: ٢٦٨٫٩ مليون دينار مستحقات 
ضريبية على الشركات احمللية.. غير نهائية

أحمد مغربي

كشــف وزير املالية خليفة حمادة، أن حجم املستحقات 
الضريبية على بعض الشركات اخلاضعة للقوانني الضريبية 
املطبقة في الكويت بلغ نحو ٢٦٨٫٩ مليون دينار، مشــيرا 
إلى أن هذا املبلغ هو مســتحقات غير نهائية، البعض منها 
في مرحلة االعتــراض، والبعض اآلخر في مرحلة الطعن، 
ومنها ما هو منظور أمام احملاكم. وذكر حمادة أن املستحقات 
الضريبية غير النهائية حسب القوانني الضريبية املعمول 
بها تتمثل في مرســوم ضريبة الدخل بقيمة ١٢٣٫٢ مليون 

دينــار، ودعم العمالة الوطنية بقيمــة ١١٢٫٥ مليون دينار، 
والزكاة واملساهمة العامة مببلغ ٣٣٫١ مليون دينار.

وقال وزيــر املالية في رده على ســؤال برملاني للنائب 
د.محمد هادي احلويلة، حصلت «األنباء» على نسخة منه، 
ان هناك درجات مختلفة للمستحقات الضريبية تتنوع من 
الربط اجلديد ومرحلة االعتراض والطعن واملنظور باحملكمة.

ونفى حمادة أن يكون املبلغ املذكور آنفا استحقاقات على 
بعض الشركات املنتفعة بخدمات وزارة املالية، كما ورد في 
السؤال البرملاني، وإمنا هو مستحقات ضريبية على بعض 

الشركات اخلاضعة للقوانني في الكويت.

بعضها في مرحلة االعتراض والطعن ومنها ما هو منظور أمام احملاكم ٢٫٥ مليار دينار نصيب «اخلاص» 
من ٣ مشاريع نفطية ضخمة

سوق تخزين النفط العاملي 
سيقفز إلى ٦٦١ مليار دوالر

«سينوبك» تفوز بعقد من «نفط 
الكويت» بـ ٣٦٠ مليون دوالر

«وحدة التأمني» حتّدث قائمة 
الشركات املعتمدة إلصدار 

تأمني املركبات اإلجباري

أحمد مغربي

قدر الرئيس التنفيذي لشــركة البترول الوطنية الكويتية 
والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملة كيبيك وليد البدر حجم إنفاق الشركتني على احملتوى 
احمللي (القطاع اخلاص) من تنفيذ ٣ مشاريع هي مصفاة الزور 
ومشروع الوقود البيئي ومشروع استيراد الغاز املسال بقيمة 
٢٫٥ مليار دينار حتى اآلن. وأضاف البدر أن للمشاريع الكبرى 

للشركتني دورا أساسيا في دعم االقتصاد احمللي للكويت.
وذكر البدر أن احملتوى احمللي الذي مت صرفه من مشروع 
مصفاة الزور وصل إلى نحــو ١٫٠٧٤ مليار دينار، بينما ما مت 
إنفاقه على مشــروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي املسال إلى 
نحو ٢٠١ مليون دينار، أما بالنسبة ملشروع الوقود البيئي فقد 

بلغ احملتوى احمللي للصرف عليه نحو ١٫٣ مليار دينار.
وشدد البدر على أن آليات الصرف والتوجهات إلى القطاع 
اخلاص احمللي تأتي كترجمة للتوجهات االستراتيجية ملؤسسة 
البترول الكويتية، السيما اخلاصة بزيادة حصة القطاع اخلاص 

احمللي من إنفاق املؤسسة وشركاتها التابعة.
يذكر أن مشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية 
الكويتية قد مت تشــييده في مصفاتي ميناء األحمدي ومصفاة 
ميناء عبداهللا، كما مت تشــغيل وحدات مصفاة ميناء األحمدي 
بالكامل، وجار العمل على تشغيل جميع وحدات مصفاة ميناء 
عبداهللا، أما بالنسبة ملشــروع مصفاة الزور فقد بلغت نسبة 
إجنازه نحو ٩٧٫٦٣٪، كما وصلت نسبة إجناز مشروع مرافق 

استيراد الغاز الطبيعي املسال الدائمة إلى نحو ٩٨٫٦٩٪.

محمود عيسى

توقع تقرير صادر عن شركة تريندز ماركت ريسيرتش ان 
يســجل سوق تخزين النفط العاملي منوا مبعدل سنوي مركب 
قدره ١٫٤٪ خالل الفترة بني عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٣ ليرتفع من ٦١٧٫٢ 
مليار دوالر الى ٦٦١٫٣ مليار دوالر، وان تقديرات سوق تخزين 
النفط العاملية تظهر اســتقرارا مثيرا للدهشة في كل مكوناتها 
الرئيسية خالل فترة الدراســة. وقال التقرير ان ارتفاع قيمة 
الطلب العاملي على تخزين النفط في سلسلة قيمة النفط بأكملها 
على مدى السنوات اخلمس املقبلة يعزى الى حتول الطلب العاملي 
على تخزين النفط اآلن الى مكون رئيســي في كل من البيئات 
االقتصادية والسياسية بسبب التقلبات في أسعار النفط اخلام. 
ويتم التمييز بني ثالثة أنواع مختلفة من مخزونات النفط: 
هي املخزون االولي والثانوي والثالث، ولكن جميع األبحاث التي 
أجريت على تخزين النفط، تتجاهل في العادة النوعني األخيرين 
مــن املخزونات وبالتالي يتم اإلبالغ عــن حجم أقل من النفط 
املخزن. وقد مت ايضا حتديــد مخزونات النفط التي متر عبر 
البحار، باإلضافة إلى تلك املخزنة على منت ناقالت النفط اخلام 

العمالقة الراسية واملستخدمة كخزانات نفط عائمة. 

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أرست على شركة 
تابعة لشركة البترول والكيماويات الصينية (سينوبك) عقدا قيمته 
٣٦٠ مليون دوالر لتنفيذ ١٠ عقود ملشاريع صيانة منصات النفط، 
وتبلغ مدة العقد ٥ سنوات مع خيار التمديد لسنة إضافية سادسة.

وقالت «سينوبك» في بيان إن العقد سيدعم جهود الكويت 
لزيادة إنتاج النفط اخلام وتعزيز مكانة سينوبك كمقاول حفر 
في الكويت، وكانت احلكومة الكويتية قد حددت هدفا استراتيجيا 
إلنتاج النفط بواقع ٤٫٧ ماليني برميل من النفط يوميا بحلول عام 
٢٠٣٠. وبسبب االضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا والتقلبات 
السياســية، بات من غير املؤكد ما إذا كانت البالد ستتمكن من 
حتقيق هذا الهدف، وتأمل الكويت أن تشــهد زيادة في نشاط 
مشاريع النفط والغاز خالل عام ٢٠٢١، السيما أن العام املاضي 
شكل حتديا لقطاع النفط والغاز في الكويت حيث تعرض اقتصاد 
البالد لتداعيات الوباء. وأضافت املجلة ان الكويت شــهدت بني 
نهاية ٢٠١٩ و١٥سبتمبر ٢٠٢٠، انخفاضا قدره ٢٤٫٥ مليار دوالر 
في القيمة اإلجمالية ملشاريعها النشطة في مجال النفط والغاز 
والكيماويات، وفي نهاية عام ٢٠١٩، بلغت قيمة مشاريع النفط 

والغاز والبتروكيماويات النشطة ٦٦٫٨ مليار دوالر. 

مصطفى صالح

أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمني محمد العتيبي 
قرارا بتحديث القائمة املعتمدة لشركات التأمني املؤهلة إلصدار 
وثيقة التأمني من املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث املرور 
(التأمني اإلجباري للمركبات)، وذلك بإضافة شركة زمزم للتأمني 
التكافلي، ليصبح عدد الشركات بالقائمة ٢٥ شركة، حيث سيتم 
العمل بهذا القرار اعتبارا مــن تاريخ صدوره يوم الثالثاء ٢٣ 
فبراير ٢٠٢١. وفي سياق متصل، أصدرت وحدة التأمني قرارا 
بتمديد العمل بالقرار رقم (١١) لسنة ٢٠٢٠، واملتعلق بوقف نفاذ 
املواد رقم (٨) و(٩) و(١٠)، من أحكام القرار رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ 
بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمني من املسؤولية املدنية الناشئة 
عن حوادث املــرور (التأمني اإلجباري للمركبات) حتى تاريخ ١ 
يونيو ٢٠٢١، حيث ســيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 

صدوره يوم األربعاء ٢٤ فبراير ٢٠٢١.

بيان باملستحقات الضريبية غير النهائية 
حسب القوانني الضريبية املعمول بها

مرسوم البيان
ضريبة 
الدخل

دعم 
العمالة 
الوطنية

الزكاة 
واملساهمة 

العامة

اإلجمالي
(د.ك)

ربط 
٩٫٤٦٩٫٣٦٠١٩٫٨٨٣٫٤٧٤٥٦٩٫٢٨٩٢٩٫٩٢٢٫١٢٣جديد

مرحلة 
٢٫٢٢١٫٤٠٦٢٦٧٫٠٤٢٧٫٦٣٣٫٥٠٠١٠٫١٢١٫٩٤٨االعتراض

مرحلة 
٢٠٫٩٦٦٫٠١٥٧٫٤٢٤٫٥٠٧٤٫٠٦١٫٣٤٠٣٢٫٤٥١٫٨٦٢الطعن

منظور 
٩٠٫٥٧٧٫٢٧٩٨٤٫٩٢٩٫١٤١٢٠٫٨٧٦٫٣٠٦١٩٦٫٣٨٢٫٧٢٦باحملكمة

إجمالي 
١٢٣٫٢٣٤٫٠٦٠١١٢٫٥٠٤٫١٦٤٣٣٫١٤٠٫٤٣٥٢٦٨٫٨٧٨٫٦٥٩املستحقات
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١٦٫٣ مليون دينار أرباح «اخلليج للتأمني» في ٢٠٢٠
أعلن رئيس مجلس إدارة 
مجموعة اخلليج للتأمني فرقد 
عبــداهللا الصانع عن حتقيق 
أرباح صافية بقيمة ١٦٫٣ مليون 
دينار، مبا يعادل ربحية ٨٥٫٣٥ 
فلسا للسهم الواحد، وذلك عن 
الســنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٠ بارتفاع نسبته 
٢٢٪، باملقارنة مع ربح بقيمة 
١٣٫٣ مليون دينار عن عام ٢٠١٩.

وأوضح الصانع في بيان 
صحافي، أن مجموع اإليرادات 
بلغ ٢١٠٫٨ ماليني دينار بارتفاع 
٣٪، باملقارنة مع ٢٠٥٫٣ ماليني 
دينار عن العام الســابق، كما 
بلغت صافي إيرادات االكتتاب 
٢٧٫٩٥ مليــون دينــار بزيادة 
قدرهــا ٦٫٣ ماليــني دينــار 
ونسبتها ٢٩٪، باملقارنة مع ٢١٫٦ 
مليون دينار عن الفترة نفسها 
من العام السابق، ويعود سبب 
ارتفاع صافي الربح لتحسن 
نتائج االكتتاب وارتفاع حصة 
املجموعة من نتائج الشركات 
التابعة. وأشار الى انه في ضوء 
استراتيجية الشركة التوسعية 
مت توقيع اتفاقية مع شــركة 

بعدم توزيع أرباح نقدية عن 
الســنة املالية املنتهية في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢٠.
وبلغــت القيمــة الدفترية 
للسهم ما مقداره ٦٣٠ فلسا، كما 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، باملقارنة 
مع ٥٨٤ فلسا في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٩ بارتفاع نسبته ٨٪، كما 
ارتفعت حقوق املساهمني خالل 
العام بنسبة ٨٪ مبا يعادل ٨٫٦ 
ماليني دينار لتصل إلى ١١٧٫٤ 
مليون دينار كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠، باملقارنة مع ١٠٨٫٨ ماليني 

دينار في ٢٠١٩.
وحققــت قيمة األقســاط 
املكتتبة ارتفاعــا خالل ٢٠٢٠ 
بنسبة ١٣٪ باملقارنة مع العام 
املاضــي لتصــل إلــى ٤٤٤٫٤ 
مليون دينار بزيادة قيمتها ٥٠ 
مليون دينار، وبلغ صافي ربح 
االستثمار واإليرادات األخرى 
١٥٫٢ مليــون دينــار بارتفاع 
نسبته ٥٪، وقيمته ٠٫٧ مليون 

دينار عن العام املاضي. 
وارتفع صافي االحتياطيات 
الفنية للشركة بقيمة ١٨ مليون 
دينار وبنسبة ١١٪ ليصل إلى 

١٧٩ مليــون دينــار، كمــا في 
نهاية العــام ٢٠٢٠، باملقارنة 
مــع ١٦١ مليون دينار، كما في 
٣١ ديســمبر ٢٠١٩، وارتفعت 
األصول لتصل إلى ٨٠١ مليون 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بزيادة 
٣٨ مليون دينار ونسبتها ٥٪، 
املقارنة مع السنة املنتهية في 

٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
وفي معرض تعليقه على 
هــذه النتائج، قــال الصانع: 
«تعكــس نتائــج هــذا العام 
قوة املجموعــة وقدرتها على 
حتمــل املخاطــر عــن طريق 
تنوع مصادر دخلها وقدرتها 
على حماية أصولها وحقوق 
مساهميها. كما يتماشى ذلك مع 
سعينا املستمر لتقدمي أفضل 
اخلدمــات التأمينية لعمالئنا 
فــي جميــع األســواق التــي 
نتواجد فيها (مصر، اجلزائر، 
تركيــا واألردن باإلضافة إلى 
منطقة اخلليج العربي)، وذلك 
باعتماد استراتيجيات التحول 
الرقمي في مجال قنوات توزيع 
املنتجــات الرقمية، املطالبات 

واخلدمات األخرى».

فرقد عبداهللا الصانع

أكسا (AXA) لالستحواذ على 
عملياتهــا التأمينية في دول 
مجلــس التعــاون، وذلك في 
٣٠ نوفمبــر ٢٠٢٠، وبقيمــة 
إجمالية للصفقة تبلغ ٤٧٤٫٧٥ 
مليون دوالر، وجدير بالذكر 
أن الصفقة تخضع لشــروط 
استكمال املوافقات التنظيمية 
والرقابيــة بالــدول املعنيــة، 
وملتطلبات متويل تلك الصفقة، 
يوصى مجلس إدارة مجموعة 
اخلليج للتأمني للجمعية العامة 

البورصة تتكبد ٧٥٦ مليون دينار خسائر في فبراير
شريف حمدي

منيت بورصة الكويت بخسائر الفتة 
على مســتوى كافــة املؤشــرات بنهاية 
تعامالت شــهر فبراير اجلــاري بنهاية 
جلسة تعامالت امس نظرا لتعطل السوق 
حتى مطلع الشهر املقبل لالحتفال باألعياد 

الوطنية للبالد.
ولم تقتصر اخلسائر على املؤشرات 
بل امتدت لتشمل املتغيرات وفي مقدمتها 
القيمة السوقية التي خسرت نحو ٢٫٢٪ 
من مكاســبه احملققة من بداية العام، إذ 
تراجعت القيمة الســوقية خالل فبراير 
بنحو ٧٥٦ مليون دينار لتصل إلى ٣٢٫٨٧ 
مليار دينار بنهاية تعامالت امس، مقارنة 

مــع ٣٣٫٦٢ مليار دينار بنهاية تعامالت 
يناير املاضي.

