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مرمي بندق 

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«األنباء» 
عن ان مجلس الوزراء ســيطلع في اجتماعه برئاســة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد هذا األســبوع 
على تقرير حول نتائج تطبيق قرار املجلس القاضي بإغالق 
كل األنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة 
اخلامســة من فجر اليوم التالــي، وإيقاف العمل في األندية 
الصحية والصالونات ومحالت احلالقة ملدة شهر قابلة للتمديد 

واملعمول به اعتبارا من ٧ فبراير املاضي.
وأوضحت املصادر أن املجلس سيقيم نتائج التطبيق وعما 
إذا أدى إلى تقليــل أعداد اإلصابات من عدمه ومدى احلاجة 
الى انهاء العمل بالقرار أو اتخاذ قرار آخر بتمديد العمل به.  
هــذا، وأعربت مصادر اقتصادية عن تخوفها من اطالة فترة 
االغالق خصوصا على صعيد الصالونات ومحالت احلالقة، 
ومنع التواجد في املطاعم واملقاهي واملعمول به منذ ٢٤ فبراير 
املاضي، وطالبت بإعادة النظر في قرار إغالق بعض االنشطة 
الــذي التزمت به اجلهــات املعنية ملدة ٣ أســابيع متتالية، 
واالكتفاء باالحترازات الصحية وإعادة السماح بالتواجد في 
املطاعم بعد انتهاء عطلة األعياد الوطنية، معربة عن التخوف 
من ربط فتح الصالونات ومحالت احلالقة واألندية الصحية 
واملنتجعات بخطة اســتعجال التطعيم الذي ســيحتاج الى 
عدة أشهر، مما ســيؤدي الى خسائر حقيقية. وأشارت الى 
اســتمرار ارتفاع منحنى اإلصابات بعد ٣ أســابيع بااللتزام 
بالقــرار واملتعارف عليه ان اإلجــراءات تظهر نتائجها بعد 
أســبوعني. ولفتت الى ان جهود وزارة الصحة واضحة في 
السعي على قدم وساق للحصول على التطعيمات املعتمدة 
او املتوقــع اعتمادها قريبا مع فتح املجال لتعاقدات القطاع 
اخلــاص، اال ان التنفيذ على أرض الواقع يحتاج وقتا ليس 
بالقصيــر ألن جهود «الصحة» مرتبطــة بتوافر كميات من 
اللقاحات. وشددت على أهمية استمرار التشدد في االجراءات 
مع تطبيق اجراءات احترازية جديدة منها إلزام املرافق التي 
تقدم اخلدمات للمواطنني واملقيمني وجميع االنشطة التجارية 

بالتعامل مع اجهزة الدفع املسبق وإلغاء التعامل النقدي.

استئناف اجللسات ٣٠ اجلاري.. ورواتب مارس مؤّمنة
مرمي بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
ان استئناف اجللسات البرملانية بعد انتهاء الشهر تنفيذا 
للمرسوم األميري بتعليق جلسات مجلس األمة سيكون 
في ٣٠ اجلاري، نافية وجود إجراءات دســتورية أخرى 
ميكــن ان تعطل أو تؤجل انعقاد اجللســات. وأوضحت 
املصادر أن تعليق اجللسات الذي بدأ في ١٨ فبراير ملدة ٣٠ 
يوما ودون خصم أيام اجلمع والسبت والعطل الرسمية 
يستكمل في ١٩ اجلاري. وذكرت املصادر انه اعتبارا من 
اليوم يصبح أمام ســمو رئيس الوزراء الشــيخ صباح 
اخلالــد حتى ١٩ اجلاري مهلة متاحــة يعلن في أي يوم 
منها عن تشكيل احلكومة اجلديدة التي بدأ العد التنازلي 
لترقب إعالنها، الفتة الى أن «الوعود» حول تشــريعات 

أول جلسة حتسم إعالنها قبل ذلك.
وبينــت انــه من الضــروري عدم إطالة فتــرة إعالن 
احلكومة اجلديدة مجددا وإعطاؤها الوقت الكافي لالستعداد 
مســبقا قبل موعد اســتئناف اجللسات، ومتكني اللجنة 

احلكومية النيابية اخلماســية من اســتكمال التنســيق 
واعتماد التشريعات ذات األولوية للجلسة األولى إذا أرادت 
السلطتان التجهيز لتشريعات أول جلسة حسب االتفاق.

وأشارت مصادر نيابية الى ان مسؤولية معاجلة نفاد 
السيولة في «أقرب وقت» التي طالبت بها احلكومة على 
لســان وزير املالية ال تقع على مجلــس األمة، والذي ال 

يتحمل املسؤولية أمام املواطنني كون جلساته معلقة.
وزادت املصادر قائلة: إن مطالبة احلكومة على لسان 
وزير املالية مبعاجلة نفاد سيولة االحتياطي العام «في 
أقرب وقت» يلقي عليها مسؤولية اإلعالن عن احلكومة 
اجلديــدة وحتمل مســؤولية تأمني الرواتــب في ظل ما 

أعلنته عن نفاد السيولة.
هذا، وأكدت مصادر مســؤولة ان الرواتب مسؤولية 
احلكومة بعد توقف جلسات املجلس منذ يناير املاضي، 
وان احلكومــة ممثلة في وزارة املالية ســتكون ملتزمة 
بدورهــا في تأمني الرواتــب بصفة عامة ورواتب مارس 
بصفة خاصة، وانه ال صحة إطالقا ملا نشر بعدم توافر 

رواتب شهر مارس، وذلك حتى استئناف اجللسات.

مع بدء العد التنازلي إلعالن احلكومة املتاح حتى نهاية شهر «التعليق» 
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طالل املطيري السفير األملاني استيفان موبسسلطان أحمد بن سليم

رئيس «موانئ دبي 
العاملية» سلطان 

أحمد بن سليم 
لـ«األنباء»: دبي خالل 
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الفرصة للخريجني اجلدد 

«بيتك» يتصدر البنوك 
الكويتية والقطاع 

اخلاص في عدد 
املوظفني الكويتيني

 طالل املطيري: 
٩٩٪ من تعيينات 
٢٠٢٠ للمواطنني

السفير األملاني 
استيفان موبس
لـ «األنباء»: طي 
صفحة اخلالف 

اخلليجي وتثبيت 
التحالف بني دول 

«التعاون» ينقالن املنطقة من موضع لألزمة
 إلى ساحة للعمل املشترك

ترجيحات بإصدار مهلة 
جديدة ملخالفي اإلقامة

مبارك التنيب

رجح مصدر أمني أن تتكشف الرؤية 
بشــأن متديد مهلــة املخالفــني لقانون 
اإلقامة ملدة شــهر جديد أو عدم التمديد 
اليوم االثنني، مشــيرا الى ان احتماالت 
التمديد تبدو نسبتها مرتفعة بالنظر الى 
الظروف االستثنائية التي مير بها العالم 

من انتشار ڤيروس كورونا.
وذكر املصدر، في تصريح لـ«األنباء»، 
أنه حتى السادسة من مساء أمس األحد 
لــم تكن هنــاك أي تعليمات أو قرارات 
قد صدرت بهــذا اخلصوص الى قطاع 
شؤون اإلقامة، مؤكدا ان وزارة الداخلية 

حريصة على التسهيل على املقيمني.

لقاح «جونسون آند جونسون» 
على طاولة «الصحة»

«السكنية» إلدخال املطور العقاري في مشاريعها

عبدالكرمي العبداهللا

في الوقت الذي صرحت فيه إدارة الغذاء والدواء األميركية 
(إف دي إيه) باالستخدام الطارئ للقاح املضاد لڤيروس كورونا 
من إنتاج شــركة «جونسون آند جونســون» على الذين تبلغ 
أعمارهــم ١٨ عاما فأكثر، وافقت إدارة الفتوى والتشــريع على 

التعاقد مع الشركة ذاتها لتوريد اللقاح.
مصادر صحية مطلعة أكدت في تصريح لـ «األنباء» أن اللجنة 
اخلاصة الختيار اللقاحات اخلاصة بڤيروس كورونا ســتجتمع 
قريبا لدراسة الترخيص الطارئ للقاح «جونسون آند جونسون» 
املضاد لـ «كوڤيد ـ ١٩» حســب املعلومات والبيانات والدراسات 
العاملية، علما انه في حال الترخيص له، ســيكون اللقاح الثالث 
في حال املوافقة على استخدامه بعد «فايزر» و«أسترازينيكا».

عادل الشنان

علمــت «األنباء» من مصادر مطلعة ان مجلس إدارة املؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية عرض على وزير الدولة لشــؤون اإلسكان وزير الدولة 
لشــؤون اخلدمات د.عبداهللا معرفي خطة عمل املؤسسة بشأن االستدامة 
بتقــدمي خدمــات متطورة توافق تطلعات اجليل احلالــي واألجيال املقبلة 
وضمان التمويل الذاتي ملختلف املشــاريع التي ستقدمها مستقبال، وذلك 
وفق التعديالت التشريعية املطلوبة والتي يجب موافقة مجلس األمة عليها 
لضمان سريان أعمال املؤسسة وفق اخلطط املستقبلة املرصودة لكل أعمالها.
وأكــد املصدر ان أولى التشــريعات املطلوبة قــد مت بالفعل مخاطبة 
جهــاز الفتوى والتشــريع بشــأنها وهــي آلية دخول املطــور العقاري 
كــذراع اقتصادية في تنفيذ مشــاريع الرعاية الســكنية وفي مقدمتها 
استغالل املســاحة الواقعة في مدينة جابر األحمد السكنية، بعد ان مت 
إلغاء فكرة إقامة سكن عمودي عليها، باإلضافة الى إجناز مدينة جنوب 
سعد العبداهللا السكنية بالشــراكة مع كوريا اجلنوبية وإدخال أمناط 
بنــاء جديــدة ومتطورة تعمل بشــكل ذكي وفق آخر مــا توصلت إليه 

التكنولوجيا في عالم البناء.
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أملانيا أهم شريك جتاري للكويت 
بني دول «األوروبي».. و١٫٥ مليار يورو 
إجمالي التبادل التجاري بني البلدين
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اإلثنني ١ مارس ٢٠٢١ محليات

عبداهللا األحمد لـ «األنباء»: فرض إنتاج ١٠٪ 
من استهالك الكهرباء بالطاقة املتجددة

جمعية املياه تطلق «البصمة املائية
 ISO ١٤٠٤٦» في الكويت

مصادر لـ«األنباء»: نسبة إجناز قطاع الشبكات
 تفوق الـ ٦٥٪ واجلائحة لم تؤخر األعمال

دارين العلي

أعلــن مدير عــام الهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهللا 
األحمد عن قرار سيتم إصداره 
قريبا بالتعــاون مع وزارة 
الكهرباء واملــاء ينص على 
توفير املبانــي اجلديدة في 
الدولة ١٠٪ من استهالكها من 
الكهرباء عن طريق الطاقات 
املتجددة. وأوضح األحمد في 
تصريح خاص لـ «األنباء» أن 
هذا التوجه يتم العمل عليه 

بالتعــاون مع وزارة الكهربــاء واملاء إليجاد 
افضل احللــول لتخفيف البصمة الكربونية 
للكويت، حيث ان محطات الكهرباء التقليدية 
هي من اكثر القطاعات التي تسهم في زيادة 

البصمة الكربونية في الدولة.
ولفت الى أن هذا التوجه يأتي في سياق 
العمل على التحول الى وسائل جديدة ومحطات 
جديــدة بطاقات متجددة تســهم في إصالح 
الضرر البيئي، مشيرا إلى ان محطة «الشقايا» 
تعتبر من أبرز التجارب الناجحة في البالد 
التي نأمل في تطبيق مشــاريع مشــابهة لها 
بشكل أسرع. وفي سياق متصل، أعلن األحمد 
أنــه متت املوافقــة من مجلــس إدارة الهيئة 
العامة للبيئة على أن يتم تخصيص نسبة 
١٠٪ من مســاحات املشاريع التنموية إلقامة 
مشاريع بيئية للمساهمة في تقليل االنبعاثات 
الناجتة عن هذه املشــاريع، موضحا ان هذا 
القرار يأتي في إطار التكامل بني جهات الدولة 

بهدف حتقيق ما هو أفضل 
للبيئــة والصحــة العامــة، 
حيث سيســمح بالطلب من 
مؤسســات الدولــة املعنية 
بهذه املشــاريع أخذ موافقة 
الهيئة العامــة للبيئة على 
أي مشــروع تنمــوي جديد 
للتأكد من وجود نسبة الـ ١٠٪ 
املخصصة للمشاريع البيئية، 
الفتا الى ان الهيئة مستمرة 
بالعمل مع البلدية في تطبيق 
االشتراطات اخلاصة بأوامر 
البناء، باإلضافة الى تفعيل 
هــذا القرار. ولفت الى ان من ابرز املشــاريع 
البيئية التي ميكن القيام بها ضمن املشاريع 
التنموية زيادة املسطحات اخلضراء والتوجه 
إلى الطاقات البديلة ســواء الشمســية مثل 
الكهروضوئيــة او احلرارية او طاقة الرياح 
كإقامــة محطات الطاقــة الهوائية التي تزيد 
من جودة الهواء وتخفف االنبعاثات الناجتة 
عن محطــات التوليد التقليدية بفعل تقليل 

الضغط عليها.
وقال األحمــد: ان الهيئة تعمل مع جميع 
اجلهات احلكومية واخلاصة في الدولة لرفع 
الشــأن البيئي فــي البالد، الفتا الــى أن اي 
مشروع يتم في الدولة البد من وجود دراسات 
عن املردود البيئي له والتي من خاللها ميكن 
وضع احللول العلمية للتعامل مع املخلفات 
وإدارة استخدام الطاقة في املباني ما يسهم 
في تقليل االنبعاثات وما ينعكس إيجابا على 

الصحة العامة في البالد.

أكدت جمعية امليــاه الكويتية أن تطبيق 
البصمة املائية ISO ١٤٠٤٦ يعد من املصطلحات 
احلديثة وهي احملرك الرئيسي لقضايا استهالك 
املياه ورفع كفاءتها ووقف الهدر وبالتالي فإن 
البصمة املائية هي كمية املاء التي يستهلكها 
الشــخص خالل حياته او املياه التي يحتاج 
إليها املنتج ليصل إلينا بعد مروره بعمليات 

تصنيعية مختلفة.
وقال د.صالح املزيني رئيس جمعية املياه 
في تصريح صحافي: إن البرنامج التدريبي 
 «١٤٠٤٦ ISO - االفتراضي «البصمــة املائية
الذي نظمتــه اجلمعية على مدار أســبوعني 
مع منظمة «جرين وييف الدولية لالستدامة» 
وبدعم من مؤسســة الكويت للتقدم العلمي 
وحاضــر به خبــراء دوليــون مــن الكويت 
ودول عربيــة بحضور أكثر من ٦٠ مشــاركا 
من موظفــني ومهندســني وإداريــني وفنيني 
مــن ٦ جهــات حكومية وهي واملــاء وزارات 
الكهرباء والتربية واألشغال العامة واألوقاف 
والشؤون اإلســالمية والهيئة العامة للبيئة 
واملجلس األعلى للتخطيط، ومبشاركة نخبة 
مــن االختصاصيني وخبراء املياه من ٩ دول 
هي السعودية وسلطنة عمان ومصر واألردن 
الهاشمية واملغرب والبحرين وهنغاريا وكندا 

إضافة إلى الكويت.
وبني د.املزيني أن «تطبيق البصمة املائية 
هو املؤشــر ملعرفة كمية املياه املستهلكة وال 
تظهر فقــط كمية املياه املســتهلكة بل كذلك 
أماكن استخدام املياه والتأثيرات االقتصادية 
واالجتماعية وتغيير املناخ ومن هنا يتطلب 
فهــم كيفية تأثيــر اخليــارات واإلجــراءات 
االقتصادية على توافر املياه ودميومتها. وهي 
إحــدى املبادرات التي تبنتها منظمة الصحة 
العاملية للمياه لوقف التدهور في النظم املائية.

مشــددا على أن «الدراسات احلالية تؤكد 
أن مســتقبل األمن املائي فــي الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي مهدد بعدة حتديات 
من املمكن أن تعيق اســتدامة األمن املائي إذا 
لم نتحرك حللها رغم أن دول املجلس متتلك 
أكثــر من ٦٠٪ من محطــات حتلية املياه في 
العالم، وتشير املعلومات إلى أن توفر املياه 
العذبة يتراجع بسرعة إلى معدالت أقل بكثير 
من متطلبات الفرد ويزداد األمر تعقيدا بسبب 
تسارع النمو السكاني والتنمية الصناعية مما 
دفع بدول مجلس التعاون اخلليجي إلى زيادة 
اإلنفاق ملكافحة نقص املياه لضمان استدامة 
املياه لفترات أطول، مضيفا: «الكويت تعاني 
من زيادة اســتهالك املياه العذبة كبقية دول 
مجلس التعاون ما نسبته ما بني ٤٪ إلى ٥٪ 
ومتثل تقريبا ما بني ١٥ إلى ١٨ مليون غالون 
مياه عذبة ســنويا وهذا يتطلب بناء محطة 
حتلية جديدة بطاقة حوالي ١٠٠ مليون غالون 

كل ٥ سنوات».
من جانبها، قالت املدير التنفيذي ملنظمة 
«جرين وييف الدولية» د.ســلوى الفنســي: 
إن البصمــة املائيــة هــي أحد أهم الوســائل 
التي تدفع إلعادة النظر والتدقيق في مفهوم 
فكرة الترشيد من كافة اجلوانب واإلبعاد وأن 
اســتراتيجية البصمة املائية قد تخلق جيال 
واعيا جتاه قضية األمن املائي، وفي السياق 
نفسه، أكد عضو مجلس إدارة اجلمعية م.رائد 
األحمد، الذي افتتح البرنامج: «لم تعد فكرة 
الترشــيد التقليدية من احللول املثالية التي 
يجــب اتباعها ولكن بتبني تكنولوجيا ذكية 
كبصمة املــاء ISO ١٤٠٤٦ هو الطريق األمثل 
مبجال الترشيد والذي نعتبره الطريق األمثل 
لدعم خطط التنمية املستدامة لتحقيق رؤية 

الكويت ٢٠٣٥».

دارين العلي

أعلنت وزارة الكهرباء واملاء عن القيام 
بأعمال الصيانة لبعض محطات التحويل 
الثانوية في احملافظات الست ما سيترتب 
عليه قطع التيــار الكهربائي عن عدد من 
املناطق اليوم االثنني من الساعة الرابعة 

فجرا وحتى الثامنة صباحا.
وقالت مصــادر مطلعة لـ«األنباء»: ان 
قطاع شــبكات التوزيع أنهى ما يتجاوز 
الـ ٦٥٪ من احملطــات املجدولة للصيانة 
خالل املوسم الشــتوي لهذا العام والذي 

ميتد حتى نهاية شهر مايو املقبل.

ولفتت املصادر الى ان الوضع الصحي 
وجائحة «كورونا» وما رافقها من ظروف 
لــم تؤثر على أعمــال الصيانــة اذ يقوم 
املهندســون والفنيون التابعون للوزارة 
بأعمال الصيانة ومــا يتوجب عليهم مع 
مراعاة االجراءات الصحية والوقائية املتبعة 

على أكمل وجه.
هذا وستشــمل اعمــال الصيانة اليوم 
محطــات فــي مناطــق: جليب الشــيوخ، 
وخيطان، والدعيــة، واملنطقة الصحية، 
ومشرف، وحولي، والساملية، والفحيحيل، 
والصباحية، والرقة وابــو فطيرة، وابو 

احلصانية، وجابر األحمد، واشبيلية.

في املباني اجلديدة بعد إلزام مشاريع التنمية بتخصيص مساحات لـ «البيئية»

املزيني: ترشيد ذاتي برقابة ذكية ملستقبل أمننا املائي

«الكهرباء» تقطع التيار عن عدة مناطق اليوم لصيانة احملطات الثانوية

الشيخ عبداهللا األحمد

من املشاركني بالبرنامج

عجلة الفصل الدراسي الثاني تعود للدوران اليوم

عبدالعزيز الفضلي

تعود اليــوم االثنني عجلة 
الدراســة للدوران مــن جديد 
الثاني  في الفصــل الدراســي 
بعد انتهاء عطلة نصف السنة 
والتي اســتمرت ملدة ٤٥ يوما 
والتي تعــد األطول في تاريخ 
وزارة التربية بعد ان مت إلغاء 
اختبــارات الفصــل الدراســي 
األول. واســتعدت «التربيــة» 
جيــدا، حيث قامــت بتنظيف 
املدارس بالكامل خالل اليومني 
املاضيــني، وأصبحــت جاهزة 
التعليمية  الهيئتني  الستقبال 
واإلدارية، كما انها تسير وفق 
خطة موضوعة منذ بداية العام 
الدراسي غير انه أجري عليها 
تعديــل بالنســبة للصفــوف 
الثالثة االبتدائية األولى، حيث 
أصبحت متزامنة «تعليم عن 
بعــد» بدءا من اليــوم وتكون 
الدراسة لصفوف هذه املرحلة 
من األول حتى اخلامس خالل 

دراسة طلبة املرحلة الثانوية 
وتســتمر حتــى الثانية ظهرا 
و٢٥ دقيقــة، وبالتالــي يكون 
عــدد حصــص كل مرحلــة 
تعليميــة ٤ حصص دراســية 
باستثناء رياض األطفال التي 

دراســتهن مع أبنائهن، حيث 
التحقن في الدراسة املسائية، 
مشيرة الى انهن يواجهن مشكلة 
في عملية دراستهن التي يقمن 
مبتابعتها بعني واحدة والعني 
األخرى مع أبنائهن. وأوضحت 
املصــادر ان هــذا األمر يجعل 
ولية األمر مشتتة االنتباه من 
جهة وحتميلها فــوق طاقتها 
من جهة أخرى، داعية الوزارة 
الى النظر في هذا اجلانب. إلى 
ذلك، استبقت عدد من املدارس 
دوام اليوم، حيث نظمت دورات 
تدريبيــة ملعلماتها لتدريبهن 
على طريقة احلصص املتزامنة 
«التربيــة»  أدخلــت  بعدمــا 
الصفــوف الثالثــة األولى في 
هذه احلصص، حيث حرصت 
تلــك اإلدارات املدرســية على 
تهيئــة معلمــات الصف األول 
والثاني والثالث لكيفية إعداد 
حصة متزامنة، ومت إعداد ورش 
تدريبيــة لهن عــن بعد عصر 

امس األحد.

تكون حصتني غير متزامنتني 
وملدة ســاعة فقط من الثامنة 
التاســعة صباحا. وفي  حتى 
هذا الســياق، كشــفت مصادر 
تربوية مطلعة ان هناك العديد 
من األمهــات قمن باســتكمال 

األمهات الطالبات يواجهن مشكلة في تدريس أبنائهن الطلبة!

 
الفتــرة املســائية، اذ تبدأ من 
الســاعة ٣ عصرا وتنتهي في 

الساعة ٥ و٤٥ دقيقة مساء.
أما طلبة املرحلة املتوسطة 
فستبدأ حصصهم من الساعة ٨ 
حتى ١١ صباحا لتنطلق بعدها 

وصول ٥٣٨٢٠ جرعة من لقاح «فايزر» املضاد لـ «كوفيد -١٩» 

«األشغال»: التسليم االبتدائي ملبنى رعاية األحداث العام احلالي

عبدالكرمي العبداهللا

في الوقت الذي صرحت فيه 
إدارة الغذاء والدواء األميركية 
«اف دي ايه» على االستخدام 
الطارئ للقاح املضاد لڤيروس 
«كورونــا» من إنتاج شــركة 
«جونســون آند جونســون» 
على الذيــن تبلغ أعمارهم ١٨ 
عاما فأكثر، وافقت إدارة الفتوى 
والتشــريع علــى التعاقد مع 
الشركة ذاتها لتوريد اللقاح.

مصــادر صحيــة مطلعة 
أكدت في تصريح لـ «األنباء» 
أن اللجنة اخلاصــة الختيار 
اللقاحــات اخلاصة بڤيروس 
كورونا ستجتمع قريبا لدراسة 
الطــارئ للقــاح  الترخيــص 
«جونســون آند جونســون» 
«كوفيــد-١٩»  لـــ  املضــاد 
حســب املعلومات والبيانات 
والدراسات العاملية، علما انه 

عاطف رمضان

 علمت «األنباء» مــن مصادر مطلعة أن 
التسليم االبتدائي ملشروع مبنى مجمع دور 
رعاية األحداث الكائن في منطقة الصليبية 
الصناعية رقم ٢ سيكون خالل العام احلالي.
وأضافت املصادر أن وزارة األشغال هي 

اجلهة املالكة واملشــرفة على املشــروع وأن 
اجلهة املستفيدة وزارة الشؤون االجتماعية. 
وأوضحــت املصادر أن املســاحة الكلية 
للمشروع، الذي يتسع لـ ٣٠٠ حدث تبلغ ٥٦ 
ألف متر مربــع، وان القيمة اإلجمالية لعقد 
املشروع ١٧ مليون دينار تقريبا، مشيرة الى 

ان تنفيذ املشروع بدأ في عام ٢٠١٧.

فقط عكس اللقاحات السابقة 
ملن تبلغ أعمارهم ١٨ سنة فما 

فوق.
وأظهرت جتربة إكلينيكية 
عاملية ان لقاح «جونسون آند 
جونسون» كان فعاال بنسبة 
٦٦٪ في الوقاية من متغيرات 

وزارة الصحــة أمــس ٥٣٨٢٠ 
جرعة من لقاح «فايزر» املضاد 
لـــ «كوفيــد-١٩»، ومت نقلها 
الــى مركز الكويــت للتطعيم 
الســتكمال حملة التطعيمات 
التــي بدأتهــا وزارة الصحــة 

ملواجهة ڤيروس كورونا.
املســاعد  الوكيــل  وكان 
لشؤون األدوية والتجهيزات 
الطبيــة فــي وزارة الصحــة 
د.عبــداهللا البــدر قــد أعلــن 
فــي وقــت ســابق أن الدفعة 
السادســة من لقاح «فايزر- 
بيونتيــك» املضــاد لڤيروس 
«كورونا» ســتصل إلى البالد 
أمــس األحــد، مؤكــدا حرص 
الكويت على مواجهة جائحة 
«كورونــا» وأن التطعيــم مع 
االلتزام باالشتراطات الصحية 
هو السبيل الوحيد لتخفيف 
مشكلة هذا الوباء الذي تعاني 

منه جميع دول العالم.

ڤيروس «كورونا املستجد - 
كوفيد ١٩» املختلفة، فيما كان 
فعاال بنسبة ٨٥٪ في احلماية 

من احلاالت الشديدة.
وستبدأ شركة جونسون 
آنــد جونســون بشــحن عدة 
ماليــني مــن جرعــات اللقاح 
لتوزيعها على مختلف أرجاء 
الواليات املتحدة في وقت مبكر 
من اليــوم االثنني، معلنة انه 
بحلول نهاية مارس املقبل من 
املتوقــع ان تنتــج ٢٠ مليون 
جرعة وبحلــول الصيف ١٠٠ 
مليون جرعة. وتسعى الشركة 
اآلن للحصــول علــى موافقة 
الســتخدام لقاحها في حاالت 
الطــوارئ من منظمة الصحة 
العامليــة وأوروبا وتهدف الى 
إنتاج نحو مليار جرعة سيتم 
اســتخدامها في جميع إنحاء 

العالم بحلول نهاية العام.
مــن جانب آخر، تســلمت 

لقاح «جونسون آند جونسون» على طاولة «الصحة» بعد موافقة «الغذاء والدواء األميركية» عليه ويعطى بجرعة واحدة

املساحة الكلية للمشروع ٥٦ ألف متر مربع ويتسع لـ ٣٠٠ حدث بقيمة ١٧ مليون دينار

لقاح «جونسون آند جونسون»

صورة عن مجسم املبنى

في حال الترخيص له، سيكون 
اللقاح الثالث الذي تتم املوافقة 
على اســتخدامه بعد «فايزر» 

و«استرازينيكا».
وبينت املصــادر أن لقاح 
«جونســون آند جونســون» 
اجلديد يعطى بجرعة واحدة 

مصادر لـ «األنباء»: قطاعات «األشغال» 
الفنية لم تعطل في عطلة األعياد الوطنية

عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر في وزارة األشغال ان جميع 
القطاعات الفنية في الوزارة كانت تعمل خالل فترة عطلة األعياد 
الوطنية. وأضافت املصادر ان الوزارة تتلقى الشكاوى خالل 
العطل واإلجازات، كذلك أعمال الطوارئ ومحطات الصرف 
الصحي من القطاعــات التي تعمل خالل العطل واإلجازات 
الرسمية. وأشارت املصادر الى ان الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري أيضا لديها قطاعات كانت تعمل خالل عطلة األعياد 

الوطنية، مثل أعمال فرش اإلسفلت في الطرق السريعة.
ولفتت املصادر الى ان الوزارة تستقبل على مدار الساعة 
أي شكاوى ترد إليها فيما يخص، على سبيل املثال، وجود 
حفر او مالحظات عن وجود طفح في الصرف الصحي في 

أي من املناطق.
يذكر ان «األشغال» تستقبل الشكاوى عبر اخلط الساخن 
١٥٠ أو عبر رقم الواتساب اخلاص بطوارئ األشغال ٩٣٣٣٣١٥٠ 

أو عبر التطبيق اإللكتروني للوزارة على األجهزة الذكية.

مدارس استبقت الدوام ونظمت دورات تدريبية عن «املتزامنة» ملعلماتها أمس

٩٦٢ إصابة جديدة بـ«كورونا» و٥ حاالت وفاة
أعلنــت وزارة الصحــة 
أمس تســجيل ٩٦٢ إصابة 
جديــدة بڤيــروس كورونا 
املســتجد (كوڤيد ـ ١٩) في 
الســاعات الـــ ٢٤ املاضية، 
ليرتفع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد 
إلــى ١٩٠٨٥٢، فــي حني مت 
تســجيل ٥ حــاالت وفــاة 
ليصبــح مجمــوع حــاالت 

الوفاة املسجلة ١٠٨٣.
وقال املتحدث الرســمي 
الــوزارة د.عبداهللا  باســم 
السند لـ«كونا» ان عدد من 
يتلقون الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ 

الرعاية  ومازالــت تتلقــى 
الطبية الالزمة ١٠٥٦٠ حالة.

وأضاف د.السند ان عدد 

مجموع حاالت الشفاء من 
مجمــوع اإلصابــات بلغت 

.٪٩٣٫٩
وجــدد د.الســند دعوة 
املواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بســبل الوقاية كافة 
وجتنــب مخالطة اآلخرين 
واحلــرص علــى تطبيــق 
استراتيجية التباعد البدني، 
موصيا بزيارة احلســابات 
الرســمية لــوزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطــالع على اإلرشــادات 
والتوصيــات وكل مــا من 
شأنه اإلســهام في احتواء 

انتشار الڤيروس.

املسحات التي مت إجراؤها في 
الساعات الـ ٢٤ املاضية بلغ 
٦٤٢٣ مسحة ليبلغ مجموع 
الفحوصات ١٧٨٤٤٩٩، مشيرا 
الى أن نسبة االصابات لعدد 
املسحات خالل الـ٢٤ ساعة 

املاضية بلغ ١٤٫٩٪.
كما أعلنت الوزارة شفاء 
١٠١٢ إصابة في الساعات الـ 
٢٤ املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشفاء ١٧٩٢٠٩ 
حالــة، وتأكــد متاثــل تلك 
احلاالت للشفاء بعد إجراء 
الفحوصات الطبية الالزمة 
واخلطوات املتبعة في ذلك 
الشأن، الفتة إلى أن نسبة 

إجمالي اإلصابات ١٩٠٨٥٢ وشفاء ١٠١٢ حالة

١٦٥ حالــة ليصبــح بذلــك 
الكلــي للحاالت  املجمــوع 
التي ثبتت إصابتها باملرض 



محليات
االثنني ١ مارس ٢٠٢١

03

األمير هنأ املواطنني واملقيمني باألعياد: استشعار نعمة التحرير 
وتسخير اإلمكانيات واجلهود كافة للنهوض بالوطن

هنأ صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد إخوانه وأبناءه املواطنني 
الكرام واملقيمني علــى أرض الكويت 
الطيبة بالذكرى الستني للعيد الوطني 
والذكرى الثالثني ليوم التحرير، مقدرا 
ســموه ما أبداه املواطنون من مظاهر 
الفرحة واالبتهاج بهاتني املناســبتني 
العزيزتني وعلى ما عبروا عنه من روح 
وطنية عالية جسدت والءهم ووفاءهم 
للوطن العزيز وأبرزت روح األســرة 
الكويتيــة الواحدة املتآلفة واملتوادة، 
مستذكرا سموه اآلباء املؤسسني الذين 
سلموا أمانة حمل املسؤولية للمضي 
قدمــا في بناء الوطــن والنهوض به، 
مضيفا ســموه أن مــا يحتمه واجب 
الوفــاء والعرفان هو اســتذكار فقيد 
الوطن العزيز صاحب الســمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثــراه وتغمده برحمته وأســكنه 
فســيح جناته، وما قام به من جهود 
عظيمــة وإجنــازات مشــرفة للوطن 
العزيز وللمواطنني ولدوره املشهود 
في مواجهة الغزو الغاشم والتي ستظل 
دائما ماثلة في ذاكرة املواطنني وخالدة 
في ســجل تاريخ الوطن العزيز، كما 
استذكر سموه بالفخر واالعتزاز شهداء 
الوطن األبرار وأسراه ومفقوديه الذين 
ضحوا بأنفسهم األبية ودمائهم الزكية 
دفاعا عن تراب الوطن الغالي والذود 
عنه، مبتهال سموه إلى الباري عز وجل 
أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته 
وأن يســكنهم فسيح جناته وينزلهم 

منازل الشهداء.
ودعــا ســموه إخوانــه وأبنــاءه 
املواطنني الكرام إلى استشعار نعمة 
التحرير التي أفاء اهللا بها على الوطن 
العزيز وعودتــه محررا ينعم باألمن 
والطمأنينة تسود أبناءه األلفة واملودة 
وإلى تسخير كافة اإلمكانيات واجلهود 
للنهوض بالوطن العزيز واالرتقاء به، 
كما أشاد ســموه بالتغطية اإلعالمية 
الواسعة التي قامت بها مختلف وسائل 
اإلعالم الرسمي واخلاص إلبراز هاتني 
املناسبتني الوطنيتني واالحتفاء بهما.

كما وجه سموه حتية تقدير وإجالل 
إلخوانه أصحاب اجلاللة والسمو قادة 
دول مجلــس التعاون لــدول اخلليج 
العربية وإلى إخوانه أصحاب اجلاللة 
والفخامة والسمو قادة الدول العربية 
الشــقيقة والــدول الصديقــة علــى 
مشاركتهم الكويت أفراحها بأعيادها 
الوطنيــة، مثمنا ســموه، رعاه اهللا، 
هذه املشــاعر األخوية النبيلة، سائال 
سموه املولى جل وعال أن يحفظ الوطن 
العزيز ويدمي عليه نعمة األمن واألمان 
واالزدهار وأن يوفق اجلميع خلدمته 

ورفعته وإعالء شأنه.
من جانبه، وجه ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد كلمة شكر وتقدير 
وثناء إلى كافة إخوانه املواطنني الكرام 
داخل البــالد وخارجها وإلى املقيمني 
األوفيــاء علــى ارض الكويت الغالية 
الذيــن أعربــوا عن خالــص تهانيهم 
الطيبة وصادق مشــاعرهم الفياضة 
التي جسدت روح أسرة أهل الكويت 
الواحدة املترابطة مبناســبة الذكرى 
الستني للعيد الوطني للكويت وذكرى 
يوم التحرير الثالثني من خالل برقيات 
التهاني أو االتصاالت الهاتفية أو كافة 
أشكال التعبير األخرى، مستذكرا سموه 
بكل فخر واعتزاز شهداء الكويت األبرار 
الذيــن ضحــوا بأرواحهم في ســبيل 
احلفاظ علــى تراب الوطــن العزيز، 
سائال املولى العلي القدير أن يتغمدهم 
بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته 
وان ينزلهم منازل الشهداء، داعيا اهللا 
عــز وجل أن يعيد هاتني املناســبتني 
الوطنيتــني العزيزتــني علــى الوطن 
الغالي وعلى املواطنني الكرام واملقيمني 
األوفيــاء بوافر من اخلير ومبزيد من 
األمن واألمان والرخاء وان يدمي على 
اجلميع موفور الصحة والعافية وأن 
يسدد اخلطى لكل ما فيه خير ورفعة 
وازدهــار كويتنــا العزيزة حتت ظل 
قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
اجلابر الصبــاح، حفظه اهللا ورعاه، 

ذخرا للبالد.

دت الوالء للوطن وأبرزت روح األسرة الكويتية الواحدة املتآلفة واملتوادة صاحب السمو: روح وطنية عالية جسَّ

ليحفظ اهللا الوطن العزيز وُيِدْم عليه نعمة األمن واألمان واالزدهار ويوفق اجلميع خلدمته ورفعته وإعالء شأنه
دت روح أسرة أهل الكويت الواحدة ونستذكر بكل فخر شهداءنا ولي العهد للمواطنني واملقيمني: مشاعركم الفياضة جسَّ

الكويت تدين مواصلة امليليشيات احلوثية 
استهداف املدنيني في السعودية

أعربــت وزارة اخلارجيــة عــن إدانــة 
واستنكار الكويت وبأشد العبارات مواصلة 
امليليشــيات احلوثيــة ارتــكاب جرائمها 
اإلرهابية عبر استهداف املدنيني واملناطق 
املدنيــة في العاصمة الرياض وباقي املدن 
في اململكة العربية السعودية الشقيقة عبر 
إطالق الصواريخ الباليســتية والطائرات 

املسيرة املفخخة.
وقالت «اخلارجية» في بيان لها إن إصرار 
امليليشــيات احلوثية علــى مواصلة هذه 
األعمال اإلرهابية يشكل استمرارا للتصعيد 
اخلطير الــذي تقوم به هذه امليليشــيات 
لإلضرار بأمن اململكة العربية الســعودية 

الشقيقة وتقويض استقرار املنطقة، وحتّد 
سافر للقانون الدولي واإلنساني وعرقلة 
للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل 

سياسي ينهي الصراع الدائر  في اليمن.
وجددت دعوة الكويت للمجتمع الدولي 
والســيما مجلس األمن للقيــام بواجباته 
للجم هذا التصعيد اخلطير ووضع حد له 

وصيانة األمن والسلم الدوليني.
واختتمــت بيانها بالتأكيد على وقوف 
الكويت إلى جانب اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة وتأييدها في كل مــا تتخذه من 
إجراءات للحفاظ على أمنها واســتقرارها 

وسيادتها.

هالة البدر: الكويت منارة السالم للعالم
«شــهر فبرايــر أجمل 
إلــى  الشــهور وأحبهــا 
الكويتيني، خاصة يومي 
٢٥ و٢٦ منــه، فالدولــة 
تتزين كعروس في ليلة 
زفافهــا، فتخطف أبصار 
الذين يتطلعون  اجلميع 
إليها مشــاركني فرحتها 
وهــي متــر بأجمــل أيام 

العام».
هكذا بدأت الشيخة هالة 
بدر احملمد تهنئتها للشعب 
الوطني  الكويتي بالعيد 

لبالدهم متزامنا مع عيد التحرير املجيد، 
رافعة أســمى آيات التهاني والتبريكات 
لصاحــب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد حفظه اهللا وســدد خطاه خلير 
البالد، ولسمو ولي العهد األمني الشيخ 
مشعل األحمد السند والعضد، وقيادات 
الكويت املخلصــة للبالد والعاملة على 

راحة العباد.
 وأشارت الشيخة هالة البدر إلى أن 
الكويت اتخذت خطوات كبيرة جدا بعد 
الغزو لتنتقل إلى مصاف الدول الكبرى 
في وقت قصير مقارنة بدول أخرى لها 
إمكانيات أكبر لكن لم تستطع الوصول 
ملا وصلت إليه الكويت، ما يؤكد أن األمر 
ال يتوقــف على إمكانيات مادية بل البد 
من توافر الفكر واإلرادة، وهو ما حتقق 

بفضل جهود أمراء الكويت 
املتعاقبني الذين ميتلكون 
حسا وطنيا وحبا صادقا 
للبالد شعر به املواطنون 
وآمنوا به، فحققوا مرادهم 
بأن صارت الكويت منارة 
بــالد  لســائر  تنمويــة 
املنطقة، بل أصبحت وطنا 
للســالم بفضل سياســة 
الوئام التي ال حتيد عنها 
الداعية للســالم  بالدنــا 
والراعية له في كل بقعة 
من بقاع األرض. ودللت 
الشــيخة هالة البدر على ذلك بأنه على 
الرغم مما حدث وقت الغزو الغاشم من 
دمار وتدمير للمنشآت الكويتية، اال أن 
أهــل الكويت ال يحملــون األحقاد جتاه 
الشــعب العراقي، بل ســاهمت الكويت 
فــي بناء العراق وأعطــت مئات املاليني 
ملساعدة العراق واإلعمار وبناء املدارس 
واملستشفيات، قائلة: هذه هي الكويت، 
البلد الصغير املســاحة لكنه يفوق كل 
دول العالم بسماته وكرمه، نعم هذا هو 
السمو واحلجم الذي لم يستطع أي بلد 
في العالم أن يصله سوى الكويت وأهلها 
أصحاب األرض املباركة بحق، وهذا الذي 
يتميز به حكام الكويت منذ األبد، وهذا 
ما متيز به شــعار االحتفــاالت باألعياد 
الوطنية لهذا العام وهو «للسالم وطن».

هنأت القيادة والشعب باألعياد

جددت دعوة املجتمع الدولي للقيام بواجباته للجم هذا التصعيد اخلطير

الشيخة هالة بدر احملمد

وزارة الدفاع الفرنسية نظمت احتفالية مبناسبة األعياد
سامي السليمان: الذكرى جتسد وقوف العالم أجمع إزاء نصرة احلق ودحر الظلم والعدوان

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد يسلم رسالة صاحب السمو إلى نائب رئيس الوزراء
لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد

السفير سامي السليمان والوزير املنتدب جينيفيف داريوسيك خالل احتفالية الوزارة

باريس - (كونا): نظمت وزارة الدفاع الفرنسية احتفالية 
مبناسبة الذكرى الـ ٦٠ للعيد الوطني للكويت والذكرى الـ ٣٠ 
للتحرير برعاية الوزير املنتدب في الوزارة جينيفيف داريوسيك 

ومشاركة سفيرنا لدى فرنسا سامي السليمان.
وبهذه املناســبة رفع السفير السليمان أسمى آيات التهاني 
والتبريكات الى مقام صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد والشعب الكويتي الكرمي.

وقال السليمان في تصريح لـ «كونا» ان «هذه الذكرى جتسد 
وقوف العالم أجمع إزاء نصرة احلق ودحر الظلم والعدوان»، 
مشددا على أهمية التركيز على إبراز املواقف املشرفة التي وقفتها 
دول العالــم مع الكويت ومنها الدور الشــجاع واملهم للجنود 

الفرنسيني إلى جانب جنود العالم من أجل حترير الكويت.
واســتذكر كذلك بطوالت أبناء الكويت من الشــهداء األبرار 
الذين ســطروا ملحمة الصمود واملقاومــة، مضيفا ان «تزامن 
هذه االحتفاالت مع استمرار مواجهة العالم جلائحة (كوفيدـ١٩) 
يجعلنا نحيي بطوالت أبناء الوطن من الكوادر الصحية واملدنية 
على جهودهم العظيمة في التصدي للجائحة». وأشــار الى ان 
هذه املناســبة تتزامن مع مناســبة أخرى وهي مرور ٦٠ عاما 
على تأسيس العالقات الكويتية - الفرنسية التي تزداد منوا 
ورســوخا يوما بعد يوم ومتر مبحطــات مختلفة ومهمة لعل 
أبرزها مشــاركة فرنســا في التحالف الدولي لتحرير الكويت 

والتزامها بأمنها الذي تؤكد عليه في كل مناسبة.
وجدد السفير السليمان حرص الكويت وقيادتها الرشيدة 

على استمرار العالقات املتميزة مع فرنسا.
من جهتها، اســتذكرت داريوسيك في كلمة لها دور اجلنود 
الفرنسيني خالل حرب حترير الكويت قائلة: «ان الغزو العراقي 
للكويــت هــو انتهاك للقوانــني الدولية ولذلــك اتخذ الرئيس 
الفرنسي السابق ميتران قرارا سريعا وواضحا مبشاركة فرنسا 
ضمن التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة األميركية بعد 

ان فشلت كل املساعي الديبلوماسية».
وأكــدت ان قوات التحالف حققت جناحا ســاحقا في حرب 
حترير الكويت، مشيرة الى دور فرنسا في عملية إزالة األلغام 

سفيرنا لدى فرنسا سامي السليمان يشارك في احتفالية وزارة الدفاعبعد احلرب.

جمعية األسر املتعففة تطلق «احلمد هللا إني كويتي» وفاًء للكويت
أعرب بدر حمد املبارك - رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الكويتية لألســر املتعففة 
باألصالة عن نفســه ونيابة عن أعضاء 
مجلس اإلدارة والعاملني في اجلمعية عن 
أطيب تهانيه وأصــدق متنياته لصاحب 
الـسـمـو  األمـيـر الشـيخ نواف األحمد، 
ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
مبناسبة األعياد الوطنية والتحرير التي 
حتــل على الكويت في الـــ ٢٥ و٢٦ من 
شهر فبراير من كل عام. وواصل املبارك 

تهنئته للشــعب الكويتي واملقيمني على 
ارض الكويت بهذه املناسبة متمنيا للكويت 
بكل شــرائحها األمن واألمان واالزدهار 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير وســمو ولي عهده اللذين يقودان 
سفينة الكويت بكل حكمة واقتدار وأناة 
نحو آفاق من التطــور والرقي. واغتنم 
املبارك هذه املناسبة ليجدد شكره نيابة عن 
العمل اخليري الكويتي للحكومة الكويتية 
الرشيدة التي لم تأل من جهدها في دعم 

كل اجلهود اخليرية والبرامج اإلنسانية 
التي يطرحها العاملون في احلقل اخليري.

وكشف املبارك ان اجلمعية الكويتية 
لألسر املتعففة ســتطرح بشكل موسع 
حملة إعالنية من خالل وسائل التواصل 
االجتماعي تعزز رؤية اجلمعية وشكرها 
للجهود الكويتية املختلفة في مجال دعم 
العمل اخليري من خالل طرح فكرة هذا 
املشروع اإلعالمي حتت شعار (احلمد هللا 
إني كويتي) وفاء للكويت شعبا وحكومة.

بدر حمد املبارك

جينيفيف داريوسيك: قوات التحالف حققت جناحًا ساحقًا في حرب التحرير وفرنسا كان لها دور في إزالة األلغام

امللك حمد بن عيســى آل خليفة لدى تسلمه رسالة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
من وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

األمير بعث برسالتني إلى سلطان ُعمان وملك البحرين
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
برسالة خطية إلى أخيه جاللة السلطان هيثم بن طارق 
املعظم سلطان عمان، حفظهما اهللا ورعاهما، حيث قام 
بتسلّم الرسالة صاحب السمو السيد فهد بن محمود 
آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 
بسلطنة عمان من الشيخ د.أحمد ناصر احملمد وزير 
اخلارجية خالل لقائه بسموه تتعلق بالعالقات الثنائية 
األخوية املتينة والوطيدة التي تربط بني البلدين والشعبني 
الشقيقني وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف املجاالت 

وعلى كل األصعدة.
جاء ذلك خالل الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير 

اخلارجية الى سلطنة عمان الشقيقة.
الى ذلــك، بحث وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد مع وزير اخلارجية العماني بدر بن حمد 
البوسعيدي دعم وتطوير مجاالت التعاون مبا يخدم 

املصالح املشتركة لكال البلدين الشقيقني.
ومت خالل اللقاء استعراض العالقات األخوية الثنائية 
املتينة، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعميق وتوطيد 

التعاون البناء ودعم وتطوير مجاالت التعاون مبا يعود 
مبزيد من املنافع املتبادلة بني البلدين.

كما جرى تبادل وجهات النظر والتشاور حول مجمل 
القضايا اإلقليمية والدوليــة وتبادل الرؤى واألفكار 
لتعزيز وتيرة العمل اخلليجي املشترك في ضوء نتائج 
قمة «العال» التي عقدت في اخلامس من الشهر املاضي 
باململكة العربية الســعودية. حضر اللقاء من اجلانب 
الكويتي مساعد وزير اخلارجية لشؤون مجلس التعاون 
الســفير ناصر املزين وســفيرنا لدى سلطنة عمان 
ســليمان احلربي، ومن اجلانب العماني رئيس دائرة 
مكتب الوزير الســفير خالد املصلحي ورئيس دائرة 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الســفير سعود 
البرواني. الى ذلك،  بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برسالة خطية إلى أخيه جاللة امللك حمد 
بن عيســى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة 
تتعلق بالعالقات الثنائية األخوية املتينة والوطيدة التي 
تربط بني البلدين والشــعبني الشقيقني وسبل دعمها 

وتعزيزها في مختلف املجاالت وعلى كل األصعدة.

 وقام بتسليم الرسالة وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد خالل لقائه به في إطار الزيارة الرسمية 

التي يقوم بها إلى العاصمة املنامة.
هــذا، وبحث وزيــر اخلارجية الشــيخ د. أحمد 
ناصر احملمد ونظيره وزير خارجية مملكة البحرين 
د.عبداللطيف بن راشد الزياني العالقات األخوية املتينة 

واملتجذرة التي تربط البلدين الشقيقني.
جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والوفد املرافق له إلى العاصمة 
املنامة. ومت خالل اللقاء مناقشة آخر املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية عالوة على بحث مجمل 
التعاون لدول اخلليج  االســتحقاقات املقبلة ملجلس 
العربية في إطار ترؤس مملكة البحرين الشقيقة الدورة 

احلالية ألعمال املجلس.
وحضر اللقاء كل من مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الســفير ناصر 
املزين وسفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر اجلابر 

وعدد من كبار مسؤولي وزارة اخلارجية.

وزير اخلارجية بحث مع نظيريه الُعماني والبحريني دعم مجاالت التعاون املشترك
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العون: ٣١٣ شاحنة يستفيد منها ٦ ماليني 
شخص حصيلة حملة «نواف اخلير والعطاء» 

«الدعوة اإللكترونية»: نقوم بتعريف 
املاليني حول العالم بالدين احلنيف

ليلى الشافعي

أعلن مدير عام وعضو 
إدارة جمعيــة  مجلــس 
السالم لألعمال اإلنسانية 
واخليرية د.نبيل العون 
عن وصول ٢٠٠ شاحنة 
الى ســورية واليمن من 
اصــل ٣١٣ شــاحنة مت 
جمعها مــن خالل حملة 
شــاحنات «نواف اخلير 
والعطاء» لصالح إخواننا 
في سورية واليمن، الفتا 

الى انه مت توثيق توزيعات ٢٠٠ شاحنة 
مــن خالل ٣٠ توثيق ڤيديو يبني حجم 
التوزيعات علــى قاطني املخيمات الى 

هذه اللحظة. 
مشيرا الى انه متت تغطية وتوزيع 
على ٤٨٠ مخيما في سورية من أصل ١٨٠٠ 
مخيم، وكذلك متت تغطية محافظات تعز 
وابني واحلديدة وتهامة ومجموعة من 
املدن والقرى في اليمن، حيث وصلنا الى 
٧٠ شاحنة مت توثيقها وفي سورية مت 
توزيع ١٣٠ شاحنة على قاطني املخيمات 
وباقي القرى اخلربة التي يقطنها فقراء. 
مؤكــدا انهم مســتمرون في مســاعدة 
قاطنــي املخيمات الــى ان تنتهي بقية 
التوزيعات ثم نبدأ بعدهـــا باستكمال 
العمل اإلغاثـــي للجمعية التي تستمر 

عليه طوال العام.
وأكد د.العون ان التوزيع مت في منتهى 
الترتيب والنظام، كما كانت املواد املوزعة 
على جودة عالية تشمل السالت الغذائية 
والســالت الصحية واملنظفــات ومواد 
التدفئة وأسرة النوم ومستلزمات من 

بطاطني وماليات وغيرها.
الفتا الى ان توزيع شاحنات جمعية 
السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية مت 
توزيــع محتوياتها من قبــل اجلمعية 
املعتمدة لــدى اخلارجية الكويتية في 

ســورية واليمن. مشيرا 
الــى كــم الفرحــة التــي 
تغمر قاطنــي املخيمات 
بهــذه التوزيعات، وقال 
العون اننا سنستكمل هذه 
املساعدات خالل ٤ أسابيع 
ان شاء اهللا وسنستمر في 
تقدمي املســاعدات لباقي 
املخيمات التي لم تصلها 

بعد.
ولفت العــون الى ان 
«الســالم اخليرية» على 
وشــك االنتهاء من بناء 
قــرى وبيوت ســتكون األولويــة فيها 
لأليتام واألرامل وكبار السن في سورية، 
مشــيرا الــى ان القرية التــي بنيت في 
منطقة الباب في سورية حتتوي على 
٢٥٠ منزال، ومدرسة ومركز طبي ومخبز 
آلي ومشغل خياطة ومركز حرفي تستفيد 
منه ٢٥٠ أسرة، باالضافة الى استفادة 
ساكني القرية في جرابلس التي حتتوي 
على ١٢ عمارة بها ١٢ شقة وكذلك مسجد 
ومدرســة ومركز طبــي ومركز حرفي 
تنمــوي ومركز آلي ومشــغل وملعب. 
وعن باقي الشاحنات قال العون: باقي 
١١٣ شاحنة من ضمنها ٢٧ شاحنة كلها 
تشمل (متر) ستوزع قبل شهر رمضان 
في ســورية واليمن وتشــمل ٦٧٥ ألف 

كيلو متر.
وشكر العون صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد الــذي تبنى هذه 
احلملــة لصالــح إخواننا في ســورية 
واليمــن وســميت احلملة على اســمه 
الكرمي والشــكر موصول لســمو ولي 
العهد الشيخ مشــعل األحمد الذي كان 
متابعا لهذه احلملة. كما شكر أهل الكويت 
وأهل اخلليج والعالم العربي واإلسالمي 
واملقيمــني علــى أرض الكويت الطيبة 
الذين ســاهموا في جتهيز ٣١٣ شاحنة 

إلخوانهم في سورية واليمن.

قال مدير جلنة الدعوة 
التابعــة  اإللكترونيــة 
النجاة اخليرية  جلمعية 
عبداهللا الدوسري: تشهد 
مواقع اللجنة عبر شبكة 
اإلنترنت تفاعال وحضورا 
مميــزا، حيــث تتخطــى 
األعداد حاجز املاليني من 
شتى دول العالم، وبدورنا 
نعمل حاليــا على زيادة 
وتكثيف احملتوى اإلسالمي 
الصحيح واملوثوق ليكون 
املورد األساسي الذي ينهل 

منه الراغــب في التعرف على اإلســالم 
واملسلمني.

وبني الدوســري أنه مع ظهور شبكة 
اإلنترنت وانتقال البشر إلى العالم الرقمي 
أصبح لزاما على املتخصصني من املسلمني 
ســرعة الدخول في هذا الثغر وتوظيف 
التكنولوجيا الرقمية في الدعوة إلى اهللا 
تعالى والتعريف بالدين احلنيف، وهو ما 
دعا جمعية النجاة اخليرية إلى استحداث 

جلنة متخصصة في هذا املجال.
وأشار إلى أن اللجنة تقدم هذا احملتوى 

اإلسالمي املوثوق ألكثر من 
٥٠ موقعا إلكترونيا وتقدم 
محتواها الدعوي بـ ١٣ لغة 
عاملية، ومكتبة إسالمية 
إلكترونية متميزة وتقدم 
الكتب اإلسالمية مفتوحة 
املصدر بـ ١٠٢ لغة، وأكثر 
من ٥٠ ألــف مادة دعوية 
متاحة باملجان على مدار 
الساعة بني مقاالت ومواد 
مرئية ومســموعة ميكن 
ألي مــن متابعينــا حول 
العالــم االســتفادة منها 

حسب اللغة والفئة العمرية.
واختتم الدوســري بالتأكيد على أن 
مثل هذه الوسائل احلديثة حتتاج الدعم 
حيث نحتاج إلى أجهزة حديثة وخوادم 
بأحجام كبيرة لبث هذا احملتوى الضخم 
من املواقع واملواد اإلسالمية، لذلك أدعو 
أهــل اخلير ومحبي العمــل الدعوي الى 
ضرورة املشاركة معنا في حتمل األمانة 
عن طريق دعم أنشطة اللجنة بالتواصل 
معنا أو االتصال بأرقام اللجنة ٩٧٢٨٨٠٤٤ 

أو الرقم األرضي ١٨٠٠٠٨٢.

أطلقتها جمعية السالم اخليرية إلى سورية واليمن

الدوسري أشار إلى أن اللجنة بحاجة لشراء أجهزة حديثة وخوادم كبيرة

د. نبيل العون

عبداهللا الدوسري

معرفي: القرض الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي خدمة فريدة
متيز «االئتمان» بني القطاعني العام واخلاص في إطالقها

«زكاة الفحيحيل»: قدمنا مساعدات ألكثر من ٧٢٠٠ شخص 
داخل الكويت وخارجها خالل العام ٢٠٢٠

م وزير الدولة لشؤون  كرَّ
اإلسكان وزير الدولة لشؤون 
اخلدمــات رئيــس مجلس 
د.عبــداهللا  البنــك  إدارة 
معرفي بنك االئتمان نتيجة 
جهودهم املبذولة في إطالق 
القرض الذكي بتقنية الذكاء 
 Artificial) االصطناعــي 

.(Intelligence
وقد ساهم إطالق قرض 
الزواج الذكي بتقنية الذكاء 
 Artificial) االصطناعــي 
Intelligence) فــي اختصار 
بالكامل،  الدورة املستندية 
فال حاجة لزيارة العميل ألي 
من فــروع البنك وال حاجة 
إلحضــار املســتندات وال 
حاجة للتدخل البشري من 
قبل موظفي البنك، بل يتم 
الزواج  التقدمي على قرض 
إلكترونيا من خالل البوابة 
WWW. اإللكترونية للبنك

KCB.GOV.KW ويتم إصدار 
قرار آلي مــن خالل النظام 
وحتويل املبلغ إلى حساب 
العميل مباشرة كل ذلك خالل 

٥ دقائق فقط.

وحثهــم علــى أن يكون 
الذكاء االصطناعي يشــمل 
بقية أنواع القروض األخرى، 
وأبدى إعجابه بتميز البنك 
في إطالق خدمة فريدة من 
نوعها على املســتويني في 
القطاع العام واخلاص إذ كان 
بنك االئتمان أول جهة تطلق 
خدمة بهذا املستوى التقني، 

مبنى ذكي صديق للبيئة.
وأعلنت الناطق الرسمي 
باسم البنك حباري اخلشتي 
أنه بلغ عدد املستفيدين منذ 
انطالق خدمة القرض الذكي 
بتقنيــة الذكاء االصطناعي 
 (Artificial Intelligence)
قبل ما يقارب أسبوعني ٨٦ 
مستفيدا ومت حتويل مبلغ 
٥١٦ ألف دينار إلى حسابات 

العمالء.
أن  وذكــرت اخلشــتي 
التقدمي على القرض الذكي 
يتم من خالل حتميل املواطن 
التابــع  لتطبيــق هويتــي 
للهيئــة العامة للمعلومات 
املدنية ومن ثم إنشاء حساب 
فــي بوابــة بنــك االئتمان 
وتعبئة البيانات املطلوبة، 
حيث تتم دراســة البيانات 
وإصدار قرار آلي من خالل 
النظام مباشرة دون تدخل 
بشــري من موظفــي البنك 
ومن ثم حتويل مبلغ القرض 
الى حساب العميل في البنك 
التجاري اخلاص به من خالل 
.IBAN رقم احلساب البنكي

خصوصــا أن العالم أجمع 
يقبل علــى التحول الرقمي 

.(Digital transformation)
كما عبر معرفي أيضا عن 
فخره مبشــروع مبنى بنك 
االئتمان الرئيسي في منطقة 
جنوب السرة والذي شارف 
على االنتهاء وسيتم افتتاحه 
في نهاية العام احلالي ويعد 

أشاد بالكوكبة العاملة في البنك على إجنازها وحثهم على أن تشمل بقية أنواع القروض

لألسر املتعففة وضعيفة الدخل واأليتام مع مراعاة خصوصية املستفيدين

الوزير معرفي يكرم مدير مركز نظم املعلومات في بنك االئتمان حمود احمليميد

الوزير بالشــكر  وتقدم 
والتقديــر للكوكبة العاملة 
علــى إجنــاز تلــك اخلدمة 
وعبر عــن فخــره بإطالق 
هــذه اخلدمــة وحثهم على 
بذل املزيد مــن اجلهود في 
سبيل تقدمي خدمات البنك 
للمواطنني بسهولة ويسر 

ودون عناء.

د.عبداهللا معرفي ومجلس إدارة بنك االئتمان مع صالح املضف وحمود احمليميد

الفحيحيل  قال رئيس زكاة 
النجاة اخليرية  التابعة جلمعية 
عبداهللا الدبــوس: قدمنا خالل 
عام ٢٠٢٠ مســاعدات شهرية 
ومقطوعة ومســاعدات خاصة 
األيتام، حيث جاوز عدد  ألسر 
املستفيدين منها ٧٢٠٠ شخص 

داخل الكويت وخارجها.
الظروف  أنه رغــم  وأكــد 
الكويت  التي شهدتها  الصحية 
والعالــم إال أن زكاة الفحيحيل 
ضاعفت جهودها اإلنسانية من 
أجل تقدمي الدعم للمســتحقني 

داخل الكويت وخارجها وحول الشريحة املستفيدة من املشروع، 
مبينا أن األسر املتعففة من ضعاف الدخل وأصحاب العوز واحلاجة 
واأليتام واملرضى واملساكني فكثير من هذه العوائل دخلها الشهري 
ال يسد متطلباتها الضرورية. وتابع الدبوس: نقوم بدورنا بالتأكد من 
األوراق الرسمية التي تثبت حاجة األسرة للمساعدة ومن ثم هناك 
فريق عمل يقوم بالبحث وزيارة األماكن للتعرف عن كثب على مدى 
حاجة تلك األسر للمساعدة والدعم، وباخلارج نتعاون مع جمعيات 
رسمية موثقة يتم من خاللها توزيع املساعدات وذلك بالتنسيق مع 
وزارتي الشؤون واخلارجية، مستشهدا بقول الرسول الكرمي ژ: 
«مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد 

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر واحلمى».
وأوضح الدبوس ان مشــروع كفالة األسر يخفف أعباء احلياة 
عن الشــريحة املستفيدة ويوفر لهم أبسط مقومات العيش الكرمي 
ويحفظ هذه العوائل من الشتات والضياع. وأشاد الدبوس في نهاية 
تصريحه بالتفاعل الدائم واملســتمر مع أنشطة وأعمال ومشاريع 

اللجنة من قبل أهل اخلير واحملسنني.

عبداهللا الدبوس

«االئتمان»: ٨٦ مستفيدًا من اخلدمة منذ انطالقها قبل أسبوعني مببلغ ٥١٦ ألف دينار إلى حساباتهم
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كيف تصف واقع العالقات 
الكويتية - األملانية؟ وما مدى 

تطورها وآفاقها املستقبلية؟
 - األملانيــة  العالقــات  ٭ 
الكويتية تتسم بالقوة واملتانة 
وهي عالقات تاريخية وممتازة 
في مجملها وتتطور بشكل دائم 
ومستمر على كافة األصعدة 
ومختلــف مجــاالت التعاون 

الثنائي.
أملانيا والكويت شــريكان 
يعمــالن معــا بشــكل مثالي 
السياســية  املجــاالت  فــي 
وجتمعهمــا  واالقتصاديــة 
العديد من القواسم املشتركة، 
فالدولتــان محاطتــان بدول 
كبرى، ويدركان متاما أهمية 
الديبلوماســية  املبــادرات 
أكثر  واملفاوضــات جدواهــا 
من املشــاحنات، فلقد تعلمنا 
مــن دروس التاريــخ أنه من 
األفضل لنا أن نكون محاطني 
باألصدقــاء وليــس العكس، 
فإننا وبناء على هذه القاعدة 
نواصــل التعاون مع الكويت 
في املبادرات السياسية والتي 
تكللــت بالنجــاح مــن خالل 
عضويــة البلدين في مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة في 

التــي تقوم مبعاجلة وتكرير 
املياه فــي أم الهيمــان اآلنف 
ذكــره يســعدني اإلعالن عن 
تعــاون الكويــت مع شــركة 
أوبرمايــر األملانيــة في مطار 
الكويــت الدولــي. وإلى عمل 
شركة ســيمنس األملانية يدا 
بيد في تأمني الطاقة الكهربائية 
في الكويت. هنالك ما يقارب 
٧٠٠ منتج أملانــي متوفر في 
الســوق الكويتــي يبــدأ من 
صناعــة الســيارات وينتهي 
بقطع الشوكوالته وال أستطيع 
حصرهــا جميعــا بــني هــذه 

السطور.
ونحن اآلن بصدد الترويح 
املتوافرة  للمنتجات األملانية 
فــي الكويــت علــى حســاب 
السفارة على موقع التواصل 
اإلنســتغرام:  االجتماعــي 
«GermanyinKuwait» يرجــى 

متابعتنا.

كم يبلغ عدد االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم التي 

تسير العالقة بني البلدين؟ 
وهل هناك نية للتوقيع على 

اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
جديدة في املستقبل القريب؟

٭ بصفــة عامــة لدينــا ١٠ 
اتفاقيات ومذكرة تفاهم تسير 
العالقات الثنائية بني البلدين 
والعبــرة هنا ليســت بالعدد 
ولكن بحجم التعاون املثمر، 
حيث تغطــي هذه االتفاقيات 
كل مجــاالت التعاون الثنائي 
ومتثل اإلطار القانوني الذي 
يسير العالقات بني البلدين، 
هناك مجموعة من االتفاقيات 
القدمية والتي مازلت سارية 
وفي حيز التطبيق إلى يومنا 
هــذا، مثــل اتفاقيــة توجيه 
التعاون األمني والثقافي. وقد 
البلدين  وقع وزيرا خارجية 
في الكويت في عام ٢٠١٨ مذكرة 
تفاهم حول تطوير العالقات 
الثنائية والعمل على تكثيف 
العمل املشترك على الصعيد 
الدولي، حيث ميكن أن نعمل 
ســويا في قضايا مثل اليمن 
وسورية والســودان وليبيا 
وقضايــا أخــرى مثــل تلــك 
املتعلقة مبنطقة اخلليج وهنا 
تنطبق املقولة: معا نحن أقوى.

ما أبرز مالمح التنسيق بني 
الكويت وأملانيا؟

٭ نعمل مع الكويت بشــكل 
وثيــق ولدينا تنســيق دائم 
ومستمر حول مختلف القضايا 
الســاحتني  وامللفــات علــى 
اإلقليميــة والدولية ونتبادل 

الدعم في احملافل الدولية.
وتربطني مع سفير الكويت 
في برلني جنيب البدر عالقات 
ممتازة جدا وبيننا تنسيق دائم 
وتواصل مســتمر للتنسيق، 
وهــذا األمــر ينطبــق أيضــا 

وعلى الصعيد اإلنســاني 
الكويــت لهــا بــاع طويل في 
املساهمات اإلنسانية السخية 
والتي ســاهمت فــي تخفيف 
الكــوارث  معانــاة ضحايــا 
الطبيعيــة واإلنســانية فــي 
مختلــف دول العالم، ونحن 
التــي  الصعوبــات  نتفهــم 
امليزانيــة  متويــل  تواجــه 
البلدان يتشاركان  الكويتية. 
االهتمام باجلانب اإلنســاني 
ويعمالن جنبا إلى جنب من 
أجــل التخفيف مــن املعاناة 

اإلنسانية.

مما ال شك فيه أن طي 
اخلالف اخلليجي سيكون له 
تأثير على مستقبل املنطقة، 

فما تعليقك على ذلك؟
٭ للديبلوماسية دائما الكلمة 
الفصل والصبر وعدم فقدان 
األمل هو ســر النجاح، وهذه 
الصفات تتحلى بها احلكومة 
الكويتيــة وهي مــن مميزات 
الســابق  وزيــر اخلارجيــة 
ورئيس احلكومة احلالي سمو 
الشيخ صباح اخلالد ووزير 
خارجية الكويت احلالي الشيخ 
د.أحمــد ناصر احملمــد. فهما 
شــخصيتان يعرفــان العالم 
واملنطقــة ويتكلمــان اللغــة 
الصحيحــة جلمــع األضــداد 

وجعلهم أصدقاء.
إننــا نتمنــى أن يكــون 
التعاون  التقارب في مجلس 
اخلليجي وطي اخلالف مبثابة 
خطــوة أولــى تليهــا خطوة 
تثبيت التحالف والتي ستنجح 
في النهاية لنقل منطقة اخلليج 
من موضع األزمة الى موضع 
العمل املشترك والتعاون بني 

الشعوب.

هل من زيارات مرتقبة رفيعة 
املستوى بني البلدين؟

٭ في الوقت احلالي تسعدنا 
زيارة وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمــد ناصــر احملمــد الى 
أملانيا ودول أوروبا واالحتاد 
األوروبي بأسرع وقت ممكن. 
هنــاك الكثير مــن املواضيع 

أمنا وتعطي مــردودا ربحيا 
أكبــر، نعتقد بتوســع وبقاء 
الكويتيــة في  االســتثمارات 
أملانيــا، واألمر ذاتــه ينطبق 
على املستثمرين الكويتيني من 
القطاع اخلاص والذين يعملون 
بنجاح في أملانيــا، باإلضافة 
إلى االهتمــام الكبير من قبل 
الكويتيــة بقطاع  العائــالت 
العقار في أملانيا فالعديد منهم 
لديهم شــقق ومنــازل هناك، 
فأهال وسهال في بيتكم الثاني.

كم يبلغ عدد الشركات األملانية 
العاملة في الكويت؟

٭ املنتجــات األملانيــة عالية 
اجلــودة ومشــهود بكفاءتها 
عامليــا، ولدينــا حوالي ٧٠٠ 
أملانــي متوافــر فــي  منتــج 
الكويتــي وتتمتــع  الســوق 
جميعها بســمعة طيبة لدى 
الكويتيني، ولقد ذكرت سابقا 
أســماء بعض الشركات التي 
تعمل فــي الكويــت وتتلقى 
هذه املؤسســات الدعم ليس 
من السفارة فقط بل من غرفة 
التجــارة األملانية في اخلارج 
مبقرهــا في دبــي متثلها في 
الكويت السيدة ماريون شهاب. 
إنني مع السيدة شهاب نعمل 
وعلــى نطاق ضيق مع غرفة 
الصناعة والتجارة الكويتية 
ونحاول معا تذليل املصاعب 
التــي تواجه الشــركات ممن 
لديهم موظفــون عاملون في 
اخلارج بسبب جائحة كوفيد 
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كم يبلغ عدد التأشيرات التي 
يصدرها القسم القنصلي 

بالسفارة سنويا؟ ومتى يتم 
فتح باب استقبال التأشيرات 

السياحية؟
الوجهــات  مــن  أملانيــا  ٭ 
السياحية احملببة واملفضلة 
للكويتيني والقسم القنصلي 
في السفارة أصدر حوالي ٦٠ 
ألف تأشــيرة العــام املاضي، 
ولكن بسبب تفشي ڤيروس 
كورونا أصبحت ظروف السفر 
غير ممكنة بسبب القيود التي 
فرضتها مختلف دول العالم 
على السفر، وبالطبع نأسف 
لذلك ونتمنى أن تتاح الفرصة 
لــكل من يرغب بزيارة أملانيا 
مــن الكويتيني بعــد انقضاء 

اجلائحة.

ما أبرز جهود السفارة في 
التواصل مع املجتمع الكويتي؟

٭ إننا نسعى ليس فقط من 
خالل موقع السفارة بل ومن 
خالل حسابنا على اإلنستغرام 
بتزويــد معلومات مناســبة 
وممتعة عن أملانيا، كما يسعدنا 
إعــالن ارتفاع عــدد متابعي 
احلســاب ونعمــل دوما على 
نشر مواضيع مهمة للجمهور 

على الكثير من الشــخصيات 
رفيعة املستوى في اخلارجية 
الكويتية وتسعدني زيارتهم 
بشــكل منتظم. كما يسعدنا 
الترحيب في القريب العاجل 
بزيارة وزيــر خارجية دولة 
لكويــت كضيــف عزيز على 
جمهوريــة أملانيــا االحتادية 

إلجراء مباحثات مهمة.
كما تقوم البعثات التابعة 
لــكال الدولتني فــي نيويورك 
وجنيــڤ وباقــي العواصــم 
العاملية بتبادل الدعم ووجهات 
النظــر وبشــكل مباشــر كي 
يتمكنوا باسم تعددية األطراف 
اإلجابــة على األســئلة املهمة 
وتقدمي املساعدات للكثير من 

الشعوب.
تعاون إلحالل السالم

كيف تقيم الدور الذي تلعبه 
الديبلوماسية الكويتية في 

حل النزاعات وإحالل السالم 
باإلضافة إلى الدور اإلنساني؟

٭ بداية أود أن أرفع أســمى 
آيات التقدير واالحترام لسمو 
أمير الكويت الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
وأدعو اهللا عز وجل أن يتغمده 
برحمته ملساعيه احلميدة على 
املستوى العاملي واإلقليمي، كما 
أود أن أشيد مبا يبذله صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد والذي يســلك نفس 
املســار في التقــارب الدولي 
والسعي الستمراره. الكويت 
تلعب دورا رائدا إقليميا ودوليا 
فــي حــل النزاعــات وإحالل 
السالم ومبادراتها الرائدة محل 
تقدير املجتمع الدولي. ونحن 
نساند جهود الكويت وندعم 
مساعيها في هذا الصدد ونثمن 
دور الوساطة الكويتية في حل 
األزمة اخلليجية، ولذلك أود 
أن أنتهز الفرصة ألتقدم بأحر 
التهاني للحكومة، والســيما 
الى وزير اخلارجية الشــيخ 
د.أحمــد الناصر ملــا بذله في 
الفترة القصيرة املاضية من 
مساع للتوفيق بني اإلخوة في 

اخلليج.

للحديث عنها وخاصة اإلدارة 
اجلديدة في الواليات املتحدة 
األميركية. كما نقوم في الوقت 
الراهن بإجراء اتصاالت هاتفية 
في وزارات خارجية البلدين 

على مستوى عال.

ماذا عن إجمالي حجم التبادل 
التجاري بني البلدين؟

٭ تعتبــر أملانيا أهم شــريك 
جتــاري للكويــت بــني دول 
االحتاد األوروبي قبل إيطاليا 
وبريطانيا وفرنسا واحتلت 
املوقــع اخلامــس فــي حجم 
واردات الكويــت بعد الصني 
والواليات املتحدة األميركية 
واإلمــارات العربيــة املتحدة 
واليابــان مببلــغ ١٫٤ مليــار 
يورو حسب مكتب اإلحصاء 

االحتادي األملاني.
أما عن أهم صادرات أملانيا 
فهــي الســيارات وقطع غيار 
السيارات واألليات والتجهيزات 
والصيدالنيــة  الكهربائيــة 
ومنتجــات مشــابهة وكانت 
الصــادرات الكويتيــة تتركز 
بشكل أساسي على الصناعات 
البتروكيمياوية وبلغت ٧٧٫٦ 

مليون يورو.