وتراجعت السيولة املتدفقة للسوق 
خالل الشهر بنسبة ١٪، إذ بلغت احملصلة 
الشهرية ٨٣٥ مليون دينار مبتوسط يومي 
٤٦ مليون دينار، مقارنة مع ٨٤٣ مليون 
دينار مبتوســط يومي ٤٣ مليون دينار 
الشــهر املاضي، ورغم تراجع احملصلة 
اإلجماليــة إال ان املتوســط ارتفع نظرا 
لتراجع عدد اجللسات خالل فبراير مقارنة 

مع يناير املاضي.
وتأثر مجمل أداء السوق خالل تعامالت 
الشهر املنتهي بجلسة امس بعدة عوامل 

أبرزها ما يلي:
٭ اندفاع كثير من املتعاملني للبيع بهدف 

جني األرباح من كثير من األســهم التي 
حققت مكاسب سوقية خالل تعامالت شهر 
يناير الذي انهى تعامالته على مكاسب 

كبيرة جتاوزت ٤٪ لكافة املؤشرات.
٭ الكشف عن النتائج املالية لعام ٢٠٢٠ 
أثر سلبا على مجمل اداء السوق نظرا ألن 
اغلب النتائج حملت في طياتها إما انكماش 
في األرباح أو خسائر جراء تفشي ڤيروس 
كورونا وتداعياته السلبية على النشاط 
االقتصادي اغلــب فترات العام املاضي، 
وبالتالــي فإن التوصيــات بالتوزيعات 
النقديــة واملنحة كانت أقــل من املعتاد 
في كل عام، وهو ما جعل السوق يفتقد 
إلى حد كبير للمحفزات التي تدفعه في 

االجتاه الصاعد. 

الهاشل: رغم األزمة الطاحنة.. البيانات املالية للبنوك قوية ومتينة
أصدر بنــك الكويت املركزي 
نتائــج مراجعة شــاملة أجراها 
للبيانات املاليــة للبنوك الكويتية 
لعام ٢٠٢٠، حيث قال محافظ بنك 
الكويت املركزي د.محمد الهاشل 
إن العام املاضي شهد أزمة عاملية 
غير مسبوقة، من حيث امتدادها 
وعمقهــا وتأثيرها على اجلوانب 
االقتصادية واملالية فضال عن كونها 

أزمة صحية.
وأضــاف الهاشــل أن تدابير 
التــي طبقتها  الصارمة  اإلغالق 
الدول، شــكلت صدمة اقتصادية 
علــى جانبي العــرض والطلب، 
وأدت إلى تراجع النمو االقتصادي 
ودخول االقتصادات العاملية مرحلة 
البطالة،  ركود وارتفاع في نسب 
مــا أجبرها على تدخــل مكثف 
املالية مع  السياسات  على صعيد 
استئناف املصارف املركزية تطبيق 
سياسات نقدية تيسيرية بأقصى 
مداها ملواجهة تداعيات تلك األزمة. 
وأوضح أن البنك املركزي كان 
الســبق في تطبيق سياسات  له 
نقدية تيسيرية مدعومة بسياسات 

رقابية موجهة لتوســيع املساحة 
اإلقراضيــة أمام البنوك، وتعزيز 
قدراتها التمويلية للتصدي لتداعيات 
اجلائحة وانعكاساتها على الوضع 
االقتصادي واملصرفي، وذلك في 
إطار منظومة متكاملة من اإلجراءات 
التي تشكل ســياجا من احلماية 
للقطــاع املصرفي واملالي، ضمن 
املهام املنوطة بالبنك املركزي في 
احلفاظ على االستقرارين النقدي 

واملالي.
تخطي العام األول

واشــار الهاشل إلى أن وحدات 
القطاع املصرفي متكنت بنجاح من 
تخطي السنة األولى من األزمة، ويعد 
ذلك ثمرة جلهود بنك الكويت املركزي 
احلثيثة على مدار العقد املاضي، في 
مجال اإلشراف والرقابة القائمة على 
نهجه االستباقي في تعزيز أوضاع 
وحدات اجلهاز املصرفي واملالي في 
البالد ضمن منظومة رقابية موجهة 
املالي من  إلى ترسيخ االســتقرار 
خالل تطبيق أدوات الرقابة اجلزئية 
باإلضافة إلى أدوات التحوط الكلي 

التي تســتهدف احلد من املخاطر 
النظامية واحملافظة على االستقرار 

املالي.
التي انصبت  أبرز احملاور  ومن 
عليهــا سياســات وأدوات التحوط 
الكلي خالل السنوات املاضية - وذلك 
إطار إجراءات استباقية ونظرة  في 
مستقبلية - رفع جودة إدارة املخاطر 
في القطاع املصرفي، وتدعيم القواعد 
الرأســمالية وتكوين املخصصات 
االحترازية، وتطبيق مجموعة معايير 
بازل واملعروفة بحزمة إصالح (بازل ٣) 
التي جاءت كحزمة متكاملة تستهدف 
تعزيز متانة مؤشرات السالمة املالية 
للبنوك وتقوية أوضاعها وترســيخ 
مقومات احملافظة على االستقرار املالي 
من خالل رفع نسبة كفاية رأس املال 
وحتسني جودته وقدرته على امتصاص 
الصدمات، مع حتديد هوامش إضافية 
في صورة مصدات رأسمالية مختلفة، 
إلى جانب ما تضمنته معايير السيولة 
من ضوابط لتعزيز قدرة البنوك على 
مواجهة ضغوط السيولة وإضفاء مزيد 
من االستقرار في هياكلها التمويلية، 
وذلك باإلضافة إلى مجموعة محاور 

أخرى على صعيد تعزيز احلوكمة، 
واحلد من مخاطر االنكشــاف على 

السوق املالي والعقاري.
وأشــار إلى أن نتائج دراســة 
وحتليــل البيانات املاليــة للبنوك 
الكويتية للســنة املالية املنتهية في 
ديسمبر ٢٠٢٠، وبالرغم من حتديات 
البيئة التشغيلية، قد جاءت لتؤكد قوة 

القطاع املصرفي ومتانة مؤشرات 
سالمته املالية في ظل األزمة الطاحنة 
باالقتصادات حول  التي تعصــف 
العالم، وهذا مــا أكدته أيضا نتائج 
اختبارات الضغط املالي التي أظهرت 
متانة القطاع املصرفي في مواجهة 
الصدمات وقدرتــه على العمل في 
ظروف ضاغطة وهــي اختبارات 
أخذت بحســبانها ســيناريوهات 
مصممة وفقا آللية اختبارات الضغط 
اجلديدة التي مت تطويرها مؤخرا من 
قبل بنــك الكويت املركزي، مبا في 
تداعيات اجلائحة وانعكاساتها  ذلك 
مبختلف االجتاهات املؤثرة على مالءة 
وسيولة القطاع املصرفي وربحيته.

جودة األصول 

بالرغم من تداعيات اجلائحة على 
إال  الوضع االقتصادي واملصرفي، 
أن البنوك استطاعت احملافظة على 
مســتويات عالية جلودة أصولها، 
مستندة إلى ما تتمتع به من مؤشرات 
السالمة املالية، واجتازت اختبارا غير 
يسير، أكد قوة القطاع املصرفي على 
مواجهة الصدمات، يدعم ذلك عملية 

البناء املستمر للمخصصات ملواجهة 
متطلبات شــطب الديون املتعثرة، 
ومواصلة تكوين هذه املخصصات 
مبا يقوي املصــدات املالية للبنوك 
ويزيد أوضاعها متانة ويعزز قدرتها 
على تقدمي خدماتها إلى كافة قطاعات 
االقتصاد الوطني بكفاءة عالية، على 
نحو متوازن يراعي مصالح جميع 

األطراف املعنية. 
وعلى ســبيل اإليضــاح بلغت 
املخصصات املكونة مقابل القروض 
واحململة على قوائم الدخل نحو ٨٥٢ 
مليون دينــار في عام ٢٠٢٠، إال أن 
الزيادة في إجمالي أرصدة املخصصات 
البنــوك بلغت نحو  املتوافرة لدى 
٤٠٣ ماليني دينار، حيث استخدمت 
البنوك الرصيد املتبقي في شــطب 

ديون متعثرة.
وعلى صعيد نسبة القروض غير 
املنتظمة، والتي كان ميكن أن تسجل 
ارتفاعا مؤثرا بسبب حاالت اإلغالق 
وتراجع النشاط االقتصادي، سواء 
في الكويت أو دول العالم األخرى، 
ومنها البلدان التي يوجد فيها تواجد 
خارجي ملصارفنا الوطنية، إال أنها 

ارتفعت من ١٫٥٪ في عام ٢٠١٩ إلى 
٢٫٠٪ في عــام ٢٠٢٠ بواقع ٠٫٥٪ 
فحسب، وال شــك أنها ارتفاعات 
طفيفــة مبقياس قــوة أزمة غير 
بانعكاساتها وتداعياتها.  مسبوقة 
وبالتالي فإن هذه النسبة ال تزال عند 
مستويات متدنية تاريخيا وتعطي 
املزيد من الثقة فــي قوة قطاعنا 
املصرفي وقدرتــه على مواصلة 
االنطالق. وبذات االجتاه فإن نسبة 
التغطية للقــروض غير املنتظمة 
(املخصصات املتوافرة إلى القروض 
غير املنتظمة) قد تراجعت من ٢٧١٪ 
إلى ٢٢٢٪، وجاء هذا التراجع أساسا 
نتيجة استخدام املخصصات في 
الغرض الذي كونت من أجله. ومع 
ذلك فإن هذه النسبة ال تزال قوية 
وتعزز جودة هذه األصول، وتشكل 
مصدات إضافية متينة ملواجهة أي 
تعثر محتمل في املديونيات في حال 

استمرار اجلائحة.

«املركزي» واجه تداعيات اجلائحة على البيئة التشغيلية للبنوك مبنظومة متكاملة جتاوزت ٣٠ إجراًء.. والقطاع تخطى العام األول من األزمة بنجاح

د. محمد الهاشل

باقي التفاصيل على موقع «األنباء» 
www.alanba.com.kw

«جي إف إتش» تستحوذ على مركز توزيع في شيكاغو
أعلنت مجموعة «جي إف 
إتش» املالية عن استحواذها 
على مركز توزيع مهم وحيوي 
في شيكاغو، إلينوي، والذي مت 
تأجيره منذ شهر نوفمبر ٢٠١٥ 
إلى مســتأجر بارز، ميشالن 
نــورث أميركا «ميشــالن إن. 
إيه»، صاحبة االســم العاملي 
األكثر مبيعا لإلطارات، واملبتكر 
العاملي في صناعة اإلطارات.

وأوضحت الشركة، في بيان 
صحافي، أن هذه املعاملة التي 
قدرت قيمتها بنحو ١٣٥ مليون 
دوالر، تعــد مؤشــرا واضحا 
على التوسع املستمر حملفظة 
«جي إف إتــش» العاملية من 
األصول العقارية املدرة للدخل 
التوزيع  والتي تشمل مراكز 
املتميزة، واألصول اللوجستية 
الراســخة ومنشــآت «الست 
مايل» للتوصيل في الواليات 
املتحــدة األميركية وأوروبا، 
ومت تنفيذ املعاملة بشــراكة 
مع «سيلفر كريك كومرشال 
دفيلومبنت إل إل سي»، وهي 

العاملية املتميزة. يشمل ذلك 
استحواذات جديدة لعقارات 
متميزة في مناطق جغرافية 
متنوعــة بالنســبة لنــا، مبا 
فــي ذلــك الواليــات املتحدة 
األميركيــة. ويتضح ذلك في 
الواقع بشكل خاص في قطاع 
التوزيع واللوجستيات اليوم، 
حيث ترتفــع معدالت الطلب 
بالنسبة للمراكز ذات املواقع 
املتميــزة بالقــرب من املراكز 
احلضرية والســكان ممن هم 

بحاجــة إلــى الوصــول إلى 
البضائع مبزيد من السهولة 
والســرعة. مــن خــالل هذه 
املعاملــة فإننا منضــي قدما 
جتاه توطيد وضعنا كمستثمر 
عقــاري رائــد فــي الواليات 
املتحــدة ونتطلع إلــى إبرام 
معامالت من الفرص الفريدة 

األخرى املتوافرة لدينا».
مــن جانبــه، قــال رئيس 
إدارة األصــول فــي «جي إف 
إتش» ســليم باتيل «نشــعر 
بســعادة بالغة باإلعالن عن 
معاملة عاملية اســتراتيجية 
أخرى في قطاع اللوجستيات. 
إن املركز الواقع في شيكاغو 
يحتل موقعا فريدا في وسط 
البالد كما يوفر إمكانية وصول 
سهلة ومباشرة إلى مجموعة 
متنوعة من شبكات النقل، مما 
يوفــر للمســتأجرين مدخال 
سهال إلى العمالء املتواجدين 
عبر الواليات الكبرى واملراكز 
التجاريــة بالواليات املتحدة 

األميركية.