ماذا عن حجم االستثمارات 
الكويتية في أملانيا؟ وما فرص 

زيادة معدالتها؟
٭ تعتبر أملانيا من الوجهات 
اجلاذبة لالستثمارات األجنبية 
ملــا تتحلى بــه مــن إمكانات 
وقدرات اقتصادية عالية وأمن 
وأمان واســتقرار، فضال عن 
حزم التسهيالت التي تقدمها 
احلكومة للمستثمرين. حجم 
الكويتيــة في  االســتثمارات 
أملانيا يتجاوز ٣٢ مليار يورو 
منها ١٧ مليــارا حكومية و١٥ 

مليارا للقطاع اخلاص.
ونحن نقدر االستثمارات 
الكويتيــة ونرحــب بهــا في 
أملانيا، وهي استثمارات ضخمة 
ونضع معدالتها حتت تصرف 
احلكومــة الكويتيــة بشــكل 
شــامل. ومن منطلق قناعتنا 
الشــركات األملانيــة أكثر  إن 

الكويتي، أريد أن أخص بالشكر 
االهتمام البالــغ لكل متابعي 
احلســاب، كمــا نرجــو منهم 

الترويج له.

ما عدد أبناء اجلالية األملانية 
في الكويت؟

٭ ليس من اإللزامي للمواطن 
األملاني التسجيل لدى السفارة 
األملانية ولكننا نعتقد حسب 
املعلومات الــواردة إلينا من 
احلكومــة الكويتية أن هناك 
مــا يقارب ٤٠٠ الى نحو ٦٠٠ 
شخص من الرعايا األملان في 
الكويــت وجــزء كبيــر منهم 
يقيم في الكويــت منذ عقود 

من الزمان.

كيف ترون اتفاقية السالم 
بني عدد من الدول العربية 

وإسرائيل؟
٭ نحن نحيي هــذا التقارب 
الصعب والذي جــاء متأخرا 
بشكل كبير، هذه وجهة نظري 
كمواطن أوروبي وبقناعة تامة 
ألننا تعلمنا في أوروبا ومن 
خــالل معاناة مؤملــة نتيجة 
العيش بــدون ســالم والتي 
أثرت ســلبيا على الناس في 
ذلك الوقت، الســيما الشعب 
اليهودي في أملانيا وفي أوروبا. 
فعليه أي مشروع يؤدي الى 
التقارب بني الدول واملجتمعات 
والناس أمــر مرحب به دائما 
واالحتاد األوروبي رغم جميع 
املصاعب يبقى السبيل الوحيد 

للوحدة األوروبية.

وما رؤيتك ملستقبل الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي؟

٭ يجــب أال يكــون هنــاك 
مستقبل للصراع، إمنا مستقبل 
للتعايش السلمي بني الشعوب 
والذي يعني جمع كافة اجلهود 

للوصول حلل الدولتني.

كيف ترون املشهد املعقد 
وامللتبس في الشرق األوسط؟ 

وما السبيل للخروج منه؟
٭ هنا تنطبق أيضا املقولة: 
السالح لن يحل املشكلة، إمنا 
املفاوضات هي السبيل الوحيد 
للوصــول للمصاحلة. قامت 
أملانيا على ســبيل املثال في 
محادثات برلني ببذل اجلهود 
مع الشركاء لتحسني الوضع 
في ليبيا، كانت الكويت ناجحة 
جدا فــي اخلليج وفي قضية 
اليمن سابقا ويجب استمرارية 

هذه اجلهود.

كيف تقيم مستوى احلرية 
والدميقراطية في الكويت؟

٭ الكويــت بلــد دميقراطــي 
ولديهــا برملان قوي وســقف 
عال من احلرية ونحن نرحب 
بجميع اجلهود للحفاظ على 

احلريات وتوسيعها.

(أحمد علي) السفير األملاني استيفان موبس مع الزميل أسامة دياب خالل اللقاء    

عام ٢٠١٩ وملدة عام.
وعلى الصعيد االقتصادي 
جند أن البلدين يوليان أهمية 
كبيرة لدعم وتطوير العالقات 
االقتصادية بينهما، ففي الوقت 
التي تقوم فيه أملانيا باستيراد 
منتجــات بتروكيميائية من 
الكويــت تعتبــر أملانيــا أهم 
شريك جتاري للكويت من دول 
االحتاد األوروبي واخلامسة 

على مستوى العالم.
كما نرحب باالستثمارات 
الكويتيــة الضخمــة علــى 
مستوى القطاع احلكومي أو 

اخلاص في أملانيا.
إن أمنياتــي فيمــا يتعلق 
بالبيئــة وحمايــة املنــاخ ال 
تقتصر على إجناز مشــروع 
الشركة األملانية «أيسن لتقنية 
املياه» في تنفيذ مشروع تنقية 
وتكريــر املياه في أم الهيمان 
بنجاح فحسب إمنا أمتنى أن 
نصــل معا الى دعم التقنيات 

الهيدروجني أيضا.

ما أبرز مجاالت التعاون 
الثنائي بني البلدين الصديقني؟

٭ إلى جانب مشروع الشركة 
األملانية «أيسن لتقنية املياه» 

ملشاهدة الڤيديو

التبادل الثقافي

جهود مشكورة وتعاون مثمر

أكد الســفير األملاني لدى البالد استيفان موبس جهود 
السفارة لدعم التبادل الثقافي بني البلدين والذي يعتبر جسرا 
من جســور التواصل بني الشعبني الصديقني والذي يعزز 
من مساحة التفاهم بينهما، موضحا أن فريق عمل السفارة 
يسعى عبر صفحات السفارة على مواقع التواصل االجتماعي 
إلى أن ميد املواطنني الكويتيني مبعلومات مميزة عن أملانيا، 
كما نســعى إلى زيادة عدد الطالب الكويتيني الدارسني في 
أملانيا، خصوصا ان لدينا نظاما تعليميا مشــهودا بكفاءته، 
وهناك العديد من التخصصات التي تدرس باللغة االجنليزية، 
وبالتالي اللغة لم تعد عائقا، فضال عن كونه مجانيا بالكامل.

أشاد السفير األملاني لدى البالد استيفان موبس بالدعم 
الدائم الذي يقدمه نظرائه من املسؤولني في وزارة اخلارجية 
الكويتية وعملهم اجلاد إلجناز أعمالهم وتســهيل مهام 
عمله متى اقتضى األمر ذلك، مشيرا إلى أنهم يتمتعون 
مبهنية كبيرة، مثمنا جهودهم املشكورة وتعاونهم املثمر.

أملانيا أهم شريك جتاري للكويت بني دول «األوروبي» و١٫٥ مليار يورو إجمالي التبادل التجاري بينهماالكويت تلعب دورًا رائدًا إقليميًا ودوليًا في حل النزاعات وإحالل السالم ومبادراتها محل تقدير
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استيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدوليةاستيفان موبس أكد أن بالده لديها تنسيق كامل مع الكويت حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدولية

قال السفير األملاني لدى البالد استيفان موبس إن طي صفحة اخلالف اخلليجي وتثبيت التحالف بني مجلس التعاون سينقل املنطقة من موضع لألزمة الى ساحة للتعاون والعمل املشترك، 
مثمنا الدور الرائد الذي تلعبه الكويت إقليميا ودوليا في حل النزاعات وإحالل السالم، مشيرا إلى أن مبادراتها ووساطاتها محل تقدير املجتمع الدولي، الفتا إلى أن بالده تعمل بشكل وثيق 

مع الكويت ولديهما تنسيق كامل حول مختلف القضايا وامللفات على الساحتني اإلقليمية والدولية. وأشار موبس، في لقاء خاص مع «األنباء»، إلى أن بالده تعتبر أهم شريك جتاري للكويت من 
دول االحتاد األوروبي واخلامسة على مستوى العالم، الفتا إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بني البلدين يبلغ ١٫٥ مليار يورو، في حني يبلغ حجم إجمالي االستثمارات الكويتية في أملانيا 

٣٢ مليار يورو منها ١٧ مليارا استثمارات حكومية و١٥ مليارا للقطاع اخلاص. ولفت موبس إلى أنه ال يجب أن يكون هناك مستقبل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ولكن مستقبل للتعايش 
السلمي، حيث ان بالده تؤمن بأن السالح لن يحل املشكالت واملفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول للمصاحلة وحل الدولتني، فإلى التفاصيل:

أسامة دياب

ــاص ــاع اخل ــارًا للقط ــة و١٥ ملي ــتثمارات حكومي ــارًا اس ــا ١٧ ملي ــا منه ــي أملاني ــة ف ــتثمارات الكويتي ــم االس ــي حج ــورو إجمال ــار ي ٣٢ ملي
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يــا كورونا كوفيــد ٢٠ ـ ٢٠٢١م لقد 
اتعبتينا وقيدتينا بدستورك ومشيتينا 
الدنيــوي  علــى الصــراط املســتقيم 
بإجراءاتك واحترازاتك وقوانينك، وآن 
األوان أن ترحلي غير مأســوف عليك 
عاجال غير آجــل، وال نريد في حقيقة 
األمر أن نفكر بك اآلن أكثر مما مر علينا 

من زمان!
هذه الدنيــا مليئة باخلير والشــر 
والفرح واحلــزن والتفــاؤل والتطير 
خاصة فــي الزمن الكوروني، فلقد زاد 
(التحلطم، االنتقــاد، التهجم، التنمر، 
احلســد، الفســاد بأنواعه، التســيب، 
احلجر، احلظر، األرقام، املوت، اإليجارات 
املتراكمــة، االنقطاع عــن العمل لوقف 
النشاط، التفنيش) وباملقابل نحمد اهللا 
رأينــا املتطوعني، واملتبرعــني الكرام، 
املبادريــن، الداعمني املانحــني وأيضا 
القــرارات املتعجلة والتي تتبدل خالل 

ساعات!
اليوم شعارنا نأخذ باألسباب لننجو 
وينجو اآلخرون، غير أن الهموم زادت 
عن احلد ملن فقدوا وظائفهم أو تعطل 
ذهابهم إلى أهاليهم في بلدانهم نتيجة 
احلظــر وخوفهم من اإلغــالق! الهموم 
طالت اجلميع.. املتزوج واألعزب، الكبار 

والصغار أيضا.
ال تلم املواطــن أو الوافد، فالديون 
زادت مــع انخفاض أعداد املوظفني في 
القطاعني احلكومــي واخلاص نتيجة 
كورونا، غير أننا كمســلمني مطالبون 
باالستبشــار، ألن هذا ابتالء ســيزول 
عاجال أو آجال، ألن اهللا عز وجل أبلغنا 
بأن لكل داء دواء، ومع وجود التطعيمات 
«فايزر» و«أكسفورد» و«جونسون آند 
جونســون». وغيرها، نســأل اهللا عز 
وجل أن يعّجل بانصراف الوباء في هذه 
الظروف العصيبة، وأن يوفق البشرية 
في هذه الظروف الصعبة إلى التعامل 
مع الوباء لتعود دورة احلياة وميارس 

الناس أعمالهم.
ربِّ فــّرج هــم الناس، فهــذه الدنيا 
قد قست عليهم وآن األوان ألن تنفرج 
احملنة وتزول الهموم واألحزان، ولهذا 
وجب علينا أن نتزود باإلميان واليقني، 
قال تعالى: (ما أصــاب من مصيبة إال 
بإذن اهللا ومــن يؤمن باهللا يهد قلبه) 

التغابن (١١).

لو نظرنا في فوائد االبتالء لوجدناها 
كثيرة منها أنها كفارة لذنبك، وأنها بكل 
صراحــة عرفتك بحقيقــة احلياة، قال 
تعالى: (قــل متاع الدنيا قليل واآلخرة 

خير ملن اتقى) النساء (٧٧).

٭ ومضة: الدنيا ممر ومعبر لدار اخللود، 
وقد قال الشاعر:

النفس تبكي على الدنيا وقد علمت
أن الســعادة فيها ترك ما فيها

ال دار للمرء بعد املوت يسكنها
إال التي كان قبل املوت بانيها

فإن بناها بخير طاب مســكنه
  وإن بناها بشــر خاب بانيها

إن واجبنــا يحتم علينا أن نشــكر 
هذه النعم التي بني أيدينا وأن نتأسى 

بالرسل والصاحلني.

٭ آخر الكالم: خير دواء مجرب في مثل 
هذه األوقات العصيبة هو الدعاء وبابه 
مفتوح مع اهللا عز وجل وهو القائل في 
محكم التنزيل: (وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليســتجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 

يرشدون) البقرة (١٨٦).

٭ زبدة احلچي: من األمور الناجعة في 
هذه اجلائحة:

ـ التــوكل على اهللا عز وجل واألخذ 
باألسباب.

ـ ال حتزن علــى ما مضى وال تخف 
مما هو قادم.

ـ العمــل الصالــح يبــدأ بالصدقات 
والتطوع.

ـ ال تسمح بتراكم األعمال والواجبات.
ـ كن مستعدا ألسوأ االحتماالت.

ـ عليك باألدعية وحتصني نفسك بها 
فإنها أدوية مجربة وفعالة.

٭ يا مال القوة
شكرا كثيرا لألخ الزميل عبدالهادي 
وســام العجمي على هذه املقابالت مع 
عســكر الكويــت البواســل خاصة في 
احتفالية االستقالل والتحرير.. تسلم 
أبــا متعــب، ال تعبت وســلمت ميينك 
التي كتبت هذه املقــاالت والتحقيقات 

العسكرية.
في أمان اهللا..

ومضات

همومك..
في الزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«مول» لتعاونية جليب الشيوخ على ١٠ آالف م٢.. قريبًا
محمد راتب

احتفلــت جمعية جليب 
الشيوخ التعاونية باألعياد 
الوطنية أمام فرع العباسية، 
حيث قامــت بتوزيع هدايا 
رمزية على أبناء املساهمني 
واملنطقــة بحضــور رئيس 
مجلس اإلدارة ثامر املطيري 
وأمني السر م.فيصل احلتيتة 
املاليــة  اللجنــة  ورئيــس 
الســهيل  واإلداريــة خالــد 
ورئيــس جلنــة اخلدمــة 
االجتماعيــة عــوض املهمل 
واملدير العام عيد املطيري.

وبهــذه املناســبة، زف 
أمني السر م.فيصل احلتيتة 
بشرى سارة ألهالي املنطقة 
بأنه متت املوافقة من اجلهات 
املعنية على استحداث أنشطة 
جتاريــة خدماتيــة ألهالي 
املنطقة في فرع العباســية 
وهما نشاط مأكوالت شعبية 
«نخــي وباجيــال» وحالق، 

تخصيص مســاحة ١٠ آالف 
متر مربع ملول مركزي جديد 
بدال من القــدمي في القريب 
العاجل وبانتظار موافقات 

اجلهات املعنية.

تسويقي ضخم أو عروض 
علــى اخلضــار أو كرنڤــال 
ترفيهي مصغر ألبناء املنطقة 
مبناســبة األعياد الوطنية، 
مشــيرا أن مهرجان فبراير 
شــمل أكثر مــن ٥٠٠ صنف 
بتخفيضات تصل لغاية ٧٠٪ 
ويأتي هذا املهرجان من ضمن 
التي  التســويقية  سياســة 
وضعها مجلس اإلدارة منذ 
استالمه مهام إدارة اجلمعية.
الكرنڤــال  ان  وقــال 
الترفيهي املصغر نظم وفق 
االشتراطات الصحية حفاظا 
على سالمة أبناءنا ومتاشيا 
مع قرار وزارة الصحة، حيث 
لم يعلن عن الكرنڤال حتى 
ال يكون هنــاك جتمع كبير 
وإمنا متت مفاجأة رواد فرع 
العباسية بهذا الكرنڤال، الفتا 
إلى أن مجلس اإلدارة مستمر 
بتقــدمي اخلدمــات ألهالــي 
املنطقــة بجميع اإلمكانيات 

املتاحة له.

وأكد احلتيتة ان مجلس 
اإلدارة حرص في شهر فبراير 
٢٠٢١ بتنظيــم العديــد مــن 
الفعاليات املتنوعة، ســواء 
كان فــي تنظيــم مهرجــان 

احلتيتة أشار إلى انتظار موافقات اجلهات املعنية

ثامر املطيري وم.فيصل احلتيتة وخالد السهيل وعوض املهمل وعيد املطيري

وتأتــي هــذه اخلطــوة من 
استراتيجية مجلس اإلدارة 
التنويــع باخلدمــات  فــي 
أهالــي  وحتقيــق مطالــب 
العباســية، كما أنه ســيتم 

الرمح يحاضر عن قانون املرافعات وأسس صياغة «الدعوى»
قدم أستاذ املرافعات املساعد 
في كليــة القانــون الكويتية 
الرمــح  العامليــة د.عبــداهللا 
علــى مــدى ٥ أيــام البرنامج 
التدريبي الــذي حمل عنوان 
«قانون املرافعات» الذي نظمه 
عن بعد معهد الكويت الدولي 
القانونــي للتدريــب األهلــي 
«KILTY» التابع لكلية القانون 
الكويتية العاملية، مبشــاركة 
وحضور مجموعة من موظفي 
وزارة العدل، وذلك في نطاق 
سلســلة البرامــج التدريبية 
التــي يقدمها املعهد بالتعاون 
مــع الــوزارات واملؤسســات 
احلكومية والشركات اخلاصة 
واملهتمني العاملني في مختلف 
الراغبــني بالتزود  القطاعات 
القانونية  باملعارف والثقافة 
أدائهــم الوظيفــي،  لتطويــر 
مبشاركة نخبة من األكادمييني 
املتخصصني من أعضاء هيئة 
التدريــس في كليــة القانون 
الكويتية العامليــة املتميزين 
بالكفاءة واخلبرة واملقدرة على 
اجلمع بــني املفاهيم النظرية 
والتطبيقــات العمليــة، كــي 
تعــم الفائدة كافة املشــاركني 

في البرنامج التدريبي.
وقد قسم د.الرمح احملتوى 
النظري والتطبيقي للبرنامج 
على ٥ أيام، خصص موضوعا 
لكل يوم، حيث استهل اليوم 
األول بالتعريف بأساســيات 
الدعــاوى وفقا  إعداد صحف 
للمواعيد واإلجراءات في قانون 
املرافعات، تناول فيه ٦ نقاط 
أساســية هــي علــى التوالي: 
التعريــف باحملاكم القضائية 
وأنواعها، التعريف باإلدارات 
التعريف بنظرية  القانونية، 
األعمــال اإلجرائيــة، املواعيد 
الدعاوى  اإلجرائية، صحــف 
وأنوعها، واملذكرات القانونية، 
وقدم شرحا مستفيضا عن كل 
منهــا مع تقــدمي بعض األدلة 

الشــكوى أو البــالغ، وكيفية 
إعداد صحف الدعوى والطعون 
واألوامر القضائية والتظلمات 
االستشــارية  واملذكــرات 
واملذكرات القانونية بشكل عام.

وفي اخلتام متنى د.الرمح 
للمشاركني بالبرنامج التوفيق 
والنجاح في حياتهم املهنية، 
آمال أن يكونوا قد استفادوا مما 
قدمه لهم ليكونوا مبســتوى 
املســؤولية امللقاة على عاتق 
كل واحــد منهــم خلدمة كافة 
املراجعــني فــي وزارة العدل، 
وبالتالــي تســهيل عمليــات 
التقاضي دعما للقضاء الكويتي 
وإقــرارا للحــق والعدالة في 
الكويت، وبدورهم شكروه على 
املعلومات القيمة التي تزودوا 
بها لتكون معينا لهم في أداء 
وظائفهم على الوجه األكمل.

دفاعه، وذكر أن إعداد املذكرة 
القانونيــة مير بثالث مراحل 
هي: فحص القضية، وحتضير 
املادة العلمية، والصياغة التي 
القانونية  تتضمن األســانيد 
واألسانيد القضائية واألسانيد 
الفقهية التي يدعم بها وجهة 

نظره.
و«صياغة صحف الطعون 
في األحكام (الطعون العادية 
والطعون غير العادية)» كانت 
عنــوان القضية التي تناولها 
د.عبــداهللا الرمح فــي اليوم 
الثالث من البرنامج التدريبي، 
حيث قدم معلومات وافية عن 
أنواع األحكام وأنواع الطعون، 
وأسباب الطعون غير العادية، 
وأسباب التظلمات، واألسلوب 
الصحيــح لصياغــة صحف 
الطعن من اجلانبني الشــكلي 
واملوضوعي، ومن ثم حتدث 
عــن األثر املترتــب على هذه 
الطعون ومدى أهمية صياغتها.

وخصــص اليــوم الرابــع 
للحديث عــن «مهارات تقدمي 
املشــورة القانونية وصياغة 
القانونــي» اســتهله  الــرأي 
بالتعريــف باملشــورة، قائال 
الــرأي  إبــداء  إنهــا: «طلــب 
القانوني فــي موضوع معني 
يستوجب فيه حتديد القواعد 
القانونيــة الواجبة التطبيق 
إليجــاد احللــول الصحيحة 

لتلك املشــكالت، وقــد يكون 
هذا الرأي بخصوص مســائل 
جتاريــة أو مدنية أو جزائية 
أو مواد األحوال الشــخصية 

أو أي مواد أخرى».
وعــن هــذا األمــر، أضاف 
إعطــاء  يتطلــب  د.الرمــح، 
الرأي القانوني للمؤسســات 
مــا  بتوضيــح  واملنشــآت 
يطلبونــه مــن توصيــات أو 
حتديــد مراكزهــم القانونية، 
ومعرفــة صحــة التعامــالت 
والعقود التــي جتريها، وفي 
الوقــت ذاته معرفــة املوقف 
الصحيــح للقضايا املنظورة 
بني اخلصوم، وتنبيه اجلهات 
واألفــراد ملا يطــرأ من أنظمة 

وحتديثات قانونية.
وأشار إلى أن املذكرات إما 
أن تكــون كتابية أو شــفهية 
وكالهما يتطلب معرفة القواعد 
القانونيــة واجبــة التطبيق، 
واملهــارة فــي إعــداد املذكرة 

باحتراف.
أما اليوم اخلامس واألخير 
من البرنامج التدريبي فقد قدم 
فيــه د.الرمــح مجموعــة من 
التطبيقــات العملية ملذكرات 
الدفــاع مــن خــالل تعريــف 
املشاركني على مختلف أنواع 
املذكرات والصحف القانونية 
عمليــا  كتابتهــا  وطريقــة 
وتطبيقيــا، وأســس تقــدمي 

برنامج تدريبي نظمه معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب األهلي ملوظفني في «العدل»

شعار املعهدد.عبداهللا الرمح

والنماذج التي تهم املشاركني 
في البرنامج من موظفي وزارة 
العــدل. حيث أكــد أن جميع 
املذكرات تعتمد على عنصرين: 
أولهما العلم الذي ميثل الدراسة 
واخلبرة والقدرة على التحليل 
واالستنباط واختيار األلفاظ 
الطريقــة  واآلراء، وثانيهمــا 
املستمدة من الشخص نفسه 

وقدراته الذاتية.
أما اليوم الثاني فخصصه 
للحديث عن «مذكرات الدفاع، 
مفهومها وأهميتها والصياغة 
القانونية للدعاوى القضائية»، 
مبينا بالشرح ما هو املقصود 
بالدفاع في املوضوع والدفوع 
اإلجرائيــة، وشــروط قبــول 
الدعــوى مــن قبــل احملاكــم، 
الدفــاع  مذكــرات  وماهيــة 
وأنواعهــا، وكيفيــة إعدادها 
من حيث الشــكل واملضمون 
واملوضــوع وفقــا للصياغة 
القانونية املناسبة، التي يحتاج 
فيها مــن يتولى هــذه املهمة 
إلــى القدرة على االســتنباط 
والتحليل واستخالص النتائج 
ومهارة االســتخدام الســليم 
لأللفــاظ والتراكيب اللغوية، 
وكذلك فهم القضية املطروحة 
أمامه ودراستها والرجوع إلى 
املصادر والقوانني الستنباط 
مــا يناســبها مــن النصوص 
القانونية التي يستند إليها في 

مشاركات طالبية

النشاط املدرسي

نظام «البالك بورد» التعليمي

يتم استقطاع خمس دقائق من كل حصة 
مدرسية وأحيانا من وقت الفرصة في يوم 
واحد من أيام األســبوع الدراسي لكي يتم 
توفير وقت حلصة النشاط، فالبد أن يكون 
للناشط املدرسي فائدة ال يستهان بها نظرا 
ألخذ الوقت من احلصص املدرسية األخرى، 
ولألسف النشاطات التي تطرح في املدارس 
هي نشــاطات مكررة، إضافة إلى أنه يتم 
االستهانة بحصة النشاط املدرسي في أغلب 

املدارس.

أغلب ما يتعلمه الطالب من تلك احلصص 
خبرات ميكن أن يستنتجها في حياته اخلاصة 
من نفسه ومن دون مساعدة، فلماذا ال يتم 
طرح مواد تناســب ميول الطالب التي من 
املمكن أن ميتهنها في املســتقبل بصورة 
مالئمة وسلسة؟ ولم ال يتم طرح مواد مثل 
االقتصاد والسياســة واإلعالم والتسويق 
للنشاط املدرسي وتقام بها مناظرات ومعارض 
على مستوى الدولة؟ وإذا القت تلك املواد 
الطالب ونتائج  املطروحة استحســانا من 

إيجابية للمستوى التعليمي، يتم النظر في 
طرحها كمواد أساسية ضمن املنهج الدراسي، 
وبذلك يكون الطالب لديه فكرة شاملة عن 
مجاالت باستطاعته أن ميارسها ويرى إن 
كانت مناســبة له أم ال، وبالتأكيد سيكون 
طالبا لديه ركيزة من املعلومات القادرة على 

أن تبني مواطنا موهوبا ومثقفا.

الطالبة: فاطمة عبدالعزيز برجس
كلية التربية ـ مقرر مناهج علوم

دأبت جامعة الكويت على إقامة املعارض 
للطلبة اخلريجني في كل فصل من العام 
الدراسي، ونظرا للظروف الصحية التي 
متر بها البالد لــم تتم إقامة املعرض في 
الكليات لعرض مشاريع الطلبة اخلريجني، 
لذلك حرص د.عبداهللا الهاشم على نشر 
الطالبات اخلريجات املشــاريع اخلاصة 
بهن من خــالل اجلرائد والصحافة لتعم 
الفائدة وتنشر املعارف، ومن خالل هذا 
املقال أستعرض أمامكم جزءا من ملخص 
البرنامج التعليمي، والذي يعرض محتويات 
البرنامج الذي بحثت في أهميته وفوائده 
واالستخدامات التعليمية العديدة املفيدة 

له في املجالني التعليمي والتطبيقي.
يتيح نظام البــالك للطالب التواصل 

مع جميع املقررات الدراســية إلكترونيا 
بعيدا عن قاعة احملاضرات في اجلامعة، 
وذلك دون أي قيود في الوقت، حيث يتاح 
التواصــل في أي وقت. ويتكون «البالك 
بورد» اإللكتروني من ٤ عناصر، كاآلتي:
- احملتوى اخلاص باملادة - اخلدمات 
التعليمية - نظام إدارة التعلم - التطوير 

واملتابعة.
كمــا أن نظام «البالك بــورد» يؤمن 
أدوات متعددة لالطالع على محتوى املواد 
التعليمية، مع إمكانية التفاعل معها بعدة 
طرق، حيث يتألف نظام «البالك بورد» من 

عناصر أساسية مهمة للطالب واملدرس.
مدخل مهم ألنظمــة الدخول للنظام 

والتعلم.

املقررات الدراسية: وفيها قائمة بجميع 
املقررات الدراسية، سواء احلالية أو القدمية.
التخزين السحابي: عبارة عن مساحة 
تخزين حملتوى املقررات، مع عمل تشغيل 
افتراضي للجهاز حتى يتعامل مع ملفات 
املجموعة اخلاصة باحملتويات الدراسية.

املكتبة الرقمية: وفيها يتاح البحث في 
جميع قواعد البيانات التي توفرها املكتبة.
الدعم الفني املباشــر: حالة ربط بينه 
وبني احملادثة املباشــرة، لالستعداد ألي 
استفسارات أو أي مشكلة في نظام بالك 

بورد.

الطالبة: شيمة جبر الرشيدي
كلية التربية - جامعة الكويت
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٦٠ العيد الوطني  -  ٣٠ ذكرى التحرير

بفضل من اهللا ســبحانه 
وتعالــى ثــم بفضــل عزمية 
أبنائهــا الذيــن عمل بعضهم 
فــي أحلك الظــروف، متكنت 
«الكهرباء واملاء» من تشغيل 
محطــات القــوى الكهربائية 
أثناء فترة االحتالل العراقي 
الغاشم رغم قيامه بقطع أبراج 
الكهرباء للتأثير على استقرار 
الشبكة الكهربائية، فضال عن 
متركــز مدرعاته في محطات 
الســيطرة  القــوى وفــرض 
عليها متامــا، بحيث لم يكن 
أحد يستطيع دخول احملطات 
إال عن طريق تصريح دخول 
متنحه قــوات العدو ملوظفي 

احملطات.
وتعد أيام حرب التحرير 
وما صاحبها من قصف جوي 
من أصعــب الفترات التي مر 
بها املوظفون، حيث مت جتهيز 
السراديب في احملطات لتخزين 
املؤن ولتكون مخبأ للموظفني 

أثناء القصف اجلوي.
وقدم موظفــو «الكهرباء 
واملــاء» أرواحهم فداء ألرض 
الكويت وهم: الشــهيد ظافر 
جاسم محمد الفالح، الشهيد 
خالــد محمــد فــراج عبداهللا 
الشــمري، الشــهيد ياســر 
إبراهيم  عبدالعزيــز خليــل 
الشــهيد علــي  احلشــاش، 
أحمد محمد الســبع، الشهيد 
محمود خليفة جوهر اجلاسم، 
إبراهيم محمد خلف  الشهيد 
بور، الشهيد يعقوب يوسف 
أحمــد علــي، الشــهيد نايف 
مجلعد محمد مقبول العجمي، 
والشهيد شافي مهدي مزعل 

محسن السبيعي.
وبعد تطهير أرض الوطن 
الغالــي، حرصــت احلكومة، 
متمثلة بالوزارة، على استمرار 
اخلدمات الكهربائية واملائية 
ملــن يقيم على أرض الكويت 
بتوجيهات مباشرة من الوزير 
الراحل حمــود بورقبه وفقا 
لألوامــر التــي وردت له من 
املغفــور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الراحل الشــيخ جابر 
األحمد من خالل التعامل مع 
األعطال بشــكل مباشر رغم 
نقص عدد املوظفني من ١٤٠٠ 

إلى ٤٦.
وقد وضعت الوزارة خالل 
تلــك الفتــرة خطــة محكمة 
الكهرباء  لتشــغيل شــبكتي 
واملــاء وإعــادة تأهيــل ما مت 
تدميــره، كما متكــن موظفو 
الــوزارة قبيل خــروج قوات 
احملتــل مــن تعطيــل آليات 

عصبي احلياة وأهم اخلدمات 
املطلوبة على مدى العصور، 
آخذيــن بعــني االعتبــار كل 
الثوابت واالحتماالت، وأهمها:
٭ ان هنــاك تفاوتــا كبيــرا 
فى أعمار عناصــر املنظومة 
الكهربائية القائمة (التوربينات 
ـ املولداتـ  احملوالتـ  الكابالت 
ـ القواطع وغيرها)، حيث إن 
منهــا ما هو فــي اخلدمة منذ 
أكثر من ٣٠ عاما وقارب عمره 
(التصميمــي)  االفتراضــي 
على االنتهــاء، كما هو احلال 
في محطة الشــويخ ومحطة 
الشعيبة اجلنوبية والدوحة 

الشرقية.
٭ ان محطــات توليد الطاقة 
الكهربائية يســتغرق بناؤها 
عدة سنوات، وأن إنشاء محطة 
جديــدة بخارية يحتاج ألكثر 
من ٦٠ شــهرا مــن تاريخ بدء 
تنفيذ العقد وأن إنشاء محطة 
غازية مشتركة يحتاج ألكثر 
من ٣٢ شــهرا مــن تاريخ بدء 
تنفيــذ العقــد، باإلضافة إلى 
سنة أو سنتني في كل مشروع 
للدراسات واإلعداد والتجهيز 
والطرح والترسية والتعاقد.

٭ انه ال بديل عن نقل الطاقة 
الكهربائية حلظة بلحظة فور 
إنتاجها مباشرة إلى املستهلكني 
لعدم إمكان تخزين هذا القدر 
مــن املليــارات مــن وحــدات 
املنتجة  الكهربائيــة  الطاقــة 
على مدار الســاعة بالرغم من 
هذا التقدم العلمي الباهر الذي 

للطاقة الكهربائية في مواقع 
متفرقة على ســاحل اخلليج 
العربي بشمال وجنوب البالد، 
وعدد ٢٦ ألف محول كهربائي 
منتشــرة فــي عمــوم البالد، 
وأكثــر من ٣٣ ألــف كيلومتر 
من التمديدات الكهربائية جهد 
متوســط، و٣٦ ألف كيلومتر 
كابالت هوائيــة ضغط فائق 
(٢٧٥ ك/ڤ) وضغط عالي (١٣٢ 
ك/ڤ) لنقل الطاقة الكهربائية، 
ومئــات اآلالف مــن املعــدات 
املساعدة والنظم التكميلية).

٭ ان املنظومــة الكهربائيــة 
تعمل على مدار الساعة طوال 
العام بأحمال وظروف متفاوتة 
ومختلفة، ومــن الطبيعي أن 
تتعرض أحيانــا لعدم اتزان 
زادت  إذا  اســتقرار،  وعــدم 
األحمــال الكهربائية املطلوبة 
عن الطاقة املنتجة من احملطات 
وتخطت احلد احلرج للتشغيل 

اآلمن للمنظومة الكهربائية.
املثالــي  التشــغيل  ان  ٭ 
للمنظومة الكهربائية يتحقق 

(الطاقة الكامنة في النفط اخلام 
الطبيعي،  الغاز  ومشــتقاته، 
الفحــم، الطاقــة الشمســية، 
طاقة الوضع مبساقط املياه، 
طاقة الرياح، الطاقة النووية، 
طاقة املد واجلزر مبياه البحار 
الكامنة  واحمليطات، احلرارة 
في أعماق األرض.. وغيرها).

الثوابت  وعلى ضوء هذه 
واالحتمــاالت،  واحلقائــق 
حرصــت الوزارة على تعزيز 
قدرة احملطات القائمة وضمنت 
خطتهــا للفترة من عام ٢٠٠٨ 
إلى عــام ٢٠٣٠ تصميم وبناء 
عــدد مــن احملطــات اجلديدة 
للقدرة على تلبية االحتياجات 
املستقبلية املتزايدة من الطاقة 
الكهربائيــة وتصميمها وفق 
أحدث النظم والتقنيات الفنية 

العاملية.
ورسمت خطط ووضعت 
برامج مــن أجل بناء محطات 
بديلــة حتــل محــل احملطات 
القدميــة في مواقع الشــويخ 
والشعيبة اجلنوبية والدوحة 
الشــرقية بعد انتهاء أعمارها 
االفتراضية وانخفاض كفاءاتها 
وتهالــك معداتهــا، وأصبــح 
تشغيلها غير اقتصادي، بحيث 
يتــم هــدم احملطــات القدمية 
املتهالكــة وإعــادة تصميمها 
واســتغالل مواقعها املتميزة 
بصورة أفضل إلنتاج قدر أكبر 
من الطاقة مــن معدات ونظم 
أحدث صديقــة للبيئة، ومن 
ناحية أخرى بدأت باستخدام 

نشهده في كل املجاالت، حيث 
التزال مشكلة تخزين الطاقة 
الكهربائيــة علــى املســتوى 
التجاري قائمة وال بديل حتى 
اآلن غيــر نقلها مباشــرة من 
احملطات أوال بأول ومباشــرة 

إلى طالبي اخلدمة.
٭ ان جميع عناصر املنظومة 
الكهربائيــة تعمل وفق نظام 
متوافــق (متزامــن) وثوابت 
علمية تتطلب أن تكون جميعها 
فــي كل الظــروف وعلى مدار 
الساعة ومدى العمر التصميمي 
ألي منها ولفترة من ٢٥ إلى ٣٥ 
سنة في حالة جيدة دائما، وهو 
أمر لم يتحقق عمليا بنســبة 
١٠٠٪ بال توقف في أي منظومة 
كهربائية في أي دولة من دول 

العالم.
٭ ان حجم املنظومة الكهربائية 
املتكاملــة لإلنتــاج والنقــل 
الكهربائية  والتوزيع للطاقة 
القائمة في البالد يشتمل على 
آالف اآلالت واملعدات والنظم 
(أكثــر مــن ٦٠ وحــدة إنتاج 

بشكل آمن عندما يكون هناك 
فارق مناســب لصالح القدرة 
اإلنتاجية فــي احملطات يزيد 
عن متطلبات املستهلكني يبعد 
املنظومة الكهربائية بقدر كاف 
عن حالــة التشــغيل التي ال 
تتوافر عندها فرص لتعويض 
 Zero Contingency األحمــال
القدرة املتبقية للوحدات  من 
الــدوارة، بحيث  االحتياطية 
تتوافر فرصة أو فرصتني على 
األقل للتعويض إذا حدث أي 
خلل يتسبب في خروج وحدة 
أو وحدتي إنتاج من املنظومة 

بشكل مفاجئ.
٭ انه من املمكن في أي حلظة 
حــدوث أعطــال مفاجئــة في 
أي مــن العناصر الرئيســية 
باملنظومة الكهربائية قد يترتب 
عنه انخفاض كبير ومفاجئ في 
تردد املنظومة عن احلد األدنى 
للتصميم يؤدى لعدم توازن 
بني «حجم اإلنتاج» و«األحمال 
الكهربائية» املطلوبة من جانب 
املستهلكني ويتبعه قطع تلقائي 
للخدمــة جلزء مــن املنظومة 

وقت الذروة.
٭ الزلنــا نعتمــد فقــط على 
ومشــتقاته  اخلــام  النفــط 
والغــاز الطبيعي فــي توفير 
احتياجات البــالد من الطاقة 
الكهربائيــة علــى الرغــم من 
تعدد وتنــوع مصادر الطاقة 
املكتشفة املستخدمة في إنتاج 
الكهرباء على املستوى التجاري 
فــى العديــد مــن دول العالم 

الطاقة الشمسية في اإلضاءة 
لعدة أماكن في الكويت.