بـ ١٣٥ مليون دوالر .. ويحتل موقعاً إستراتيجياً ومؤجراً لشركة ميشالن العاملية لإلطارات

سليم باتيل رازي املرباطي

مدير أصول بالواليات املتحدة 
األميركية ويتمتع بسجل حافل 
في املعامالت اللوجستية التي 
تتجاوز قيمتها ٢ مليار دوالر.
هــذا  علــى  وتعليقــا 
الرئيــس  قــال  االســتحواذ، 
التنفيــذي لشــركة «جي إف 
املاليــة الســعودية  إتــش» 
رازي املرباطي «من خالل هذه 
املعاملة فإننا نواصل جهودنا 
جتاه التنويع والتوســع في 
محفظتنــا لألصول العقارية 

«املتحد»: متواصلون مع عمالئنا خالل األعياد
مبناسبة حلول اليوم الوطني 
للكويت وذكري التحرير، يتقدم 
البنك األهلي املتحد إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، ومــن الكويــت حكومة 
وشــعبا واملقيمني فيهــا بأطيب 

التهاني والتبريكات.
وبهذه املناسبة، قال البنك في 
بيان صحافي انه ســوف يغلق 
جميــع فروعــه ابتداء مــن يوم 
اخلميس ٢٥ اجلاري وحتى يوم 
األحد ٢٨ فبراير على أن تستأنف 
جميع الفروع العمل يوم اإلثنني 

املوافق األول من مارس٢٠٢١.
وفي سياق متصل، أشار البنك 

إلى أنه ميكن للعمالء التواصل مع 
البنك عبر القنوات اإللكترونية 
والتي تتضمن تطبيق البنك عبر 
الهاتف النقال ومن خالل موقع 
،www.ahliunited.com.kw البنك
 وحســابات البنك على مواقع 
التواصل االجتماعــي، وخدمة 
حياكم التي تعمل على مدار ٢٤ 
ساعة يوميا على الرقم ١٨١٢٠٠٠ 
لتلبية كل االحتياجات واخلدمات 
واإلجابــة عــن استفســارات 
العمالء، كما ميكن للعمالء إجراء 
عملياتهــم املصرفيــة كاملعتاد 
من خالل أجهزة الســحب اآللي 
املنتشــرة في مختلــف مناطق 

الكويت.
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البحر: متفائلون بانتعاش االقتصاد.. وعودة زخم ترسيات املشاريع الكبرى قريبًا
الرئيــس  نائــب  قالــت 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني شيخة البحر إن هناك 
تفاؤال كبيرا حيال عودة الزخم 
قريبــا إلــى وتيــرة ترســية 
وتنفيذ املشــاريع احلكومية 
الكبرى مبا في ذلك مشروعات 
الشــراكة بني القطاعني العام 
واخلــاص وأن ينعكس ذلك 
على نشــاط القطاع اخلاص 
وهو مــا يدعم كذلــك جدول 
أعمال خطة التنمية الوطنية 
٢٠٣٥ ويساهم في خلق فرص 

التمويل للبنوك.
وأبدت البحر في مقابلة مع 
قناة بلومبيرغ العاملية، تفاؤال 
بإمكانية التوصل إلى توافق 
إقرار قانــون الدين العام في 
املدى القريب، مشيرة إلى أنه 
يجب على احلكومة بعد اإلعالن 
عن التشكيل الوزاري اجلديد 
اإلســراع في اتخاذ اخلطوات 
الرامية إلى إقرار حزم اإلصالح 
بالتعــاون مــع  االقتصــادي 
مجلس األمة والتي يأتي على 

رأسها قانون الدين العام.
جميــع  أن  وأضافــت 

الكبير الذي تتعرض له أسعار 
النفط كونها متثل نحو ٩٠٪ 

من اإليرادات العامة.
وأكــدت البحــر علــى أن 
التجــارب السياســية فــي 
الكويت وعلى مدى سنوات 
طويلة تشهد جتاذبا سياسيا 
بــني احلكومــة والبرملــان، 
موضحــة أن هــذا التجاذب 
لم مينــع أو يعرقل العملية 
التنموية بشكل مؤثر وذلك 

وقالت: «هناك تفاؤل كبير 
مع وجــود حكومــة جديدة 
بحــدوث بعض التســويات 
السياسية والتعاون من قبل 
أعضاء البرملان، لذلك ميكننا 
أن نــرى بعــض التنشــيط 
اإلصالحــات ونأمــل أن يتم 
متريــر قانون الديــن العام 

قريبا».
وأكدت البحر على أن البنك 
سيواصل التركيز على قيادة 

على الرغم من حدوث تباطؤ 
في بعض األحيان.

وأشارت إلى أن التجاذب 
احلالي لم يختلف عن التجارب 
السابقة في استغراق بعض 
الوقــت قبل أن يتم التوصل 
إلى حلول في نهاية املطاف، 
وهو ما نشــاهده في اآلونة 
األخير من مناقشــات تدور 
حول إيجاد أرضية مشتركة 
إليجاد حل للوضع احلالي.

قطاع متويل املشاريع الكبرى 
ونتوقع أن نحتفظ بهيمنتنا 
على السوق احمللية في هذا 
القطاع وذلك بفضل امليزانية 
العموميــة الكبيــرة للبنــك 
وقوة العالقات التي نحافظ 
عليها على الصعيدين احمللي 
والدولــي. وقالــت إن وحدة 
األعمــال اخلارجية تســاهم 
في دعم وتعزيز هذا املوقف 
احمللــي املميز، حيــث توفر 

نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة البنك الوطني في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ»

شيخة البحر خالل املقابلة مع قناة بلومبيرغ

املناقشــات التي تــدور حول 
قانون الديــن العام تتمحور 
حــول ســقف الديــن وآجال 
االقتــراض والقنــوات التــي 
ســيمولها القانون، موضحة 
أن القضية األهــم تتمثل في 
ضرورة أال يكون إقرار القانون 
الهــدف منه هو دفع الرواتب 
فقط بــل متويــل املشــاريع 
التنموية لدفــع عجلة النمو 

إلى األمام.
وأشارت البحر إلى أن هناك 
خطوات ضروريــة ملواصلة 
النمو منها العمل على تنويع 
القطاع  االقتصــاد وحتفيــز 
اخلاص على خلق فرص عمل 
باإلضافة إلى اإلسراع في إقرار 
أجندة إصالحات مالية شاملة 
تدعم زيادة منو القطاع غير 

النفطي.
التوصــل  وأضافــت أن 
إلى حلول مســتدامة لتلبية 
االحتياجات التمويلية وسد 
عجز املوازنة املتنامي ضرورة 
بجانــب العمل على معاجلة 
الهيكليــة فــي  االختــالالت 
امليزانية خاصة مع التذبذب 

تخفيض الدينار.. خيار مستبعد
حول احتماالت تخفيض قيمة الدينار، قالت البحر: «هذا 
خيار مستبعد جدا وال اتفق مع هذه الفرضية، فاحملافظة على 
استقرار سعر صرف الدينار ومبا يضمن قوته الشرائية من 
الثوابت األساسية لبنك الكويت املركزي التي يدعمها بصالبة».

وأضافت أنه في الوقت الراهن ال يوجد ضغط على الدينار 
حيث ارتفع قليال مقابل الدوالر في اآلونة األخيرة، مشيرة 
إلى أنه وإلى جانب ذلك وحتى لو كان هناك ضغط فإن لدى 
البنك املركزي الكثير من االحتياطيات القوية واملستقرة التي 
ميكنها امتصاص أي طلــب على الدوالر وحتويل الضغط 

على الدينار بسهولة.

«التجاري» يرّتب زيارة ملوظفي قطاع 
شؤون العمليات املركزية بوزارة الداخلية

نظــم البنــك التجــاري الكويتــي زيارة 
خاصــة لقطاع شــؤون العمليــات باإلدارة 
العامة املركزية للعمليات - بوزارة الداخلية، 
ملشــاركة موظفي شؤون العمليات املركزية 
١١٢ فرحة األعياد الوطنية تقديرا جلهودهم 
التــي يبذلونها فــي كل األوقات وخصوصا 

خالل أزمة كورونا.
وجاءت هذه الزيارة في إطار التواصل الذي 
يحرص عليه البنك مع كل شرائح املجتمع، 
واهتمامه الكبير بجهود القائمني على األمن 
مبختلف قطاعــات وزارة الداخلية، وإميانا 
منه بأن املســؤولية االجتماعية منهج عمل 
يهدف إلى خدمة مؤسســات املجتمع املدني 

القائمة على خدمة الوطن واملواطن.
وفي هذا السياق، صرحت نائب املدير العام 
- قطاع التواصل املؤسسي في البنك التجاري، 
أماني الورع قائلة: «تأتي مشاركة أسرة قطاع 
التواصل في البنك ملوظفي العمليات املركزية 
١١٢ فرحة االحتفال باألعياد الوطنية ضمن 
األنشطة والفعاليات املجتمعية التي ينظمها 
البنك خالل شهر فبراير من كل عام احتفاال 
بأعياد الكويت الوطنية». وتابعت مبينة أن 

الزيــارة - التي متت في إطار االشــتراطات 
الصحيــة بناء على تعليمات وزارة الصحة 
- إمنا جاءت انطالقا من إميان البنك بأهمية 
دعم موظفي األمن تقديرا جلهودهم وإخالصهم 
وعطائهم املســتمر في كل األوقات من أجل 

حماية وطننا الغالي الكويت.
وتابعت الورع كاشــفة الدور املهم الذي 
تضطلع به اإلدارة املركزية للعمليات وغرفة 
العمليــات املركزيــة بالوزارة جلهــة تلقي 
البالغات والتقارير املهمة من األجهزة األمنية 
واجلهات األخرى، فضال عن تلقي البالغات 
من اجلمهور واملؤسســات والهيئات العامة 
واخلاصة. وفــي ختام الزيــارة، عبر مدير 
اإلدارة العامــة املركزية للعمليات - العقيد 
أحمد العازمي عن شــكره العميق وتقديره 
إلدارة «التجاري» على املبادرة التي حرص 
البنك على القيام بها وما لها من أثر في نشر 
الوعي االجتماعي وثقافة املشاركة بني فئات 
املجتمع الكويتي، مشيدا ببصمة «التجاري» 
الواضحــة في هذا املجال التي تتجســد من 
خالل دعمه لكل القطاعات القائمة على خدمة 

الوطن واملواطن.

ملشاركتهم فرحة األعياد الوطنية

ممثلو «التجاري» مع موظفي شؤون العمليات املركزية

سماعات األذن اجلديدة 
 FreeLace Pro هواوي

متوافرة اآلن في الكويت

«بيتك»: خدمة العمالء على مدار الساعة خالل العطلة

«هيونداي موتور سبورت» يشارك بسباقات السيارات الكهربائية
يشــارك فريــق هيونداي 
«موتــور ســبورت» قريبــا 
البطولــة االفتتاحيــة  فــي 
لسباق السيارات الكهربائية 
بالكامل PURE ETCR، والتي 
ستنطلق في وقت الحق هذا 
العام، ويتوقع أن تضع هذه 
البطولة معيارا جديدا لسباق 
الكهربائية حول  الســيارات 
العالم وتشجع على تسريع 
االنتقال إلى التنقل اخلالي من 
االنبعاثات، وتشارك هيونداي 
فــي البطولة جلعــل رياضة 
الســيارات صديقــة للبيئة. 
وينافــس فريــق هيونــداي 
«موتور سبورت» في بطولة 
PURE ETCR بسيارة فيلوستر 

N ETCR اجلديدة والكهربائية 
بالكامل والتي تتميز باألداء 
العالي. ويبشر إنتاج فيلوستر 
N ETCR بعصر جديد ومثير 
لشــركة هيونــداي تقام فيه 
علــى  الســباقات معتمــدة 
السيارات الكهربائية لتصبح 

من ركائز عمل الشركة.
وإلى جانب استراتيجيتها 
لتطوير السيارات الكهربائية، 
اســتخدمت هيونــداي أيضا 
ريادتهــا فــي تكنولوجيــا 
خاليا الوقــود لتطوير مولد 
الهيدروجــني اخلــاص بهــا، 
وسيتمكن هذا املولد من شحن 
السيارات الكهربائية من خالل 
حتويل الهيدروجني األخضر 

(اخلالــي من الكربــون) إلى 
طاقة شحن.

الســيارات  وتعد رياضة 
لهيونداي مجاال ميكن للشركة 
مــن خالله جتربــة التقنيات 
اجلديدة التي تطورها، وفي هذا 
السياق أثمر التعاون بني فريق 
هيونداي «موتور سبورت» 
التجاريــة  العالمــة  وخــط 
هيونداي N بتصاميمه القوية 
الرياضية، سيما مع النجاح 
الكبير ملركبات هيونداي في 
كل من بطولة العالم للراليات 
WRC وبطولة TCR باإلضافة 
إلى أسطول سياراتها األخرى 
التي القت استحســانا كبيرا 

.N -مثل أي ٢٠

وحــول جهــود هيونداي 
لتطويــر مركبــات صديقــة 
للبيئــة أشــار أندريــا أدامو 
مدير فريق هيونداي «موتور 
سبورت» قائال: تبذل هيونداي 
جهودا ضخمة لتطوير التنقل 
املستدام من أجل عالم أفضل، 
ومن املجاالت التي جتتهد فيها 
هيونداي لتحقيق هذا الهدف 
مجال رياضة السيارات، ولذا 
نتحمــس جدا للمشــاركة في 
PURE ETCR املقبــل لنظهــر 
املتطــورة  روعــة ســياراتنا 
صديقة البيئــة ولنبني على 
جناحنــا الســابق الكبير في 
بطوالت WRC وTCR، وبذلك 
سنتمكن من تقليل االنبعاثات 

بشــكل كبيــر فــي رياضــة 
الســيارات مــع ضمــان بقاء 
هذه الرياضة الرائعة احملبوبة 
ممتعة للسائقني واملشجعني 

على حد سواء.
ودخلــت هيونداي مؤخرا 
ملجال رياضة سباق السيارات، 
وسرعان ما أصبح هذا املجال 
ضمــن ركائز عمــل هيونداي 
الشــركة تــرك  فاســتطاعت 
فيهــا،  بالفعــل  بصمتهــا 
ولتدعيم وجود الشــركة في 
هذه الرياضة، مت تشكيل فريق 
هيونداي «موتور سبورت» في 
عام ٢٠١٢ في Alzenau بأملانيا، 
وقــام الفريــق بتطويــر أول 
 .WRC سيارة رالي هي أي ٢٠

أعلنت هواوي عن إطالق سماعات أذن حول الرقبة جديدة 
إللغاء الضوضاء FreeLace Pro في الكويت. وتأتي السماعة 
بعمر بطارية طويل األمد وميزات ممتازة إللغاء الضوضاء 
واتصال ذكي مصممة خصيصا للشباب وسكان املدن العصرية، 
وستكون السماعات األنيقة هذه متاحة للشراء في الكويت 

اليوم بسعر ٢٩٫٩٠٠ دينارا.
وحتتاج جميع املوسيقى واألفالم واملكاملات اجلماعية إلى 
سماعات أذن ذات طاقة كافية لتدوم معك طوال اليوم، وحلسن 
احلظ، تأتي سماعة FreeLace Pro مزودة ببطارية ليثيوم أيون 
بوليمر مدمجة بسعة ١٥٠ مللي أمبير في الساعة عندما تكون 
مشحونة بالكامل ميكن أن حتقق ٢٤ ساعة كحد أقصى من 
 (ANC) االستخدام مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء النشطة
أو ١٦ ساعة كحد أقصى من االستخدام املتواصل مع تشغيل 
إلغاء الضوضاء النشطة ANC. ماذا أيضا؟ باستخدام تقنية 
HUAWEI HiPair الفريدة، ما عليك ســوى توصيل سماعة 
HUAWEI FreeLace Pro مبنفــذ USB-C ألي جهــاز، مثل 
الهاتف الذكي أو احلاســوب الشخصي أو اجلهاز اللوحي، 
لشــحن سماعات األذن بسرعة في أي وقت وفي أي مكان، 
وأفضل جزء هو مع عملية شحن ملدة ٥ دقائق حتصل على 
٥ ساعات من التشغيل وبفضل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة 
ثنائية امليكروفون في FreeLace Pro، والتي تعزل الضوضاء 
غير املرغوب فيها بشكل أساســي، تسمح هذه العملية لـ 
FreeLace Pro بتوليد موجات صوتية إللغاء الضوضاء بدقة 

والتي تقضي على الضوضاء، حتى ٤٠ ديسيبال.

يواصــل بيــت التمويــل 
الكويتي «بيتك» خالل عطلة 
اليوم الوطني ويوم التحرير، 
تقــدمي خدماتــه املصرفيــة 
علــى مدار الســاعة من خالل 
مجموعة من الوسائل التقنية 
والرقميــة املتنوعة. وتتوافر 
معظم اخلدمات املصرفية بعدة 
وسائل على مدار الساعة، سواء 
kfh. عبر موقعــه االلكتروني
com، او عبر تطبيق املوبايل

 KFH أو عبر فروع ،KFHOnline
Go االلكترونية املنتشــرة في 
العديــد من املناطــق واملواقع 
املهمة، باإلضافــة الى قنوات 
«بيتك» على وسائل التواصل 
االجتماعي، الى جانب العديد 
من قنوات اخلدمة االلكترونية 

مبتكر يوفــر امكانيات تتيح 
للعمالء االستفادة من خدمات 
مصرفية ذات كفاءة عالية، مبا 
يزيد علــى ٨٠٪ من اخلدمات 
واالعمال التي تقدمها الفروع 
مبفهومها التقليدي، األمر الذي 

يجعل منه اخليار املفضل امام 
شرائح كثيرة من العمالء خاصة 

الشباب.
وتضم فروع KFH GO جهاز 
XTM الــذي يتيــح التواصــل 
املباشــر بالصــوت والصورة 
مع موظفي اخلدمة، الى جانب 
اجهزة للصرف اآللي واإليداع 
النقدي، حيث تستقبل أجهزة 
االيداع النقدي ٣٠٠ ورقة نقدية 

في العملية الواحدة.
ويستطيع العمالء من خالل 
فــروع KFH Go البالغ عددها 
١٠ فــروع واملنتشــرة بأماكن 
مختلفة فــي الكويت مبا فيها 
مطار الكويــت الدولي، اجراء 
باقــة متنوعــة مــن اخلدمات 
املصرفية التفاعليــة، ومنها: 

باالعتمــاد على أحــدث أدوات 
التكنولوجيا املالية واملنصات 
 KFH الرقميــة ويعتبــر فــرع
Go، قنــاة إلكترونيــة جديدة 
تســاعد علــى نقــل تعامالت 
العمالء االعتيادية الى فرع آلي 

تلك الوحدة خدماتها حلوالي 
٧٥٪ من الشركات العاملة في 
السوق وتتميز بريادة قوية 
في مجال خطابات االعتمادات 
املستندية وخطابات الضمان.
وعلــى صعيد الشــركات 
احمللية أكدت أن البنك يسعى 
للحفاظ علــى صدارته كبنك 
مفضــل للشــركات الكبيــرة 
واالستمرار في اختراق قطاع 

الشركات املتوسطة.
وفــي ردهــا على ســؤال 
حــول نية البنك للدخول في 
أي اندماجات أو استحواذات، 
شددت البحر على أن الوطني 
لديــه اســتراتيجية واضحة 
وهــي التركيز علــى الرقمنة 
والتنويع في قطاعات مختلفة 
مثــل اخلدمــات املصرفيــة 
للشركات ومتويل املشروعات 
إلــى  الضخمــة، باإلضافــة 
مواصلــة التركيز على النمو 
وتعزيز قوتنا التنافسية في 

أسواقنا الدولية.
وفيمــا يخــص عمليــات 
البنــك الدولية أكــدت البحر 
علــى أن الوطنــي يهدف إلى 

التوسع في قطاعي التجزئة 
والشركات بالسوق املصري 
عــن طريــق االســتثمار في 
اخلدمــات املصرفية الرقمية 
والتركيز على تعزيز اكتساب 
عمــالء جدد وتســهيل إمتام 
معامالتهــم، باإلضافــة إلــى 
تعزيز بصمــة البنك إقليميا 
فــي مجــال ادارة الثــروات. 
وأوضحت أن املجموعة تعمل 
على توسيع ريادتها الرقمية 
وزيادة االستثمار في تطوير 
الرقميــة والتركيز  املنصات 
بشكل كبير على التكنولوجيا 
الرقمية كمحرك رئيسي للنمو 

املستقبلي في كل أسواقنا.
وأشــارت إلــى أن البنــك 
سيســتمر في االستثمار في 
الرقمية،  اخلدمات املصرفية 
ليس فقط في الواجهة األمامية 
ولكن حتى في مكاتب الدعم 
الروبــوت  مثــل  املســاندة 
املصرفي وأمتتــة العمليات، 
كما سيواصل االستثمار في 
حتليل ومعاجلة البيانات لفهم 
احتياجات وســلوك العمالء 

بشكل أفضل.

إنشــاء املعامــالت التجاريــة 
«املرابحــة»، وطلب البطاقات 
االئتمانيــة واملســبقة الدفع، 
وحتديث البيانات ورقم الهاتف، 
وتفعيل البطاقات املصرفية، 
وفتــح الودائع واحلســابات، 
وطباعة دفتر الشيكات الفوري، 
واســتالم ســبائك الذهب (١٠ 
غرامات) وفتح حساب (الذهب، 
التوفير، الرابح، اخلدمة اآللية)، 
وكذلــك بيــع وشــراء الذهب، 
والسحب النقدي بدون بطاقة 
عن طريــق املوبايل من خالل 
الرمز التعريفــي QR code أو 
من خالل البطاقة املدنية أو رقم 
الهاتف، وغير ذلك الكثير من 
اخلدمات التمويلية واملصرفية 

بسهولة وسرعة وأمان.
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أنباء سورية

أنباء لبنانية أنباء مصرية

روحاني: ال نسعى حليازة السالح النووي
وعالقتنا مع «الوكالة الدولية» مهمة إلثبات نوايانا

أكــد  وكاالت:  ـ  عواصــم 
اإليرانــي، حســن  الرئيــس 
روحاني، أن طهران ال تســعى 
حليازة الســالح النووي، وأن 
أنشطة إيران النووية لألغراض 
الســلمية فقط.  وقال حســن 
روحانــي: «اعتــراف الوكالــة 
الدولية للطاقة الذرية بسلمية 
النــووي يســحب  البرنامــج 
الذريعــة مــن أعداء إيــران»، 
مضيفا أن «بــالده تقف بقوة 
في االتفاق النــووي، والتزال 
ملتزمة به وستحافظ عليه».

وأكمل: «صبر إيران وحتملها 
للحرب االقتصادية ساهم في 
احلفاظ على االتفاق النووي»، 
مؤكــدا أن «االتفاق النووي ال 
يزال قائما بفضل إيران، وليس 

بفضل الطرف اآلخر».
وأشار الرئيس اإليراني إلى 
أن «العالقة بني طهران والوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية هامة 
إلثبــات نوايا إيــران النووية 
الســلمية أمــام العالــم ودفع 
االتهامات عنها»، مشــددا على 

فــي االتفاق األخير». كما حذر 
الرئيــس اإليراني مــن أنه «ال 
ينبغي أن نسعى جلعل الرأي 
العام العاملي ينقلب ضد إيران».
الــى ذلــك، أعربــت وزارة 
الدفاع األميركية (الپنتاغون) 
عن تأييدها لبناء رؤوس حربية 
جديدة بهدف تدمير أى صواريخ 
قــد تطلقها خصــوم الواليات 
املتحــدة األميركية مثل إيران 

وكوريا الشمالية.
فــي  الپنتاغــون  وأكــد 
تقرير لدورية (ديفنس نيوز 
األميركيــة) أن إدارة الرئيس 
بايديــن ســتمضي قدمــا فــي 
جهودهــا الراميــة إلى تطوير 
مشــروع يحل محل املشروع 
الســابق العتراض  «الفاشل» 
الصواريــخ الــذي تكلــف ١٫٢ 
مليار دوالر أميركي، وأوضحت 
الدورية األميركية أنه ســيتم 
منح عقد أولي، قريبا، الثنتني 
من كبريات شركات صناعات 

الدفاع األميركية.
الدفــاع  وتعتــزم وكالــة 

بالعطاء، ســتقوم ببناء نحو 
عشرين رأســا حربيا جديدة، 
وذلك بعد إجراء عملية املراجعة 
للتصميم واملقرر أن جترى في 
موعــد ال يتخطى عــام ٢٠٢٦. 
أميركية..  وبحســب تقاريــر 
أشــارت املتحدثة باسم وزارة 
الدفاع األميركية إلى أن الرؤوس 
احلربية اجلديدة سيتم تركيبها 
علــى صواريــخ اعتراضيــة 
منصوبة في آالسكا، باإلضافة 
إلــى ٤٤ صاروخا مت تزويدها 
برؤوس حربية منوذجية، في 
وقت سابق، وتوجد بصوامع 

هناك وفي كاليفورنيا.
املقــرر  وأضافــت أن مــن 
اســتخدام اجليــل القــادم من 
االعتراضيــة  الصواريــخ 
لتصحيــح أخطــاء برنامــج 
الرؤوس احلربية «الفاشــل»، 
الذي امتد خالل إدارتي أوباما 
وترامب قبل إلغائه خالل شهر 
أغسطس عام ٢٠١٩، بعد إنفاق 
١٫٢ مليار دوالر على مشــروع 

لنشره خالل عام ٢٠٢٣.

الصاروخي التابعة للبنتاغون 
اختيار الشركتني من مجموعة 
شــركات تقودهــا مؤسســتا 
(نورثروب جرامان) و(لوكهيد 
مارتن) باإلضافة إلى مؤسسة 
(بوينغ) للفوز بعقود تصميم 
وتطوير مدتها خمسة أعوام.

وقال تيم موريسون احمللل 
مبعهــد «هادســون»، وأحــد 
املســؤولني السابقني مبجلس 
األمن القومي إبان حكم الرئيس 
السابق ترامب، إن حتديث نظام 
الدفــاع الصاروخي املنصوب 
حاليا سيعزز قبضة بايدن ضد 
كوريا الشمالية وإيران، فضال 
عــن توفير قــوة ردع ضد أى 
مغامرة متهورة من جانب أي 
دولة بالعالــم. بدورها، قالت 
املتحدثــة باســم الپنتاغــون 
جيسيكا ماكسويل: «يتعني على 
وحدة حتليل التكاليف املستقلة 
بوزارة الدفاع استكمال عملية 
تقييــم برنامجها قبل إرســاء 
العطاء على الفائز». وأوضحت 
التــي ســتفوز  الشــركة،  أن 

الپنتاغون يؤيد بناء حتالف صناعي أميركي ملجابهة صواريخ طهران وبيونغ يانغ

أن «هذه الوكالة الدولية صمدت 
أمــام تهديــدات إدارة الرئيس 
الســابق، دونالــد  األميركــي 
ترامــب، وضغوطها، وأعلنت 
التزام طهران باالتفاق النووي 

ضمن ١٥ تقريرا».
وتابــع حســن روحانــي 
البرملــان اإليرانــي  مخاطبــا 
الــذي انتقد حكومته لعالقتها 
اجليدة مــع الوكالــة الدولية 
للطاقة الذريــة: «عالقة إيران 
مع الوكالــة الدولية ومنظمة 
األمم املتحدة في غاية األهمية، 
وينبغي احلفاظ عليها»، مشيرا 
إلى أن «احلكومة ملتزمة بتنفيذ 
قانون البرملان بشأن األنشطة 

النووية اإليرانية».
وأردف: «نســعى لتنفيــذ 
ســلمية  واثبــات  القانــون 
برنامجنــا النــووي واحلفاظ 
على العالقة مع الوكالة الدولية 
فــي الوقــت ذاتــه»، موضحا 
أن «احلكومــة نفــذت القانون 
بحذافيــره، وتصرفــت بذكاء 
ووعــي مــع الوكالــة الدولية 

«الصحة العاملية» تعلن انخفاض اإلصابات والوفيات لألسبوع السادس: السيناريو األسوأ انتهى
عواصم - وكاالت: أكــدت وكالة األدوية األميركية 
في وثائق جديدة نشرت أمس، ان لقاح «جونسون آند 
جونســون» بجرعة واحدة عالي الفعالية ضد ڤيروس 
كورونا املستجد «كوفيد-١٩» مبا في ذلك ضد النسختني 
املتحورتني الالتني ظهرتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وسجل اللقاح في جتارب مختبرية على نطاق واسع 
فعالية ضد احلاالت اخلطيرة بنسبة ٨٥٫٩٪ في الواليات 
املتحدة و٨١٫٧٪ في جنوب أفريقيا و٨٧٫٦٪ في البرازيل.

مــن جهتها، أعلنت منظمة الصحة العاملية، أن عدد 
املصابني بڤيروس كورونا في العالم انخفض في االسبوع 
من ١٥ فبراير إلى ٢١ فبراير، بنسبة ١١٪ إلى ٢٫٤ مليون 
إصابة، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة ٢٠٪ مقارنة 
باألسبوع الذي سبق. وذكرت املنظمة في النشرة الوبائية 
األســبوعية أمس، أنه مت تســجيل انخفاض في عدد 
اإلصابات اجلديدة بڤيروس كورونا لألسبوع السادس 

على التوالي، إال أن معدل التراجع جاء أقل من املسجل 
في األسابيع األربعة السابقة. وأضافت بحسب ما نقلت 
عنها وكالة تاس الروسية، أن انخفاض عدد اإلصابات مت 
تسجيله بشكل خاص خالل األسبوع املاضي في أميركا 
اجلنوبية وأميركا الشمالية (بنسبة ١٩٪)، ومنطقة غرب 
احمليط الهادئ (بنسبة ٩٪)، وأوروبا (بنسبة ٧٪)، وشرق 
املتوسط   (بنسبة ٧٪). كذلك انخفض معدل الوفيات في 
هذه املناطق بنسبة ٢٣٪ و٦٪ و١٩٪ و٣٪ على الترتيب في 
الفترة نفسها. ومت تسجيل انخفاض في معدل الوفيات 
في أفريقيا بنسبة ٢٠٪، وجنوب شرق آسيا بنسبة ٦٪. 
ورجح مدير املكتب اإلقليمــي ملنظمة الصحة العاملية 
في أوروبا هانز كلوغ، أن وباء كورونا سينتهى مطلع 
العام املقبل. وقال كلوغ: «انتهى الســيناريو األسوأ، 
بتنــا نعرف املزيد عن الڤيــروس مقارنة بعام ٢٠٢٠، 
عندما بدأ حينها في االنتشار». وأكد املسؤول مبنظمة 

الصحة العاملية أن الڤيروس لن يختفي، ولكن بحلول 
العام املقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود. في الوقت 
نفســه، أشار كلوغ إلى أن هذا مجرد توقع، ألنه حتى 
اآلن ال ميكن ألحد أن يؤكد بدقة كيف ميكن أن يتطور 
الوضع الوبائي. في غضون ذلك، أصبحت املجر أمس 
أول دولة في االحتاد األوروبي، جتيز اســتخدام لقاح 
املختبر الصيني «سينوفارم» وتقوم بإعطائه، بعد أن 
.«V-سبق ومتيزت باستخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك

ووصلت ٥٥٠ ألف جرعة لقاح من الصني في منتصف 
فبراير، وهي أول دفعــة من إجمالي الطلبية البالغة ٥ 
ماليني جرعة، أي ما يكفي لتطعيم ربع ســكان املجر 
وعددهم ٩٫٨ ماليني نسمة. من جهتها، تلقت غانا أمس 
أول شحنة عاملية للقاحات بتمويل من آلية كوفاكس التي 
أطلقتها األمم املتحدة لتزويد البلدان الفقيرة باللقاحات، 

وهي لقاحات أسترازينيكا.