املاء

بســبب محدودية مصادر 
املياه العذبة الطبيعية كان على 
الكويت منذ نشأتها أن تبحث 
عن مصادر أخرى لتؤمن مياه 
الشــرب ملواطنيها واملقيمني 

فيها.
وبسبب االحتالل العراقي 
الغاشم، فقد انخفضت السعة 
املركبة حملطــات التقطير من 
٢٥٢ مليون غالون إمبراطوري 
غالــون  مليــون   ٢١٦ إلــى 
إمبراطوري وبعد التصليحات 
 ،Dلوحدات التقطير الثالثة ١
D٢،D٣ فــي محطة الشــويخ 
بسعة مركبة ٦٫٥ ماليني غالون 
إمبراطوري للوحدة، ومن ثم 
زيادة الســعة املركبة لبعض 
املقطرات في محطتي الدوحة 
الغربيــة والــزور اجلنوبية 
على احلرارة العالية وإضافة 
وحدات جديدة في محطة الزور 
اجلنوبيــة ومحطــة الصبية 
ومحطة الشــعيبة الشمالية، 
أصبح املجموع الكلي للسعات 
املركبــة لوحدات التقطير في 
جميع احملطات ٦٨٣٫٨ مليون 
غالون إمبراطوري يوميا مع 

نهاية عام ٢٠١٩.
هذا، ولــم تغفــل الوزارة 
خالل العقود الســتة املاضية 
عن دراسة واستكشاف إمكانية 
االستفادة من أساليب أخرى 
لتحلية امليــاه، وقد كان أحد 
األغراض الرئيسة ملركز تنمية 
مصادر املياه دراسة األساليب 
البديلة لتحلية املياه ومعرفة 
مدى صالحيتها والتعرف على 

اقتصادياتها.
وبالطبع فإن التطور الكمي 
الهائــل الــذي ضاعف ســعة 
اإلنتاج خالل العقود األربعة 
املاضيــة (من ٧٨ إلــى ٦٨٣٫٨ 
مليون غالون إمبراطوري) ما 
كان ليأتــي إال لتلبية حاجات 
الطلــب املتزايــد علــى املياه 
العذبــة، فتوفيــر هــذه املياه 
إضافــة إلى الكهرباء يشــكل 
الرئيــس للتنميــة  احملــرك 
العمرانيــة والســكانية التي 

نراها اآلن في الكويت.
كمــا حصلــت الكويت في 
األعوام التالية: ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨ ـ 
٢٠١٩ على املركز األول عربيا 
بجــودة ميــاه الشــرب وذلك 
التقاريــر الصــادرة  حســب 
مــن منظمة الصحــة العاملية 

واليونسيف.

آثار الدمار الذي سببته قوات االحتالل العراقي على مبنى وزارة الكهرباء واملاء

وزير الكهرباء واملاء األسبق أحمد العدساني أثناء افتتاح محطة التحويل الكهربائية في فيلكا في ١٩٩٢

محطة الدوحة

الروافــع حلماية املخازن من 
السرقة.

«الكهرباء».. من التحرير إلى األمان

آليــة  الــوزارة  انتهجــت 
واســتراتيجية جديدة تهدف 
إلــى تأمــني املتطلبــات مــن 
الطاقة الكهربائية واملياه في 
البالد، بنيــت على محورين: 
بتعزيــز  يتعلــق  األول 
الســعة اإلنتاجية للمحطات 
واالســتيعاب للشــبكات من 
خالل إنشاء محطات وشبكات 
جديــدة، والثاني يعتمد على 
االقتصاد في االستهالك لتقليل 
األحمال الكهربائية من خالل 
الوطني «ترشيد»  املشــروع 
الذي حقق جناحا ملموسا، فاق 
التوقعات وأشادت به اجلهات 
املختلفــة في داخــل وخارج 
البالد في تقنني االســتهالك، 
بفضــل جتــاوب املواطنــني 
واملقيمــني مع احلملة وجناح 
التنسيق مع كبار املستهلكني 
العاليــة  أصحــاب األحمــال 
فــي املصانــع واملؤسســات 
والوزارات واملجمعات التجارية 
والترفيهيــة لتقليل األحمال 
الكهربائيــة خــالل ســاعات 
الذروة، واملبادرة كذلك بتقدمي 
مشروع جديد للجهات املختصة 
التعرفة واســتخدام  لتغيير 
نظام الشرائح لتمييز ومكافأة 
املقتصديــن املتجاوبــني مــع 
التوعيــة لترشــيد  حمــالت 
االستهالك في «الكهرباء واملاء» 

التخريب والتدمير حلق الكثير من املنشآت الكهربائية حتى أبراج الكهرباء آثار الدمار على محول كهرباء رئيسي

استمرار اخلدمات الكهربائية واملائية بتوجيهات من القيادة السياسية من خالل 
التعامل مع األعطال مباشرة رغم تقلص عدد املوظفني من ١٤٠٠ إلى ٤٦

إستراتيجية تأمني املتطلبات من الطاقة استندت إلى تعزيز السعة اإلنتاجية 
للمحطات واالقتصاد في االستهالك من خالل املشروع الوطني «ترشيد»

خطة ٢٠٠٨ ـ ٢٠٣٠ تضمت تصميم وبناء محطات جديدة وفق أحدث التقنيات العاملية لتلبية االحتياجات املستقبلية املتزايدة من الطاقة
بناء محطات بديلة للقدمية في مواقع الشويخ والشعيبة اجلنوبية والدوحة الشرقية.. والبدء باستخدام الطاقة الشمسية في اإلضاءة

إضافة وحدات جديدة ملقطرات املياه باحملطات ليصبح املجموع الكلي للسعات املركبة لوحدات التقطير ٦٨٣٫٨ مليون غالون إمبراطوري يوميًا

مؤشرات إحصائية عن تطور اإلنتاج للمياه املقطرة واالستهالك للمياه العذبة

السعة اإلنتاجيةالسنة
 (مليون غالون)

املتوسط اليومي إلجمالي 
االستهالك (مليون غالون)

١٩٧٩١٠٢٦٣٫٢
١٩٨٩٢٥٤١٣٠٫٤
١٩٩٩٢٨٣٫٢٢٣٠٫٣
٢٠٠٩٤٢٣٫١٣٦٠٫٥
٢٠١٩٦٨٣٫٨٤٤٠٫١٥٠

«الكهرباء واملاء».. خطط محكمة
لتشغيل احملطات إبان االحتالل

وإعادة التأهيل بعد التحرير

رغم قطع األبراج للتأثير على الشبكة ومتركز املدرعات بجميع املناطق

وزير الكهرباء واملاء األسبق حمود عبداهللا الرقبة يفتتح محطة حتويل املدينة في العام ١٩٨٨
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٦٠ العيد الوطني  -  ٣٠ ذكرى التحرير

آالء خليفة

ثالثون عاما مرت على ذكرى حترير الكويت 
وفي يوم التحرير يخرج الشعب الكويتي ليحتفل 
ملتفني حــول قيادتهــم ومؤكدين حبهم 

وإخالصهم لتراب الوطن الغالي.
«األنباء» التقت رئيس جمعية أهالي الشهداء 
االسرى واملفقودين الكويتية فايز العنزي في 
حوار خاص حتدث فيه عن اهداف اجلمعية 
وانشطتها وفتح ملف رفات الشهداء االبرار 
وآلية وصولهم الى الكويت ودور اجلمعية في 

متابعة هذا امللف.
كما سلط العنزي الضوء على مطالبات 
اجلمعية خالل الفترة املاضية مجددا املطالبة 

بها لتحقيق الصالح العام.
من ناحية اخرى، قيم العنزي العالقات 
الكويتية ـ العراقية على املستويني الدولي 

والشعبي، واليكم التفاصيل:

التعــرف على رفات ابنائهم، 
كانــوا كمــا عاهدناهــم على 
قدر كبير من االميان والروح 
الوطنية والرغبــة الصادقة 
واحلية بالتضحية لهذا الوطن 
العزيز ولهذه االرض الطيبة، 
وهذا ليس بغريب على تلك 
الفئة العزيزة على انفســنا 
مــن فئات الشــعب الكويتي 
وتنســحب هذه الصفة على 
جميع فئات الشعب الكويتي 
بجميع طوائفه، ومن ناحية 
اخرى اوجه لهم رسالة مفادها 
ان لكم احلق ان تفتخروا في 
مثل تلك االيام املجيدة وفي 
مثل هذه املناسبات الوطنية 
بأن تكونوا انتم ذوي هؤالء 
االســرى االبرار الذين قدموا 
ارواحهم ودماءهم فداء لتراب 
الوطــن العزيــز، واصبحتم 
جزءا ال يتجزأ من تاريخ هذا 
الوطن الكرمي ومن التضحيات 
التي قدمت في سبيل استقالل 

ووحدة اراضي الوطن.
النساء الشهيدات

هل اجلمعية تولي اهتماما كذلك 
بالنساء الشهيدات؟

٭ ال ميكــن ان نغفــل أبــدا 
دور نســاء الكويت ليس في 
االستشــهاد فقط، فالكويت 
عندما تعرضت للغزو العراقي 
الغاشم في ٢ اغسطس ١٩٩٠ 
خرجت املــرأة الكويتية عن 
بكــرة ابيهــا وشــاركت فــي 
املقاومــة املدنية واملســلحة 
والعصيان املدني، ومتخضت 
تلــك املقاومــة عــن ضحايا 
اصبحن شــهيدات في سبيل 
هــذا الوطن، نســاء الكويت 
هن «اخوات الرجال» وشركاء 
فــي هــذا الوطــن العزيــز، 
ولدينا الكثير من الشهيدات 
واالسيرات الكويتيات، وكذلك 
من غير الكويتيات من اخواتنا 
املقيمات علــى ارض الوطن 
والالتــي شــاركن ايضــا في 
املقاومة والدفاع عن الكويت، 
واجلمعيــة قدمــت اقتراحــا 
العربــي للمحاربني  لالحتاد 
القدماء وضحايا احلرب بعمل 
موسوعة للشهيدات العربيات 
على مستوى الوطن العربي، 
وبالفعــل وافقــت اجلمعية 
العموميــة على هذا االقتراح 
ومت عمل املوسوعة، وقامت 
اجلمعيــة بتزويــد االحتــاد 
العربــي بالصــور والســير 
الذاتية للشهيدات الكويتيات 
ووضعن ضمن تلك املوسوعة، 
كما ان إصداراتنا حتتوي دوما 
على التنويه بالدور النسائي 
فــي جانــب االستشــهاد وال 
ميكن ان ننسى اسماء بعض 
الشــهيدات التي نتطرق لها 
دوما ومنهن الشهيدات وفاء 
العامر وسناء الفودري ووفاء 
احلســن واســرار القبنــدي 
وغيرهن الكثيرات من بنات 
الالتــي  الكويــت االوفيــاء 
استشهدن على ارض الوطن 
في سبيل املقاومة الكويتية.

في تســمية الشوارع البناء 
الكويــت اآلخريــن، ولكننا 
نتحدث ان االولى بالتسمية 
ملــن قــدم روحــه ونفســه 
تضحية لتراب الوطن الغالي، 

اقتراحــا بهــذا اخلصــوص 
ملجلــس االمة احلالــي، كما 
اننا نطالب تضمني املناهج 
الدراسية في املدارس بطوالت 
وقصص استشهاد شهدائنا 
االبرار حتى تكون نبراســا 
للجيل القادم، باالضافة الى 
ذلك فنحــن نطالب بوجود 
معلــم مــن معالــم الدولــة 
يتضمن نصبا تذكاريا لذكرى 
الشهداء ويحتوي على مكتبة 
وطنية تضم جميع الوثائق 
والقصص واالعمال األدبية 
املتعلقة بالغزو، ولقد طالبنا 
مرارا وتكرارا بتلك املطالبات. 
فضــال عن ذلــك، نطالب ان 
تكون هناك اعمال ادبية وفنية 
وسينمائية واعمال روائية 
توثق فتــرة الغزو العراقي 
الغاشم على دولتنا احلبيبة 
الكويت، ولكن لالسف لم تتم 
املوافقــة علــى أي مــن تلك 

املطالبات حتى اآلن.
العالقات الكويتية ـ العراقية

بعد مرور تلك السنوات، كيف 
تقيم العالقات الكويتيةـ  العراقية 
العالقات على  تلك  ومستقبل 

املستويني الدولي والشعبي؟
٭ البد ان نؤكد ونشدد على 

رفات  وصول  تتابعون  هل 
الشهداء، وهل هناك اعداد جديدة 
قادمة، وما دور اجلمعية في 
البحث عن الرفات داخل العراق؟

٭ عملية جلب الرفات من 
املقابر العراقية ثم التعرف 
على هوية تلك الرفات مرت 
مبرحلتني، املرحلة االولى 
مــن بعــد ســقوط النظام 
العراقي عــام ٢٠٠٣ وحتى 
توقــف عمليــة البحث عن 
الرفات في بداية عام ٢٠٠٨ 
وفــي تلك املرحلــة االولى 
مت التعرف على ٢٣٦ رفات 
واالعالن عن استشهادهم من 
اصــل ٦٠٥، وكنت بصفتي 
اهالــي  رئيســا جلمعيــة 
شهداء االسرى واملفقودين 
الكويتية كلفــت بأن اكون 
الرســمي باســم  الناطــق 
فريق البحث عن االســرى 
واملفقوديــن، وكلفت ايضا 
بالتوجه الــى منازل اهالي 
الشــهداء الذين مت التعرف 
البالغهــم  رفاتهــم  علــى 
باستشــهاد ابنائهــم، ومن 
ثم مت حل اللجنة الوطنية 
لشؤون االسرى واملفقودين، 
وانتقلت اعمال اللجنة الى 
وزارة اخلارجية ثم مت جلب 
عدد من الرفات ومت االعالن 
عــن الدفعة االولــى عدد ٧ 
رفــات، ثم الدفعــة الثانية 
١٣ مبجموع كلي ٢٠ رفات 

العدد االجمالي للشهداء   كم 
الذين مت التعرف عليهم حتى 

اآلن وكم العدد املتبقي؟
٭ فــي املرحلــة االولــى مت 
التعــرف علــى ٢٣٦ هويــة 
أســير شــهيد وفي املرحلة 
االخيرة مت التعرف على ٢٠ 
شهيدا ليصبح العدد االجمالي 
للذين مت التعرف على رفاتهم 
واعالن هويتهم كشهداء ٢٥٦ 
من اصل ٦٠٥، واملتبقي حتى 

اآلن ٣٤٩.

قدمتم مقترحا في السابق بتسمية 
اسماء الشوارع بأسماء شهداء 
الكويت، اين وصل هذا املقترح؟
٭ جمعيــة اهالي الشــهداء 
االسرى واملفقودين الكويتية 
حتمل علــى عاتقها محاولة 
تخليد ذكرى وسيرة واسماء 
شهدائنا االبرار، وهذا التخليد 
معمول بــه في اغلــب دول 
العالم، ولكن مع االســف ال 
يطبق هذا االمر في الكويت، 
ونحن نســجل بكل ألم عدم 
وجــود اي مظهر من مظاهر 
تخليد اسماء شهدائنا االبطال 
في الدولة ال من خالل امليادين 
وال الشــوارع وال املــدارس، 
وفي هذا الصدد كانت مطالب 
اجلمعيــة واضحــة وجلية 
بتسمية الشوارع وامليادين 
واجلادات بأســماء شــهداء 
الكويت لكــي يعتبر اجليل 
اجلديد من ابناء الكويت بهذه 
االســماء، علمــا ان الكويت 
تعيــش حالــة مــن النزيف 

ولقــد حتدثنــا مــع اجلهات 
املعنيــة بهــذا اخلصــوص 
الســيما مع املجلس البلدي 
ووزارة البلدية ومجلس االمة 
ولن نكل ولن منل وسنقدم 

في البداية نود اعطاءنا نبذة عن 
اجلمعية ومتى تأسست؟

٭ جمعيــة أهالي الشــهداء 
االسرى واملفقودين الكويتية 
هــي جمعيــة نفــع عــام مت 
اشهارها عام ١٩٩٨ بعد مطالبة 
أهالي االسرى آنذاك بإشراكهم 
في العمــل من اجــل حتديد 
مصير االسرى، وبعد حترير 
الكويت فــي ٢٦ فبراير ١٩٩١ 
أنشئت الدولة اللجنة الوطنية 
لشؤون االسرى واملفقودين 
وأوكلتها مهمة متابعة قضية 
االسرى واتبعت هذه اللجنة 
الــى مجلــس الــوزراء، كما 
انشأت الدولة مكتب الشهيد 
واوكلــت اليه مهمــة متابعة 
قضية الشهداء واتبعت هذا 
املكتب الى الديوان االميري، 
واهالي االســرى في االعوام 
١٩٩٦ و١٩٩٧ و١٩٩٨ كانت لهم 
مطالبات وبعض املالحظات 
علــى عمل اللجنــة الوطنية 
لشؤون االسرى واملفقودين، 
وبالفعل متخض هذا التحرك 
واملطالبــات بالتعــاون مــع 
مجلس االمة آنذاك برئاســة 
أحمد الســعدون، ومت اشهار 
اهالــي املرتهنــني  جمعيــة 
واحملتجزين الكويتية ومن ثم 
مت تغيير مسمى اجلمعية الى 
جمعية اهالي الشهداء االسرى 

واملفقودين الكويتية.
أهداف اجلمعية

ما ابرز اهداف واعمال اجلمعية؟
٭ اجلمعيــة مــرت بثالثــة 
مراحل منذ تأسيســها حتى 
اآلن، املرحلة االولى هي مرحلة 
التأسيس عام ١٩٩٨ حتى عام 
٢٠٠٣ وهو عام سقوط النظام 
العراقي آنذاك، وتلك املرحلة 
كانــت تركــز وتشــدد على 
االنتشار االعالمي والتواجد 
في جميع املنتديات السياسية 
واالعالميــة لنشــر قضيــة 
االسرى الكويتيني في العراق، 
وكذلك لفتح قنوات اتصال مع 
الكثير من الدول على املستوى 
االقليمــي والعاملي للمطالبة 
بإطالق سراح اسرانا ومعرفة 
مصيرهم، واجلمعية تعتبر 
من اوائــل اجلهات الكويتية 
التي فتحت قنوات اتصال مع 
ما يسمى بدول الضد بإشراف 

حكومي آنذاك.
واملرحلة الثانية كانت من عام 
٢٠٠٣ حتى عــام ٢٠٠٨ وهي 
مرحلة سقوط النظام العراقي 
البائــد ومن ثم دخول الفرق 
الكويتيــة االراضي  الفنيــة 
العراقية للبحث امليداني من 
خالل فــرق ميدانيــة وفنية 
كويتية على رأســها الفريق 
الفني مــن االدلــة اجلنائية 
والتعامــل مــع املعلومــات 
االســتخبارية التــي وصلت 
الى الكويت في وجود رفات 
ألســرانا في مقابــر جماعية 
في العــراق، وهذا بالفعل ما 
مت، ومت التعامل مع ٤ مواقع 
عراقية والتي متثلت في مقبرة 

ان العــراق جــار وتربطنــا 
الكثير من العالقات اجلغرافية 
والتاريخية والثقافية، والبد 
من التأكيد والقناعة بأن ما قام 
به العراق هو جزء وصفحة 
عامــة من صفحــات التاريخ 
الكويتي ـ العراقي، فالعراق 
قام بغزو الكويت ليس صدام 
حسني فقط من قام بذلك وال 
اجليــش العراقــي فقــط بل 
العراق ككل، العراق هو من قام 
بالغزو وانتهى الغزو بخسارة 
العراق وحترير الدولة وعودة 
الشــرعية بكاملهــا الى هذه 
االرض، وتطــورت العالقات 
العالقــات  الــى ان رجعــت 
الديبلوماســية بني البلدين، 
وحاليا نحن نقدر ما تقوم به 
الدولة رسميا من عالقات مع 
اجلار العراقي، وهذا امر البد ان 
يكون ولكن رسالتنا للجميع 
ومنهم العراقيون ال تتوقعوا 
اننا سننسى ما مت منكم ومن 
جرائم مورست اثناء الغزو، 
قــد نتناســى ولــن ننســى، 
ونتعايــش معكــم وللجــار 
التقدير واالحترام، ولكن اي 
شــخص يطالبنا بنسيان ما 
حدث ومحو التاريخ سنقول 

له انت مخطئ.

(محمد هنداوي) مبنى جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين 

جماعية في مناطق السماوة 
والعمارة والرمادي وكربالء، 
وخالل تلــك الفترة مت جلب 
واالعالن عن استشــهاد ٢٣٦ 
من اسرانا الشهداء ومت ابالغ 
اسرهم واهاليهم باستشهاد 
ابناءهــم من خــالل زيارات 
مباشرة وشخصية ملنازلهم، 
وتلك املرحلــة كانت مرحلة 
تأســيس فريــق البحث عن 
االسرى واملفقودين والذي ضم 
حوالي ١٢ جهة حكومية، وكان 
رأس احلربة في هذا الفريق 
هــو جمعية اهالي الشــهداء 
االسرى واملفقودين الكويتية، 
ومت تكليفها بأن تكون الناطق 
الرســمي مــن خــالل رئيس 
اجلمعيــة لفريق البحث عن 
األسرى واملفقودين، وكذلك 
كلفت بأن تكون هي من يبلغ 
اهالي االســرى باستشــهاد 
ابنائهــم بعد التعــرف على 

الرفات.
اما املرحلــة الثالثة من عمر 
اجلمعيــة فهي من عام ٢٠٠٨ 
حتى يومنا هذا، وهي مرحلة 
تخفيــف وتيــرة البحث عن 
الرفات في االراضي العراقية 
السباب امنية واستمرت ملدة ١٢ 
عاما، ولكن في الفترة االخيرة 
غيرت اجلمعية استراتيجيتها 
وركزت علــى اجلانب اآلخر 
للعمل وهــو محاولة تخليد 
وتوثيــق بطوالت شــهدائنا 
واســرانا االبــرار مــن خالل 
زيادة املطبوعات واالنتشار 
اإلعالمي والبرامج اإلعالمية، 
وتخللت تلك الفترة محطتان 
رئيسيتان في تاريخ اجلمعية 
وهي انضمام اجلمعية لالحتاد 
العربــي للمحاربــني القدماء 
وضحايا احلرب وهي منظمة 
عربيــة تتبع جامعــة الدول 
القاهرة،  العربيــة ومقرهــا 
واجلمعية انضمت في العام 
٢٠٠٨ الى هذه املنظمة الرسمية 
التي تضــم جميــع اجلهات 
الشــبيهة بعمــل اجلمعيــة 
واملنــاط بهــا قضايا ضحايا 
احلرب واالستشهاد واجلهاد 
في الدول العربية وفي فترة 
من الفترات تبوأت اجلمعية 
من خالل رئيس مجلس االدارة 
منصب النائب االول لالحتاد 
العربــي للمحاربــني القدماء 
وضحايا احلرب، كما انضمت 
الفيدراليــة  الــى  اجلمعيــة 
القدماء  الدولية للمحاربــني 
وضحايا احلرب وهي منظمة 
دولية عاملية مقرها الرسمي 
في باريــس وتضم اكثر من 
١٠٩ دول من دول العالم قاطبة 
والتــي تهتم بقضايا ضحايا 
احلروب والقتلى واملصابني 

والشهداء وما شابه ذلك.

 ما كلمتكم الهالي الشهداء االسرى 
في ذكرى حترير الكويت من 
براثن العدوان العراقي الغاشم؟

٭ في ذكرى حترير الكويت، 
أود ان اذكر انه عندما التقينا 
بأهالي الشهداء البالغهم عن 

ملشاهدة الڤيديو

يجب أن تكون هناك أعمال فنية وأدبية وسينمائية وأعمال روائية توثق فترة الغزو العراقي
ال ميكن أن نغفل دور نساء الكويت الشهيدات الالتي ضحني بأنفسهن «أخوات الرجال»

قد نتناسى مع ما حدث من العراق ولكن لن ننسى ما مت من جرائم مورست أثناء الغزو
نطالب بتضمني املناهج الدراسية في املدارس قصص استشهاد شهدائنا األبرار

رئيس جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين أكد أن اجلمعية مرت بـ ٣ مراحل وانضمت ملنظمات عربية ودولية

فايز العنزي لـ «األنباء»: الكويت تعرفت على ٢٥٦ رفات 
شهيد من أصل ٦٠٥ وقدمنا مقترحًا بتسمية

الشوارع وامليادين بأسماء الشهداء
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٦٠ العيد الوطني  -  ٣٠ ذكرى التحرير

ليلى الشافعي

يتذكــر نائــب رئيــس 
مجلس إدارة جمعية الشعب 
التعاونيــة مطلق عبداهللا 
السويلم ذكريات ال متحوها 
السنوات، فيقول: قال اهللا 
تعالــى: (قل لن يصيبنا إال 
مــا كتــب اهللا لنــا)، وقال: 
(ولنبلونكــم بشــيء مــن 
اخلوف واجلوع ونقص من 
األموال واألنفس والثمرات 
وبشــر الصابرين)، وأقول 
في البداية عن يوم التحرير 
هــذا اليوم الــذي كتب اهللا 
تعالى لنا فيه النصر، شعور 
ال يوصــف شــعرت بأنني 
ولدت من جديد واختلطت 
الســعادة  مشــاعري بــني 
والبكاء والتهليل والتكبير، 
كنا واألهــل مرابطني طوال 
الليل والنهار نسمع األخبار 
من اإلذاعات املختلفة، الراديو 
لم يفارقنا مــن محطة الى 
محطة لنعرف األحداث حتى 
بداية الضربــة اجلوية في 
١/١٥ تسارعت األحداث وكلنا 
أمل ان الكويت ستعود حرة، 
ويوم االنسحاب كان صوت 
اآلليات غير طبيعي وجنود 
االحتالل يحاولون الهروب 
وكان كل جنــدي يفتح اي 
سيارة ويحاول ان يهرب بها. 
طلعنا واألهل فوق األسطح 
نكبــر ونشــكر اهللا تعالى 
ونهلل: احتررت الكويت، يا 
اهللا، فيوم ١٩٩١/٢/٢٦ محفور 
في ذاكرتنا وفي قلوبنا يوم 
حترير بلدنا احلبيب، وهل 
يصدق أحــد ان يتحرر بلد 
في ٧ أشــهر تقريبــا. وهذا 
بفضــل أعمال اخلير والتي 
يتميــز بهــا أهــل الكويت 
وصدق رسول اهللا ژ حني 
قال: «صنائع املعروف تقي 

مصارع السوء».
وحــول ما قام بــه يوم 
التحرير قال السويلم: وقتها 

السيارات املارة حتى بعد ان 
تلونت السيارات من دخان 
النفط احملروق والدشاديش 
البيضاء اسوّدت من الدخان 
وخرجنا نعبر عن فرحتنا.

وفي أسى، تذكر السويلم 
وقت الغزو الغاشم حني بدأ 
عمله في اجلمعية ليساعد 
التي  أهالي منطقة الشعب 
هي سكنه ويوصل الطعام 
للكويتيــني فــي بيوتهــم 
وحتدى القوات العراقية وفي 
طلعــة له للذهــاب للصالة 
وكان فــي منطقة الرميثية 
عند اهل زوجته رفع جندي 
عراقي الرشــاش في وجهه 
وقــال لي امش وإال اضربك 
احلني بالرشــاش، ووقتها 
بلغني االخ املسبحي اال اذهب 
للمســجد حيث اخــذوا ٢٠ 
مصليا من املسجد بالرميثية. 
وكذلك في اول الغزو في ٨/٩ 
دخلوا البيــت وأخذوا ابن 
عمي احمد الســويلم وبعد 

عليها مبوقعها الفريد بالبر 
والبحر، واحلمد هللا كل خير 
موجود بالكويت، حافظوا 
على النسيج الكويتي فنحن 
مررنا بغزو فتعلموا الدرس 
واتعظوا وحافظوا على درة 

اخلليج بلدكم الكويت.
وشــكر الدول الصديقة 
والشــقيقة على دورها في 
حترير الكويت وعلى رأسهم 
السعودية ومصر وأميركا. 
وقال: ال أنســى كلمة خادم 
احلرمني الشريفني امللك فهد 
- رحمه اهللا - (إما منوت 
ســويا أو نحيا سويا) وال 
ننسى موقف األمم املتحدة 
التي وقفت احتراما للشيخ 
جابر األحمــد، رحمه اهللا، 
وسط التصفيق له. احلمد 
هللا الــذي قــال (وميكرون 
واهللا خيــر  اهللا  وميكــر 
املاكرين) أراد الطاغية صدام 
الشر بالكويت ولكنه انقلب 
عليه ومت اصطياده من حفرة 

ثم السجن ثم اإلعدام.
وأشــار السويلم إلى أن 
منطقة الشعب كما جاء في 
احصائية كانت متجانســة 
يجمع بني سكانها التعاون 
واحلب والتكافل االجتماعي 
بني اطياف املجتمع وكانت 
كويتــا مصغــرة ومثــاال 

يحتذى.
ونتمنــى مــن احلكومة 
الرشــيدة ان يكــون اداؤها 
افضــل للكويت وللشــعب 
الكويتــي وأدعــو الشــعب 
الكويتــي للمحافظــة على 
بلده وأال يتأثروا باألحداث 

اإلقليمية.
ونقول للجيل من مواليد 
زوالــة  النعمــة   ٨٠-٩٠
فابتعــدوا عن املشــاحنات 
الذي  والتراشــق بالكلمات 
يؤثر على نســيج الكويت، 
ونحن تعرضنا لدرس عرفنا 
منــه العــدو مــن الصديق 
فأرجو أن تكونوا يدا واحدة.

التحريــر وبعد املفاوضات 
رجــع احمد. ومــن املواقف 
األخرى كنا متواجدين في 
ديوانية الوالد في الشــعب 
نســمع األخبــار طلبوا منا 
أال نتواجــد ورفض والدي 
الديوانية مفتوحة.  وظلت 
كمــا كان لدينا فــي منطقة 
الشعب ٩ شهداء تعذبوا في 
العراق منهم مشعل اخلليفي 
وطــارق الياقوت وقتلوهم 
في العراق. كما اخذوا اخي 
للسجن في الكويت في شهر 
١١ ألنه قطــع احلظر وطلع 
من البيت وتعرض للتعذيب 

١٠ أيام.
وأضــاف، موقــف آخــر 
شــقتي  دخلــوا  عندمــا 
وفتشوها كلها يسألون أين 

تضع الذخيرة.
ويوجه السويلم رسالة 
للشــعب الكويتــي قائــال: 
حافظوا على الكويت األرض 
املباركة، أنعــم اهللا تعالى 

شــعرت بشعور ال يوصف 
اختلطــت مشــاعري بــني 
السعادة والبكاء والتكبير 
والتهليــل وخرجــت مــع 
األهل في مسيرة االنتصار 
نعبر عن سعادتنا الغامرة 
بالتحرير. والفرصة كانت 
كبيــرة ال توصــف عندمــا 
دخلت قوات التحالف غطت 
الفرحة وقتها كل املآسي التي 

صادفتنا قبل التحرير
وال أنسى ردة فعل األهل 
وهــم يضحكــون ويبكون 
ويهللون ويكبرون، ونضم 
بعضنــا البعض، وأســرع 
األهل الــى تنظيف املناطق 
مخلفــات  مــن  الســكنية 
األســلحة وروحنا نطوف 
في الشوارع وأعالم الكويت 
كانــت تزيــن الســيارات 
نطلــق  وكنــا  واألبنيــة، 
الهــرن تعبيرا عن الفرحة، 
واألطفال حملوا علم الكويت، 
وقمنا بتوزيع احللوى على 

مطلق السويلم متحدثا إلى «األنباء»                                          (متني غوزال)

مطلق السويلم لـ«األنباء»: فرحة التحرير ال توصف 
اختلطت فيها املشاعر وغطت على ما قابلناه من املآسي

عمل في «تعاونية الشعب» منذ بداية الغزو يوزع الطعام على األسر في بيوتها

نستذكر بكل عرفان تضحيات شهدائنا األبرار ونحيي بكل إجالل وتقدير طواقم الصفوف األمامية ضد الوباء

جنود االحتالل رفعوا في وجهي الرشاش أثناء ذهابي للصالة وأخذوا ٢٠ مصليًا من املسجد

في منطقتنا بـ «الشعب» عذبوا ٩ شهداء وقتلوهم في العراق.. وأخذوا أخي إلى السجن في الكويت

لم نهتم بتلون مالبسنا من آثار حرق النفط وخرجنا نوزع احللوى ونرفع األعالم وجنوب شوارع الكويت

جمعت منطقة الشعب كل األطياف الذين تكافلوا وتعاونوا معًا
أقول للجيل اجلديد: ابتعدوا عن املشاحنات وتعلموا من الدرس

املبادرات اإلنسانية شيدت جسورًا قوية مع شعوب العالم وبلورت مفهوم الديبلوماسية اإلنسانية في أجّل مقاصده

الياسني: التعاونيون على العهد محافظون
رئيــس جمعيــة  هّنــأ 
اخلالديــة التعاونيــة خالد 
الياسني باسمه وباسم أعضاء 
اجلمعيــة،  إدارة  مجلــس 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
والشعب الكويتي مبناسبة 
مرور ٦٠ عاما على استقالل 
الكويــت، و٣٠ عامــا علــى 
الياســني  التحريــر. وقــال 
فــي تصريح صحافــي إنه 
بعد مسيرة حافلة بالعطاء 

استطاعت الكويت بسواعد أبنائها أن تتبوأ 
مكانة مرموقة بني دول العالم، وذلك ملا تتمتع 
به من إمكانيات مادية وبشرية سخرتها لتعزيز 
السالم ومساعدة احملتاجني ومواقف معروفة 
بالصدق والسعي الدائم لنشر ثقافة التسامح 

واملصاحلة وتغليب لغة العقل.

وأكد أن ذكرى االستقالل 
والتحريــر تأتي هــذا العام 
فــي ظــل ظــروف وبائيــة 
اســتثنائية تغيــب معهــا 
املســيرات واالحتفاالت في 
الشوارع والساحات، إال أن 
الفرح واالعتزاز باملناســبة 
ميأل القلوب واملنازل، مشيرا 
التعاونــي  العمــل  أن  إلــى 
ســيبقى منوذجا مميزا في 
الكويت وسيبقى التعاونيون 
على العهد في احلفاظ على 
املكتسبات وتأمني احتياجات 
املواطنني واملقيمني على هذه األرض الطيبة 
رغم الظروف الصعبة التي يعيشــها العالم 
أجمل. واستذكر الياسني إسهامات مؤسسي 
الكويت، وكذلك التضحيات الكبيرة واألرواح 
التي دفعت ثمنا لبقاء الكويت حرة. متضرعا 
إلى اهللا أن يعيد هذه املناسبة وقد زال الوباء.

خالد الياسني

«الهيئة اخليرية»: العمل اخليري «جتارة رابحة» مع اهللا 
مردودها ينعكس خيرًا وأمنًا واستقرارًا على وطننا املعطاء

الهيئــة  توجهــت أســرة 
اخليريــة اإلســالمية العاملية 
التهانــي وصــادق  بخالــص 
التبريكات إلى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد - حفظهما اهللا 
- والشعب الكويتي مبناسبة 
حلــول الذكرى الـــ ٦٠ للعيد 
الوطني والـ ٣٠ لعيد التحرير، 
سائلني اهللا سبحانه وتعالى 
أن يحفــظ الكويــت وأهلهــا 
واملقيمني على أرضها من كل 

مكروه وسوء.
وقالــت الهيئــة فــي بيان 
لهــا إن هــذه األيــام الوطنية 
الغالية احملفورة في ذاكرتنا، 
تطل علينــا وبالدنا العزيزة 
ترفــل في أجواء مــن احلرية 
واألمن واألمان والرخاء، وإننا 
إذ نستشعر قيمة هذه النعم 
املباركة، نتوجه إلى اهللا تعالى 
بعظيــم احلمد وبالغ الشــكر 
وجليل الثناء على هذه اآلالء 
التي حابانا بها، كما نرفع أكف 
الضراعة أن يدميها علينا، وأن 
تبقى كويتنا احلبيبة «أيقونة» 
وارفة لظالل اخلير والســالم 

في العالم.
الهيئــة وهــي  أن  وزادت 
تشارك أبناء الوطن ابتهاجهم 
وفرحتهم العارمة بهذه األحداث 
التاريخية املهمة، تستذكر بكل 
عرفان ووفاء وتقدير شهداءنا 
األبــرار الذين قدمــوا الغالي 
والنفيــس في صــد العدوان 
الغاشــم فــداء لهــذا الوطــن 

اخليــري الذي حمــى اهللا به 
بالدنا وأعادها إلى أهلها عزيزة 
كرميــة وآمنة مطمئنة يأتيها 
رزقهــا رغدا، وصدق رســول 
اهللا ژ: «صنائــع املعــروف 

تقي مصارع السوء».

العالم، لتستحضر الدور الرائد 
والعظيــم للعمــل اخليــري 
املتميزة ملؤسساته  واملواقف 
في مساندة الشعوب املنكوبة 
الفقيرة وإطالق  واملجتمعات 
املبادرات اإلنسانية والتنموية 
التي شيدت جسورا قوية مع 
شعوب العالم، وبلورت مفهوم 
الديبلوماســية اإلنسانية في 

أجل مقاصده.
أهــل  الهيئــة أن  وتؤكــد 
برهنــوا  األخيــار  الكويــت 
بحبهم للعمل اخليري ودعمهم 
ملســيرته على أنهــم أصحاب 
رسالة إنسانية سامية، وأنهم 
يدركون قيمة هذا العمل النبيل 
بوصفــه جتــارة رابحــة مع 
اهللا ســبحانه وتعالــى، وأن 
التجارة ينعكس  مردود هذه 
على هذا الوطــن خيرا وأمنا 
واستقرارا، فكم من فقير لهج 
بالدعاء للكويت وأهلها؟ وكم 
من محتاج دعا اهللا بأن يحفظ 
الكويــت وأميرها وشــعبها؟ 
وكم مــن أرملة رفعــت أكفها 
إلى السماء ودعت ألهل اخلير 
والعطاء؟ وكم من يتيم كانت 
كفالته خيرا وبركة على بالدنا؟

واهللا تعالى نسأل أن مين 
على وطننا العزيز باملزيد من 
االســتقرار والرخاء والتقدم 
واالزدهار، وأن يجعله واحة 
أمن وأمان وخير وســالم في 
ظل قيادة صاحب السمو األمير 
وســمو ولي العهد، وتضافر 
جهــود أبنائــه املخلصني في 

العمل على رفعته وعزته.