القضاء األملاني يصدر حكمًا تاريخيًا 
بالسجن ملسؤول مخابراتي سوري

كوبلنــس - أ.ف.پ: 
حكمت محكمة أملانية أمس 
بالسجن ٤ سنوات ونصف 
السنة، على عنصر سابق 
في االستخبارات السورية 
إلدانتــه بـــ «التواطؤ في 
جرائم ضد اإلنســانية»، 
فــي إطار أول محاكمة في 
العالــم تتعلق بانتهاكات 
منســوبة إلى نظام بشار 

األسد.
ودانت محكمة كوبلنس 
اإلقليمية العليا السوري 

إياد الغريب (٤٤ عاما) باملشاركة في اعتقال 
٣٠ متظاهــرا علــى األقل بريف دمشــق في 
ســبتمبر أو أكتوبر ٢٠١١، ونقلهم إلى مركز 

احتجاز تابع لالستخبارات.
وأخفى الغريب وجهه عن الكاميرات مبلف 
واســتمع إلى احلكم بصمت، واضعا كمامة 
على وجهه. وجاء حكم احملكمة أقل مما طلبه 

االدعاء وكان السجن ٥٫٥ سنوات.
ومع اقتراب الذكرى العاشــرة النطالق 
االنتفاضة الشعبية ضد النظام في سورية 
فــي ١٥ مارس ٢٠١١، تكون هذه أول مرة في 
العالــم تصدر فيها محكمة حكما في قضية 
مرتبطة بالقمع الوحشــي والدامي من قبل 
دمشــق لالحتجاجات من أجل احلرية التي 

جرت في إطار «الربيع العربي».
وإياد الغريب (٤٤ عاما) متهم بالتواطؤ في 
جرائم ضد اإلنسانية. وهو متهم باملشاركة 
في اعتقال وحبس ما ال يقل عن ٣٠ متظاهرا 
في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب 
من دمشــق في معتقل ســري تابع للنظام 

ويسمى «الفرع ٢٥١» أو اخلطيب.
ويؤكــد االدعاء أنــه كان جزءا من نظام 

ميارس فيه التعذيب على نطاق واسع.
أما املتهم الثاني فهــو ضابط املخابرات 
أنور رسالن (٥٨ عاما) ويعتبر أكثر أهمية 
في جهاز األمن الســوري الواســع ومالحق 
بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية السيما 
في قتل ٥٨ شخصا وتعذيب ٤ آالف معتقل.

إياد الغريب يخفي وجهه عن الكاميرا أثناء محاكمته   (أ.ف.پ)

لقاح «جونسون» فعال بجرعة واحدة.. واملجر أول دولة أوروبية تطلق حملة تطعيم باللقاح الصيني

(أ.ف.پ) جنود يستعدون للحصول على اللقاح لدى افتتاح حملة تطعيم جماعية في منطقة كوينز بنيويورك 

«فضيحة التطعيم» تتفاعل: حتقيق حول تسريب 
املعلومات.. ورصد مخالفات في ١٧ مركزًا

مصر تؤيد مقترح السودان لتطوير مفاوضات
سد النهضة من خالل تكوين رباعية دولية

القاهرة: جلنة وزارية لتيسير إجراءات «التسجيل العقاري»

بيروت ـ عمر حبنجر

تبدو املواجهة على أشدها، 
بني الفريق الرئاســي والتيار 
الوطنــي احلــر والبطريــرك 
املاروني بشارة الراعي، الذي 
طالــب بتدويل األزمة وتنفيذ 
حيــال  الدوليــة  القــرارات 
الســالح غير الشــرعي، فكان 
أن حترك التيار احلر بشخص 
رئيسه النائب جبران باسيل 
باالبتعــاد عن بكركي أوال، ثم 
برفع «شكوى» ضد البطريرك 
الراعي، على صورة مذكرة، الى 
البابا فرنسيس، سلمها وزيران 
ســابقان من أعضاء «التيار» 
هما سيزار أبي خليل ومنصور 
بطيش، الى الســفير البابوي 
املونسنيور جوزف سيبتاري 
أول من أمس تتضمن تبريرات 
للسلوك السياسي للتيار أيضا.

وقوبلت الشــكوى بردود 
فعل تضامنية، حيث زاره وفد 
مــن نواب القــوات اللبنانية، 
موفدا من رئيســها د.ســمير 
جعجع أمــس، وأعلــن دعمه 
املطلق لتحييد لبنان. وأوضح 
النائب انطوان حبشــي باسم 
الوفد، بعد االجتماع الى الراعي، 
ان البطريرك لم يطرح احلياد 
عن القضية الفلسطينية، بل عن 
القضايا االقليمية األخرى، كما 
طرح املؤمتر الدولي للمساعدة 
فــي حــل األزمــة اللبنانيــة، 
تبعا لوجــود تدخالت دولية 
باملسألة اللبنانية. من جهته، 
أوفد رئيس احلــزب التقدمي 
االشتراكي وليد جنبالط الوزير 
الســابق غازي العريضي الى 
بكركي، ليعلن بعد اللقاء أمس 
ان طروحات باســيل األخيرة 
ولدت ميتة، وال من ثلث معطل 

ألحد في احلكومة العتيدة.

القاهرة - خديجة حمودة

بحــث وزيــر اخلارجيــة 
املصري ســامح شكري، امس 
خالل لقائه مع البروفيســور 
«ألفونس نتومبا» منسق خلية 
العمل املعنية برئاسة جمهورية 
الكونغو الدميوقراطية احلالية 
لالحتاد األفريقي، قضية سد 

النهضة.
وصرح السفير أحمد حافظ، 
املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية، بأن الوزير شكري 
أعرب عن تقدير مصر حلرص 
اجلانب الكونغولي على إمتام 
هذه الزيارة في إطار التعرف 
على آخــر التطورات اخلاصة 
مبلف ســد النهضــة وأبعاده 
املختلفــة، أخذا فــي االعتبار 
رعاية االحتاد األفريقي ملسار 

املفاوضات.
كما أشار حافظ إلى تأكيد 
وزير اخلارجية، خالل اللقاء، 
علــى تقديــر مصــر الكبيــر 
للمساعي الكونغولية في هذا 

الوطنيــة ملكافحــة كورونــا 
د.عبدالرحمــن البزري، الذي 
عدل عن اســتقالته خوفا من 
تفلــت االمور بغيابــه، اعتبر 
ان مــا حصــل خــرق ال ميكن 
الســكوت عنه، وقال ان هناك 
بطاقة متنحها اللجنة الوطنية 
الى كل من تلقى اللقاح عبرها، 
هي مبنزلة جواز ســفر، وان 
هذه البطاقة لن متنح للبنانيني 
او غيــر اللبنانيــني املقيمــني 
في لبنان، ممن اســتحضروا 
اللقاحات من اخلارج، هبات او 
بثمن واستعملوها، من خارج 
اطــار اللجنــة، وبلــغ عددهم 
هؤالء نحو ١٥ ألف شــخص. 
أما البنك الدولي ممول شــراء 
اللقاحات فهدد بتعليق مهمته، 
وقال مديــره االقليمي فاروج 
كومنشاه ان ما جرى من تطعيم 
لبعض املسؤولني يخرق اخلطة 
الوطنية املتفق عليها للتطعيم 
العادل. وكشف نقيب األطباء 
د.شــرف أبوشرف عن وجود 
املزيد من املخالفات في عمليات 
التطعيم، وان اناسا ليست لهم 

الدول الثالث.
وأضاف املتحدث الرسمي أن 
الوزير شكري بحث مع الوفد 
الكونغولي املقترح الذي كان 
قد تقدم به الســودان، والذي 
آلية  تؤيده مصــر، لتطويــر 
مفاوضات سد النهضة من خالل 

االلوية، ولم يسجلوا اسماءهم 
على املنصة، تلقوا التطعيمات 
بينما اليزال العاملون في املجال 
الطبي وكبار السن ينتظرون.

ويبدو أن فضيحة التطعيم 
تتفاعــل، خصوصــا أنهــا لم 
تقتصر على النواب، حيث نقل 
موقع ML، التابع لنقابة األطباء 
في لبنان عن مصادر خاصة، 
أن البنك الدولي وبعد الكشف 
والتحقــق من أرقام اللقاحات 
املقدمة، كشف أن بعض املراكز 
املعتمدة لتقدمي اللقاح خالفت 
قرار الوزارة وقدمت التطعيم 
ألشخاص غير مسجلني على 
املنصة، ونشر املصدر مخالفات 
في أكثر من ١٧ مركزا مخصصا 
للتطعيم فحمل البنك الدولي 
لــوزارة الصحة  املســؤولية 
واللجنــة املختصــة، ووجــه 
تنبيها لهما، فإذا لم يتحســن 
مسار التطعيم فسيقوم البنك 
الدولي بالتعاون مع التفتيش 
املركزي مبتابعة املوضوع للحد 
من الفســاد وأخــذ اإلجراءات 

الالزمة بحق املخالفني.

تكوين رباعية دولية تشــمل 
بجانب االحتــاد األفريقي كال 
من الواليات املتحدة األميركية 
واالحتــاد األوروبــي واألمم 
املتحدة للتوسط في املفاوضات 
حتت رعاية وإشراف الرئيس 

«فيليكس تشيسيكيدي».

القاهرة - هالة عمران

أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الــوزراء املصري أنه ســيتم عقد عدة 
اجتماعات خالل الفترة املقبلة، ملناقشــة 
املقترحات اخلاصة باخلطط االستثمارية 
للوزارات، والتي من بينها وزارات: التربية 
والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي 
والبحث العلمي، والصحة والسكان، والنقل، 
واإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية.

جاء ذلك خالل اجتماع مجلس الوزراء 

برئاسة د.مصطفى مدبولي، رئيس املجلس، 
عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، ملناقشة عدد 
من امللفات املهمة والقضايا. وشدد رئيس 
مجلس الوزراء خالل االجتماع على ضرورة 
متابعة إجراءات تسجيل املواطنني الراغبني 
في احلصول على لقاح ڤيروس كورونا.

وخالل االجتماع أيضا، كلف رئيس 
الوزراء بتشكيل جلنة من الوزارات املعنية، 
وعلى رأســها، العدل، واملالية، والتنمية 
احمللية وممثلو عدد من اجلهات، لتيسير 
إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة 

تعمل على تشــجيع املواطنني لتسجيل 
عقاراتهم بهدف حتصني ملكياتهم، ولذا 
فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، 
مكلفا الوزراء املعنيني بسرعة عقد اجتماع 
اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على  لهذه 
مجلس الوزراء، كما وجه بأن يتم شرح 
اإلجراءات والهدف منها للمواطنني، على أن 
يراعي مسئولو الوزارات واألجهزة املعنية 
تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات 
املواطنني في هذا الشــأن، حتى ال تترك 

الساحة لبث الشائعات.

اشتداد املواجهة.. «التيار» يشتكي الراعي إلى البابا.. وحمالت تضامنية مع بكركي تشمل إلى جانب االحتاد األفريقي كالً من أميركا واالحتاد األوروبي واألمم املتحدة

(محمود الطويل) البطريرك املاروني بشارة الراعي مستقبال في بكركي وفد نواب القوات اللبنانية  وزير اخلارجية املصري ســامح شكري مستقبال البروفيســور ألفونس نتومبا منسق خلية العمل املعنية برئاسة 
الكونغو احلالية لالحتاد األفريقي لقضية سد النهضة

علــى صعيــد فضيحــة 
التطعيم صد ڤيروس كورونا، 
تقــول املصــادر املتابعــة ان 
القصر اجلمهــوري ومجلس 
النواب فتحــا حتقيقا ملعرفة 
كيف تسربت املعلومات حول 
تلقي الرئيــس عون وعائلته 
والنواب اللقاح، خاصة كيفية 
وصول هذه املعلومات للصحف 

األجنبية والبنك الدولي.
وفي هذا اإلطار، قال النائب 
ماريــو عون لـ «اجلديد»: «ان 
فريق رئيــس اجلمهورية من 
مستشارين ومعاونني يتعاطى 
مع الرئيس عون يوميا وبشكل 
مباشر، لذلك كان من الضروري 
أن يتلقى هذا الفريق اللقاح».

وكان الرئيس املكلف سعد 
احلريــري أول املبادريــن الى 
استحضار اللقاح الصيني من 
اإلمارات، وأقام مركزا للتطعيم 
في شــارع فردان، ويتردد ان 
معظــم العاملني معه في بيت 
الوســط وقيــادة التيــار قــد 

حصلوا على اللقاح.
اللجنــة  بــدوره، رئيــس 

الصدد، موضحا: تطلع مصر 
إلى الدور املهم الذي تستطيع 
الدميوقراطيــة  الكونغــو 
االضطالع به من أجل املساعدة 
على التوصل إلى اتفاق قانوني 
ملزم حول قواعد ملء وتشغيل 
ســد النهضة يراعــي مصالح 
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في املرمى

٭ يتساوى ٧ العبني في صدارة الهدافني برصيد 
٣ أهــداف وهم يوســف ناصر (الكويــت)، فواز 
الرشــيدي (الفحيحيل)، عــالء الدالي (العربي)، 
عدي الصيفي (القادســية)، دينيس سيســوجه 
(النصر)، ماتيوس إدواردو (الساحل) وباتريك 

فابيانو (الساملية).
٭ شهدت اجلولة حالتي طرد كانتا من نصيب مهاجم 
كاظمة البرازيلي هاميلتون ســواريز أمام خيطان، 

ومدافع القادسية جيمس أوكواسو أمام العربي.
٭ بعــد فوز كاظمة على خيطان بات هذا األخير 
الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز حتى اآلن.
٭ النصر والعربي والكويت لم تتعرض للخســارة 

بعد مرور ٤ جوالت.
٭ خيطان هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل في 
هــذه اجلولة ويعتبر أضعف خط هجوم بهدفني 
فقــط، فيما يعتبر الفحيحيــل أضعف خط دفاع 

باستقباله ٩ أهداف.

احلكام في امليزان (من ١٠)

٨
علي عباس (خيطان - كاظمة):

كان موفقا في إدارة املباراة وأشهر بطاقة 
حمراء صحيحة حملترف كاظمة البرازيلي 

هاميلتون سواريز.

٨
علي محمود (الساحل - الشباب):

أدار املباراة بصورة جيدة بحكم خبرته 
الكبيرة، واستعان في أكثر من مناسبة 
بتقنية «الڤار» مما ساهم في صحة قراراته.

٨
عمار أشكناني (الفحيحيل- الكويت):

أحســن في إدارة املباراة رغم إثارتها 
واحتســب ركلــة جــزاء صحيحة 
لـ«األبيض» في وقت قاتل بعد عودته 

إلى «الڤار».

٨
هاشم الرفاعي (الساملية - النصر):

أدار املباراة بصورة جيدة ويحسب 
له عدم إيقاف اللعب كثيرا مبنح مبدأ 

إتاحة الفرصة.

٨٫٥
أحمد العلي (العربي - القادسية):

تعامــل بهدوء مع أحداث املباراة وكان 
قريبا من األخطاء وأوقف اخلشونة من 
خالل البطاقات الصفراء ووجه بطاقة حمراء 
مستحقة ملدافع القادسية جيمس أوكواسو 
بعد لعبة دقيقة ساهم «الڤار» في حسمها.

فــي مباراة القادســية 
والعربي حصل أكثر من 
العب على بطاقة صفراء 
ال مبرر لها سوى أنه يريد 
أنه ليس  أن يحتج رغم 

متداخال في اللعبة.
«هدوا شباب»

املباريات  إقامة بعــض 
الدولي  على ستاد جابر 
قرار موفق لألندية التي 
ال متلك ملعبــا جاهزا 

الستضافة املباريات.

«شغلكم زين»

النصر «ما يخشى أحد».. والغرميان «مّتعونا»
@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

هدوء، ثقة، قتال حتى النهاية من أجل حتقيق الفوز وأخيرا صدارة مســتحقة.. هذا كان 
حال النصر الذي انفرد بصدارة دوري stc املمتاز مع ختام اجلولة الرابعة محققا بيده الفوز 
على الســاملية ٣-١، ومســتغال تعادل شــريك الصدارة الســابق العربي مع الغرمي التقليدي 
القادســية ٢-٢، كما اقترب الســاحل من فرق القمة بفوزه الصعب على الشــباب ٢-١، فيما 
خطف الكويت نقطة من الفحيحيل بالتعادل ٣-٣ ليثبت للجميع أنه لم يعد كما كان، بينما 

حقق كاظمة فوزه األول بالدوري على حساب خيطان بهدفني دون رد.
العنابي.. طموح مشروع

مــن الواضــح أن النصر يريد حتقيــق ما عجزت عنه أجيال ســابقة بالنادي وهو ميتلك 
املقومات لتحقيق ذلك بوجود جهاز إداري مميز وفني بقيادة أحمد عبدالكرمي والعبني محليني 
ومحترفني مميزين ودكة بدالء قوية، وهو ما ســاهم في حتقيق فوز مســتحق على الساملية 

بأداء رائع وأهداف ملعوبة.
األخضر.. النهاية مفقودة

لم يستغل العربي سيطرته بشكل مثالي على القادسية في الشوط األول على أقل تقدير 
باالحتفــاظ بالهدف املبكر بل اســتقبل هدفا وأضاع أكثر مــن فرصة، وكان ألخطاء احلارس 

ســليمان عبدالغفور دور كبير في خروجه متعادال، ورغم ذلك يجب أن 
يعود عبدالغفور الى مســتواه وان ينسى ما حدث حتى يرفع من 

معنويات العبيه.
األصفر.. لعب باملوجود

قد ال تعجب نتيجة التعادل التي حققها القادسية أمام العربي 
الكثير من عشاقه لكن عندما تفتقد رأس حربة تصعب املهمة، 

ورغم ذلك سجل هدفني وقاتل من أجل الفوز، إضافة 
الى ذلك فمبــاراة الديربي دائما ما تكون صعبة 

حتى إن كان في أفضل أحواله، ويحسب لالعبيه 
استخدام مهاراتهم الفردية التي أوجدت احللول 

أمام فريق أكثر جهوزيه منه.
الساحل.. لعب باملنطق

يحسب للساحل ومدربه محمد دهيليس بحثه 
الدائــم عن حتقيق الفوز، لذلك بعد التعادل أمام 
الشــباب شــاهدناه يبحث مرة أخــرى عن هدف 
الفــوز، لكن يؤخذ عليه التراجــع الكبير بعد كل 

تقدم، ولوال تألق احلارس نواف املنصور واملدافعني 
لكان فقد نقطتني على أقل تقدير، وبالشك سيكون الفوز 
بهذه اجلولة دافعا كبيرا للمواصلة من أجل حصد املزيد 

من النقاط.
األبيض.. تعبان

لم يتعدل حال الكويت كثيرا 
عن اجلوالت الثالثة الســابقة 
خصوصا في خط الدفاع الذي 
يرتكب «كوارث» جتعل الفريق 

يعانــي، وفي مواجهة الفحيحيل حتســن أداء الفريق هجوميا خصوصا في الشــوط الثاني 
وفعالية يوسف ناصر، لكنه عانى كثيرا في خطي الوسط والدفاع، الذي كان «يتفرج» أكثر 

من أن يدافع بصورة جيدة، لذلك فالكويت في الوقت احلالي فنيا «تعبان».
الفحيحيل.. قتال وتكتيك وسرعة

فعل الفحيحيل كل األمور اجلميلة واملميزة في عالم الكرة املمتعة هجوميا فكان مقاتال 
وســريعا بالهجمــة املرتدة ومنظما في نقل الكرات لكنه فشــل في حصــد النقاط الثالثة 
واكتفــى بالتعادل بســبب األخطاء الفرديــة الدفاعية ورغم ذلك يحســب للمدرب ظاهر 

العدواني شجاعته الهجومية وإصراره على حتقيق الفوز.
البرتقالي.. بداية انطالقة

ما حققه كاظمة في مباراة خيطان له أكثر من مكسب، منها بال شك حتقيق الفوز األول 
بالدوري و٣نقاط، ما ســاهم في خروج الالعبــني واجلهازين الفني واإلداري من الضغط 
بعد أن كان الفريق ميتلك نقطة واحدة قبل انطالق اجلولة، كما أن الفريق حتسن دفاعيا 
وهجوميا لكنه ليس بالتحسن الكبير، لذا عليه االستفادة من االنتصار باملتابعة ومواصلة 

التطور واستعادة الثقة.
السماوي.. إلى أين؟

بعد مرور ٤ جوالت لم يتمكن الساملية من تعديل مشاكل اخلط اخللفي الذي يستقبل 
أهدافا بدائية ليس بسبب األسماء بل لطريقة اللعب التي ال تناسب 
إمكاناتهم بفتح اللعب بشــكل مبالغ فيه، لذا 
جتده يستقبل أهدافا كثيرة وبالتالي 
يتعرض للهزائم ويتراجع في مركزه.

الشباب.. لعب وخسر

يعتبر الشباب من أفضل الفرق التي 
تقدم مســتوى مميزا في الدوري وآخرها 
أمام الساحل، وعلى الرغم من خسارته 
املبــاراة إال أنه أظهر شــكال هجوميا 
وتنظيميا رائعا، ولوال سوء تركيز 
مهاجميه في انهاء الهجمات حلصد 
النقاط كاملة، لذا اذا اســتمر على 
نفس النهج مع حتسني خط الدفاع 
بصورة أفضل ســيحصد النقاط 

ويصبح في مركز أفضل.
خيطان.. تغير بسرعة

تغير حال وشــكل خيطان أمام 
كاظمــة عما ظهر عليــه في اجلولة 
الثالثة أمــام الكويت خصوصا في 
الشــوط الثاني الــذي افتقد خيطان 
فيه التركيز واستقبل هدفني، حتى 
في الشق الهجومي لم يظهر بالشكل 
املطلوب، مــا يدل على أن الفريق 
تأثــر بفتــرة التوقــف بصورة 

سلبية.

فريق «األنباء» للجولة الرابعةغلط في غلط صح لسانك

استحق مدرب النصر أحمد عبدالكرمي أن يكون جنم 
األسبوع لهذه اجلولة بعد ان قدم مباراة جميلة مع 
«العنابي» استحق من خاللها الفوز على الساملية 
واالنفراد بالصدارة، فهو يقرأ املباراة بصورة 
مميزة، وعندما يقل األداء واملجهود واالندفاع 
الهجومي تكون كلمة السر في تبديالته املثمرة 
التي تقلب الطاولة على املنافســني وتسهم في 

حتقيق الفوز مثلما فعل مع «السماوي».

عبدالكرمي جنم األسبوع

اجلولة الرابعة

الكثير من عشاقه لكن عندما تفتقد رأس حربة تصعب املهمة، 

حتى إن كان في أفضل أحواله، ويحسب لالعبيه 
استخدام مهاراتهم الفردية التي أوجدت احللول 

يحسب للساحل ومدربه محمد دهيليس بحثه 

تقدم، ولوال تألق احلارس نواف املنصور واملدافعني 
لكان فقد نقطتني على أقل تقدير، وبالشك سيكون الفوز 
بهذه اجلولة دافعا كبيرا للمواصلة من أجل حصد املزيد 

لم يتعدل حال الكويت كثيرا 

خصوصا في خط الدفاع الذي 
يرتكب «كوارث» جتعل الفريق 

أهدافا بدائية ليس بسبب األسماء بل لطريقة اللعب التي ال تناسب 

يتعرض للهزائم ويتراجع في مركزه.

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة الرابعة من 
دوري stc املمتاز، ويضم:

احلارس: نواف املنصور (الساحل).
الدفاع: جمعة عبود (العربي)، قاسم الزين (النصر)، عبداهللا العتيبي (الساحل).

الوسط: هاريسون كاردوســو (كاظمة)، عيد الرشيدي (القادسية)، بندر 
السالمة (العربي)، عدي الصيفي (القادسية).

الهجوم: هنري سيدريك (الفحيحيل)، دينيس سيسوجه (النصر)، يوسف 
ناصر (الكويت).

(محمد هنداوي) حمد الدبوس يهدي العضوية الشرفية خلالد النايف الدبوس  

الدبوس: الفحيحيل تنتظره سنوات من اإلجناز
هادي العنزي

كرم رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد 
الدبوس الفريق األول لكرة اليد بناديه بعد حصوله 
على املركز األول بــدوري الدرجة األولى وتأهله 
للدوري املمتاز املوسم املقبل، كما أهدى العضوية 
الشــرفية لعضو اجلمعية العمومية خالد النايف 
الدبوس تقديرا على دعمه ومساندته الدائمة لفرق 

النادي.

وأكد الدبوس أن الفحيحيل سجل صفحة مجد 
رياضي، ولكن تنتظره سنوات مليئة باإلجنازات 
الرياضية، مضيفا أن البناء دائما ليس باألمر السهل، 
وهدفنا دائما منصات التتويج، وعلينا جميعا جتاوز 
التحديات والعقبات التي تعترض طريقنا، باإلضافة 
إلى التغلب على املنافسني في امللعب لتحقيق تلك 

الغاية الكبيرة.
وذكر أن خطة مجلس اإلدارة فيما يتعلق بكرة 
اليد تهدف إلى عودة األحمر ملكانته الطبيعية سواء 

على املستوى احمللي أو اآلسيوي، وسندعم صفوف 
الفريق مبحترف أجنبي املوسم املقبل، فضال عن 
التعاقدات احمللية، وقد جاء التكرمي لرد الدين للجميع، 
وتقديرا للجهود املبذولة من قبل اجلهازين الفني 

واإلداري والالعبني.
وأشار الدبوس إلى أن إهداء العضوية الشرفية 
خلالد النايف الدبوس حفيد رجال األعمال ومؤسس 
النادي الراحل الكبيــر نايف الدبوس جاء تقديرا 

ملشاهدة الڤيديوللدعم املستمر الذي قدم.

«يوروبا ليغ».. أرسنال «والشياطني» 
لتكملة املشوار وميالن في مهمة اإلنقاذ

بعدمــا خــاض مبــاراة 
ذهاب دور الـ ٣٢ من الدوري 
األوروبي (يوروبا ليغ) ضد 
بنفيكا في روما بسبب قيود 
السفر املفروضة في البرتغال 
على القادمــني من بريطانيا 
نتيجــة تفشــي ڤيــروس 
كورونا، يخوض أرسنال لقاء 
اإلياب اليــوم على «أرضه» 
فــي أثينا عوضــا عن لندن 
لألســباب ذاتهــا، فــي وقت 
يســعى ميالن اإليطالي إلى 
تدارك األمور قبل ضياع كل 
شيء حني يستضيف النجم 

األحمر الصربي.
وتبدو الفرصة قائمة أمام 
أرســنال ملواصلة مشــواره 
في املســابقة القارية وإنقاذ 
موسمه مبا أن الفوز باللقب 
سيمنحه بطاقة املشاركة في 

دوري األبطــال، وذلك بعد تعادله ذهابا في 
روما ١-١.