وفي هذا اإلطار يحثنا ديننا 
اإلســالمي احلنيف على حب 
هذا الوطن املعطاء والذود عن 
حياضه والدفــاع عن حلمته 
الوطنية، والعمل على ازدهاره 
وتقدمــه ونهضتــه، ولنا في 
النبــي ژ القــدوة احلســنة 
حينما خاطب مكة املكرمة لدى 
إكراهه على اخلروج منها قائال: 
«ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي، 
ولوال أن قومي أخرجوني منك 
ما ســكنت غيرك»، في إشارة 
واضحة إلى مكانة الوطن في 
اإلســالم. وأضــاف البيان أن 
الهيئة اخليرية وهي تتلقى هذه 
األيام سيال متدفقا من برقيات 
التهاني والتبريكات والرسائل 
املخلصة املفعمة بحب الكويت 
وشعبها الكرمي من جميع أنحاء 

توجهت بالتهنئة إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي مبناسبة األعياد الوطنية

د.عبداهللا املعتوق

احلبيب من أجل أن تبقى رايته 
خفاقة وشــامخة ترفرف في 

علياء سمائه.
واليــوم ونحــن نحتفــل 
الوطنيــة  املناســبات  بهــذه 
نحيــي بــكل إجــالل وتقدير 
إخواننا مــن الطواقم الطبية 
والشــرطية ومختلف أجهزة 
الدولــة واجلمعيات اخليرية 
الذين يعملون ليل نهار وبكل 
إخــالص وتفان في الصفوف 
األمامية فــي مواجهة جائحة 
«كوفيد - ١٩»، ســائلني اهللا 
لهم األمن والسالمة والعافية.
الهيئــة  تســتذكر  كمــا 
اخليريــة تاريخــا طويال من 
البــذل والعطــاء واقتفاء أثر 
األجداد واآلباء أصحاب األيادي 
البيضاء في دعم مسيرة العمل 

«إحياء التراث» ُتزين مبانيها بكلمات األمير

زّينــت جمعيــة إحياء التراث اإلســالمي 
مبانيهــا بلوحات حملت كلمــات من النطق 
السامي لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وذلك مشاركة منها في اليوم الوطني 
للكويت. ومن هذه الكلمات «إن هذه اجلائحة 
تستوجب منا اســتخالص العبر والعظات، 
فهي امتحان رباني لقــوة إمياننا وعزميتنا 

ومدعــاة لوحدة الصف والتالحم والتعاضد 
وتصويب مسيرتنا وجتسيد الروح الوطنية 
العالية التــي يتحلى بها أهل الكويت والتي 
جبلوا عليها منذ القدم، كما أنها موجبة لشكر 
املولى جل وعال على ما تفضل به علينا من 
نعم عظيمة وعلى رأسها نعمة اإلسالم واألمن 

واألمان ورغد العيش والصحة والعافية».

كلمات صاحب السمو تزين مبنى جمعية إحياء التراث

الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية

يومان تاريخيان مجيدان في شهر 
فبراير من كل عام حتتفل بهما الكويت 
الشــقيقة أرضا وقيادة وشعبا (اليوم 

الوطني ويوم التحرير).
عيدان لهما مكانة وتاريخ أمة تشاركها 
في ذلك منظومة دول مجلس التعاون 

الشقيقة وغيرها من دول العالم.
فرحتان مكللتان بأكاليل الزهور بكل 
األلوان أراهما بل أقلدهما بعمق احملبة 
والتآخي والتعاضد على أعناق كل أخ 
وأخت وطفل ألهلنا وأشقائنا في الكويت 
الغالية علينا من هنا من أهلكم في اململكة 
العربية الســعودية ومن قيادتنا وعلى 
رأســها خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ألخيه 
الشيخ نواف  األمير  الســمو  صاحب 

األحمد، حفظه اهللا ورعاه.
كم نحن نشــعر بالفخر واالعتزاز 
والوفاء بيننا والذي ال مســافة له وال 
حدود ونحن نشارك بقلوبنا معكم أهلنا 
وأشــقاءنا أفراحكم ومناسباتكم التي 
تتكرر كل عام، في عيد استقالل وطن 
شامخ بشموخ قيادته وشعبه وحترير 
أرض غالية علينا من براثن جار اعتدى 
واحتل في وضح النهــار دولة عربية 
خليجية دون خوف وال وجل من اهللا 
ومن شعوب ال ترضى بالغدر وال الضيم، 
وخابت توقعات العدو اآلثم، وفشــلت 
أحالمه وطموحاته، وتناسى ان لهذا الوطن 
وترابه ربا يحميه ويحافظ عليه، وذلك 
بفضل اهللا ثم األشقاء من عرب ومسلمني 
وجيران وعلى رأسهم حينذاك اململكة 
العربية السعودية بقيادة خادم احلرمني 
الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيزـ  رحمه 
اهللا وغفر لهـ  وتعاضده مع قائدها املغفور 
له األمير الراحل الشــيخ جابر األحمد 
وحتالفت معهما دول عربية وإسالمية 
ودولية ورجال املقاومة الكويتية البواسل 
جميعهم توحدوا وكافحوا وجاهدوا حتى 
عاد احلــق واألرض املغتصبة ألهلها، 
وعادت أرض الكويت اكثر قوة وصالبة 
ومنعة، والتف الشــعب الكويتي بكل 

أطيافه حول قيادتهم وتراب أرضهم.
وال ننسى جميعا صرخة امللك فهد 
بن عبدالعزيزـ  رحمه اهللاـ  عندما أعلن 
وخاطب العالم بصــوت القائد املؤمن 
ونخوة العربي األصيل وقال: يا تبقى 
الكويت والســعودية يا تنتهي الكويت 
والسعودية، يا نعيش سوى او منوت 
سوى هذا القرار اتخذته وال فيه سعودي 

إال وساند ووقف مع هذا القرار التاريخي.
ان احتفــال الكويت اليوم بأعيادها 
الوطنية هو منبع عزنا وفخرنا، وأؤكد 
من هنا من أرض احلرمني الشــريفني 
ومنبع الرسالة اخلامتة ومهبط الوحي 
وجارة املستجير وناصرة املظلوم على 
الظالم، وبالتحديد من الرياض عاصمة 
التي تواجه،  العربية السعودية  اململكة 
كما شقيقتها الكويت، حربا شرسة ال 
هوادة فيها من أعداء اإلســالم واألمة 
بشعوبها وثقافاتها، سيعمالن بدرجة 
عالية وأخوة صادقة مبساندة شعبيهما، 
وبعد التوكل على اهللا، على دحر قوى 
الشر واإلرهاب، واللتان تؤمنان بتعاضد 
األشقاء بدول مجلس التعاون واجلميع 
به كما نراهم اليوم يشاركون الكويت 
وشــعبها في أعيادهم الوطنية وكأنها 

في أوطانهم.
تهنئة من قلب أخوي محب لقيادة 
الكويت وألهلنا شعب الكويت الشقيق 
الــذي كان قبل جائحــة كورونا التي 
العالم وأوقفت مناســباته  اجتاحــت 
وأفراحه، كان الشعب الكويتي في كل 
عام يدق طبول الفــرح في كل أرجاء 
وطنه العزيــز.. ويذكرني بذلك اليوم 
الذي عشت معه فرحته قبل عدة سنوات 
مضت برفع رايته العالية اخلفاقة بساحة 
الصفاة بالكويت، وقرأت حلظتها على 
لسان أهلها ترديد العهد على االخالص 
والوالء والوفاء وانهم الدرع احلصينة.. 
واحلبل املتني.. لوطنهم وقيادتهم.. حتت 
راية العز وســيوف احلق، فداء لتراب 
أرضهم والدفاع عنها بالغالي والرخيص.
حفظ اهللا الكويت وشــعبها من كل 
حاقد وحاسد، وحفظ اهللا قيادتي بلدينا، 
وحفظ ألهلنا في دول مجلس التعاون 

ديارهم وأهليهم.
وال ننســى جميعا الدعاء بالرحمة 
أمير  الكبير  الراحــل  واملغفرة لألمير 
اإلنســانية الشيخ صباح األحمد فقيد 

الكويت والعالم أجمع.. رحمه اهللا.
وكل عــام وانتم أهل الكويت بخير 

وأمن واستقرار.. يا رب.
كل عام وانتم بخير
وكل احلب واملودة

لقيادة الكويت
وألهلنا هناك با أعيادكم
وحترير تراب ارضكم..
أمن واستقرار ورخاء
وعني اهللا ترعاكم..

تهنئة سعودية.. 
باألعياد الكويتية

عبداهللا بن محمد آل الشيخ ـ الرياض

ملشاهدة الڤيديو
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بدر احلميدي: ما الدول املرتبطة مع الكويت 
باتفاقيات قروض مع بيان قيمتها ومدة السداد؟

وجه النائب بدر احلميدي 
الى وزير اخلارجية  ســؤاال 
الشــيخ د.أحمد الناصر جاء 
كالتالــي: تعمــل الدولة بكل 
أجهزتها على اتخاذ اإلجراءات 
التي تدعــم مصــادر الدخل 
وتعــزز امليزانية الســنوية 
للدولــة فــي ظل ما شــهدته 
الساحة من انخفاض حاد في 
أسعار النفط على املستويني 
احمللي والدولــي، وزاد األمر 
صعوبــة مــا اجتــاح العالم 
والبالد من انتشــار ڤيروس 
كورونــا املســتجد (كوفيــد 
االقتصــاد  وأصــاب   (١٩ ـ 
الوطن باالنخفاض مما مثل 
سببا إضافيا ملصادر الدخل 

للميزانية العامة للدولة.
وفــي ظل هــذه الظروف 

االشراف على عالقات الكويت 
االقتصادية مع كل الدول.

وبالنظر إلى ما ســاد من 
متابعة حلقوق الكويت لدى 
الــدول األخــرى والناجمــة 
عــن العالقــات الدوليــة مع 
العديد من الدول من أقساط 
القروض ومصروفاتها اإلدارية 
إلى جانب نتائج االســتثمار 
في مختلــف البالد، وحرصا 
علــى حقوق الدولــة في هذا 
اخلصوص، وتقيدا بااللتزام 
بحمايــة املال العــام وتأمني 
مصــادره واجبا وطنيا وفق 
أحكام املادة ١٧ من الدستور 
التي أسست حمايته على أنه 
واجب على كل مواطن لذلك.

ووضعــا للحقائــق فــي 
صحيح نصابهــا، لذا يرجى 

ممثلة في القروض واألقساط 
غيــر املســددة ومصروفات 
التأخير في الســدد وحسب 
عقود القرض املبرمة مع كل 

دولة؟
٤ ـ مــا الــدول التــي تلقــت 
منحا ومســاعدات إنســانية 
أو اقتصادية أو مساهمة في 
التنمية والتطوير بكل منها؟ 
مــع بيان قيمــة كل منحة أو 
مســاعدة وتاريخها والسند 
االتفاقي أو التعهد الدولي الذي 

استند إليه في هذا الشأن.
٥ ـ مــا الفوائد أو االمتيازات 
التــي حصلت عليها الكويت 
واملنــح  القــروض  مقابــل 
واملساعدات املقدمة للعديد من 
الدول وذلك غير دعم العالقات 

السياسة مع كل منها؟

إفادتــي وتزويــدي باآلتــي 
مشــفوعا بــكل مــا يتطلبه 
الرد والبيان من مســتندات 

ومراسالت:
١ ـ مــا الدول التي ترتبط مع 
الكويت باتفاقيــات قروض 
منحت لها مــن الكويت؟ مع 
بيــان قيمة كل قــرض ومدة 

السداد وقيمة كل قسط.
٢ـ  هل واجهت الوزارة توقفا 
مــن بعض الدول عن ســداد 
األقســاط الدورية للقروض 
املمنوحة لها، ما هذه الدول؟ 
وعدد األقساط غير املسددة، 
ومدة التأخير في السداد كل 

دولة بالتفصيل.
٣ـ  ما اإلجراءات التي اتخذتها 
أو تزمع الوزارة املبادرة إلى 
اتخاذها السترداد هذه األموال 

بدر احلميدي

االستثنـائـيـــة، كـــــان مــن 
الــالزم واملالئم قيــام وزارة 
املاليــة القائمة على شــؤون 
للدولــة  العامــة  اخلزانــة 
وتوجيــه اســتثماراتها فــي 
الداخــل واخلارج إضافة إلى 

أسامة الشاهني: ما أسباب عدم قبول دفعات 
من خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي؟

أســامة  النائــب  أعلــن 
الشــاهني عن توجيه سؤال 
برملاني لوزير النفط د.محمد 
الفارس عن أسباب عدم قبول 
أي دفعات من خريجي هندسة 
البتــرول منذ عــام ٢٠١٩ في 

القطاع النفطي.
وقال الشاهني في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن هنــاك ٨٢ أســرة كويتية 
تعاني منذ شهور خالل هذه 
األزمة الصحية واالقتصادية 
من إقالة وإنهاء خدمات أربابها 

وهم ٨٢ مهندسا وموظفا في 
القطاع النفطي اخلاص قبلوا 
بآلية تكويت عقود التكويت 
احملمية واملضمونة من الدولة.
وبــني أن وزيــر النفــط 
وهاشــم هاشم تعهدا ووعدا 
بحل مشــكلتهم ولكنها إلى 

اآلن لم حتل.
وفي سياق متصل، أوضح 
أنــه منــذ عــام ٢٠١٩ لم يتم 
قبــول أي دفعة من خريجي 
البترول  وخريجات هندسة 
على الرغم من أنه التخصص 

البشــرية ملوافقتهــم علــى 
اقتراحــه بضــم تخصــص 
اجليولوجيا إلى التخصصات 
تطلبهــا  التــي  اجلامعيــة 
الشــركات النفطية اململوكة 
للدولــة، حيث إنــه منذ عام 
٢٠١٧ لم يتم قبول أي شخص 
يحمل تخصص اجليولوجيا 

في القطاع النفطي.
إلــى  احلكومــة  ودعــا 
االســتعجال بتنفيــذ هــذا 
االقتــراح ومعاجلة مشــكلة 

املسرحني الـ ٨٢.

الذي يفترض أن يكون األكثر 
طلبا في الكويت.

وأعلن عن توجيه سؤال 
برملانــي لوزيــر النفــط عن 
أسباب عدم قبولهم واملوعد 
احملــدد لقبولهــم وعدد غير 
الكويتيــني حملــة شــهادة 
هندسة البترول املوجودين 
في الشركات النفطية أو وزارة 

النفط حاليا.
من جانــب آخــر، توجه 
الشــاهني بالشــكر لزمالئه 
أعضاء جلنــة تنمية املوارد 

أسامة الشاهني

فرز الديحاني: عالوة «فئة متزوج» للموظفة الكويتية
قدم النائب فرز الديحاني 
اقتراحا بقانون بإضافة مادة 
جديدة برقم ١٨ إلى املرســوم 
بالقانون رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩ 
في شأن اخلدمة املدنية. وجاء 

القانون كما يلي:
مــادة أولــى: تضــاف إلى 
املرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة 
١٩٧٩ في شأن اخلدمة املدنية 

مادة جديدة:
املادة ١٨ مكرر:

أ - تستحق املوظفة الكويتية 
العــالوة االجتماعيــة بفئــة 
إذا كان زوجهــا ال  متــزوج 
يتقاضــى هــذه العــالوة من 

خزانة الدولة.

أوالدها املقررة قانونا إذا كان 
األب ال يتقاضاهــا من خزانة 
الدولة أو كانــت حاضنة وال 
تتقاضى نفقة ممن جتب عليه 
نفقتهم وفــي جميع األحوال 
تعتبر عالوة األوالد جزءا من 
النفقــة ج - مينح الرجل في 
حالــة الزواج عــالوة زوجية 
مبقدار ١٠٠ دينــار من تاريخ 
توقيع عقد القران وتصديقه.
مــادة ثانيــة: يلغــي كل 
حكم يتعارض مع أحكام هذا 

القانون.
مــادة ثالثة: علــى رئيس 
الــوزراء والــوزراء  مجلــس 
- كل فيمــا يخصــه - تنفيذ 

لذلــك يأتي هــذا االقتراح 
بقانون بــأن يتم إعطاء املرأة 
الكويتيــة او املتزوجــة مــن 
كويتي والعاملــة في القطاع 
احلكومــي او اخلــاص احلق 
في ضــم أبنائها فــي العالوة 
االجتماعية لغاية االبن السابع 
فــي حال عدم حصول زوجها 
على هذه العالوة ألي ســبب 

كان.
وجــاء في اقتــراح تعديل 
املرسوم ورفع العالوة الزوجية 
إلى ١٠٠ دينار شــهريا، وذلك 
الفاحــش  الغــالء  ملواجهــة 
لألسعار ولتشــجيع الشباب 

على الزواج.

هــذا القانون. وجاءت املذكرة 
اإليضاحية لالقتراح بقانون 
بإضافــة مادة جديدة برقم ١٨ 
مكــررا إلى املرســوم بقانون 
رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩ في شأن 
اخلدمة املدنيــة كالتالي: ألن 
هناك متايزا في تطبيق قوانني 
وقرارات اخلدمة املدنية بشأن 
العــالوة االجتماعية وعالوة 
األبناء، حيث يعطى كامل احلق 
للرجل املوظف بشموله ألبنائه 
في العالوة االجتماعية بينما 
يتم إبعاد املــرأة املوظفة عن 
هذا احلق اذا كانت متزوجة من 
غير كويتي او اذا كان زوجها 

غير موظف.

فرز الديحاني

ب - متنح املوظفة الكويتية 
واألجنبية املتزوجة من كويتي 
عــالوة باحلــد األقصــى عن 

مبارك العجمي يسأل عن مناقصة أبراج احلفر لـ«نفط الكويت»
وّجه النائب مبارك العجمي 
النفــط  إلــى وزيــر  ســؤاال 
والكهربــاء واملــاء د. محمــد 

الفارس جاء كالتالي:
في الوقت التي حسمت فيه 
شركة نفط الكويت املوافقة 
على توريد ٣١ برج حفر من ١٠ 
شركات محلية وعاملية بقيمة 
٣٥٠ مليون دينار، (ممارسة 
.(RFPابراج احلفر ٢٠٦٦٠٠٣

وفــي ظل هــذه الظروف 
للدولــة  الصعبــة  املاليــة 
ومحاولتها في تقليل نفقاتها.

نص السؤال
١ـ  ملــاذا متــت املوافقــة على 
 RFPترسية املمارسة ٢٠٦٦٠٠٣
علــى الشــركتني املصريتني 
شــركة ســينو ثروة مببلغ 
١٢٫٧٠٠٫٦٨٣ دينار لبرج احلفر 

وأن طبيعــة العمــل واحدة 
ومواصفات برج احلفر واحدة. 
أي بزيادة ٢ مليون دينار عن 
كل برج حفر عن أقل األسعار؟ 
وهل هناك توصية باملوافقة 
على ترسية هذه املمارسة على 

الشركتني املصريتني؟
٢ـ  ملاذا لم تفرض شركة نفط 
الكويت على هذه الشــركات 
أن تتساوى مع اقل االسعار 
وهي ١٠٫٨٦٤٫٠٠٠ دينار لبرج 
احلفر الواحد؟ أو إعادة طرح 
أبراج احلفر من جديد بآلية 
مدروسة ملنع الهدر املالي في 

خزينة الدولة؟
٣ ـ كيف تكافئ شركة سينو 
ثــروة باملوافقــة علــى هذه 
املمارســة (ممارســة ابــراج 
احلفــر RFP٢٠٦٦٠٠٣) علما 

٤ ـ هل لديكم علم أن شــركة 
ســينو ثروة بلغت خســائر 
ميزانيتها لعام ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠ 
(٣٣) مليون دوالر، وهل تعلم 
شركة نفط الكويت ما خسائر 
شركة سينو ثروة للعام ٢٠٢٠ 

ـ ٢٠٢١؟
٥ ـ هــل مت جتاهل العروض 
التي قدمتها بعض الشركات 
والتــي كانت أقل ســعرا من 
عــروض بعــض الشــركات 

الفائزة باملمارسة؟
٦ ـ هــل قامــت شــركة نفط 
الكويت بإعادة تقييم الوضع 
املالي والتشغيلي للشركات 
املتقدمة لهذه املمارسة للتأكد 
مــن مالءمتهــا وقدرتها على 
الوفاء بتطبيق اشــتراطات 

املمارسة؟

بأنهــا قد مت الترســية عليها 
مبناقصة مماثلة بنفط اخلليج 
(JO/sc٤٤٨/w٠١٨) في ســنة 
٢٠١٩ ولم تباشــر في تنفيذ 
العقد حتى وقتنا احلالي وهي 
متعثرة؟ وما اإلجراءات التي 
اتخــذت لتطبيــق الغرامات 
اليوميــة املتأخــرة لتنفيــذ 
املشــروع. وهــل مت تطبيق 
الغرامــات عليها؟ وهل متت 
املوافقة أو إعطاء شركة سينو 
ثروة عوامــل تغييرية على 
مــا تقدم بــه ظــرف العطاء 
بعــد ترســية املناقصة مثل 
تغيير الشركة املصنعة لبرج 
احلفر أو بلد املنشأ أو تغيير 
املضخــات العاملــة في هذه 
األبراج أو املعدات االساسية 

لصيانة اآلبار؟

مبارك العجمي

الواحد، وشركة احلفر املصرية 
(EDC) مببلــغ ١٢٫٩٤٤٫١٥٥ 
دينار لبــرج احلفر الواحد؟ 
علما أن أقل األسعار في هذه 
املمارســة كانت ١٠٫٨٦٤٫٠٠٠ 
دينار لبرج احلفــر الواحد. 

يوسف الغريب: زيادة املعاشات التقاعدية كل سنة
قدم النائب يوسف الغريب 
اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة 
األولى من املادة التاسعة من 
القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١ في 
شأن أحكام قانون التأمينات 
االجتماعية، وجــاء االقتراح 

كالتالي:
املــادة األولــى: يســتبدل 
بنص الفقرة األولى من املادة 
التاسعة من القانون رقم ٢٥ 
لسنة ٢٠٠١ املشار إليه النص 

اآلتي:
التقاعدية  تزاد املعاشات 
كل ســنة واعتبــارا من أول 
الشــهر التالي لتاريخ العمل 
بهذا القانون، وذلك بواقع ٣٠ 
دينارا شــهريا، ويعاد النظر 
كل ثالث ســنوات من تاريخ 
العمل بهذا القانون في مستوى 
املرتبات واملعاشات التقاعدية 
علــى ضــوء زيــادة نفقــات 

كل فيمــا يخصــه تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 

إقراره.
وجاءت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون بتعديــل 
املــادة  الفقــرة األولــى مــن 
التاسعة من القانون رقم ٢٥ 
لســنة ٢٠٠١ في شــأن أحكام 
قانون التأمينات االجتماعية، 

مبا يلي:
علــى الرغــم مــن زيــادة 
األعباء املعيشية على املواطن 
بعــد تقاعده مــن عمله لكن 
ووفقا لنظام املؤسسة العامة 
التأمينات االجتماعية يخفض 
راتبه التقاعدي بشــكل كبير 
عن آخر راتــب تقاضاه وفقا 
للجداول والنظم املعمول بها 
في املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، األمر الذي يصنع 
فجوة كبيرة بــني متطلباته 

التضخم،  املعيشة ومعدالت 
التي  وفقا للقواعد واألحكام 

يقررها مجلس الوزراء.
املــادة الثانيــة: يلغى كل 
حكم يتعارض مع أحكام هذا 

القانون. 
املادة الثالثة: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء - 

املتقاعديــن ســنويا يحتــم 
علينا أن نقف بجوار إخواننا 
املتقاعديــن الســيما في هذه 
الظروف احلالية التي يعاني 
منهــا اجلميــع وخاصة فئة 

املتقاعدين.
وقــد نصت املــادة األولى 
على زيادة على زيادة املعاشات 
التقاعدية كل سنة واعتبارا من 
أول الشهر التالي لتاريخ العمل 
بهذا القانون بواقع ٣٠ دينارا 
شهريا، ويعاد النظر كل ثالث 
سنوات من تاريخ العمل بهذا 
القانون في مستوى املرتبات 
واملعاشــات التقاعديــة على 
ضوء زيادة نفقات املعيشــة 
ومعــدالت التضخــم، وفقــا 
للقواعد واألحكام التي يقررها 
مجلس الوزراء، على أن يتم 
احتساب الزيادة السنوية مع 
بداية كل عام - شهر يناير.

التــي اعتــاد عليهــا ودخله 
الشهري الذي انخفض بسبب 

تقاعده.
حاجــة  منطلــق  ومــن 
املتقاعدين إلــى اإلنفاق على 
أعبائهم والتزاماتهم الشهرية 
التي تزداد كل فترة بســبب 
غالء املعيشــة، الســيما بعد 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
وبسبب قوة ومتانة الصندوق 
التأميني لدى املؤسسة العامة 
التأمينــات االجتماعية وهو 
صندوق زيادة املعاشات الذي 
أنشئ عام ٢٠٠١، فمن األولى أن 
نقف بجوار إخواننا املتقاعدين 
ونســهم في سد هذه الفجوة 

أو محاولة السيطرة عليها.
هــذا  ومتانــة  قــوة  إن 
الصنــدوق وزيــادة منــوه 
وارتفــاع رصيــده عاما بعد 
اآلخر من خــالل زيادة أعداد 

بواقع ٣٠ دينارًا ويعاد النظر كل ثالث سنوات في مستوى املرتبات على ضوء زيادة نفقات املعيشة

يوسف الغريب

خالد العتيبي: ما سبب تأخير تشغيل 
مستوصفي الفحيحيل والصباحية؟

النائــب خالــد  وجــه 
العتيبي سؤاال إلى وزير 
الصحة الشــيخ د.باســل 
الصبــاح قال في مقدمته: 
تعاني منطقتا الفحيحيل 
والصباحيــة مــن كثافة 
ســكانية عاليــة، وعلــى 
الكثافة  الرغم مــن هــذه 
املرتفعة لكــن املنطقتني 
يخدمهمــا مســتوصفان 
فقــط، ومع االحتــرازات 
الصحيــة لكورونا وحث 
وزارة الصحة على التباعد 

االجتماعــي واشــتراطها احلصول على 
موعد قبيل املراجعة الطبية للمستوصف 
واملراكــز الصحية ارتفعت مــدة انتظار 
الدور وتفاقمت قضية االنتظار بشكل عام 
السيما مع توجه وزارة الصحة لتطعيم 
املواطنني في املراكــز الصحية باملناطق 

مستقبال.
وفي ظل استمرار إغالق مركز الصباحية 
الغربــي الصحي منذ مــا يقارب العامني 

للصيانــة وعــدم تســلم 
الفحيحيــل  مســتوصف 
اجلديد الــذي مت االنتهاء 
منه منذ ما يقارب العامني 
تقريبا. لذا أرجو تزويدي 

باآلتي:
التــي  العوائــق  ١ - مــا 
أجلت تسليم مستوصف 
الغربي على  الصباحيــة 
الرغم من اكتمال صيانته 
بشكل كامل؟ ومن املتسبب 

في هذا التأخير؟
٢ - متــى ســتتم إعــادة 
افتتاح مستوصف الصباحية الغربي؟ 

٣ - ما خطة الوزارة جتاه املســتوصف 
اجلديــد بالفحيحيــل وكيفية تشــغيله 
والفئات املستهدفة، وملاذا لم تقم الوزارة 
بتسلمه على الرغم من االنتهاء من بنائه؟
٤ - هــل قامت الوزارة بتجهيز األجهزة 
الطبيــة والكــوادر الصحيــة واألخــرى 
املساندة لها لكل من مستوصفي الصباحية 

والفحيحيل؟

خالد العتيبي

محمد احلويلة لعدة وزراء: ما معوقات 
تنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية؟

وجه النائــب د. محمد 
احلويلــة حزمــة اســئلة 
الــى وزراء كل من التربية 
والتعليــم العالــي د. علي 
املضــف واملاليــة خليفــة 
حمــادة واالشــغال العامة 
البلدية  والدولة لشــؤون 
د. رنا الفــارس والعدل د. 
نواف الياســني والشؤون 
واألوقــاف  االجتماعيــة 
والشؤون االسالمية عيسى 
الكندري والنفــط ووزير 
الكهربــاء واملــاء د. محمد 

الفارس واإلســكان وزير الدولة لشــؤون 
اخلدمات د. عبداهللا معرفي واالعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري 
والصحة الشــيخ د. باسل الصباح جاءت 

كالتالي:
يترتب على تأخر تنفيذ مشروعات خطة 

الســنوية وتدني  التنمية 
نسب إجنازها عدم حتقيق 
األهداف الواردة في اخلطة 
اإلمنائية للدولة، مما يؤثر 
بالســلب على رفــع كفاءة 
اخلدمات املقدمة للمواطنني 
ويشــير لعدم اجلدية في 
تلــك  بتنفيــذ  اإلســراع 
املشاريع لتطوير خدماتها.

وعليــه يرجــى افادتي 
وتزويدي باآلتي:

١ـ  ما املعوقات التي تواجه 
الوزارة في تنفيذ مشاريع 

خطة التنمية السنوية؟
٢ـ  تزويدي ببيان مشاريع الوزارة املدرجة 
ضمن خطة التنمية السنوية املشار إليها؟ 
واملراحل التي وصلت إليها؟ واجلدول الزمني 
احملدد لكل مشــروع؟ وما مت صرفه عليها 

حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

استفسر عن املشاريع املدرجة ضمن اخلطة لكل وزارة

د.محمد احلويلة

مساعد العارضي: كم عدد 
بالغات شبهة غسيل األموال؟

وجه النائب مساعد العارضي سؤاال الى وزير العدل 
د.نواف الياسني جاء كالتالي: يرجى افادتي وتزويدي باآلتي: 
١ ـ كم عدد بالغات شبهة غسيل األموال التي احيلت الى 
النيابة العامة او هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» منذ ١ يناير 

٢٠١٦ وحتى ٣١ يناير ٢٠٢١؟
٢ـ  كم عدد القضايا شبهات غسيل األموال التي مت حفظها 
منذ ١ ينايــر ٢٠١٦ وحتى ٣١ يناير ٢٠٢١؟ وما اإلجراءات 

املتخذة حيال احلفظ؟

مساعد العارضي

مرزوق اخلليفة: ما سبب توقف 
مشروع الفحص الفني في اجلهراء؟

وجه النائب مرزوق اخلليفة سؤاال الى وزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي جاء كالتالي: ـ ملا كان هناك مبنى قيد 
التشييد والبناء تابع لإلدارة العامة للمرور إدارة مرور 
محافظة اجلهراء (الفحص الفني) على أن يكون قســما 
للفحص الفني خدمة ألهالي احملافظة واملناطق املجاورة 
لها، إال أن هذا املبنى توقفت األعمال به منذ أكثر من سنة. 

لذا، أرجو إفادتي باآلتي:
ـ تزويدي بصورة ضوئية من عقد الشركة املنفذة للمشروع 
مبينًا به (مدة العقدـ  تاريخ بداية ونهاية األعمالـ  قيمة 

العقد ـ قيمة الغرامات عن التأخير).
ـ ما سبب وقف الشركة ألعمالها واملضي قدما في تنفيذ 

مرزوق اخلليفةوإمتام البناء؟

عبداهللا الطريجي يطالب مجلس األمة 
بإصدار بيان دعم للسعودية

النائــب د.عبداهللا  أكد 
لــكل  الطريجــي تأييــده 
اإلجــراءات التي تقوم بها 
اململكة  الكبرى  الشــقيقة 
الســعودية في  العربيــة 
الدفاع عن سيادتها، معربا 
عن إدانته ورفضه حملاوالت 
اإلساءة لها واالضرار بأمنها 

وسالمة أراضيها.
وأضاف الطريجي ان ما 
ورد في تقرير الكونغرس 
األميركي في شأن اغتيال 
املواطن الســعودي جمال 

خاشقجي وما تبعه من حمالت مستعرة 
ضــد اململكة لن تزيد األشــقاء إال صالبة 
وقوة، ولن توقف سعي اململكة إلى تعزيز 
السلم ونبذ العنف واإلرهاب بدعم األحرار 

من األشقاء واألصدقاء في كل العالم.
ولفت إلى املواقف املشرفة التي كانت 

ومازالت نهج األشقاء في 
السعودية، مشــيدا بدور 
اململكة فــي حرب حترير 
الكويــت مــن االحتــالل 
العراقــــي ومساندتــهـــا 
الكويتـيـــــة،  الشــرعية 
واستمرار روح األخـــوة 
التي ســتبقى عصية على 
كل مــن يســعى إلى إثارة 
الفتنة والشقاق بني البلدين 
الشــقيقني ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وامتدح الطريجي بيان 
الدعم الصادر عن وزارة اخلارجية الكويتية 
لألشــقاء في الســعودية، مطالبا مجلس 
األمة باتخاذ موقف جماعي وإصدار بيان 
دعم يجســد ما يكنه األشقاء في البلدين 
من عالقــات ود ومحبة متجذرة، فقد كنا 

وسنظل معا في الرخاء والشدة.

أعرب عن ثقته بصمود اململكة واحلفاظ على سيادتها وسالمة أراضيها

د.عبداهللا الطريجي



األمنية
االثنني ١ مارس ٢٠٢١

12

خفر السواحل يحبط محاولة تهريب صقور وكراوين في عرض البحر
مبارك التنيب

أحبــط رجال اإلدارة العامة خلفر الســواحل يوم أمس 
االول محاولــة تهريــب عدد مــن الصقــور والكراوين الى 
داخــل البالد ومت توقيف مواطن في العقد الرابع من عمره 
والتحفظ على  ٨ أقفاص بداخلها الطيور املهربة، الى ذلك 
قــال املواطن املوقوف إنه تســلم الطيور من زورق إيراني 
عاد الى حيث أتى بعد أن سلمه الطيور واستلم منه قيمتها. 
وحول تفاصيل القضية قال مصدر أمني إن كاميرات املراقبة 
رصدت زورقا إيرانيا تسلل إلى داخل املياه اإلقليمية ليتم 
تتبعه وإرسال دورية بحرية له، إال أن الزورق عاد سريعا 
ومن خالل كاميرات املراقبة مت حتديد طراد آخر استلم منه 
أغراضا حيث كان االعتقاد االولي ان االمر متعلق مبخدرات، 
ليتم توقيف الطراد األخير وتبني أن بداخله عدد ٨ أقفاص 

بها صقور وكرواين.
على صعيد ذا صلة، قال مصدر أمني آخر إن جتارة هذه 
الطيور اجلارحة مربحة إذ يتم شراء الصقر من إيران بنحو 
٢٠٠ دينار وقد تباع داخل الكويت مبا يصل الى ٤٠٠٠ دينار.

تسلمها مواطن داخل املياه اإلقليمية من طراد إيراني

جتارة الكراوين والصقور مربحة

عسكري في «احلرس» يتهم 
سودانيًا بسرقة ٦١٩٠ دينارًا

مجهول بزي عسكري سلب هنديًا 
٦٠ دينارًا في «عبداهللا السالم»

سرقة ٦٧٠ دينارًا من بقالة في أسواق القرين

مواطن يتهم ابنيه بضربه والنيابة 
تصنف القضية «تبادل ضرب»

سعود عبدالعزيز

أخضع مواطن يعمل عســكريا فــي احلرس الوطني 
ووافد ســوداني الى التحقيق في مخفر شرطة اجلهراء 
على خلفية اتهام األول للثاني بسرقة ٦١٩٠ دينارا ورفض 
املدعــى عليه االتهامات التي وجهت إليه. واســتنادا الى 
مصدر امني فإن املبلغ مواطن ٣٧ عاما قال ان وافدا سودانيا 
قام بسرقته مقابل مستشفى خاص شهير في اجلهراء.

هــذا، ولم يحدد في ملف القضية مالبســات الواقعة 
بشــكل دقيق وإذا ما كان املبلغ سرق من مركبة املواطن 
أم ان املبلغ كان بحوزته وسرق منه، او ما اذا كانت هناك 
خالفات ســابقة بني الطرفني اســتدعت ما جاء في ملف 
قضية حملت عنوان سرقة وبرقم ٢٠٢١/٨٣ جنح اجلهراء.

أمير زكي

سجلت في مخفر شرطة عبداهللا السالم قضية سرقة 
عن طريق اســتخدام العنف وبتصنيف جنايات، وجاء 
تسجيل القضية عقب تقدم وافد هندي، وقال في بالغه انه 
وخالل توقفه مقابل منزل كفيله في عبداهللا السالم ق٤ 
توقفت أمامه مركبة بها شخص يرتدي الزي العسكري، 
مشــيرا الى ان الشــخص قام بضربه ونزع منه بالقوة 
حافظة كان بداخلها مبلغ ٦٠ دينارا، مشــيرا الى انه لم 
يتمكن مــن التقاط رقم لوحة املتهــم ومتت إحالة ملف 

القضية الى املباحث.

سعود عبدالعزيز

تعرضت بقالة تقع داخل أسواق 
القرين إلى الســرقة بعد كسر بابها 
اخلارجي واالستيالء من داخلها على 

مبلغ ٦٧٠ دينارا. وقال مصدر امني 
إن صاحــب البقالة ذكــر في قضية 
سجلها في مخفر شرطة مبارك الكبير 
انه ابلغ من قبل عمال البقالة الكائنة 
في اســواق القرين بتعرضها لكسر 

البــاب اخلارجي وســرقة املبلغ من 
داخل كاشير البقالة. وفور تسجيل 
قضية، مت اإليعاز الى فريق من األدلة 
اجلنائية ملعاينة موقع السرقة لرفع 

اآلثار.

سعود عبد العزيز

سجلت قضية عنف اسري في مخفر شرطة سعد 
العبداهللا وحملت مسمى تبادل بالضرب.