وعلى ملعب «سان سيرو»، يدخل ميالن 
مباراته مع ضيفه النجم األحمر الذي خطف 
التعادل ذهابا ٢-٢ في الوقت بدل الضائع، 
في وضع معنوي مهزوز بعد خسارتني على 

التوالي في الدوري احمللي.
إلى ذلك، يأمل الكبير اآلخر مان يونايتد 
اإلجنليــزي توفير جهوده قدر اإلمكان حني 

يستضيف ريال سوسييداد اإلسباني على 
«أولد ترافورد» بعد فوزه ذهابا في تورينو 
عوضا عن الباســك ٤-٠، ويبــدو روما في 
وضع مماثل لـ «الشــياطني»، إذ يستضيف 
براغــا البرتغالي مع أفضليــة له بعد فوزه 

ذهابا ٢-٠.
وسيكون ممثل إيطاليا اآلخر نابولي أمام 
مهمة شــاقة على أرضه، حيث يســتضيف 
غرناطــة اإلســباني، وذلك خلســارة رجال 

جينارو غاتوزو ذهابا ٢-٠.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) – الدور الـ ٣٢

٨٫٥٥beIN sports HD١ارسنال - بنفيكا
٨٫٥٥beIN sports HD٢غالسكو رينجرز - انتويرب

٨٫٥٥beIN sports HD٣ڤياريال - سالزبورغ
٨٫٥٥beIN sports HD٥هوڤنهامي - مولده
٨٫٥٥beIN sports HD٤نابولي - غرناطة

٨٫٥٥beIN sports HD٦أياكس - ليل
١١beIN sports HD١مان يونايتد - ريال سوسيداد

١١beIN sports HD٤ميالن - النجم األحمر
١١beIN sports HD٢ليستر -  سالڤيا براغ

١١beIN sports HD٣روما - سبورتينغ
١١beIN sports HD٥باير ليڤركوزن -  يونغ بويز

١١beIN sports HD٨ايندهوڤن - اوملبياكوس

فليك: بايرن قام فليك: بايرن قام 
بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»بخطوة عمالقة في «األبطال»

كشر بايرن ميونيخ األملاني حامل 
اللقب عن أنيابه وقطع مع تشلسي 
اإلجنليزي شوطا هائال نحو التأهل 
الى ربع النهائي، وذلك بفوزهما خارج 
ملعبهما على التسيو اإليطالي ٤-١ 
وأتلتيكو مدريد اإلسباني ١-٠ سجله 
مهاجمه الفرنسي املخضرم اوليفييه 
جيرو من ضربة مقصية رائعة (٧١) 
في ذهــاب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
فعلى امللعب األوملبي في روما، 
أثبت بايرن أنه اليزال الرقم الصعب 
في القارة العجوز رغم بعض التعثر 
احمللي مؤخرا إن كان في الكأس أو 
الدوري، وذلك باكتســاحه التسيو 
في مباراة حسمها في شوطها األول 

بتسجيله ثالثة أهداف.
واعتبــر مدرب بايــرن ميونيخ 
هانزي فليك أن فريقه قطع خطوة 
عمالقة نحو بلوغ الدور ربع النهائي 
من مسابقة دوري أبطال اوروبا التي 
يحمل لقبها، بعد فوزه الساحق على 
أرض التسيو اإليطالي ٤-١ في ذهاب 

الدور ثمن النهائي.
وقال فليك الــذي قاد فريقه الى 
احراز سداسية نادرة لم يسبقه اليها 

سوى برشلونة عام ٢٠٠٩ بعد املباراة: 
«قدمنــا عرضــا جيدا مــن الناحية 
اجلماعية، كنا نريــد الضغط على 
الفريــق املنافس وجنحنا في صنع 
فرص عــدة وبالتالي نحن راضون 
جــدا»، مضيفا «األبطال» مســابقة 
مميزة بالنســبة إلى العبينا، رأينا 
ان اجلميــع كان جاهزا منذ صافرة 
البدايــة ونحن نســتحق الفوز بال 

جدال».
ورفع الفريــق الباڤاري رصيده 
الى ١٧ مباراة من دون خسارة خارج 
ملعبه وهو رقم قياسي في املسابقة 

القارية األهم.
أما مدرب التسيو فيليبو اينزاغي 
فأعرب عن خيبة أمله من النتيجة 
بقوله: «كنــا متوترين أمام النادي 
بطــل العالم، وارتكبنــا العديد من 
األخطاء ساهمت في مساعدة الفريق 
املنافس على تسجيل ثالثة من أهدافه 
األربعة، ال ميكن ارتكاب هذا النوع 
من األخطــاء على هذا املســتوى»، 
مضيفا: لو احتســبت ركلة اجلزاء 
لصاحلنا عندما كانت النتيجة ١-٠ 
لرمبــا تغيرت األمور لكن احلظ لم 

يكن حليفنا.
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تتقــدم «فنون األنبــاء» بأحر التعازي 
واملواســاة إلى املذيعة سحر بسيسو لوفاة 
والدتها، ســائلني املولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته.
كما تتقدم «فنون األنباء» بأحر التعازي 

واملواساة إلى الفنان اإلماراتي القدير د.حبيب 
غلوم  لوفاة والدته، سائلني املولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيدة بواســع رحمته ويدخلها 
فســيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر 

والسلوان. (إنا هللا وإنا إليه راجعون)

د. حبيب غلوم سحر بسيسو

سحر وغلوم.. عّظم اهللا أجركما

جنى: «الكويتي وينه» يعكس محبتنا
عبداحلميد اخلطيب

عبرت الفنانة الشابة جنى الفيلكاوي عن 
ســعادتها باملشاركة في عمل وطني جديد 
مبناســبة أعياد فبراير بعنوان «الكويتي 
وينه» من إنتــاج إحدى اجلهات اخلاصة، 
وقالت: جميعنا نعيش هذه الفترة فرحة 
احتفاالتنا بعيدي الوطني والتحرير، وما 
يقدمــه القطاع اخلاص من أعمال فنية في 

هذه املناسبة الغالية دليل على أننا جميعا 
يد واحدة، وشعورنا واحد، ومحبتنا لديرتنا 
واحدة، مشيرة الى أن العمل هدية للشعب 
الكويتي ويلخص فرحتنا بأعيادنا الوطنية 
مــن خالل كلمات ســهلة وقريبة للقلوب، 
كاشفة عن ان هناك مسابقة حفظ ملقطع من 
العمل ومشاركته عبر «السوشيال ميديا»، 
وأردفــت: هذه املســابقة تدعــم التواصل 
اإللكتروني بيننا وتؤكد على محبة الوطن.

عمل غنائي مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية

مشهد من العمل الوطني «الكويتي وينه»

«يا نور األرض» هدية 
اجلسمي للكويت

«الضفدع» يعيد أمل عرفة في رمضان

مفرح الشمري

ترجمة للمشاعر التي يكنها للكويت وأهلها، لم يدع 
املطرب اإلماراتي القدير حسني اجلسمي مناسبة العيد 
الوطني الـ ٦٠ وعيد التحرير الـ ٣٠ أن متر مرور الكرام، 
حيث عبر عن تلك املشاعر من خالل أدائه ألغنية وطنية 
بعنوان «يا نور األرض»، ومتنى في تصريح صحافي 
ان تنــال هذه االغنية اعجاب اجلميع، وخصوصا اهل 

الكويت الذي يكن لهم كل محبة واحترام.
أغنية اجلسمي اجلديدة صاغ كلماتها الشاعر القدير 
أحمد الشرقاوي وحلنها بإحساس كبير امللحن ناصر 
غنام الديكان، وســيتم بــث االغنية الليلــة من خالل 
تلفزيون واذاعة الكويت، باالضافة الى بعض احملطات 
اخلاصــة التلفزيونية واالذاعيــة تزامنا مع احتفاالت 

البالد باالعياد الوطنية.

دمشق - هدى العبود

أعلنــت الفنانة أمل عرفة عــن انضمامها 
رسميا لبطولة املسلسل البوليسي «الضفدع»، 
من تأليف عصام املســكي ورامي الشــاهني، 
سيناريو وحوار سامر عادلة ويزن ٔابوحمده، 

وإخراج يزن ٔابوحمدة، .
يشار إلى أن أمل كانت قد أعلنت قبل فترة 
عن غيابها عن املوسم الدرامي الرمضاني املقبل 
ألسباب مختلفة، منها عدم توافر النص اجليد، 
وهــو ما أثار موجة تفاعل عبر «السوشــيال 
ميديا»، خصوصا أن أمل لها جمهورها الواسع 
محليا وعربيا قبل أن تعلن عن تصديها لبطولة 

املوسم األول من مسلسل «الضفدع».

أغنية Ooredoo «كل شبر وملي» حققت 
رقمًا قياسيًا وتخطت حاجز املليوني مشاهدة

التي  الوطنية  حققت األغنيــة 
أطلقتها شركة Ooredoo لالتصاالت، 
شــركة اتصاالت تقدم اخلدمات 
الرقمية املبتكرة في الكويت، أكثر من 
مليوني مشاهدة خالل أول خمسة 
 ،YouTube أيام منذ نشرها على موقع
لتكون بذلك األغنية التي تصدرت 
ترتيب أعلى األغاني مشــاهدة في 

الكويت منذ إطالقها. 
تربعت «كل شــبر وملي» على 
رأس القائمة والقت إعجابا واسعا 
وقبوال كبيرا لدى املستمعني نظرا 

لألصوات الغنائية املميزة واإليقاعات 
التي جمعت بني االيقاع الكالسيكي 
إلى  الســريع، باإلضافة  وااليقاع 
التي نقلت صورة  مشاهد األغنية 
بأمثل طريقة،  الكويتــي  املجتمع 
فجمعت بني كويت األمس وكويت 
اليوم، فنرى في أول األغنية صورة 
جتمع اجلمال التي تسير في صحراء 
الكويت  الكويت مع صورة مدينة 
احلديثة واملباني الشاهقة واألبراج 
الواقع  املذهلة، مما يعكس حقيقة 
الذي نعيشه اليوم. ونرى الشباب 

الكويتي التقليدي والشباب املواكب 
للحياة العصرية، كما نرى األطفال 
يرقصون ببراءة بفساتينهم التقليدية 

وبفساتينهم البيضاء املعاصرة. 
ويذكر بأن مارينا اف ام، احملطة 
الكويت، قد  اإلذاعية األولى فــي 

استضافت مدير اإلعالن والتسويق، 
ناصر العبــداهللا، ومدير العالقات 
العامــة واالتصــال الداخلي لدى 
Ooredoo الكويت، ناظم الغبرا، في 
برنامجها «الديوانية» حيث حتدثوا 
أكثر عــن هذه األغنيــة الوطنية 

املذهلــة وما حققته من جناح. كما 
متت استضافة املغني املوهوب الذي 
باألغنية، عبدالعزيز لويس،  تغنى 
ومدير اإلعالن والتســويق لدى 
Ooredoo الكويت، ناصر العبداهللا، 
ومديــر العالقات العامة واالتصال 

الداخلي لدى Ooredoo الكويت، ناظم 
الغبرا، في مقابلة حصرية على محطة 
نبض الكويت FM ٨٨٫٨، في برنامج 
الياقوت واألنصاري».  «ديوانيات 
وخالل املقابلة، ســلط عبدالعزيز 
لويس الضوء على عناصر األغنية 
التي جعلتها تتصــدر قائمة أعلى 
املشــاهدات علــى YouTube، كما 
وضح ناصــر العبداهللا أهمية «كل 
شبر وملي» والتي جاءت إميانا بدور 
الشركة ومسؤوليتها االجتماعية في 
غرس الــروح الوطنية لدى أفراد 

الشعب وتنمية حب الوطن. 
وفي تعليق له على األغنية، قال 
 Ooredoo مدير إدارة التسويق لدى
الكويت، يوســف الشالل: «جاءت 
األغنية حرصا منا على مشــاركة 
الشــعب الكويتي فرحته مبناسبة 
املواهب  الوطنيــة، وتبني  األعياد 
الشبابية ودعم الفكر املبدع. فشعب 
الكويت شعب محب لوطنه ومحب 
للحياة والفرح والبهجة، وعاشق لها 
رغم كل االختالفات، أدعو اهللا أن 
يحفظ الكويت وشعبها وحكومتها».

بعد أول خمسة أيام من إطالقها
ناظم الغبرا وناصر العبداهللا في برنامج «الديوانية» على محطة MarinaFMاملغنية الكويتية الشابة كوين جي املطرب عبدالعزيز لويس في كواليس األغنية مدير إدارة التسويق يوسف الشالل

مشاري املجيبل: الفوز بجائزة الدولة 
التشجيعية مسؤولية كبيرة

أحمد الفضلي

أعرب الفنان واملخرج مشــاري املجيبل، 
عــن بالغ ســعادته باحلصــول على جائزة 
الدولة التشجيعية كأفضل ممثل عن دوره في 
مسلسل «جنة هلي» الذي جمعه بسندريال 
الشاشــة اخلليجية الفنانة القديرة ســعاد 
عبداهللا وعدد كبير من جنوم الدراما الكويتية 

واخلليجية.
وذكر أن التتويج بهذه اجلائزة سيضعه 
أمام مســؤولية أكبر خــالل املرحلة املقبلة 
بعمليــة اختيار األعمــال وطريقة تنفيذها، 
موضحا أنه سيسعى في الفترة املقبلة إلى 
اختيار أعمال ذات جودة عالية وقيمة فنية 

تضمن له االستمرار في النجاح.
وعــن جديــده في الفتــرة املقبلــة، أفاد 

املجيبــل، خالل تصريح لـــ «األنباء»، بأنه 
انتهى من تصوير مشاهده اخلاصة بعملني، 
األول سيحمل عنوان «مطر صيف» ويجمعه 
بكوكبة من النجوم على رأسهم الفنان القدير 
ســعد الفرج وبقيادة املخرج مناف عبدال، 
والعمل اآلخر يحمل عنوان «الناموس» ويضم 
أيضا كوكبة من النجوم، مشيرا إلى أن كال 
العملني سيرى النور في السباق الرمضاني 
املقبل عبر عدد من القنوات الفضائية احمللية 

واخلليجية.
وأضاف املجيبل أنه يجسد من خالل هذه 
األعمال شــخصيات مختلفة عمــا قدمه في 
السنوات املاضية، والعمالن سيكونان مبنزلة 
مفاجــأة للجمهور، متوقعــا أن حتصد هذه 
األعمال نسبة مشاهدة كبيرة خالل عرضها 

في رمضان املقبل.

ماجدة الرومي في «قصر القبة» أبريل املقبل
القاهرة - محمد صالح

تســتعد الفنانة ماجــدة الرومي 
إلحيــاء أول حفل فني يســتضيفه 
قصر القبة فــي مصر، وذلك يوم ٢ 
أبريــل املقبل مبصاحبة املايســترو 
املصري نادر عباســي وأوركســترا 

االحتاد الفيلهارموني.
وكانت الفنانة ماجدة الرومي قد 
علقت في وقت ســابق على بوستر 
حفلها بقصر القبة من خالل تغريدة 
علــى «تويتــر» بقولهــا: «ويتجدد 
اللقاء»، حيث يعد حفل قصر القبة 
أولى احلفــالت التي حتييها ماجدة 
الرومــي في ٢٠٢١ لتكــون بذلك أول 
فنانة تغنــي في أولى حفالت قصر 

القبة عقب فتحه للجمهور.
وقد شاركت ماجدة الرومي بحفل 

أقيم في ٢٠١٩ لصالح حملة خيرية 
مختصة للقــرى الفقيرة في مصر، 
حيث ذهــب العائد املــادي اخلاص 
باحلفل إلى عدد من األعمال اخليرية، 
وهــو احلفل الذي أعربت خالله عن 
ســعادتها دائما بالتواجد في مصر 
«التــي تعد مبنزلة حضن األم الذي 
يحتضن العرب جميعا» وأنها عاهدت 
اهللا على العمل اإلنساني، وأن تكون 

«صوت من ال صوت له».
ويعد قصر القبة من أكبر القصور 
امللكية التاريخية التي تقع مبنطقة 
سراي القبة شرق القاهرة، وبني في 
عهد اخلديوي إسماعيل واستمر العمل 
في بنائه ٦ سنوات، حيث بدأ العمل 
في إنشائه عام ١٨٦٧ وانتهى أواخر 
عام ١٨٧٢، ومن املقرر أن تطرح تذاكر 

احلفل خالل األيام القليلة املقبلة.
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
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أبعد من الكلمات
«سيادة الرئيس، أرجوك ال تتابعني!»

٭ كريسي تيغان، املمثلة األميركية، 
التي حظرها ترامب ســابقا، تناشد 
الرئيس األميركي بايدن أال يتابعها، 
عبر «تويتر» حتى تعبر عن نفسها 

دون خجل من السلطة.

«أحلق شــعري وشــعر ابني، لكن زوجتي 
أمل قد تقتلني إن حلقت شعر ابنتي»

٭ جورج كلوني، املمثل األميركي، 
يؤكد أنه يحلق شــعره وشعر ابنه 

مباكينة حالقة خاصة.