وقــال مصدر امني ان مواطنا (٥١ عاما) تقدم الى 
املخفــر وأبلغ ان ابنيه األول (٢٣ عاما) والثاني (٢٤ 
عاما) قاما بضربه، وأرفق تقريرا طبيا، وأردف املصدر 
لـ«األنباء» فور تســجيل قضية مت اســتدعاء املدعى 
عليهما، حيث اكدا ان ما حدث ليس ضربا وإمنا قام 
االب بضربهما على خلفية مشــكالت عائلية ومالية، 
وقاما بالدفاع عن نفســيهما وأن ما صدر عنهما هو 

مجرد رد فعل.
وأبديا اســتعدادا إلرفاق تقريرين طبيني وحدث 
ان ســمح لهما بذلك، حيث أرفقا تقريرين طبيني من 
مستشــفى اجلهــراء ليتم تصنيــف القضية كتبادل 

اعتداء بالضرب.

تصادم ثنائي يودي بحياة إيراني 
وحريق مركبة ومنزل

سعود عبدالعزيز

لقي وافد إيراني مصرعه في حادث تصادم ثنائي 
على طريق جاسم اخلرافي مقابل منطقة سعد العبداهللا 

امس األول.
وقال مصدر أمني إن احلادث عبارة عن تصادم بني 
سيارة صالون وشاحنة هاف لوري. من جهة أخرى، 
تعرضت مركبة الــى تلفيات جراء حريق يرجح انه 
ناجت عن متاس علــى طريق الفحيحيل، على صعيد 
آخر، متكنت فرق اإلطفاء من السيطرة على حريق شقة 
في عمارة استثمارية مبنطقة الرقعي مساء اجلمعة، 
وقام رجال إطفاء الشويخ بإخالء العمارة من السكان 
وإخمــاد احلريق من دون وقوع اي إصابات بشــرية 

هذا، وفتح حتقيق ملعرفة أسباب احلادث.

النيران تلتهم مركبة بالفحيحيل

دوة فحم تدخل إثيوبية في غيبوبة 
عميقة مبستشفى الفروانية

سعود عبدالعزيز

بعد أيام من وفاة خادمتني آســيويتني 
داخــل منــزل كفيلهما فــي منطقة صباح 
الناصر بسبب الدوة، وهو ما اشارت إليه 
«األنبــاء» في حينــه، حتــى كادت وافدة 
إثيوبيــة ان تلقــى مصرعهــا بفعل الدوة 
ايضا. هذا، وال تــزال الوافدة داخل غرفة 
العناية املركزة في مستشــفى الفروانية 
في حالة حرجة جراء استنشــاق الغازات 
السامة املنبعثة عن وسيلة التدفئة تلك. 
فيما جدد مصدر في «اإلطفاء» التأكيد على 
أهميــة اتخاذ كافة ســبل احليطة واحلذر 
خالل استخدام مدفأة الفحم مع اهمية عدم 
استخدامها داخل األماكن املغلقة وفي حالة 
اســتخدامها يتم اخراجها من املكان الذي 
متــت تدفئته مع التأكد مــن اخماد الفحم 
بشكل كامل. وحول تفاصيل القضية قال 

مصــدر امنــي ان وافدة إثيوبيــة ٣١ عاما 
وصلت الى مستشفى الفروانية في حالة 
حرجة بواسطة سيارة اسعاف، وتبني ان 
الوافدة في حالة غيبوبة عميقة وأفاد كفيل 
الوافدة وهو مواطن بأنه اصطحب اسرته 
واخلادمــة الى مخيم فــي كبد وأنها قامت 

بالنوم تاركة مدفأة الفحم الى جوارها.

صورة ارشيفية لدوة الفحم

ضبط ٢٤ شخصًا منهم ١٠ مطلوبني متلبسني بلعب القمار
متكنــت اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية «إدارة 
مباحث محافظة االحمدي» 
مــن ضبــط ٢٤ شــخصا 

متلبسني بلعب القمار.
وأوضحت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية انه وردت 
معلومــات تفيــد بوجود 
شــقة في إحــدى مناطق 
محافظــة األحمــدي تدار 
للعب القمــار واملراهنات 
من خالل شبكة اإلنترنت، 
وعليه مت تشــكيل فريق 
بحث وحتري وبعد التأكد 
من صحة املعلومات مت اخذ 
اإلذن القانونــي ومداهمة 
الشقة، وضبط ٢٤ شخصا 

مبالغ ماليــة تقدر بنحو 
٣٠٠٠ دينار كويتي وأدوات 

لعب القمار.
وعليــه مت ضبطهــم 

وإحالتهم مع املضبوطات 
الــى جهــات االختصاص 
التخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة بحقهم.

أدوات لعب القمار واملبالغ املضبوطة

متلبســني بلعــب القمار، 
وعند االستعالم عنهم تبني 
ان من بينهم ١٠ اشخاص 
مطلوبني، كمــا مت ضبط 

إهانة مفتشني في البلدية وضربهما واالصطدام 
مبركبتهما في «سعد العبداهللا»

مشاجرة مختلطة بني اجلنسني تختتم بإتالف مركبة مواطنة

سعود عبدالعزيز

احتجز شاب بدون (١٩ عاما) في نظارة 
مخفر شــرطة ســعد العبداهللا على ذمة 
قضية إهانــة موظف عام وتبادل ضرب 
وإتالف مال الغير وأرفق اطراف القضية 
تقاريــر طبية فيما حملــت القضية رقم 

٢٠٢١/٦١ جنح سعد العبداهللا.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت 
بالغا يفيد بتعرض مفتشني للضرب اثناء 
مخالفة احدى البقاالت املتنقلة في منطقة 

سعد العبداهللا.
وقال مصدر أمني لـ«األنباء» ان رجال 
االمن وما ان وصلوا الى موقع البالغ حتى 
استمعوا الى افادات اطراف القضية، حيث 
قال املفتشان انهما كانا يحرران مخالفة 

إلحدى البقاالت املتنقلة وجاء شاب بدون 
قام بإهانتهما وسبهما وضربهما ولم يكتف 
بذلــك، بل تعمد االصطــدام مبركبة كانا 
على متنها اال ان البدون قال انه تعرض 
للضرب هو اآلخر. هذا، ولم يعرف ما اذا 
كانت املركبة التــي تعرضت لالصطدام 
املتعمد تخص احد املفتشني ام انها ملك 

لبلدية الكويت، حيث يعمل املوظفان.

أمير زكي

شــهدت منطقة جابر األحمد مشاجرة 
مختلطــة شــارك فيهــا فتاتان وشــابان 
واختتمت املشاجرة التي سجلت في مخفر 
شرطة جابر األحمد بقضية حملت مسمى 
تبادل ضرب وإتالف عمدي ملركبة مواطنة. 

هذا ومت تصنيف القضية كجنح أحداث نظرا 
ألن احد أطرافها لم يكمل السن القانونية.

وحول تفاصيل القضية، قال مصدر 
أمني ان مواطنة (٣٧ عاما) تقدمت الى 
مخفر الشرطة وقالت ان ابنها (١٨ عاما) 
وابنتها (١٦ عاما) تعرضا للضرب من 
قبل فتاة ويرافقها آخر وان املشــاجرة 

حدثت مقابل منزل مستأجر في منطقة 
جابر األحمد، مشــيرة الى ان مركبتها 
والتــي كانت في عهدة ابنتها تعرضت 
للضــرر بفعل االصطــدام املتعمد بها، 
ولفتت الى ان الطرف اآلخر من املشاجرة 
يقيــم فــي ذات املبنى الــذي تقيم فيه 
وأرفقت في ملف القضية تقارير طبية.

براءة مهندس من سرقة حديد
عبدالكرمي أحمد

ألغــت محكمة متييز 
اجلنح حكم محكمة اجلنح 
املستأنفة القاضي بحبس 
مهنــدس ملــدة ســنة مع 
الشــغل والنفاذ، وقضت 
مجددا ببراءته من تهمة 
ســرقة كميــة كبيرة من 
احلديد خاصة مبشروع 

الشركة التي يعمل بها.
وكانت الشركة قد أقامت 
شكوى اتهمت بها عددا من 

موظفيهــا بســرقة كمية كبيــرة من احلديــد اخلاص بأحد 
مشاريعها، وعلى ضوء ذلك مت ضبط ثالثة متهمني متلبسني 
بالســرقة، وقد أرشد أحدهم على املهندس واتهمه بأنه من 
أعطاه األوامر، واستنادا لذلك ألقي القبض على األخير وأحيل 
إلــى احملاكمة. وأمام محكمة متييز اجلنح دفع وكيل املتهم 
احملامي أحمد احلمادي بخطأ محكمة املوضوع باالستدالل 

وعدم استنادها إلى دليل واحد سوى أقوال أحد املتهمني.

احملامي أحمد احلمادي
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بالـ «كورونا» 
احكرونا ليش؟!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

احلالة السياسية 
في الكويت!

شخطة قلم

د.ظاهر هادي املركز

إن احلديث عن مستقبل الدميوقراطيات في العالم، حديث ممتد، 
ومتشــعب، وقد حتدثت فيه غير مرة، وفي أكثر من مناسبة.. من 
خالل أكثر من مقالة إحداها مقالتي عن احلرب العاملية الثانية، وما 
جرته من ويالت، وأنه يجدر بنا أن نتعلم من دروسها، كي نتفادى 
حربا جديدة.. ومن دروســها نشــأة نظام الدميوقراطيات الذي 
حافظ على احتاد العالم، بدال من االنشقاقات التي أدت إلى إشعال 
احلرب. كما حتدثت في مايو من عام ٢٠٢٠ عن أزمة الدميوقراطية 

وأنها في خطر. 
لقد فقدت الدميوقراطية مرجعيتها، منذ بداية العقد الثاني من 
هذا العام في مواجهة الشــعبوية، نظرا للظروف االستثنائية التي 
مير بها العالم في هذا العــام من وباء وأزمات اقتصادية وصحية 
كشــفت عيوبا كثيرة في النظام العاملي، وأصبحنا نعيش في عالم 

ليس فيه نظام عاملي وال قيادة عاملية.
وهذا ما أعاد التحدث به الرئيس األميركي املنتخب (جو بايدن) 
بعد تبرئة سلفه (دونالد ترامب) أمام مجلس الشيوخ قائال: «إن ما 
جرى يذكرنا بأن الدميوقراطية هشة.. وحتتاج ملن يدافع عنها».. 
وورد حديثــه هذا في مقال نشــرته الـــ BBC العربية بتاريخ ١٤ 

فبراير من عام ٢٠٢١.
كما أعاد التأكيد على هشاشة الدميوقراطية في مقال نشره موقع 
اخلليج بتاريخ ١٩ من الشــهر والعام نفسهما قائال: «إن الكرملني 
يهاجم دميوقراطياتنا ويريد إضعاف مشروعنا األوروبي وحلفنا 
في شمال األطلسي.. من خالل تقويض عزميتنا، فمن األسهل عليه 
ترهيب دول وحيدة بدال من التفاوض مع مجتمع عابر لألطلســي 

قوي وموحد».
كما يشير (بايدن) إلى عزم واشنطن استعادة ثقة أوروبا، محذرا 
من العودة إلى تكتالت احلرب الباردة، وهذا ما كنت قد حذرت منه 
سابقا عندما حتدثت عن ضرورة االســتفادة من دروس احلرب 

العاملية الثانية، كي ال تقوم حرب عاملية ثالثة.
إن تعرض الدميوقراطيات إلى خطر متدد الشــعبوية يهددها 
بالــزوال، إن بقيت الدميوقراطية على حالهــا ولم جتد من يدافع 
عنها، خصوصا ونحــن نعلم أن الواليات املتحدة هي التي يعدها 
العالم املهد األول لها! وال ننس أننا أمام موجة شعبوية تغزو العالم، 
وترتبط مبالمح اجتماعية، وأخرى نفسية وترتبط بأمناط سياسية 
ال تعزى أليديولوجيات سائدة كاالشتراكية، أو الليبرالية أو سواهما.

ال ريب في أن الدميوقراطية عمل شاق، وأننا كلما همشنا النخب 
املجتمعية، ازدادنا قناعة بأن فئات الشــعب التي تريد «استبدال 
املواقع» غير مجهزة معرفيا.. وأما الواليات املتحدة وبعدها املهد األول 
واملدافع عن الدميوقراطية في العالم، فعليها الصحوة والدفاع عن 
دميوقراطيتها كي ال تتراجع هيبتها وتفشل مسيرتها.. فالشعبويون 
في االنتظار ويدعون بأنهم في مركز وسطي بني اليسار واليمني، 
وقد ارتفعت أســهمهم، وازداد االهتمــام بدعوتهم وبظهورهم.. 
وقياسا إلى العصر الذهبي للدميوقراطية عام ١٩٤٥ عندما لم تتجاوز 
دميوقراطيــات العالم أكثر من ١٢ دميوقراطية، نرى كيف ارتفعت 
أعداد الدول التي تنتهجها مع نهاية القرن إلى ٨٧ دولة على مستوى 
العالم.. ولكن مع األســف فقد انقلبت األحوال في العقد الثاني من 
القرن احلادي والعشرين وتوقف الدخول في طريق الدميوقراطيات 

لصالح الشعبوية.
الدميوقراطية ليست لعبة، ويتطلب الدخول في سباقها احتراما 
متبادال لذوي اآلراء املختلفة، كمــا يتطلب حتديد جيد املعلومات 
واألخبار من رديئها، والتزام االنضباط، واتباع املنطق.. أما في ظل 
سيادة وسائل التواصل االجتماعي على املشهد العاملي اليوم فكم 
يعد صعبا على من ميتلك مدونة أو منصة أن يرفع من يريد أو يذم 
من يريد! وينشغل الناس في أخبار مكذوبة أو مصنوعة ويصعب 
عليهــم التمييز.. وإنه في الوقت الــذي تتطلب فيه الدميوقراطية 
العديد من التحضيرات واملتطلبــات والركائز من الدولة وأبنائها، 

تكتفي الشعبوية مبطلب واحد هو الوالء اجلماهيري.
لقــد زادت تلــك املقارنة من حجم التشــاؤم لدينا من رجوع 
الدميوقراطية إلى ســابق عهدها.. وزيادة اإلميان مبقوماتها، وما 
ســتجلبه من خير.. بل إن مستقبل الدميوقراطية اليوم في خطر 
ليس بســبب ما ذكره الرئيس بايدن، وما كنا قد حتدثنا به مرارا، 
بل بسبب خوف الناس من املستقبل الضبابي الذي ينتظرهم في 
أوطانهم! وارتفعت األصوات بعد اإلغالقات واحلظر الشامل بسبب 
الوباء بالشعارات التي تعلي من قيمة (األنا) على حساب الشعارات 
التي تعلي من قيمة (نحن).. وهذا ليس من الدميوقراطية في شيء، 
فالعالم لنا جميعا.. وليــس ألحد فضل على آخر وال لدولة فضل 

على أخرى في استمرار معيشتنا وازدهارها.

حتتفل بالدنا الكويت بعيد التحرير املصادف في ٢٦ من فبراير 
وهو شــهر االحتفاالت فيه يوم االســتقالل ويوم التحرير وهما 
مناســبتان عزيزتان على أبناء الشعب الكويتي الذي ساهم بشكل 
فعال في حترير بالده من براثن الغزو العراقي البغيض الذي انتهك 
احلرمات اإلسالمية واألخوة العربية واملواثيق الدولية باالعتداء على 
اجلار وقتل أبنائه ونهب ممتلكاته في أبشــع جرمية دولية ترتكب 

في هذا العصر.
إن أجواء الفرح والبهجة تعم الكويت احتفاال بعيدي االستقالل 
والتحرير مســتذكرين بكل فخر القادة العظام الذين بذلوا اجلهد 
وعملوا لتحرير الكويت ومنهم املغفور له بإذن اهللا الشــيخ جابر 
األحمد، رحمه اهللا، الذي خاطب العالم في مقر األمم املتحدة في أبسط 
الكلمات فظهرت أقوى املواقف املؤيدة للشرعية الكويتية، ونستذكر 
بكل فخر بطل التحرير املغفور له الشــيخ سعد العبداهللا الصباح، 
رحمه اهللا، حيث بذل جهدا جبارا من العمل الدؤوب لتحرير بالده، 
وموقف سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، حيث 
سخر الديبلوماسية الدولية لصالح األزمة اخلليجية وشعوب وقادة 
دول اخلليج، رحمهم اهللا، الذين وقفوا املوقف البطولي املشــرف 
وساهمت دول مجلس التعاون في حترير الكويت بتسخير قدراتها 
العسكرية والديبلوماســية، وكذلك القادة العرب املخلصني وقادة 
دول العالم الصديقة الذين لهم كل الشكر والتقدير ملساهمتهم في 

عودة احلق ألصحابه.
نقف في هذا اليوم املجيد نســتذكر شهداء الكويت واألسرى 
احملرريــن األبطال ورجال املقاومة الذيــن واجهوا العدو العراقي 

بأرواحهم في مشهد بطولي يسجله التاريخ على مر العصور.
أبدع األمير خالد الفيصل حني قال:

الباغــي علــى  اللــي  الكويــت  يــا 
عصيت يوم بعض الربع ينســى املكرمات

يوم بان الغدر قلنا له خسيت كل شيطان
رجمنــاه بحصــاه دارت الدنيــا عليهم

واعتليت وانهزم جيش النفوس اخلاينات
الكويت جنمة الســماء عــادت حرة أبية

فهنيئا لبالدنا الكويت وشعبها أعياد التحرير وللقيادة احلكيمة 
لصاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشــعل األحمد، كل التهاني واألمنيات، مبتهلني إلى 
رب العزة واجلالل أن تكون الكويت واحة أمن وأمان وبالد مستقلة 

تعيش بعز ورخاء.

توقف تيار كهرباء مشــرف 
ظهــرا فأحال يــوم أعيادنا إلى 
ظالم دامس داخــل منازلنا لوال 
شحن نقالنا للحركة داخل منازلنا 
قاربت ساعاتها ٧ مساء وجواب 
الوزارة «طولوا بالكم أمال حترقع!» 
والطوارئ «ال يسوي قرقر بابا!» 
ومسؤولهم «ما يصير خاطركم إال 

طيب بعد ساعات!».
هكذا مت مهرجان ذكرى ليالي 
البغيــض صوتا وصورة  الغزو 
نشــرحه لألحفاد كما حصل لنا 
من جار الشمال ناكر جميلنا عليه 
وحزبه اللعني! وزاد على ذلك منذ 
بداية أمطار املوسم هذا العام ارتفاع 
«روائح مجــاري محافظتنا من 
املناطق احمليطة مبفاعل مركز حتلية 
مشــرف مبوقعها ق ٧ للمنطقة 
الديبلوماسية، إضافة حملطة وتناكر 
مياههــا العذبة ومتخطر تناكرها 
وتخريــب طريق الغوص الدولي 
وخسائر جتديده بجسوره العمالقة 
وربطه مبحافظات األحمدي ومبارك 
الكبير طالــت أعماركم! بالعودة 
لكورونا بعد جرعات لقاحها دمرتنا 
روائح التحلية للمجاري بعبورها 
من فتحات راجع تكييف وتهوية 
منازلنا وغرف نومنا نحن وأطفالنا 
وعيالنا بشكل ال يطاق وتداخلها مع 

مجاري أمطار هذا املوسم.
«احكرونــا والكورونا تغلق 
مقاهي وموالت احملافظات وحتكرنا 
داخل منازلنا بتلك الغازات السامة 
ألبداننا»، نناشدكم التكرم بزيارتنا 
ســاعة ذروة تصاعدها وروائح 
نسيمها، فشلنا مع ضيوفنا من 
السفارات  ديبلوماسيي ســكان 
مبشــرف! زاد ذلك قهرا انقطاع 
كيبل كهربائنا الشــتوي وضيع 
العنوان لالنقطاع الصيفي بعض 
األحيــان! هل هذا ختــام يليق 
مبناســبة وطنية لهذا العنوان يا 
النشامى ياما  فرســان وزاراتها 
شفنا ياما العجب «ملنتصف شهر 

اخليرات رجب الكرمي!».

قبل يومــني احتفلت الكويت 
الوطنية  باألعياد  حكومة وشعبا 
والتحريــر، ســتون عامــا من 
الوطني  االستقالل واالستحقاق 
وثالثون عاما مــن التحرير من 
الغــزو الصدامي الغاشــم على 
دولتنــا العزيــزة، وحتول دولة 
مدنية قامت على النظام السياسي 
الرشيد والدميقراطية التي شكلت 
صورة الدولة احلديثة ومؤسساتها 
وأنظمتهــا، اداريــة وقانونيــة 
واقتصادية واجتماعية وعلمية، 
في سباق مع الزمن لتطور الدولة 

وشعبها في شتى امليادين.
ولكن من ستني عاما نعاني حالة 
خاصة وهي احلالة السياسية التي 
تختزل كل إجنازات وتنمية الدولة 
بكل مجاالتها وتوقف احلياة عند 
احلالة السياسية وتطغى على كل 
اخلطابات االقتصادية واالجتماعية 
والعلمية في الكويت.  هنا أطرح 
سؤاال حير املفكرين والعلماء وأهل 
االختصاص: ما هي املشكلة التي 

تعاني منها الدولة وأنظمتها؟
هل هي عــدم نضوج وفهم 
التجربــة الدميوقراطية؟ هل هي 
مشــكلة التيارات السياسية في 
الكويت دون رؤية وأهداف عملية 
واقعية حلل املشكالت التي تعاني 
الدولة؟ هل مشــكلة نظام  منها 

تربوي ومخرجات التعليم؟ 
تســاؤالت أطرحها على أهل 
االختصاص واملهتمني في الشأن 
العام: هل نعانــي من ازدواجية 
املعايير والشخصية؟ الكل ينادي 
ويطلب حملاربة الفساد بكل مجاالته 

في الدولة.
العرب  شــخطة قلم: يقال «نحن 
النقــد وال نرغب  نخشــى من 
باالقتراب من اإلنسان الصريح 
ال نرحب به كصديق أو قريب أو 
زميل، ألننا مدمنون على املداهنة 
أو الصمت عن أخطائنا، لهذا جند 
أنفســنا محاطــني بجيوش من 
لهذا تتفاقم  املنافقني واألغبيــاء 
أخطاؤنا اكثر ويتضرر الكثيرون 

قبل إصالح ذلك اخلطأ».

وستكون «التربية» أمام معضلة تعويض 
وتأجيل الدراسة في الكثير من املدارس 

املوبوءة.
الوزير أرغب في  معالي  ٭ نقطة أخيرة: 
لفت نظر معاليكــم ألمرين يوضحان 
مدى اخللل في بعض القرارات التعليمية:

١- رمضان باقي عليه شهر تقريبا وإلى 
اآلن لم تعلن «التربية» حســم مواعيد 

الدوام فيه!.
٢- من أغرب األمــور التي جتري في 
وزارتــك يا معالي الوزيــر أن معلمة 
الروضة التي تعتبر نســبة احلضور 
في فصلهــا األونالين صفرا يعني ال 
يوجد فيه أطفال متاما هي مجبرة على 
احلضور في الروضة التاسعة صباحا 
كل يوم وشرح وتقدمي الدرس.. شرحه 

وتقدميه ملن؟!
فقط أمثلــة قليلة يا معالي الوزير 
حتتاج تدخلك وحسم األمور مبا تراه 
في مصلحة الطالب واملعلم وما يتوافق 

مع املنطق واملعقول.

فلكم منا كل الشكر والتقدير على 
مشاركتكم األخوية الصادقة التي تعبر 

عن روح األسرة اخلليجية الواحدة.
أمــا في دولة قطــر املجد فكانت 
املشاركة من نوع آخر، حيث مت افتتاح 
مشروع «محور صباح األحمد»، تزامنا 
مع احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية، 
حيث يعد املشروع من أحد أهم وأكبر 
مشــاريع البنية التحتيــة بالعاصمة 
الدوحــة، وتأتي هذه املبادرة الكرمية 
من صاحب الســمو الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني أمير قطر تخليدا لدور 
األمير الراحل، طيب اهللا ثراه، في سعيه 
باملصاحلة بني األشقاء وتتويجا جلهود 
الكويت للّم الشمل وحتقيق املصاحلة 

اخلليجية.
اهللا يغفر ويرحم ملن سعى في لم 
شــمل اخلليج األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، وميــد بعمر صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، الذي ساهم في إعادة وحدة 
الصف واملصاحلة بني القادة األشقاء 

في منظومة مجلس التعاون.
أخيرا نقول لألشقاء في اخلليج ما 

قصرتوا كفيتوا ووفيتوا.

ليسجل التاريخ.
وال ننسى الوقفة الكبيرة لألصدقاء 
في أميركا وبريطانيا وجميع دول التحالف 
لنصرة احلق الكويتي، ويا لها من ذكرى 
عظيمة عندما قال الرئيس األميركي الراحل 
جورج بوش للسفير الكويتي في أميركا 
الشيخ سعود الناصر الصباح، رحمه اهللا، 
في يوم ٢٦ فبراير ١٩٩١ (السيد سفير 

الكويت الكويت اآلن حرة).
لقد لعبت األمم املتحدة دورا محوريا 
في القضية الكويتية، نتمنى أن يكون 
نفــس املوقف مــع القضايــا العربية 

واإلسالمية.
لن ننسى أيام الغزو املرة جيال بعد 
جيل، ولن ننسى من وقف معنا ويجب 
على وزارة التربية أال تبعد أحداث الغزو 
الغاشم عن املناهج الدراسية، ففيها دروس 
عظيمة في الوحدة الوطنية وحب الشعب 

لنظامه وحب نظامه له  .

مشاعرهم، مثلما ننزعج نحن من أفكار 
الناس جتاهنا وهم ال يعلمون ما تفيض 
به مكنوناتنا، وبكلمات لألسف قد يتأملون 
عند ســماعها، فبذلك نحن نسيء لهم 

وسنؤثر على توازن نفسياتهم اكثر.
في الوقت الــذي يكونون هم فيه 
بأمس احلاجة لالحتواء والفهم، ال للتوبيخ 
واللوم، ال للجدال الذي ال يحوي سوى 

االنتقاد والهيمنة.
فالبد أنهم ميتلكون طرقهم اخلاصة 
التعامــل والتكيف مع  والفردية فــي 
التــي واجهتهم،  مواقفهم وأوضاعهم 
الذي  الوقت،  ولكنهم يحتاجون لبعض 
اتباع استراتيجيات جديدة  قد ميكنهم 
قد تساعدهم على تنقيح أفكارهم التي 
جتول فــي خواطرهم، ذلك وألنهم في 

صدد التغيير.
كما ال تستغرب ان وجدتهم يتأرجحون 
أحيانا ما بني التردد واخلوف والشكة، 
الثقة والطمأنينة، فذلك  وما بني فقدان 
التغيير مبنزلة طفرة بالنسبة لهم، كونه 

يشمل تفاصيل حياتهم.
فــال تأت انت وترســمها لهم وفقا 

لرغباتك ومزاجك بالفرض واإلجبار!

مقنعة.. الذي يحدث هو تعريض الطاقم 
التدريسي واإلداري في املدارس خلطر 
العدوى من هذا الوباء اخلبيث، ويكفي 
أن يصاب مدرس أو إداري واحد لينقل 
العدوى للمدرســة بالكامــل، ولك أن 
تتصور يا معالي الوزير، ماذا سيحل 
بالعملية التعليمية إذا انتشر هذا الوباء 
في مدرســة بالكامل سيتعثر اجلدول 
الدراسي وســيختل التقومي التعليمي 

صباح األحمد على أحد أهم الشوارع 
احليوية في دبي تخليدا لذكرى الفقيد، 
وتقديرا لدوره الكبير وجهوده املبذولة 
في دعم مسيرة العمل اخلليجي املشترك 
بني الدول اخلليجية وهذه البادرة ليست 
بغريبة على القيادة الكرمية والشعب 

اإلماراتي الوفي.
وكذلك احلال فــي عمان ومملكة 
البحريــن، حيث تواجــدت األجواء 
االحتفاليــة في كل مكان ســواء من 
خالل البرامج املشتركة التي تبني تطور 
ونهضة الكويت في مختلف املجاالت أو 
من خالل تزيني املرافق بعلم الكويت.

كالبلسم في جراح الكويتيني، وال ينسى 
الكويتيــون كلمة امللك فهد، رحمه اهللا، 
عندما قال «لم يعد هناك سعودية أو كويت 
يا ترجع الكويت أو تذهب السعودية مع 
الكويت»، ونحن هنا ال ننســى الوقفة 
العظيمة لبعض الدول العربية مثل مصر 
وسورية، كذلك ال ننسى من وقف ضدنا 

وماذا أرجي من حياة تكدرت
ولو قد صفت كانت كأحالم نائم
وما بني الوعــي واإلدراك يجب ان 
تعلم انت أن كل شخص في هذه الدنيا 
يخوض معركة خاصة تتعلق به، جتهلها 

وال تعرف شيئا عنها.
نعم، جميعنا يختلف من شــخص 
آلخر، نعم تختلف حتى تلك املنغصات 
التي قد اعترضت طريق كل منا، وما إلى 
ذلك من أسباب، لذلك فنحن مسؤولون 
ومحاســبون على أفكارنا التي نطلقها 
دون تأن على غيرنا، فنزعجهم ونؤذي 

وأساسا ملاذا يأتي املدرسة وهو يستطيع 
تقدمي حصته ودرسه من بيته باستخدام 

أي نوع من األجهزة الذكية؟
معالي الوزيــر د.علي املضف، لو 
تكرمت وجه هذا السؤال لوكيل التعليم 
الذين يصرون على  العام وللموجهني 
املعلمــني واملعلمات والطاقم  حضور 

اإلداري للمدرسة.. ما الهدف؟
إجابات  مستحيل يقدمون ملعاليك 

فحملت مشاركتهم شعار «مصير واحد 
وأهداف مشتركة»، حيث مت تخصيص 
فعاليات خاصة مبناسبة العيد الوطني 
إضافة إلى اتشاح عدد من معالم الدولة 
الكويت كذلك تخصيص  بألوان علم 
برامج تلفزيونية تبرز حجم العالقة بني 
الشقيقني والتعاون املشترك  البلدين 

على كل األصعدة. 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشــيخ محمد بن 
راشد الذي يعجز اللسان عن شكره 
أفراحها بزف بشرى  الكويت  شارك 
إطالق اسم سمو األمير الراحل الشيخ 

وكلنا نذكر الــدور الرائد للمقاومة 
الكويتية الباسلة والتي أرعبت احملتلني 
والــدور الرائد للجان التكافل في إدارة 
اجلمعيات التعاونية وكذلك دور الشباب 
الكويتي رجاال ونساء في العمل اليومي، 
ان وقوف مجلس التعاون اخلليجي الوقفة 
الشعبية العفوية واحلكومية املتزنة كانت 

كلتا احلالتني يحملون في طياتهم جتارب 
شخصية ذات حتديات مختلفة، كاختالف 
شخصياتنا متاما، لذا دائما ما يقال: ال 
حتكموا على الناس من خالل ظاهرهم 
فقط، فأنتم ال تعلمون ما هي ظروفهم 
وأحوالهم، وال ما بداخلهم، وماذا يكتمون! 

يقول الشاعر: 
هــي الدنيا تقول ملــن عليها

حذار حذار من بطشي وفتكي
ابتسامي فال يغركم حســن 

فقولي مضحك والفعل مبكي
كما قال أيضا ابن لنكك: 

في أي قرار يصدر عن وزارة التربية 
بغض النظر عن املســؤول التنفيذي 
الذي أصدره سيســجل تاريخ التربية 
والتعليم في الكويــت أنه مت في عهد 
وزير التربية احلالي د.علي املضف، لهذا 
نتوجه بالسؤال مباشرة للوزير املضف، 
ونســتحلفه باهللا اإلجابة عنه ليشفي 
فضول واستغراب أهل الكويت كافة عن 
مبرر قرار وزارة التربية بإلزام املعلمني 
واملعلمات والطاقم اإلداري بالدوام في 

مدارس خالية من الطلبة!.
وهذا األمر صدر بقــرار وتعميم 
رسمي باسم وزارة التربية في عهدك 
يا معالي الوزيــر، كمثال مطلوب من 
معلم ومعلمة املرحلة الثانوية الدوام من 
التاسعة صباحا إلى الثانية والنصف ظهرا 
«ليش وشحقه؟»، هذا لسان حال املعلمني 
واملعلمات أغلبهم عنده حصة أو حصتني 
أونالين، فما هو مبرر وجوده باقي اليوم 
في املدرسة في غرف استراحة املعلمني، 
حيث من املستحيل تطبيق التباعد فيها.. 

رســالة أخوية ســطرتها وسائل 
اإلعــالم اخلليجية فــي جميع دول 
الكويت  اخلليج مبناســبة احتفاالت 
بالعيد الوطني الـ٦٠ وذكرى التحرير 
الـ٣٠، حيث خصصت الدول الشقيقة 
برامج خاصة بهاتني املناسبتني سخرت 
لهما كل اإلمكانيات اإلعالمية ملواكبة 
تلك األفراح التي بينت أن اخلليج شعب 

واحد. 
البداية مع األشقاء في اململكة العربية 
السعودية، حيث مت تخصيص عدد من 
برامجها التلفزيونية ملشاركة الكويت 
أفراحها، وأطلقت شــعارا مواكبا مع 
املناسبة «تاريخ راسخ» استعرضت من 
خالله العالقات األخوية الراسخة بني 
البلدين على مختلف األصعدة، ودور 
الكويت الريادي في املنطقة إضافة إلى 
مراحل التطور والنهضة والتنمية التي 
شهدتها البالد مند االستقالل وحتى 

وقتنا احلاضر.
فكل الشــكر للقيادة في اململكة 
الكرمي على هذه  السعودي  وللشعب 
املشاركة التي تدل على مكانة الكويت 

في قلوب األشقاء في مملكة العز. 
أمــا في دولة اإلمارات الشــقيقة 

لن ننسى في مثل هذه األيام قبل ٣٠ 
عاما تنّسم الشعب الكويتي نسائم احلرية 
بعد االحتالل العراقي الغاشم والذي جثم 
على قلوب الكويتيني ملدة سبعة أشهر، 
ولن ننسى وقوف الشعب الكويتي الكرمي 
في وجه الطاغية صدام حسني وجيشه 
وحرسه اجلمهوري املجرم فأعطى دروسا 

للعالم في التحمل والصبر واإلباء.
إن حترير الكويت كرس حب الكويتيني 
لدولتهم وألسرة احلكم ولم يجد الغزاة 
أي كويتي يتعاون معهم مع كل أصناف 
التعذيب التي مارسها املجرمون القتلة، 
لقد كانت الوحدة الوطنية التي نحتاجها 
اآلن في أبهى صورها، لقد كانت احلرية 
التي يعيشها الشعب الكويتي هي مفتاح 
تسيير األمور اليومية للشعب الكويتي، 
الســيما مع خبرة الكويتيني في العمل 
التطوعي وحرية العمل والســهولة في 

تنظيم عملهم.

كثيرة هي تلك األمــور التي تثبت 
في صــدور البعض فيضعفون أمامها، 
تهشم قلوبهم وتترك آثارها على أرواحهم، 
فتشكلهم أحيانا وتؤثر على شخصيتهم، 
ما يجعل منهم أشــخاصا وفقا لقواعد 

وأفكار معينة.
فتجد األفــكار بقوانينها وأصولها 
تهاجمهم بني احلني واآلخر، والتي تعتمد 
على حســب اختالف نشأتهم وبيئتهم 
وأسلوب معيشتهم، فعلى سبيل املثال 
قد جتد من عانى نوعا ما من احلرمان 
في طفولته، وقد جتد من شــهد أحداثا 
مؤملة شتتته وجعلته يواجه صعوبة في 
مبارحتها، وهنــاك من دخل في دوامة 
صدمة كبيرة أبدا لم يتوقعها، ما جعلته 
يعوم دون إدراك في طحن ذاته، وهناك 
من وجد صعوبة شديدة في التعايش مع 
موت شــخص عزيز على قلبه، وهناك 
من ترعرع بني أناس ميتلكون سلوكيات 
مدمرة للذات، زائــد مبادئ ومعتقدات 
بأمناط معقدة كســرته وزعزعت ثقته، 

وغيرهم الكثير والكثير.. إلخ.
فهي فترات ومراحل متعددة! قد يكون 
منها اإليجابي واآلخر سلبي، ولكن في 

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

الدميوقراطية 
باتت تواجه 

حتديات
abughazaleh@tag.globalد.طالل أبو غزالة
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أفقياً:

من أنواع اخلزف ٩ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

البورسالن

أحمد عز

باعاالاصبا

سلاجلرموكم

فسروصيوغرو

نبشادحالما

ؤالءفوجالس

لحاةاسراام

ؤةايلانلرف

لرلبلليماي

لحرهـطشداحص

ابمذيامءمل

للالفطليلا

نالاةئاةاا

١ - الدموع - كثير، ٢ - اشتياق - جمعا، ٣ - شديد الظلمة 
- ري، ٤ - صحيفة كويتية - علقم (معكوسة)، ٥ - عكس 
مكثر - عكس أنانيتي (معكوسة)، ٦ - يدوران - أتى، 
٧ - من مشتقات البترول، ٨ - مجرى مائي (معكوسة) 
- متشابهان، ٩ - جواب - قضايا، ١٠ - طرقي - رشاد.

الرمال
السباحة

سفن
الصيف

املدين

الذهبية
أمواج

الشاطئ
احملار
اللؤلؤ

الغوص
الصدف

البحر
املائية
أجواء

اللطيفة
ريح

املركب
مراسم
الشراع

١ - رؤاي - زهر، ٢ - للنصب - من الطيور - جواهر، 
٣ - مناسبة سعيدة، ٤ - اصبع - اخافة، ٥ - ظاهران، 
٦ - عكس احملزن - جنمع، ٧ - اكتمل - متشابهة 
للتعريف،   - اعتذار، ٨ - أصل - شذب وقوم   -

٩ - عكس بعيد - متشابهة، ١٠ - فنانة كويتية.

أفقياً: عموديًا:
١ - العبرات - جم، ٢ - حنني - ملا، ٣ - دامس - سقي، 
٤ - األنباء - مر (معكوسة)، ٥ - مقل - ايثاري 
(معكوسة)، ٦ - يلفان - أقبل، ٧ - قطران، ٨ - النهر 
(معكوسة) - ا ا، ٩ - رد - مسائل، ١٠ - دروبي - فالح.

١ - أحالمي - ورد، ٢ - لن - لقلق - در، ٣ - عيد الفطر، 
٤ - بنان - ارهاب، ٥ - مبينان، ٦ - السار - نلم، ٧ - 
مت - ا ا ا - أسف، ٨ - اس - ثقف - ال، ٩ - قريب - ا ا 

ا، ١٠ - مرمي الصالح.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

ثبت علميًا

ضغط الدم املنخفض مينع اإلصابة بالسكتة املخية

أثبت فريق من العلماء األميركيني أن انخفاض 
ضغط الدم يقلل من احتماالت اإلصابة بأمراض 

القلب، أو التعرض للسكات املخية.
وتفيد دراسة نشرت في دورية علمية بأن 
خفض ضغط الدم عند املريض مبقدار ٥ الى 
٦ نقط يقلل من فرص إصابته بأمراض قلبية 
بنسبة تتراوح بني ٢٠٪ و٢٥٪ وتقل فرصة 
التعرض لإلصابة بجلطة في املخ بنسبة تتراوح 

بني ٣٠٪ و٤٠٪.
وكانت الدراسات السابقة قد أثبتت أنه عندما 
يستخدم املريض عقاقير خلفض ضغط الدم 
املرتفع يقل احتمال التعرض للجلطة أو السكتة 

املخية.
وأكد د.تشارلز هنيكتر أحد فريق العلماء 
الذين أعدوا الدراسة اجلديدة أن التحليل أظهر 
أعلى نسبة تخفيض حتى اآلن في احتماالت 
السكتة املخية، وذلك نتيجة خلفض ضغط 

الدم املرتفع.
كرمي الوجه

أثبتت األبحاث أن وضع كميات مكثفة من 
الكرمي على بشرة الوجه قبل النوم ال تفيد كثيرا 
بقدر ما تضر، حيث إن طبقة الكرمي الكثيف 
الى ظهور احلبوب والبقع  قد تؤدي أحيانا 
اجللدية، والسيما بعد يوم طويل حار وجاف 
يحتاج اجللد الى أن يتنفس هواء نقيا أو أن 

يروى باملاء واملواد املرطبة.
ولذا تنصح تلك األبحاث بضرورة اختيار 
الكرمي املغذي ووضع طبقة خفيفة يتشربها 

اجللد فورا.

من كتاب: ثبت علميًا ـ اجلزء الثالث: محمد كامل عبدالصمد

عالم الصحة

ما أبرز األطعمة التي تخفض مستوى الكوليسترول في الدم؟

٭ ارتفاع نسبة الكوليسترول هو حالة شائعة 
العالم. وميكن أن  يعيش معها املاليني حول 
تؤدي هذه احلالة إلى اإلصابة بأمراض القلب 

التاجية، وهو أكبر سبب للنوبات القلبية.
فقد كشف الطبيب الروسي الشهير ألكسندر 
مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني عن املواد 
الغذائية التي تساعد على تخفيض الكوليسترول 
الضار، والعوامل املسببة الحتشاء عضلة القلب 

واجللطة الدماغية.
وأشار د. مياسنيكوف إلى أن األطباء عادة 
ـ لتخفيض  أدوية ستاتينية خاصة  يصفون 
الكوليسترول الضار (السيئ) في  مستوى 
الدم، ولكن ميكن بلوغ نفس النتائج عن طريق 
تغيير النظام الغذائي، وينصح بتناول مواد 
غذائية حتتوي على دهون صحية تركيبها 

مشابه للستاتني.
ويقول مياسنيكوف إن «األرز البري واملكسرات 
واملأكوالت البحرية وزيت بذور الكتان والثوم 
كلها عوامل تخفض مستويات الكوليسترول في 
الدم، كما أن النشاط البدني يزيد من الكوليسترول 

املفيد «اجليد».
وحول العوامل الرئيسية املسببة الحتشاء 
عضلة القلب واجللطة الدماغية، يقول، «عوامل 
اخلطر الرئيسية ألمراض القلب واألوعية الدموية 
واحتشاء عضلة القلب واجللطة الدماغية هي 
الغذائي  الزائد، والسكري، والتمثيل  الوزن 

للدهون».
وأشار إلى أن السمنة هي العامل الثاني بعد 
الزائد  الوزن  التدخني املسبب للسرطان؛ ألن 
يؤدي إلى عدم احلساسية لألنسولني، والذي 

يعتبر من أسباب السرطان األساسية.
وأضاف: يعاني من السمنة حاليا في العالم 
٢٫٦ مليار إنسان، وهذا يعادل نحو٤٠٪ من 

سكان األرض.

كتاب الصحة والغذاء
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عبداهللا الطراروة لـ «األنباء»: شعرت 
باملهانة من أهل زوجتي في «بيت الذل»!

ياسر العيلة

النجم الكويتي الشاب عبداهللا الطراروة يحتفظ لنفسه مبكانة خاصة عند اجلمهور على مستوى الفن اخلليجي عموما والكويتي 
على وجه اخلصوص، فااللتزام والدقة والقدرة على قراءة ما بني السطور في سيناريو كل عمل يقدمه بخالف تعمقه في األبعاد 

النفسية ألي شخصية يقدمها جعلته يقتنص أفضل األدوار.
الطراروة الذي يعيش في الفترة األخيرة حالة من النشاط الفني، حيث انتهى من تصوير عملني ويصور حاليا عملني آخرين، من 
املتوقع أن يعرض أكثر من عمل منها في شهر رمضان املقبل. «األنباء» هاتفته وحتدثنا معه عن هذه األعمال األربعة، فكان هذا احلوار:

الشــغالة في إطار كوميدي حلو، 
وأمتنى أن ينال إعجاب املشاهدين، 
وهــذا العمل يعتبر عــودة قوية 
للفنان القدير أحمد السلمان الذي 
يقدم شــخصية جميلة وستكون 
مفاجــأة للجمهور. املسلســل من 
إنتــاج «جولدن جروب» مشــعل 

الذاير.

تصوير عملني في وقت واحد هل 
شكل هذا األمر عبئا نفسيا عليك؟

٭ لألسف، لم يكن مخططا أن 
أصور عملني في وقت واحد، لكن 
شــاءت الظروف أن أبدأ بتصوير 
«بيت الذل» وبعدها بأسبوع تقريبا 
أصــور «يجيــب اهللا مطر» الذي 
كنــت متفقا عليه منــذ فترة لكن 
تأخر تصويره بســبب انشــغال 
املخرج بتصوير مسلسل «أمينة 
حاف»، وعقب انتهائه من عملية 
مونتاج املسلسل دخلنا التصوير، 

وهذا بشــكل عام يشكل بالنسبة 
لي ضغطا نفســيا وإرهاقا بدنيا 
اللذين أجســدهما  ألن الدوريــن 
فــي العملني مختلفــني كليا، ففي 
عمــل منهما أقــدم دورا كوميديا، 
وفي اآلخر دوري جاد تراجيدي، 
لكن بإذن اهللا أستطيع التنسيق 
بني الدوريــن وأظهر من خاللهما 

للجمهور بشكل مختلف.

كلمنا عن دورك في «الوصية الغائبة»..
٭ املسلسل من تأليف وإنتاج 
الكاتب مشــاري حمود العميري، 
وهو التعاون األول الذي يجمعني 
بالعمل معه، وأوجه له من خاللكم 
حتية حب واحترام، وأنا أعتبره 
كاتبــا مــن الزمن اجلميــل ميلك 
خبرة كبيرة في الدراما، فقد قدم 

العــام املاضــي مسلســل «رحى 
األيام» وحقق جناحــا كبيرا عن 
مرحلة السبعينيات، وأنا عاشق 
لألغانــي احلضرميــة وللمطرب 
اليمني الكبير محمد جمعة خان، 
ومت اختياري ألننــي أملك خبرة 
نوعا ما في هذا اجلانب كون والدي 
مطربا قدميا اعتزل الغناء عام ١٩٨٣ 
وكان من أوائل املطربني الكويتيني 
الذين غنــوا األغاني العدنية هو 
املطرب راشــد احلملــي، ودوري 
مثلما ذكرت لك شاب عاشق لهذا 
اللون من الغنــاء وأقوم بالعزف 
على آلة الناي في السمرات، وهو 
دور مختلف وحلو، واســتمتعت 
بهذه التجربة مع املخرج حســني 
أبل واملخرج املنفــذ رامي مختار 
وكل فريــق العمل، ويشــارك في 

البطولة الفنانون جاسم النبهان 
وعبداإلمام عبداهللا وعبدالرحمن 
العقــل ومشــاري البــالم وزهرة 
عرفات وعبير اجلندي وعبداهللا 
اخلضر ومحمد الصيرفي ومحمد 
العلوي الذي يجسد دور أخي األكبر 
«عبداهللا»، واملسلسل بشكل عام 
مميز ويتناول حقبة زمنية مهمة 
في تاريخ الكويت يطرح الكاتب 
من خاللها الكثير من األمور التي 
افتقدناها حاليا ويعتبر عمال دراميا 

توثيقيا.

أنك قدمت دورا  وصلتني معلومة 
الهوى»  مميزا في مسلسل «درب 
انتهيت من تصويره مؤخرا،  الذي 

ما صحة هذه املعلومة؟
٭ جتربتي في «درب الهوى» 

مختلفــة عــن كل مــا قدمتــه من 
قبل، حيث أجسد شخصية رجل 
بدوي في عام ٢٠٢١، وتدور أحداث 
املسلســل مــن خــالل بيتــني في 
الكويــت، األول بيت بدو والثاني 
بيت حضر، ويحب البدوي حضرية 
وحتدث خالفات بينهما عند الزواج، 
ومــع مشــاهدة العمــل وأحداثه 
سيكتشــف اجلمهور أسباب هذه 
اخلالفات والصــراع الذي يحدث 
بني البيتني، فالقضية التي يتناولها 
املسلسل حساسة ومهمة، وتشرفت 
بأن أقدم شخصية كويتي بدوي 
يتحدث اللهجة البدوية، باإلضافة 
لكونــي طالبا في جامعة الكويت 
وعاشــقا للشــعر البدوي ولدي 
الكثيــر من املشــاهد فــي أحداث 
العمل التي ألقي من خاللها قصائد 
شعرية، وكان معنا في التصوير 
مدقق لهجة ومخرج األداء فارس 
العنــزي، وأوجــه لــه حتية ألنه 

«مــا قصر معــي» واســتطاع أن 
يجعلنــي أحتدث اللهجة البدوية 
بهذه الطالقة، وهذا شــرف كبير 
لي بالرغم من أنني أنتمي لعائلة 
حضرية، باإلضافة للمخرج املتميز 
حمد البــدري الذي أشــكره على 
اختياره لي لتقدمي هذه الشخصية 
التي أعتبرها وســام شرف على 
صدري ورأسي، وأعتز كذلك بالعمل 
مع كاتبة كبيرة مثل فاطمة حسني 
مؤلفة القصــة، باإلضافة إلى أن 
الكاتــب دخيل النبهــان أبدع في 
السيناريو واحلوار، والعمل من 
بطولة نور ود.فهد العبداحملسن 
ومشــاري البالم وغدير السبتي 
ودانة املســاعيد والفنــان الكبير 
فايــز العامر والنجــم الكوميدي 
شهاب حاجية، واملسلسل يتكون 

من ١٥ حلقة.

اآلن أنت انتهيت من عملني وتصور 
حاليا عملني جديدين ومن املتوقع أن 
يعرض ٣ منها في رمضان، فهل تواجدك 
في الشهر الفضيل من خالل أكثر 
من عمل شيء إيجابي بالنسبة لك؟

٭ أعتقد أن الظهور للجمهور 
في شهر رمضان من خالل أكثر من 
عمل يكون له إيجابيات وسلبيات، 
فمــن الســلبيات التــي أمتنى أال 
أكون فــي منطقتها، تكرار ظهور 
املمثل من حيث الشكل والراكور 
والكاركتر وبنفس «اللوك» واألداء، 
فهذه بال شــك كلها أمور سلبية، 
لكــن وهللا احلمــد الشــخصيات 
التي قدمتها جميعها مختلفة عن 
بعضهــا، فاللهجــة التــي أحتدث 
بهــا مختلفــة فــي كل عمــل عن 
اآلخر والشــيء نفسه في اختيار 
األزياء وقصة الشــعر والشارب 
وهكــذا، وال توجد شــخصية من 
هذه الشخصيات األربع تشبه أو 
قريبة من الشــخصيات األخرى، 
وهذه األمــور أعتبرهــا إيجابية 
بالنسبة لي، ومن صاحلي أن أقدم 
للمشاهدين «كاركترات» متنوعة 
متلونة وأداء مختلفا، واحلكم في 
النهاية للجمهور والنقاد، إذا كنت 
أملك القدرة على التنوع في تقدمي 
األدوار بشكل مقنع أم ال، فهذا هو 
امليدان وهذا هو شــغف وعشــق 

الفنان للتمثيل.

التي  اجلديدة  أعمالك  عن  كلمنا 
تصورها حاليا؟

٭ أصور حاليا مسلسل «بيت 
الــذل»، مــن تأليــف الكاتبة منى 
النوفلي، في جتربتي الثانية معها 
عقب مسلسل «غصون في الوحل» 
مع النجمة هدى حسني، وهو أيضا 
التعــاون الثاني لي مــع املخرج 
البحرينــي أحمد الفــردان، حيث 
تعاونا من قبل في مسلسل بعنوان 
«امرأة مفقودة» وكان من إخراج 
حسني احلليبي، ولكن إلجناز العمل 
بشكل أسرع مت تقسيم املسلسل 
إلــى فريقني، لكل فريــق مخرج، 
وأنــا كنت ضمن فريــق الفردان، 
وهو صديق عزيز ومن املخرجني 
املهمني، ومســتمتع بالعمل معه، 
ومسلسل «بيت الذل» بطولة الفنان 
الكبير عبدالرحمن العقل وفاطمة 
الطباخ ومشاري البالم ولولوة املال 
وإميان احلســيني وإميان فيصل 
وآخرين، وأقــدم فيه دورا جديدا 
علّي من خالل شخصية «ياسني» 
الذي يعيش مع نــاس أعلى منه 
في املستوى االجتماعي، ألنه أحب 
ابنتهم وتزوجها، ولكنه يشــعر 
باملهانة والذل مع عائلة زوجته، 
فتتغير شخصيته من شخص طيب 
مسكني مغلوب على أمره إلى آخر 

مختلف بنسبة ١٨٠ درجة.
أمــا العمل الثانــي الذي أقوم 
بتصويــره حاليــا فهــو «يجيب 
اهللا مطــر»، تأليف علي الدوحان 
وإخراج ســائد الهواري في ثاني 
جتربــة جتمعنــي معه مــن بعد 
مسلســل «آخر املطــاف»، وأيضا 
هي التجربة الثانية لي مع الكاتب 
علي الدوحان بعد مسلســل «بني 
الكناين»، ويشاركني البطولة كل 
من أحمد السلمان وزهرة عرفات 
وشهد الياسني ويعقوب عبداهللا 
وشــوق الهــادي وروان العلــي، 
باإلضافة إلى جنمة الكوميديا ميس 
كمر، في أول تعاون يجمعني بها، 
وكل فريق املسلسل مستمتعون 
بالعمل معها، ومسلسل «يجيب اهللا 
مطر» بشكل عام «اليت كوميدي» 
وأقدم من خالله شخصية «أمين» 
وهو شاب يعيش مع زوجة أبيه 
(زهرة عرفات)، ويعمل معها في 
البيت كأنه صبي وتعامله معاملة 

يرى أن جتربته في «درب الهوى» مختلفة عن كل ما قدمه من قبل

بوستر مسلسل «درب الهوى»

عبداهللا الطراروة مع د.فهد العبد احملسن أثناء تصوير مسلسل «درب الهوى»

.. ومع زهرة عرفات ومحمد العلوي في مسلسل «الوصية الغائبة»عبداهللا الطراروة مع الفنانة لولوة املال في مسلسل «بيت الذل»

الطراروة مع الفنان الكبير عبدالرحمن العقل في «الوصية الغائبة» لقطة جماعية لنجوم مسلسل «يجيب اهللا مطر»

أنا مولع بالسمرات واألغاني في «الوصية الغائبة» وزهرة عرفات تعاملني كصبي عندها

بلقيس تغني
باللهجة اللبنانية

القاهرة - محمد صالح

تقدمت الفنانة ريهام عبدالغفور باعتذار 
من ســكان منطقــة الزمالك بالقاهــرة، بعد 
تصريحاتهــا عن اإلدمــان واملدمنني وبعض 
القصص التــي روتها عن أصدقائها املدمنني 
بهذه املنطقة التي شــهدت نشأتها وال زالت 
أسرتها تقطن بها، مؤكدة أنها حتدثت بحسن 
نية ولم تقصد اإلساءة ألحد. وكتبت ريهام عبر 
حسابها الشخصي بـ «الفيسبوك»: «إتكلمت 
بحســن نية وكنت اعرف بعض األشخاص 
القريبــني مني في منطقــه الزمالك تعرضوا 

لإلدمان، وده خالني نفسي أمثل الدور وقلت 
إن قصه (ربع جرام) كانت أحداثها في الزمالك، 
وتقريبا كنت أعرف االشــخاص واحلواديت 

اللي في القصة».
وأضافــت: «لم أكن أقصد إهانة ســاكني 
الزمالك اللي أنا منهم وأسرتي الزالت تسكن 
هناك، باعتذر لو كالمي اتفهم غلط أو ضايق 
أو جــرح أي حد، دي غلطة غير مقصودة». 
واســتعارت بعدها مقولة للروائي املصري 
احلائز جائزة نوبل في اآلداب جنيب محفوظ 
تقول:  «العقول الســيئة ال تســتوعب النية 

احلسنة أبدا».

القاهرة - خلود أبواملجد

كشفت الفنانة شيرين رضا عن مؤهلها 
الدراسي، وقالت إنها حصلت على الشهادة 
اإلعدادية فقط في مصر، بعد أن رسبت في 
امتحان الثانوية العامة، وقررت حينها السفر 
خارج مصر الستكمال الدراسة، لكن الشهادة 
التي حصلت عليها في اخلارج غير معترف 
بها في مصر، حيث تعتبر أنها حاصلة فقط 

على شهادة اإلعدادية.
وحتدثت شيرين، في لقائها «أبلة فاهيتا»، 
عن عالقتها باملطرب عمرو دياب والد ابنتها 
«نور»، وقالت إنها تعرفت عليه وهي في الـ١٤ 
من عمرها، ومازالت الصداقة جتمعهما في 

الوقت احلالي رغم انفصالهما قبل سنوات 
طويلة، مشــيرة إلى أن «شــيكا» هو اللقب 
املفضل لديها، وهي التي ولدت وحيدة لوالديها 

ولم يكن لديها أي اخوة. 
ولفتت إلى أنهــا دخلت مجال اإلعالنات 
قبل أن تتركه وتشارك في أعمال فنية، لكنها 
اعتزلت لفترة قبل أن تعود وتشارك في عدد 
كبير من األعمال، وهو ما فرضها على الساحة 
الفنية بشكل مختلف، وقالت إنها تعرضت 
ألغرب معاكسة من قبل أحد الشباب قبل ٣ 
سنوات، بعدما أتى إليها وأخبرها أنه يدعى 
محمد وهو يحبها ويرغب في أن يتزوجها، 
لكنها لم توافق على طلبه، وبعد ٣ سنوات 
باتت تعيش مع الشخص نفسه قصة احلب.

دالل العياف

طرحت الفنانة بلقيس ثاني مفاجآت ألبومها اجلديد 
«حالة جديدة»، وهي أغنية باللهجة اللبنانية حتمل اسم 
«خاف علي»، وتنتمي األغنية إلى اللون الرومانسي الدرامي، 
وهي من كلمات وأحلان رامي الشــافعي وتوزيع املؤلف 
املوســيقي عمر صباغ، أما كليب األغنية فيحمل توقيع 

املخرج بهاء خداج.
ونشرت بلقيس عبر صفحاتها بـ «انستغرام»، البرومو 
الرسمي لكليب األغنية، وعلقت: «خاف علي» ثاني إصدارات 

ألبومي «حالة جديدة» باللهجة اللبنانية.
يذكر أن بلقيس حتصد حتى اليوم جناح أغنية «حالة 
جديدة» التي طرحتها مؤخرا، محققة أكثر من ٥ ماليني 

مشاهدة على قناتها الرسمية مبوقع «يوتيوب».

ريهام عبدالغفور 
تعتذر لسكان 

«الزمالك»

شيرين رضا تعيش قصة حب
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قال تقرير صادر عن شركة إرنست ويونغ 
(EY)، إن ترقية بورصة الكويت على مؤشر مورغان 
ستانلي لألسواق الناشئة «MSCI» في ٣٠ نوفمبر 
٢٠٢٠، وضم ٧ شركات كويتية للمؤشر العاملي، 
ســاهمت في جذب تدفقــات أجنبية كبيرة إلى 
السوق الكويتي بلغت ٣٫٢ مليارات دوالر، متوقعا 
أن تواصل البورصة جذب التدفقات األجنبية غير 
النشطة خالل الفترة املقبلة. وأضاف التقرير انه 
بعد طرح بورصة الكويت على االكتتاب العام في 
الربع الرابع من ٢٠١٩، أصبحت بورصة الكويت 
شركة مدرجة رسميا خالل الربع الثالث من ٢٠٢٠، 
وارتفعت أسهمها أكثر من ١٠ أضعاف في أول يوم 
للتداول العام، حيث كان يجري تداول أسهمها في 
السوق احمللية خارج البورصة قبل هذا اإلدراج.

وخــالل العام املاضي، انتهى إدراج عدد من 
االكتتابات العامة في الكويت، مبا فيها شــركة 
شمال الزور األولى للطاقة واملياه، التي أصبحت 
في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ أول شركة مشتركة 
بني القطاعني العام واخلاص تطرح أسهمها للتداول 

العام في الكويت.

وأشــار الى أن الربع الرابع من ٢٠٢٠، شهد 
إعالنا مهما من هيئة أســواق املال، جاء فيه أن 
بورصة الكويت وافقت على إعادة هيكلة متطلبات 
اإلدراج في السوق األول، ومن املتوقع أن تؤدي 
األنظمة اجلديدة إلى توسيع قاعدة املصدرين في 
السوق من خالل زيادة عدد الشركات املتوسطة 
والكبيرة، األمر الذي سيترك بدوره أثرا إيجابيا 
على ســوق املال الكويتي ويعود بالفائدة على 

جميع املستثمرين.
االكتتابات العامة

وعلــى صعيد آخر، تناول التقرير نشــاط 
االكتتابــات العامة للربع الرابــع من ٢٠٢٠ في 
منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث 
قال انها سجلت ٩ صفقات اكتتابات عامة بلغت 
قيمتها ١٫٨٦ مليار دوالر، بانخفاض للعدد إلجمالي 
لالكتتابات بنســبة ٤٠٪ وللعائدات بنسبة ٩٤٪ 

مقارنة بعام ٢٠١٩.
وجاءت ٦ من أصــل ٩ صفقات اكتتاب في 
القطاع العقاري، اثنتان منها لصناديق استثمار 

عقارية (ريت)، أما الصفقات الثالث املتبقية فكانت 
لقطاعات الرعاية الصحية والسلع االستهالكية 

والتأمني.
وعلى الرغم من الصورة الباهتة التي بدا عليها 
عام ٢٠٢٠، مع خلو الربع الثاني من أي اكتتابات 
وتســجيل اكتتاب واحد فقط في الربع الثالث، 
إال أن الربع الرابع شهد انتعاشا واضحا بإدراج 
أربع صفقات اكتتابات عامة في منطقة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا بقيمة إجمالية بلغت ٩٢٥ 
مليون دوالر. ومع انخفاض عدد االكتتابات العامة 
بنسبة ٣٣٪ وتراجع عائداتها بنسبة ٩٧٪ مقارنة 
بالربع نفســه من عام ٢٠١٩، إال أن الربع الرابع 
من ٢٠٢٠ سجل أعلى العائدات في ٢٠٢٠. وعلى 
الصعيد العاملي، واصل عــدد االكتتابات العامة 
ارتفاعه في ٢٠٢٠، حيث مت تسجيل ١٣٦٣ اكتتابا 
بزيادة بنسبة ١٩٪ عن العام السابق. وباإلضافة 
إلى ذلك، زادت العائدات بنسبة ٢٩٪ مقارنة بعام 
٢٠١٩، حيث بلغت ٢٦٨ مليار دوالر، وهي أعلى 
عائدات مت تســجيلها بعد الرقم القياســي لعام 
٢٠١٠ البالغ ٢٩٠٫٢ مليار دوالر من ١٣٦١ اكتتابا.

«إرنست ويونغ»: «بورصة الكويت» ستواصل جذب التدفقات األجنبية غير النشطة
ترقية «MSCI» في نوفمبر ٢٠٢٠ جذبت ٣٫٢ مليارات دوالر استثمارات أجنبية إلى السوق

األنظمة اجلديدة بالسوق ستسهم في توسيع قاعدة املصدرين.. بزيادة عدد الشركات املتوسطة والكبيرة

٥٫٥ ماليني دينار 
قيمة عمليات 

الشراء تشكل 
٦٤٪ من اإلجمالي

الكبار نفذوا ٢٣ 
عملية على أسهم 

١٣ شركة في 
قطاعات متنوعة

«احتاد املطاعم» طالب احلكومة بالتدخل السريع إلنقاذ املبادرين من السجن

ترشيح ٤ مواطنني من «االحتياط» بإعالن حملة الشهادات اجلامعية

«مؤسسة البترول» متدد إعالن توظيف 
«الدبلوم» إلى أبريل املقبل

األربش لـ «األنباء»: ٢٠٪من املطاعم أمام 
القضاء.. و٥٠٪ من املقاهي أغلقت نهائيًا

باهي أحمد

قال رئيــس االحتاد الكويتي ألصحاب 
املطاعم واملقاهي والتجهيزات الغذائية فهد 
األربش ان قرار مجلس الوزراء األخير مبنع 
اســتقبال الزبائن لــدى املطاعم واالكتفاء 
بخدمــة التوصيل واســتالم الطعــام أثر 
على بعض املطاعم خاصة املوجودة داخل 
املجمعات التجارية، حيث وصلت نســبة 
خسائرها إلى ١٠٠٪، وذلك كون تلك املطاعم 
ال تقــدم خدمة التوصيل، كمــا ان نوعية 
الطعام الذي يقدم فيها يختلف عن الطعام 

الذي يتم توصيله للزبائن.
وأضــاف األربش فــي تصريح خاص 
لـ «األنباء» أن ٢٠٪ من املطاعم في الكويت 
رفعت عليها دعاوى قضائية بسبب التأخر 
في االيجــارات وعدم قدرتها على االلتزام 
باملطالبات املالية التــي عليها خاصة في 
ظل تدهور األوضاع وعدم االســتقرار ما 
بني الفتح واالغالق. كما كشف ان ٥٠٪ من 
املقاهي أغلقت بشكل كامل بعد استمرار قرار 
منع تقدمي الشيشــة فيها وهو ما عرضها 

خلسائر كبيرة.
وأشار األربش إلى أن االحتاد الكويتي 
ألصحاب املطاعم واملقاهي قدم كتابا قبل 

أيام إلى مجلس الوزراء ومجلس األمة طالب 
فيه احلكومة بالتدخل السريع وتعويض 
اصحــاب املطاعم واملقاهــي واملتضررين 
تعويضــا فوريا، ألن القرارات األخيرة قد 
تعرض الكثيــر من املبادريــن وأصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة إلى السجن 
لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم املادية.

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» من مصــادر نفطية 
مسؤولة ان مؤسســة البترول الكويتية 
قررت متديد باب الترشيح خلريجي الدبلوم 
لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الى 
شهر أبريل املقبل، وذلك إلعطاء الفرصة 
للخريجني اجلدد الذين سيحصلون على 

شهادة التخرج التقدم في اإلعالن.
وقالــت املصادر انه تقرر متديد إعالن 
شركة نفط الكويت حلملة شهادات الدبلوم، 
بعد توجيــه وزير التربية وزير التعليم 
العالي الهيئــة العامة للتعليم التطبيقي 
باإلســراع باســتخراج شــهادات الطلبة 
اخلريجني، ليتمكنوا من التقدمي باإلعالن 
ومخاطبة مؤسسة البترول بتاريخ مواعيد 

إصدار الشهادات. 

إلى ذلك، ذكرت املصادر ان «مؤسســة 
البتــرول» قــررت أخــذ ٤ موظفــني مــن 
االحتياط في إعــالن حديثي التخرج من 
حملة الشــهادات اجلامعية للتخصصات 
اإلدارية للعمل في القطاع النفطي، وذلك 
بعد اعتذار بعض املقبولني عن عدم العمل 

في القطاع.
وفي التفاصيل، قالت املصادر ان اعالن 
التوظيف في التخصصات االدارية الذي 
مت نشره خالل الفترة من ١٤ يناير ٢٠٢٠ 
حتى ٦ فبراير ٢٠٢٠ قد مت ســد االحتياج 
الوظيفي من قائمة مجتازي االعالن حسب 
ترتيب النتائج بواقع ٤ مواطنني فقط، وذلك 
بعد اعتذار بعض املقبولني عن عدم العمل 
فــي القطاع النفطي، وهو األمر الذي دفع 
«البترول» لالستعانة بالناجحني على قائمة 

االحتياط.

إلعطاء الفرصة للخريجني اجلدد الدخول في اإلعالن

١٠٠٪خسائر بعض املطاعم في املجمعات التجارية بسبب إغالق صاالت االستقبال

 

شريف حمدي

املــالك  كبــار  اســتهل 
بالبورصة الكويتية تعامالت 
عام ٢٠٢١ بعمليات شرائية 
الفتة مقابل عمليات البيع، 
وســجلت قيمــة تعامــالت 
الكبار تراجعا بنسبة ٦٫٥٪ 
خالل تداوالت الشهر األول 
مــن ٢٠٢١، إذ بلغت القيمة 
اإلجماليــة لتعامــالت كبار 
ســوق األسهم الكويتي ٨٫٦ 
ماليني دينار، مقارنة بـ ٩٫٢ 
ماليني دينار في ذات الفترة 

من العام املاضي.
وتنوعــت التعامالت ما 
بني بيــع وشــراء ودخول، 
في املقابــل، خلت تعامالت 
يناير من أي عمليات تخارج، 
ووفقــا إلحصــاء «األنباء» 
الذي يعتمد على افصاحات 
البورصة حلركة التغيرات 
بقائمــة كبــار املــالك خالل 
تعامالت يناير املاضي تبني 

ما يلي:
٭ جرت التعامالت على 
اسهم ١٣ شركة موزعة على 
قطاعات السوق من خالل ٢٣ 
عملية، مقابل التعامل على 
٢٦ شركة من خالل ٢٨ عملية 
في الفترة املماثلة من ٢٠٢٠.

٭ عمليات الشراء بهدف 
زيــادة احلصص متت على 
اسهم ٨ شــركات من خالل 
١٢ عمليــة، وبلغــت قيمتها 
االجمالية ٥٫٥ ماليني دينار 

تشكل ٦٤٪ من اإلجمالي.
٭ عمليات البيع بهدف 
تقليص حصص كبار املالك 
متت على اســهم ٦ شركات 
مدرجة من خالل ٩ عمليات، 
وكانت بقيمــة اجمالية ٣٫١ 
ماليني دينار تشكل ٣٦٪ من 

اإلجمالي.
٭ شــهدت قوائــم كبار 
املــالك تغيــرات محــدودة 
بدخول مســتثمر في قائمة 
الكبــار على شــركة واحدة 
لتظهــر حصتــه بأعلى من 
٥٪، وهــذه العمليــة متــت 
على اسهم املستثمرون، إذ 
رفعت مجموعة شركة جياد 
القابضة (شركة كلية مجان 
اجلامعية) نسبة ملكيتها إلى 
٥٪، وبالتالي ظهرت ضمن 

قائمة كبار املالك.
٭ عملية تغير في امللكية 

٨٫٦ ماليني دينار إجمالي تعامالتهم باألسهم الكويتية خالل يناير

 
عمليــة بيــع شــركة الرغد 
واملنار العقارية لنسبة ١٫٣٪ 
في شــركة عقارات الكويت 
بقيمــة ١٫٤ مليــون دينار، 
تلتهــا عملية شــراء ٢٫٤٪ 
من شــركة ارزان بقيمة ١٫١ 
مليون دينار نفذتها شركة 
الرغد، ثم عملية شراء ٠٫٠٤٪ 
نفذها الشــيخ سالم صباح 
الناصر الصباح على سهم 
بنك االهلي املتحد بقيمة ١٫٠١ 

مليون دينار. 
ويتضــح مما ســبق أن 
قيمة تعامــالت كبار املالك 
كانت محدودة نسبيا خالل 
تعامالت يناير املاضي إذا ما 
قورنت بالزخم الالفت الذي 
شهدته البورصة الكويتية 
خالل تلــك الفترة، إذ حقق 
مؤشر السوق األول مكاسب 
بنسبة ٤٫٢٪، كما حقق مؤشر 
الرئيســي مكاسب  السوق 
بنسبة ٤٫١٪، وبالتالي حقق 
مؤشر السوق العام مكاسب 
بنســبة ٤٫٢٪، كما أضافت 
القيمة السوقية أكثر من ١٫٤ 
مليار دينار ملكاسبها السابقة 

خالل تعامالت يناير.

واحــدة متت خالل الشــهر 
املاضي على ســهم شــركة 
بورصة الكويت من املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية، 
إذ تغيرت النسبة البالغة ٦٪ 
من ملكية مباشرة إلى ملكية 

غير مباشرة.
٭ عمليــات فقــط خالل 
الشهر املاضي تخطت قيمتها 
املليون دينار، في مقدمتها 

صندوق استثماري في دبي يعتزم بيع «بيتكوين» بـ ٧٥٠ مليون دوالر

تطبيق «املارجن» الشهر اجلاري.. 
والبداية بشركات االستثمار

التطبيق على شركات الوساطة بعد تأهيلها

أعلن الصندوق االستثماري للعمالت املشفرة 
Ventures FD٧، الذي يتخذ من دبي مقرا له، عن 
خطته لبيع عمالت بيتكوين بقيمة ٧٥٠ مليون 
دوالر، وزيادة في املقابل محتوياته من العمالت 

املشفرة جوردانو وبولك دوت.
وفي هذا السياق، قالت الشركة إن تلك اخلطوة 
ستســاهم بتنويــع محفظة العمالت املشــفرة 

للمستثمرين، حسب موقع «العربية.نت».
وأضاف املديــر العام لـــ Ventures FD٧ أنه 
يعتقــد أن البيتكويــن عدميــة اجلــدوى، وأن 
كال مــن جوردانــو وبولــك دوت وإيثريوم هم 
أساس اإلنترنت اجلديد واجليل الثالث لشبكة 

اإلنترنت.

أحمد مغربي

كشفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» أن بورصة الكويت 
ستتحرك فعليا نحو تطبيق قواعد تداول الشراء بالهامش 
او ما يعرف بـ «املارجن» خالل شــهر مارس اجلاري، 
وذلك بعد حصولهما علــى الضوء األخضر من هيئة 
أسواق املال. وقالت املصادر إن شركات االستثمار تبدو 
اخليار األقرب لعودة «املارجن» إلى السوق، ولكن عليها 

مهمة توفير التمويل الالزم للعمالء.
وكشفت أنه مت األخذ باملالحظات التي تراها شركات 
االســتثمار حول هذه األداة املعروفة بتداول الهامش، 
والتي تســمح للعميل باالقتراض، والتداول في سوق 
األسهم مببالغ ضئيلة، ومتلك كمية أسهم كبيرة لفترة 
زمنية محددة. وذكرت أن «املارجن» ســيتم العمل به 
على مرحلتني، إذ سيتم الســماح لشركات االستثمار 
في املرحلة األولى بتقدميه لعمالئها، وفي املرحلة الثانية 
سيسمح لشركات الوساطة بتقدميه عند ترقية أنظمتها 

والعمل بنظام الوسيط املؤهل.

فهد األربش

 

كبار املالك في «بورصة الكويت» 
يتبعون إستراتيجية الشراء مع بداية ٢٠٢١
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«التجاري» يشارك عمال التنظيف والبناء
ن عليهم» فرحة األعياد الوطنية ضمن حملة «هوِّ

تزامناً مع الفعاليات املصاحبة لألعياد 
الوطنيــة، قــام فريق قطــاع التواصل 
املؤسسي مبشاركة العمال املتواجدين في 
موقع عملهم فرحة األعياد الوطنية، وذلك 
بتوزيع الهدايا التذكارية وأعالم الكويت 
عليهم احتفاال بهذه املناسبة، وذلك في 
إطــار فعاليــات حملــة «هــون عليهم» 
الرامية إلى االهتمــام بفئة عمال البناء 
والتنظيف وإدخال البهجة والسرور على 
نفوســهم في جميع األوقات، علما بأن 
فريق التواصل املؤسســي قد أخذ بعني 
االعتبار كل االشتراطات الصحية والتباعد 
االجتماعــي عند القيــام بعملية توزيع 
الهدايا على العمال جتاوبا مع الظروف 

احلالية وملنع تفشي وباء كورونا.
وفي هذا السياق، أكدت نائب املدير 
العام - قطاع التواصل املؤسسي- أماني 
الــورع اهتمام «التجاري» ومشــاركته 
املســتمرة فــي النشــاطات االجتماعية 
واإلنسانية التي تخدم أفراد املجتمع كافة. 
وتابعت قائلة «مبناســبة احتفاالت 
الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير 
رأينا مشــاركة عمال التنظيف والبناء 
فرحة األعياد واملناســبات الغالية على 

قلوبنا جميعا».
وأكدت على الدور املهم الذي يقع على 

عمال التنظيف والبناء في احملافظة على 
بيئة صحية خالية من املخلفات، مشيرة 
الى أن البنك قــد أدرك أهمية تقدمي كل 
الدعــم والرعاية لهذه الفئــة منذ وقت 
طويل، بل وكان سباقا في تدشني حملة 
هون عليهــم املوجهة لهذه الفئة والتي 
حازت جائزة العمل االجتماعي الرائد على 
مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي.
واختتمــت أماني الــورع حديثها 
مؤكدة أن االبتسامة التي ارتسمت على 
وجوه العمال عند االحتفال معهم بهذه 

املناسبة وتوزيع الهدايا عليهم سوف 
تبقى دوما احملرك الرئيسي للبنك نحو 
تفعيل املزيد من البرامج والفعاليات 
اخليرية واإلنسانية املشابهة، متوجهة 
بالشــكر جلميع متابعي حملة «هون 
عليهــم» علــى صفحــات التواصــل 
االجتماعي، ومثمنة ما أبدوه من إعجاب 
وتقدير واستحسان لفكرة احلملة ومن 
فريق العمل بهــذه احلملة، ومتمنية 
أن يــدمي املولى عز وجل على كويتنا 

الغالية نعمة األمن واألمان.