«أقدم صورة صخرية لكانغارو عمرها ١٧ ألف عام»

٭ جامعة ملبورن األسترالية حتدد 
لكانغارو  أقدم لوحة صخرية  عمر 
عثر عليها عند مدخل أحد الكهوف 

بأستراليا.

«اليوم أقود سيارتي وحدي، بعد انفصالنا»

٭ األميركية كيم كارديشيان، تشارك 
مقطــع ڤيديو تقود فيه ســيارتها 
وتســتمع ألغنية عن فراق األحبة، 
مبا يشير إلى معاناتها النفسية جراء 

الطالق.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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«الصحة العاملية»: 
السيناريو األسوأ 

من جائحة «كورونا» انتهى.

اليوم يصادف العيد الوطني 
الـ ٦٠ لدولة الكويت.

 هذا آخر كالم!!
 عيدي يا كويت 

يا أحلى بلد.

أبواللطف

عيد الوطن ظّلل علينا

(١)
عيـــد الوطـــن ظلـــل علينـــا وجانا
نرجـــو من اهللا فيه يصـــدق رجانا
ويـــا رب وفجنـــا وَمتـــم هنانـــا
لكويـــت منزلنـــا ومنـــزل أهلنـــا
ِنِحـــْن إليهـــا فـــي ســـفرنا ْوحلنا
ونطلـــب لهـــا فـــي كل حـــال اتهنا
تهـــا علـــى مـــا نوينـــا وْتكـــون نيَّ

(٢)
يا عيـــد األوطـــان باْقَبالِـــْك أمانينا
اتهنينـــا ِيْقِبـــْل علينـــا وبقبالـــك 
كل الفـــرح فيـــك وكل املفخره فينا
لكويـــت تطلـــع لنا فـــي كل زينتها
في يومها اليوم تســـعدنا ابفرحتها
واحنا ســـعيدين فيها ْوفي معزتها
عـــادْة بلدنا جميع اخليـــر تعطينا

(٣)
اليـــوم هـــذا عيدهـــا عطـــر الكون
واليـــوم أهلها من فرحهـــم َيهْتفون
اْْبطيبها مـــا تالقون الكويـــت  مثل 
املـــوده وزود  منـــا  الوفـــا  لهـــا 
نخلـــص لها إخالص طايـــٍف أبحّده
ونقول عشـــتي ابخير من غير شده
ا لهـــا عون اهيـــا لنـــا عـــون ْوِحنَّ

(٤)
اعالمنـــا فـــوق القصـــور املنيعـــه
مرفوعـــة عـــن كل ظالـــم رفيعـــه
احنـــا ابحماهـــا كل أمـــر نطيعـــه
صار الوطن في كل األقطار معروف
وابكل ما يرفـــع له الراس موصوف
طوف البالد ْوسايل الناس واتشوف
لكويـــت روض يـــوم وافـــي ربيعه

(٥)
أْهـــل الكويت الكـــرام ابالدهم حره
ما يقبلـــون الـــردَى والضيم باملره
أو يسكتون إن وصلهم ُسْو من بره
راياتهم فوق طـــول الوقت مرفوعه
العـــدو وافعاله ممنوعه ال يقبلون 
ْوعينه إذا جد في مســـعاه مشلوعه
ْه ْوِيْصَلى عندنا َحرَّ الســـالح  يلقى 

شعر: د. يعقوب يوسف الغنيم

الزعبي لـ«األنباء»: «الداخلية» لن تتهاون مع كسر االشتراطات الصحية

أمير زكي - سعود عبدالعزيز

حّذر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشــؤون األمن العام 
اللواء فراج الزعبي من مغبة 
مخالفة قرارات مجلس الوزراء 
بشأن التجمعات، الفتا الى ان 
العقوبــات املترتبة على ذلك 
تعنــي اإلحالــة الــى القضاء 
بعقوبات قد تصل الى احلبس 
ملــدة ال تزيــد علــى ٣ أشــهر 
أو بغرامــة تصل إلــى ٥٠٠٠ 
دينــار، مؤكــدا ان احتفــاالت 
األعياد الوطنيــة غالية على 
نفوسنا جميعا، ولكن في ظل 
هذه الظروف االستثنائية فإن 
اإلجراءات الصحية لها الكلمة 
األولى ووجب احترام القرارات 
الصحيــة. وأكد اللــواء فراج 
الزعبي في تصريح صحافي 
أن وزارة الداخلية لن تتهاون 
مع كســر أي من االشتراطات 
الصحية، مشيرا الى ان قطاعات 
وزارة الداخلية كافة وخصوصا 
«األمن العام واملرور والنجدة 
واملباحث والقوات اخلاصة» 
تعمــل كفريــق واحــد، الفتا 
الى وجــود حجز كلي، معربا 
عن امله في تعاون املواطنني 
واملقيمــني في االلتــزام بعدم 

عام مديرية أمن حولي اللواء 
عبداهللا العلــي عن تعليمات 
جديــدة صدرت فــي اجتماع 
القيــادات األمنيــة مــع وكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهام والتي جاءت انطالقا من 
اوامر وزير الداخلية الشــيخ 
ثامر العلي حيث تضمنت هذه 
التعليمــات واألوامر اجلديدة 
تسكير جميع املواقف املطلة 
على الواجهة البحرية اعتبارا 
مــن صبــاح اليــوم اخلميس 
بحيث يســمح فقط ألصحاب 
الطراريــد واحلداقة بالدخول 
الى املواقــف وكذلك حظر اي 
جتمعــات او إقامة مســيرات 

دون السماح لتجمعات، وفقط 
يقتصر تواجدهم على التسوق 
فــي األوقات احملددة اي حتى 
الثامنة مســاء. وأشار اللواء 
العلي الى ان هناك تعاونا وثيقا 
بني مختلــف األجهزة األمنية 
سواء كانت امن عام او مرور 
او جنــدة او مباحث او بلدية 
بحيث تعمل هــذه القطاعات 
كفريق واحد. وردا على سؤال 
القــوة لتنفيذ  حول جاهزية 
القرارات الصحية، أكد اللواء 
العلي ان قوة وزارة الداخلية 
في كامل طاقاتها وهناك حجز، 
هــذا الى جانــب االســتعانة 
باإلداريني ملساندة اخوانهم في 
تنفيــذ املهام االمنية. وأشــار 
اللــواء العلي الى ان الظروف 
االستثنائية التي مير بها العالم 
والكويت تستلزم منا جميعا ان 
نتعاون مع القرارات الصحية.

وذكــر مدير عــام مديرية 
امن حولــي ان الفرق األمنية 
واملقار ونقاط التفتيش التي 
سيتم نشــرها الحقا ستقوم 
مبصادرة اي مسدسات مائية 
او اي ادوات مثل العجرات وما 
شابه، معربا عن امله ان يقوم 
اولياء االمور بتوعية ابنائهم 
بالظروف التي مير بها العالم 

والكويت وحثهم على االلتزام 
بالقانــون. وأكد علــى التزام 
جميع اجهزة وزارة الداخلية 
بتعليمــات وزيــر الداخليــة 
العلي بشــأن  الشــيخ ثامــر 
منع املسيرات واحلرص على 
التأكد من االلتزام باالشتراطات 
الصحية داخل املوالت ومراكز 

التسوق.
وحول طبيعــة العقوبات 
التي ميكن ان تطول املخالفني، 
قــال اللــواء العلــي: قانــون 
الصحــة الوقائيــة فــي حالة 
األوبئة هو الذي يتم التعامل 
به وهو يتضمن عقوبة تصل 
الى السجن ٣ أشهر وبغرامة 
تصل الى ٥٠٠٠ دينار، مؤكدا ان 
وزارة الداخلية حتيل املخالف 
الى اجلنح اخلاصة في االدارة 

العامة للتحقيقات.
وتوجــه العلي فــي ختام 
تصريحه بالتهنئة الى صاحب 
السمو األمير وإلى سمو ولي 
العهد وإلى سمو رئيس مجلس 
الــوزراء وإلى وزير الداخلية 
الكــرمي  الكويتــي  والشــعب 
وجميــع املقيمــني مبناســبة 
الوطنية، معربا  االحتفــاالت 
عن تطلعه الى ان يتم جتاوز 

هذه احملنة بعون اهللا.

ســواء كانــت على الشــريط 
الســاحلي أو داخــل املناطق 
السكنية. وأكد اللواء العلي في 
تصريح خاص لـ«األنباء» ان 
حركة السير ستكون مفتوحة 
للســيارات باملــرور ولكــن 
دون اي مســيرات او عرقلــة 
حلركة الســير، الفتــا الى ان 
هناك انتشــارا امنيا سيكون 
على مدار الساعة بحيث يتم 
حترير مخالفات مرورية ألي 
شــخص يعيق حركة السير 
وتنظيم اي مسيرة. وأضاف: 
بالنســبة ملواقــف املجمعات 
التجارية مثل املارينا وغيرها 
ســوف تكون مفتوحة ولكن 

مخالفة التجمعات تصل عقوبتها للحبس ٣ أشهر أو غرامة ٥٠٠٠ دينار

اللواء عبداهللا العلياللواء فراج الزعبي

التجمع. وأشار الى ان جميع 
قوة وزارة الداخلية ســتقوم 
باالنتشــار والعمل على مدار 
٢٤ ساعة وســوف نعمل الى 
جانــب مهامنــا األمنيــة على 
تقــدمي الدعــم واإلســناد إلى 
فرق البلدية والتجارة وهيئة 
الغذاء، وسنقوم بالتصدي ألي 
جتمعات. وأعرب اللواء الزعبي 
عــن أمله في أن يتم االحتفال 
هذا العام داخل املنازل خاصة 
ان هذه املناسبة عزيزة ولكن 
الظروف الصحية تستوجب 
العقوبــات  وحــول  ذلــك. 
املترتبــة علــى عــدم االلتزام 
بتجنب التجمعات، قال اللواء 
الزعبــي هناك قانون الصحة 
الوقائية يتم تطبيقه في هذه 
احلاالت والذي يتضمن عقوبة 
باحلبس والغرامات، مشــيرا 
الى ان وزارة الداخلية ال تهدف 
الى معاقبة املتجمعني، ولكن 
نأمــل منهم االلتــزام في هذه 
الظروف االســتثنائية ونحن 
نقوم بدورنــا بتوعيتهم قبل 
اتخاذ اجراءات قانونية، وفي 
حال عدم التزامهم تتم احالتهم 
الى اجلنح اخلاصة بعد حترير 

مخالفة لهم.
 مــن جهته، كشــف مدير 

العلي: تسكير املواقف املطّلة على الواجهة البحرية اعتبارًا من صباح اليوم باستثناء مواقف املجمعات
االستعانة باإلداريني ملساندة إخوانهم في تنفيذ املهام األمنية .. وحركة املركبات مستمرة بال مسيرات

اجلوعان: «كويت السالم» هدية للشعب باألعياد الوطنية

بي.بي.سي: انفجر بركان 
جبل إتنا مرة أخرى، وأخذت 
نوافيــر احلمــم الســاخنة 

تضيء سماء صقلية.
بدأ االنفجار البركاني في 
وقت سابق من هذا األسبوع، 
ويقذف «إتنا» منذ ذلك احلني 

أعمدة برتقالية ضخمة من 
الغــاز، وســحبا كثيفة من 

الرماد.
ويعــد «إتنــا» البــركان 
األكثر نشــاطا فــي أوروبا، 
ويعرف عنه االنفجار كثيرا 

نسبيا.

وكان آخر ثوران كبير له 
في عام ١٩٩٢.

ولم يســبب ثورانه، إال 
نــادرا، أضــرارا أو إصابات 
في العقود األخيرة، ويعتقد 
مسؤولون أن هذا االنفجار 

ليس استثناء من ذلك.

وقال ســتيفانو برانكو، 
الوطنــي  املعهــد  رئيــس 
للجيوفيزياء وعلم البراكني 
في مدينــة كاتانيا القريبة، 
لوكالة األنباء اإليطالية في 
وقت سابق من هذا األسبوع: 

«لقد رأينا أسوأ من هذا».

حتت شعار «الشيخ نواف 
األحمد.. راعي السالم» وفي 
ظل ظروف مواجهة تداعيات 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
قــدم معهــد املــرأة للتنمية 
الوطنــي  الفيلــم  والســالم 
«كويت الســالم» هدية إلى 
الكويتي مبناسبة  الشــعب 
االحتفاالت الوطنية بالذكرى 
الـ ٦٠ للعيد الوطني والذكرى 

الـ ٣٠ للتحرير.
وفي هذا الســياق، قالت 
رئيسة معهد املرأة للتنمية 
والسالم كوثر اجلوعان، إن 

كورونــا والتزاما بالقرارات 
احلكوميـــــة واإلجــراءات 
الصحية أن يكون االحتفال 
بهذه املناسبات الوطنية قائما 
ومتجددا ومتحديا الظروف 
الصعبة، وذلك بتقدمي فيلم 
وطني يعزز الروح الوطنية 
ويؤكد الترابط والتناغم بني 

نسيج املجتمع الواحد.
وتابعت بأن احلس الوطني 
ليس حكرا على الذين ميثلون 
الســمعية  جميــع احلــواس 
والبصريــة واحلركيــة، لكن 
احلس الوطني في فيلم «كويت 

الســالم» هو إحســاس نابع 
مــن الوجدان رغــم الصعاب، 
مشــيرة إلى الفيلــم ينطوي 
على رســالة ســالم من وطن 
الســالم إلى العالــم، علما أن 
رابط الفيلم على يوتيوب هو

 .https://youtu.be/oLZStmQrzmQ
وفي ختام تصريحها تقدمت 
اجلوعان بالشــكر إلى عميد 
التربيــة األساســية  كليــة 
د.فريــح العنــزي ملــا قدمه 
من تســهيالت ســاعدت في 
إجنــاز وإجناح هــذا العمل 

الوطني.

فيلم وطني قدمه معهد املرأة للتنمية والسالم لتأكيد ترابط املجتمع

لقطة من فيلم «كويت السالم»كوثر اجلوعان

احلمم البركانية وسحب الدخان تتصاعد من فوهة «إتنا»            (رويترز)

املعهد درج على االحتفال بهذه 
الوطنية تأكيدا  املناســبات 
لــألدوار الوطنيــة التي قام 
بها اآلباء واألجداد وضحوا 
من أجلها فصاغوا أجمل عقد 

بني احلاكم واملواطن.
وأضافــت اجلوعــان في 
تصريح لـ «األنباء» أن مظاهر 
االحتفــال كل عــام بصورة 
مختلفــة ومتنوعــة إلبــراز 
بطوالت وتضحيات الشعب 
الكويتــي علــى املســتويني 
املدني والعسكري، لكن املعهد 
ارتأى هذا العام بسبب جائحة 

انفجار بركان 
«إتنا» يضيء 
ليل صقلية

ملشاهدة الڤيديو
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