جانب من توزيع الهدايا التذكارية وأعالم الكويت على عمال التنظيف والبناء

١٠٫٥ ماليني دينار أرباح «الكويت للتأمني» في ٢٠٢٠
أعلنــت شــركة الكويــت 
للتأمــني عن حتقيــق صافي 
ربح خالل عــام ٢٠٢٠ مببلغ 
١٠٫٥ ماليني دينار، وبربحية 
٥٧ فلسا للسهم، وذلك مقابل 
٩٫٥ ماليني دينــار وبربحية 
٥١٫٦ فلســا للســهم لنفــس 
الفترة من العام املاضي، فيما 
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية على املســاهمني 
بنسبة ٣٠٪، وبواقع ٣٠ فلسا 
للسهم لهذا العام وتخضع هذه 
التوصيــة ملوافقــة اجلمعية 

العامة للشركة.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي، ان إجمالي األقساط 
التــي مت االكتتاب بها للفترة 
احلاليــة بلــغ ٣٨٫٠٧ مليون 
دينار، مقابــل ٣٧٫٥٥ مليون 
دينار لنفس الفترة من العام 
املاضي، وبزيادة قدرها ٥٢٠ 
ألف دينار، وبلغ صافي األرباح 
التشغيلية للفترة احلالية ٨٫٨ 
ماليني دينــار، مقابــل ٧٫٤٥ 
ماليــني دينار لنفــس الفترة 
من العام املاضي، بزيادة ١٫٣٥ 

مليون دينار.

ثم اإلنفاق احلكومي والتأثير 
سلبا على الوضع االقتصادي 

ككل وعلى سوق التأمني».
وأضاف شريف: «بالطبع 
فإن إجنازاتنا لم تتوقف عند 
حتقيــق املبيعــات واألرباح 
فقط، ولكن نعمل بثبات وعلى 
أسس سليمة لتنمية املوارد 
البشــرية بالشركة، حيث مت 
إطالق أكادميية الكويت للتأمني 
التي تقــوم بإعطــاء دورات 
فــي مجالــي اإلدارة والتأمني 
باإلضافة إلى مهارات أخرى، 
ومن دواعي فخرنا اســتطاع 
عشــرات املوظفني احلصول 
على شهادات بالتأمني معترف 
بها عامليا. باإلضافة إلى ذلك 
فإن الشركة مستمرة بتطوير 
ثقافة إدارة املخاطر وااللتزام 
واحلوكمة وغيرها من املجاالت 
لتصبــح ذهنيــة املوظفــني 
أكثر انفتاحا وتقبال للتعامل 
بإيجابية مع تلك املواضيع».

وفيمــا يتعلــق بخطــط 
الشركة ملواكبة تطور خدمات 
التأمني تكنولوجيا، فقد قامت 
الشــركة بقفزات نوعية بهذا 

اخلصوص، حيث قامت دائرة 
املعلوماتية بالشركة بإحداث 
تغييــرات علــى املنظومــة 
احلالية ساعدت الشركة على 
التواصل مع العمالء في فترات 
احلظر ســواء على مستوى 
تلبية احتياجاتهم من ناحية 
املطالبات أو جتديد التأمينات 

لهم.
وبخصوص خطة الشركة 
الهادفــة للتركيز على أهمية 
املسؤولية جتاه املجتمع، قامت 
الشــركة خالل العام بالعديد 
مــن األنشــطة مثل مبــادرة 
تنظيف شــاطئ الكويت عند 
األبــراج كذلك بحملة للتبرع 
بالــدم حتت شــعار (تبرعك 
بالدم ينقــذ حياة) بالتعاون 
مع بنك الدم وشارك في احلملة 
عدد كبير من موظفي الشركة. 
كذلك نظمت الشــركة حملة 
توعية حول الكشف املبكر عن 
سرطان الثدي، وهدفت هذه 
احلملة إلى تشجيع السيدات 
على الفحص الذاتي وضرورة 
إجراء الفحص الدوري للحد 

من انتشار املرض.

سامي شريف

وفــي هــذا الســياق، قال 
التنفيذي للشــركة  الرئيس 
ســامي شــريف: «لقد حققنا 
تلك النتائج املمتازة في ظل 
أوضاع اقتصادية صعبة وفي 
ظل جائحة كورونا، مما يثبت 
أن خططنا إلدارة األزمات في 
أوقات الطوارئ أثبتت جناحا 
كبيرا خاصة خالل األيام األولى 
من تفشي اجلائحة وما مرت 
به البالد من ظروف قاســية 
وحظر شامل وجزئي والعمل 
عــن بعد، هــذا باإلضافة إلى 
انخفاض أسعار النفط ومن 

«Ooredoo الكويت» حتتفي بشركاء جناحها

كّرمت شركة Ooredoo لالتصاالت، أول شركة اتصاالت 
تقدم اخلدمات الرقمية املبتكرة في الكويت، ممثلي نقاط 
البيع ومحالت التجزئة املتميزين وعدد من إداريي قطاع 
املبيعــات في الشــركة الذين حققوا أعلــى مبيعات خالل 
شهري نوفمبر وديســمبر ٢٠٢٠ ملنتجات الدفع املسبق. 
ومت حفل التكرمي في املقر الرئيسي للشركة يوم األربعاء، 
املوافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١، بحضور ممثلي محالت نقاط البيع 

ومحالت التجزئة املتميزة.
وخالل احلفل، قدم مدير إدارة أول مبيعات املستهلكني، 
أحمد درداب، جوائز وحزما تشــجيعية تصل قيمتها إلى 
أكثر من ٦٠٠ ألف دوالر، شملت أجهزة iPhone XS. ويأتي 
هذا التكرمي انعكاســا لتفاني ممثلي نقاط البيع ومحالت 
التجزئة وما قدموه من جهود حثيثة طوال األشهر األخيرة 
من عام ٢٠٢٠، حيث شــهدت شــركة Ooredoo الكويت في 
هــذه الفترة تطورات وإجنازات مميزة على مســتوى كل 

من اخلدمات املقدمة ونسبة املبيعات.
مــن جهته، عّلق مدير إدارة أول مبيعات املســتهلكني، 
أحمد درداب، قائال: «مازلنا وســنظل رغم التحديات التي 
مر بها ســوق خدمــات االتصاالت بالكويــت القيام بعمل 
األنشطة الترويجية ودعم قطاعات السوق املختلفة بجميع 
الوسائل خلدمة عمالئنا بالكويت، وتوفير ما يتناسب مع 

قاعدة العمالء في السوق».
وأضاف درداب قائال: «تضم شــركة Ooredoo الكويت 
قائمة من األفراد الذين أثبتوا كفاءة استثنائية في تفاعلهم 
مع العمالء ومعرفتهم الوافية بالســوق احمللي وأساليب 
العمل والبيع». وأنهى تعليقه قائال: «نحرص دائما على 
تدريــب وتطوير موظفي إدارة املبيعات بشــكل مســتمر 
وإثراء مهاراتهم خاصة تلك املتعلقة بالتعامل مع العمالء 

وأساليب املناقشة واحلوار». 
ويذكر أن شركة Ooredoo قامت بإطالق واحدة من أكبر 
حمالتها في السوق الكويتي لدعم شبكة املوزعني الفرعيني 
والبالغ عددهم أكثر من ١٥٠٠ موزع، وذلك من خالل توفير 
منتجات تناسب جميع شرائح السوق الكويتي من باقات 

دفع مسبق لباقات املكاملات واإلنترنت.

من ممثلي نقاط البيع ومحالت التجزئة

أحمد درداب وسمير شهاب من Ooredoo مع ممثلي نقاط البيع ومحالت التجزئة

ر إمتام املدفوعات عبر اإلنترنت  «الوطني» يوفِّ
Samsung Pay باستخدام خدمة

يلتزم بنك الكويت الوطني 
بتوفير أكثر حلول الدفع تطورا 
وفق أحدث املستويات العاملية، 
وذلك في إطار سعيه الدائم إلى 
تلبية احتياجات عمالئه، ومن 
هذا املنطلق، يوفر «الوطني» 
إمكانية إمتــام عمليات الدفع 
اخلاصــة باملشــتريات عبــر 
اإلنترنــت باســتخدام خدمة 
Samsung Pay وذلــك للمــرة 

األولى في الكويت. 
وتعــد اخلدمــة األولى من 
نوعهــا في الكويت التي توفر 
للعمالء إمتام املشتريات عبر 
اإلنترنــت في خطــوة واحدة 
 Samsung Pay باستخدام خدمة
دون احلاجة إلى إدخال بيانات 
البطاقة وانتظار كلمة الســر 
ملرة واحدة، كما تسمح اخلدمة 
اجلديدة بتوفير طريقة سهلة 
وســريعة وآمنــة للعمالء من 
 .Samsung Pay مستخدمي خدمة
وميكن اســتخدام اخلدمة 
املتاحــة حاليــا علــى املواقع 
اإللكترونية للمحالت املؤهلة 
وذلــك باســتخدام البطاقــات 
االئتمانية وبطاقات الســحب 
اآللي. ويقدم «الوطني» اخلدمة 
لــكل من العمــالء من احملالت 
ترغب في توفير خدمة الدفع 
باستخدام تطبيق الويب خلدمة 

مدير عــام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك 
الكويت الوطني هشام النصف: 
«نسعى دائما إلى توفير أحدث 
حلول الدفع وأكثرها تطورا في 
إطار حرصنا على توفير جتربة 
مصرفيــة متميــزة لعمالئنا 
وترســيخا لريادتنا في تقدمي 
اخلدمات املصرفية الرقمية».

وأكد النصف أن استراتيجية 
الوطني للتحول الرقمي أثمرت 
العديد مــن اخلدمات الرقمية 
وحلول الدفــع املتطورة التي 
تتماشى مع التطور التكنولوجي 
املتســارع والتــي تهــدف إلى 
تلبيــة احتياجات العمالء في 
ظل اعتمادهم بشكل كبير على 
القنوات اإللكترونية واخلدمات 
الرقمية في إمتــام معامالتهم 
نتيجة الظروف االســتثنائية 
بسبب تداعيات جائحة كورونا. 
واختتــم النصــف قائــال: 
«نعــد عمالءنا بتقــدمي املزيد 
من اخلدمات واحللول الرقمية 
املتطورة التي تلبي احتياجاتهم 
وتثــري جتربتهــم املصرفية 
وتعكــس إمكانــات الوطنــي 
وبنيته التحتية التكنولوجية 
الهائلة وشراكاته الراسخة مع 

العالمات التجارية الرائدة».
 Samsung ولتفعيل خدمة

Pay، ميكن حتميل التطبيق من  
خالل Galaxy Store وتسجيل 
الدخول إلى حساب سامسوجن 
 Samsung من خــالل تطبيــق
Pay لضبــط رقــم التعريــف 
الشخصي PIN وميزة التعرف 
علــى البصمات ثــم الضغط 
على خيار «إضافة بطاقة» ثم 
القيام بعملية مســح ضوئي 
للبطاقــة أو إدخال التفاصيل 
اخلاصة بها يدويا ثم التحقق 
مــن البطاقة من خــالل خيار 
 SMS الرسائل النصية القصيرة
أو البريد اإللكتروني وإدخال 

كلمة التأكيد ملرة واحدة.
وكان بنك الكويت الوطني 
قد حصــد جائزة «أفضل بنك 
رقمي خلدمات األفراد في منطقة 
الشرق األوســط للعام ٢٠٢٠ 
من مجلة «جلوبل فاينانس» 
العاملية، وذلك خالل االستبيان 
السنوي ألفضل البنوك الرقمية 
حول العالم والتي تعتمد في 
اختيارها للفائزين على تقييم 
جلنة حتكيم رفيعة املستوى 
في شركة «إنفوسيز»، العاملية 
الرائدة في مجال االستشارات 
والتكنولوجيــا، فيمــا يقــع 
اختيار أسماء البنوك الفائزة 
على محــرري مجلة «جلوبل 

فاينانس».

الشراء عبر اإلنترنت في خطوة واحدة للمرة األولى في الكويت

هشام النصف

Samsung Pay وكذلك لتوفير 
طريقة دفع سهلة وآمنة للعمالء 
من حاملي هاتف سامسوجن. 

وكان بنك الكويت الوطني 
 Samsung أول من أطلق خدمة
Pay فــي ســبتمبر املاضــي، 
وهي من حلول الدفع املبتكرة 
التي تعتمــد على تكنولوجيا 
«النقــل املغناطيســي اآلمن» 
وتكنولوجيا «التواصل قريب 
املدى»، التي متكن مستخدمي 
هواتف مجموعــة Galaxy من 
إجراء عمليات الدفع املختلفة 
عبر خدمــة Samsung Pay في 
معظم نقاط البيع التي تدعم 
هذه اخلدمة واملتاجر املفضلة 

ومواقع الشراء اإللكترونية.
وبهذه املناسبة، قال نائب 

«الوطني»: اقتصاد أميركا بعيد عن بلوغ سوق عمل قوي
قــال تقرير صــادر عن بنــك الكويت 
الوطني ان مطالبات البطالة في الواليات 
املتحدة األميركية استمرت في االنخفاض 
في ظل تراجع القيود املفروضة الحتواء 
اجلائحة وانتعاش النشــاط االقتصادي. 
إذ انخفضت بيانات مطالبات البطالة في 
األسبوع املاضي بواقع ١٩ ألفا لتصل إلى 
٧٩٣ ألف طلب - لتواصل بذلك تراجعها 
على مدى ٤ أسابيع متتالية. ودفع حتسن 
األوضاع ببعض الواليات مثل كاليفورنيا 
ونيويورك إلى تخفيف القيود املفروضة 
ســابقا على تناول الوجبات في املطاعم 
وغيرهــا من األنشــطة الداخلية األخرى 

على وجــه التحديد. إال أنه ال تزال هناك 
بعض القطاعات الواقعة حتت الضغوط 
مثــل الترفيــه والضيافــة. كما تســتمر 
التحديات التي تهدد نحو ١٠ ماليني تقريبا 
من العاطلني عن العمل، إذ كشف التقرير 
األخيــر لوزارة العمل عن إضافة ٤٩ ألف 
وظيفة فقط في يناير مما يعبر عن صورة 
قامتة ملا ميكن توقعه فيما يتعلق بوتيرة 

التعافي.
وشــدد رئيس االحتياطــي الفيدرالي 
جيروم باول علــى أهمية «الصبر حيال 
سياسة نقدية تيسيرية» لدعم سوق العمل 
املتعثر، مضيفا انه «لن يكون من السهل» 

على االقتصــاد الوصول إلــى التوظيف 
الكامــل وأننا ما زلنــا «بعيدين جدا عن 

بلوغ سوق عمل قوي».
وأكد باول أن البنك املركزي سيواصل 
دعم االقتصاد «حتى يكتمل االنتعاش».

وفــي حديثه إلى النــادي االقتصادي 
في نيويورك األسبوع املاضي، قال باول: 
«ميكنك أن ترى منوا قويا في اإلنفاق، وقد 
يكون هناك بعض الضغوط على األسعار».
وأضــاف: «أتوقع أال تكون كبيرة وال 
مســتدامة. وســوف تطــور ديناميكيات 
التضخم، إال أنه من الصعب إثبات سبب 

تطورها فجأة في هذا الوضع احلالي».

«وفرة العقارية» ُتطلق حملة رمضان «معًا لعمل اخلير٤»
وفــرة  شــركة  أعلنــت 
مــع  تعاونهــا  العقاريــة 
الشــركة الكويتية خلدمات 
الطيــران «كاســكو»، للعام 
الثالث على التوالي من أجل 

توزيع وجبــات اإلفطار في 
شــهر رمضان الكرمي حتت 
شعار «معا لعمل اخلير ٤».

وأكد مدير العالقات العامة 
في «وفرة العقارية» إبراهيم 

الربيعان، أن حملة «معا لعمل 
اخلير ٤»، تأتي ضمن سياق 
برنامج املسؤولية االجتماعية 
للشــركة، الذي يشهد إقامة 
الفعاليــات  مــن  العديــد 
واملبادرات على مدار العام.

وقال الربيعان إن الشركة 
حريصة على الوقوف بجانب 

جميع فئات املجتمع.
الشــركة  أن  وأضــاف 
وبالتعــاون مع «كاســكو» 
ســتقوم بتوزيــع وجبــات 
اإلفطار، طيلة شهر رمضان 
الكرمي، وأن فريق الشــركة 
سيحرص على اتباع جميع 
اإلرشادات الوقائية، في ظل 
الظروف التي تشهدها الكويت 
حاليا بسبب انتشار ڤيروس 
كورونا املستجد، مشددا على 
حرصها علــى حماية صحة 

موظفيها وغيرهم.
وشدد الربيعان على التزام 
«وفرة العقارية» املستمر في 
تقدمي قيمة مضافة للمجتمع 
واملناســبات املختلفــة، مــا 
يجعلها حترص على تناول 
القضايــا األكثــر تأثيرا في 
املجتمع، مبينــا أن حملتها 
الرمضانية تأتي لتترجم هذا 
التوجه، وحتمل معها رسالة 
حتث على التقارب والتراحم 

واملشاركة في احلياة ونشر 
السالم في العالم.

الربيعــان أن  وأوضــح 
الشــركة تتعاون مع العديد 
من الشــركاء من املؤسسات 
احلكوميــة واملجتمع املدني 
األنشــطة  يخــص  فيمــا 
االجتماعية واإلنسانية، مؤكدا 
أن مبادرة إفطار الصائم تعتبر 
رافدا أساســيا في برنامجها 
الرمضاني السنوي الذي يأتي 
حتت مظلة إســتراتيجيتها 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
واالســتدامة، والتي تضعها 
في مقدمة الشركات الوطنية 
الرائدة التي تفعل جهودها في 
املجاالت اخليرية والتطوعية 

على مدار العام.

إبراهيم الربيعان

«ريكونسنس»: إصدار اجلزء الثاني من السلسلة 
البحثية اخلاصة باحلوكمة في مارس اجلاري

أعلن مركز «ريكونسنس» للبحوث 
والدراســات، انه بصــدد إصدار اجلزء 
الثانــي من سلســلة الورقات البحثية 
اخلاصــة مبلف احلوكمــة في الكويت 

في مارس اجلاري.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمركز 
يوســف الغصني «قــام املركز بنشــر 
اجلزء األول من هذه السلسلة البحثية 
املتخصصة في شــهر فبراير املاضي، 
حيث تناولت دور احلكومة في تقنني 

احلوكمة، وتطبيقات احلوكمة في كل 
من بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق 
املال الكويتية، وسيتم التركيز في اجلزء 
الثاني من هذه السلسلة البحثية على 
نقطتني أساسيتني وهما: ديوان احملاسبة 

ونزاهة».
واضــاف انه سيســاهم فــي إعداد 
سلسلة األوراق البحثية كل من: أستاذ 
الفقه املقارن واملالية اإلسالمية بكلية 
القانون الكويتية العاملية، ومدير عام 

مركز طيبة لالستشارات الشرعية د.داود 
ســلمان بن عيســى، واملتخصص في 
االمتثال التنظيمي واحلوكمة ومكافحة 
عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
وإدارة املخاطــر أحمد البدر، باالضافة 
إلى ناصر صالح بورسلي احلاصل على 
الشــهادة املهنية في االلتــزام الرقابي 
(جامعة مانشستر) وماجستير إدارة 
األعمال، واملتخصص في مجال الرقابة 

على البنوك وشركات االستثمار.

د.داود سلمان بن عيسى متوسطا ناصر صالح بورسلي وأحمد البدر
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«بيتك» يتصدر البنوك الكويتية والقطاع اخلاص 
في عدد املوظفني الكويتيني

٩٩٪ من تعيينات ٢٠٢٠ كانت من نصيب املواطنني.. و٧٠٪ من التعيينات حلديثي التخرج

مقابالت توظيف.. 
افتراضية

 LinkedIn Learning» إطالق منصة
التعليمية.. ملوظفي «بيتك»

إطالق مبادرات عافية
وسالمة املوظفني

شــدد املطيــري علــى التــزام «بيتــك» باإلجراءات 
االحترازيــة الصحية واحلرص على ســالمة املوظفني 
خالل الظروف االستثنائية احلالية، حيث جرت مقابلة 
أكثر من ٢٥٠ مرشــحا للتوظيــف مبختلف القطاعات، 
وذلك باالعتماد على املنصات الرقمية وإجراء املقابالت 

عن بعد بطرق مبتكرة. 
وأوضح ان اجراءات مباشرة العمل لم تتوقف خالل 
اجلائحة وفترة االغالق، الفتا الى ان «بيتك» واصل جهود 
التوظيف عبر ارســال مستندات التعيني ومستلزمات 
الوظيفة من عقد وهوية العمل وجهاز محمول إلى منزل 
املوظف، وكذلك زود املعينني اجلدد بالبرامج التدريبية 
الالزمة عبر املنصات الرقمية املتخصصة، ليكونوا على 

استعداد تام مبباشرة مهامه.

لفت املطيري الى أن «بيتك» أبرم شراكة مع 
 LinkedIn» إلطالق املنصة التعليمية «LinkedIn»
Learning»، ملوظفي «بيتك» وبنوكه التابعة في 
البحرين وتركيا، بهدف تطوير واستكشاف 
مهاراتهم من خــالل جتربة تعليمية متقدمة 

وقائمة على البيانات.
وتدعم هذه الشراكة املبادرة والتعلم الذاتي 
من اجل التطور الشخصي واملهني. وتتضمن 
املنصــة مجموعة من األكادمييــني واخلبراء 
العامليني، يستندون في أدائهم التعليمي الى 
التركيز على تطوير املهارات املتنوعة للفرد 
والتعرف على آخر االجتاهات في بيئة األعمال 

واالبداع والتكنولوجيا.

وأضــاف أن املنصة تتيح للمســتخدمني 
دخوال غير محدود حملتوياتها، واالختيار من 
مجموعتهــا التي تضم أكثر من ٥٠٠٠ ڤيديو 
تعليمي و١٣٠٠٠ دورة تدريبية تغطي مجاالت 
تتعلق بعالم األعمال واإلبداع والتكنولوجيا. 
وقال انه يجــري تقدمي الدورة التدريبية 
 ،LinkedIn باستخدام الذكاء الذي يأتي مع شبكة
حيث تنشئ منصة LinkedIn Learning توصيات 
خاصة، متكن املتدربون من اكتشاف الدورات 
التدريبيــة األكثر صلة بأهدافهم أو وظائفهم 
بكفــاءة. كما ميكن لـ«بيتك» اســتخدام رؤى 
LinkedIn إلعداد حتليالت وتقارير للمساعدة 

على قياس فعالية كفاءة التعلم.

لفــت املطيــري الــى أن «بيتك» 
أطلــق العديد مــن املبــادرات التي 
تركز على عافية وسالمة موظفيه، 
حتت شــعار: «صحة أفضل، حياة 
أفضل، مؤسسة أقوى»، مشيرا إلى 
توقيع شــراكات اســتراتيجية مع 
جهات صحيــة مختلفة ضمن إطار 
استراتيجية تشجيع املوظفني على 
االهتمــام بصحتهــم ورعايتها، مبا 
يؤكد اجلهود التي يبذلها البنك نحو 
االرتقاء بديناميكية وفعالية وكفاءة 

بيئة العمل.
وأضــاف ان صحــة املوظفــني 

وعافيتهــم تشــكل أهميــة وقيمــة 
استراتيجية لـ«بيتك»، وهي واحدة 
من املزايا التنافسية ألي مؤسسة، 
مؤكــدا ارتباط العالقة بــني عافية 

املوظفني وأداء املؤسسة.
وأوضــح أن مجموعــة «بيتك» 
واصلــت حتقيق التقــدم والتطور 
في نتائج االرتبــاط الوظيفي على 
مســتوى املجموعــة، حيث حققت 
نتائــج ايجابية قوية حســب آخر 
اســتطالع اجراه «بيتــك» ملوظفي 
الكويــت وتركيــا  املجموعــة فــي 

والبحرين وماليزيا وأملانيا.

أعرب نائب املدير العام لعمليات املوارد البشرية 
واملكافآت للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
طالل املطيري، عن اعتزازه بأن «بيتك» يتصدر البنوك 
الكويتية ومؤسسات القطاع اخلاص كافة كأكبر جهة 
توطني عمالة، مبينا أن نسبة استقطاب الكويتيني من 
التعيينات اجلديدة لسنة ٢٠٢٠ بلغت ٩٩٪، األمر الذي 
يعكس التركيز املســتمر على بناء وتطوير املواهب 
احمللية ومواصلة حتقيق التقدم في مؤشرات العمالة 
الوطنية ونسب التكويت. وأكد املطيري في تصريح 
صحافي ان نحو ٧٠٪ من إجمالي التعيينات في ٢٠٢٠ 
كان مــن نصيب حديثــي التخرج، األمــر الذي يؤكد 
ريــادة «بيتك» بتوظيف وتأهيل الكفــاءات الوطنية 
الشابة وتطبيق استراتيجية متكاملة للتدريب وتطوير 
املواهب، مع احلرص على االستعانة بالشباب وتوفير 
كل عناصر النجاح لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء 
مســيرة مهنية ناجحــة وتولي مناصــب قيادية في 
املســتقبل باعتبار العناصر الوطنية في املؤسسات 

هي من أهم عناصر حتقيق التنمية املستدامة.
وأوضــح املطيري أن «بيتــك» يولي أهمية كبرى 
لتعزيــز دوره بالتعاون مع اجلهــات املعنية خلدمة 
جهــود توطني العمالة واالرتقاء مبســتواهم العلمي 
واملهنــي في مجال العمل املصرفي اإلســالمي وصقل 

اخلبرات وفق املعايير واملقاييس العاملية.
١٣ ألف مقعد تدريبي 

وذكــر املطيري ان «بيتك» جنح علــى مدار العام 
٢٠٢٠ بتصميم وتنظيم برامج تدريبية عبر منصات 
رقمية احترافية متخصصة بالتدريب وتطوير املهارات، 
شملت ٢٩٥٠ من موظفيه من خالل ١٣٢٢٥ مقعدا تدريبيا 
عبر أكثر من ٣٣٠ برنامجا تدريبيا وما يزيد على ٥٧٥ 
انعقادا غطت مختلــف اجلوانب واملهارات املصرفية 
والتقنيــة والســلوكية، مؤكدا أن ذلــك يأتي انطالقا 
من اإلميان بأهمية املوارد البشرية كأصول جوهرية 
وطاقة حقيقية لنجاح املؤسســة ومحور رئيسي في 
التكيف مع التطورات على صعيد الصناعة املصرفية، 
فضال عن رفع مؤشرات األداء العام وحتسني الكفاءة.

ابتعاث.. ومعايير مهنية عالية 

وقــال إن اجلائحة لم متنع «بيتــك» من مواصلة 
برنامج االبتعاث اخلاص ملوظفيه، حيث ابتعث البنك 
خــالل ٢٠٢٠،١٢ مــن موظفيه منهم ٦ ماجســتير، و٦ 
بكالوريوس، كما احتفل «بيتك» مبوظفيه خريجي عام 
٢٠٢٠: ٤ ماجستير و١ بكالوريوس ضمن برنامج البعثات 
الذي يوفره «بيتك» للموظفني منذ سنة ٢٠١٣. وأكد أن 
«بيتك» يعتمد معايير مهنية عدة في تقدير االحتياجات 
التدريبية بدقة، أهمها التواصل املباشر بني املديرين 
واملوظفني في إطار من الشفافية فضال عن احتياجات 

العمل وأي قرارات إدارية ومنتجات أو أنظمة جديدة 
يطلقهــا البنك لعمالئه، في حني يتبنى أنظمة موارد 
بشرية عصرية متطورة يقوم من خاللها املوظف بطلب 
احتياجاته التدريبية بكل سهولة ويسر والتعرف على 
الفرص التدريبية املتاحة وفقا ملتطلباته الوظيفية. 
ويحرص «بيتك» على اســتمرار جهــود رفع القدرة 
والكفــاءة اإلنتاجية للكوادر الفنية العاملة في البنك 
عن طريق تزويدهم ببرامج تدريبية متطورة تواكب 
آخر تطورات صناعة الصيرفة مع مواصلة التجديد 
واالبتــكار في نوعيــة البرامــج التدريبية املطروحة 
ومالءمتهــا مع واقع العمل والتنافســية والتطورات 
املتســارعة التي تشهدها ســاحة الصيرفة مبا يسهم 

في احلفاظ على ريادة «بيتك» في جميع األصعدة.
شراكات عاملية

ولفت املطيري إلى ان عملية تطوير موظفي «بيتك» 
خالل ٢٠٢٠ احتلت أولوية قصوى للبنك، حيث قدم 
بنجاح سلســلة من الدورات االفتراضية املكثفة مع 
هارفارد Harvard وجامعة انسياد INSEAD وجامعة 
IMD وذلــك لبنــاء قدرات املوظفــني وإعدادهم كقادة 

ملجموعة بيتك في املستقبل.
تكرمي «الدراسات املصرفية» 

وأوضــــــح أن «معهــــــد الدراسات املصرفيـــة» 
كرم مؤخرا ١٠ مـــــن موظفــــــي «بيتك»، تقديـــــرا 
حلصولهم علـــى شهــــادة «املدقق الشعي املعتمد»، 
وهــــو أحد برامــــــــج مبـادرة «كفاءة» التي أطلقها 
بنك الكويـــــت املركزي رسميا بالتعاون مع البنوك 
الكويتية وإدارة معهد الدراسات املصرفيــــة، مشيرا 
إلــــى أن شهــــــادة املدقق الشرعي املعتمد تتمتـــع 
باعتماد بنك الكويت املركـــزي وهيئة أسواق املـــال 

ومركز الكويت لالقتصاد اإلسالمي.
وأعرب عن فخر «بيتك» بكفاءة وقدرات املراقبني 
الشــرعيني لديه، مشــيرا الى أنهم اجتــازوا برنامج 
«املدقق الشرعي املعتمد» خالل سنة واحدة فقط بالرغم 
من أن تعميم «املركزي» للبنوك اإلسالمية الكويتية 
ســنة ٢٠١٩ كان ينص على أنه يتعني احلصول على 
شــهادة «املدقق الشــرعي املعتمد» خالل ســنتني من 

تاريخ التعميم.
مرجع في الصيرفة اإلسالمية

وأكــد انه مــن منطلق قيــادة «بيتــك» للصيرفة 
اإلســالمية ضمن املهنية العالية وااللتزام الشــرعي 
فــي كل أعماله، فانه يتميز بفريــق عالي الكفاءة من 
املراقبني واملدققني الشــرعيني، مشيرا الى أن «بيتك» 
يعتبــر مرجعا عامليــا موثوقا في صناعــة التمويل 

اإلسالمي على مستوى العالم.

طالل املطيري

املطيري: «بيتك» يبذل جهودًا استثنائية
في توظيف الشباب الكويتي وتطوير املواهب

٢٩٥٠ موظفًا في «بيتك» استفادوا من برامج تدريب 
وتطوير مهاراتهم خالل ٢٠٢٠
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الكويت دولة ذات اقتصاد قوي وعالقتها باإلمارات تاريخية ونتطلع إلى تعزيز التعاون مجددًا

االستثمار في قارة أفريقيا مدّر لألرباح.. ولكن التجربة االستثمارية مع «جيبوتي» سيئة للغاية

أنشأنا خالل األزمة منصات رقمية للتواصل وتقدمي خدمات لعمالئنا.. ما قلل األضرار لـ ٢٪

التجارة مع دول الشرق األوسط وأفريقيا ال تتعدى ٤٪.. بسبب البيروقراطية والقيود احلكومية

في البداية، حدثنا عن االستعدادات 
التي اتخذتها موانئ دبي العاملية 

ملواجهة أزمة «كورونا»؟
٭ توقعنا تلك األحداث املؤســفة في 
عــام ٢٠١٩ أي قبل بداية األزمة بعام، 
حيــث لم نكن نعتمد على التحليالت 
املالية العاملية التي تصدر من آن آلخر، 
الســيما اننا متواجدون فيما ٦١ دولة 
ولدينا ١٣٦ وحدة جتارية من بينها ٨١ 
محطة للحاويات على مستوى العالم، 
ولذلك لدينا قدرة على معرفة وحتديد 
أحجام التجارة املتبادلة حول العالم، 
وبالتالي، نســتطيع توقــع األحداث 
بناء على تلك املعطيات الفعلية. لهذا، 
ومن خالل احتكاكنا املباشر بالبنوك 
احمللية اكتشفنا انها قلقة خالل العاميني 
املنصرمني على خلفية احلرب التجارية 
بني أميركا والعالم وليس فقط الصني، 
كذلك حيال االتفاقات مع املكسيك وكندا 
وأوروبــا ووجود العديــد من القيود 
وعملية رفــع اجلمارك على البضائع 
الصينية ومنع شــركات صينية من 
التعامل مع أميركا وهو ما خلق تخوفا 
لدى البنوك اإلماراتية التي تراجعت 
في عمليات متويــل التجار خوفا من 
نفاجأ بقرارات حكومية متنع التعامل 
مع الصني ودخول البضائع ما سيسبب 
لها خسائر فادحة، وبناء على ما سبق 
قررنا كموانئ دبي العاملية خفض سقف 
توقعاتنا خالل العام ٢٠٢٠ وأخذنا كل 
االحتياطات املالية وقلصنا التوسعات 
واتخذنا إجراءات لتقليل املصاريف، 
وقد تعاملنا مع األزمة بشكل احترافي، 
حيث قمنا باتباع التعليمات واإلجراءات 
احلكومية التي طبقتها الدول في جميع 
أنحــاء العالم، وطالبنــا موظفينا في 
جميــع الدول التي نعمــل بها باتباع 
اإلجراءات احلكوميــة، وذلك حلماية 
انفسهم بالدرجة األولى، السيما انهم 
األهم بالنسبة لنا، كما قررنا عدم إغالق 
أي مرفأ من مرافئنا، كذلك قمنا أثناء 
تطبيق اإلجــراءات الوقائية من قبل 
الــدول وفــرض حظر التجــول بنقل 
موظفينا الذين نحتاج لهم الى املركز 
الرئيســي، وبالتالي لم نتأثر بشــكل 

كبير خالل تلك األزمة.

خالل األزمة، كيف تغلبتم على مشاكل 
التواصل مع العمالء في ظل قيود 

اإلغالق؟
٭ بخصــوص تواصلنا مــع العمالء 
خالل األزمة فقد حاولنا إيجاد وسائل 
للوصــول لهم ولهذا بدأنا في إنشــاء 
منصــات رقميــة للتواصــل وتقدمي 
اخلدمات وقمنا بتســريع آلية العمل 
ما قلل حجم األضرار املتوقعة، ال شك 
ان الشركات تأثرت بنسبة تتراوح بني 
١٠ و١٥٪ فيما لم نتجاوز نحن الـ٢٪.

بالطبــع العالم اصبــح اكثر وعيا 
وحتضــرا اآلن وتعرف علــى كيفية 
التعامل مــع كورونا، ولهــذا أرى ان 
التعامل بات أكثر سهولة من السابق 
وأعتقد ان الفترة املقبلة ستشهد نهاية 

كورونا.
وإذا نظرنا للمشــهد ســابقا جند 
األمل في اكتشــاف عالج «كوفيدـ١٩» 
كان ضئيال ولكن وبعد وجود اللقاح 
خــالل ٢٠٢٠ باتــت األوضاع واضحة 
للعالم وأصبح جل االهتمام يســلط 
على كيفيــة توزيع اللقاحات وإنتاج 
التطعيم لتغطية سكان العالم، ومبا 
ان اإلمارات لديها قيادة واعية وتتعامل 
بعقلية ديناميكية فقد قررت اإلسراع 
بتطعيم سكانها بأقصى سرعة، حيث 
وصل عدد األفراد الذين حصلوا على 
التطعيم حتى اآلن ٥ ماليني شخص أي 
ما يعادل ٥٠٪ من عدد السكان، نحن 
كدولــة جنحنا في توفيــر التطعيم، 
فالتطعيم شيء مهم وأعتقد ان العالم 

يتجه الى وضعية االستقرار.

صرحتم من قبل ان التجارة البينية 
بني الشرق األوسط وأفريقيا لم تشهد 

السيناريو األسوأ بعد، فما السبب؟
٭ «التجارة البينية» بني دول الشرق 
األوســط وهذا بالطبع ليس له عالقة 
بأزمة كورونا تئن حتت وطأة العديد 
من اإلشــكاليات، التجارة البينية بني 
الدول األوروبية تصل إلى ٦٥٪ بينما 
تلك النسبة في أفريقيا ودول الشرق 
األوســط ال تتجاوز الـ ٤٪، ان القيود 

عمليات التخزين. وفي ميناء جبل علي 
في دبي، نقوم بتعزيز اإلمكانات بشكل 
سريع لتحويل امليناء إلى مركز عاملي 
للتخزين والتوزيع عبر دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ودول مجلس التعاون 
اخلليجي والهند وشمال أفريقيا، كما 
نتحدث مع جميع مصنعي اللقاحات 
الرئيسيني ملساعدتهم في إعادة تشكيل 
سالســل التوريد التي يستخدمونها، 
وســنركز على األســواق النامية في 
أفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية التي 

يصعب الوصول إليها.
ونقوم بتقــدمي اخلدمات املطلوبة 
فلدينــا العديد من البنى األساســية 
للتوزيــع كمــا منتلك فــي الهند أكبر 
شــركة لوجيســتية في العالم واكبر 
مشــغل موانئ وأكبر مخــازن مبردة 
ونعتبر ثاني اكبر موانئ مشغلة وثاني 
أكبر مشــغل للقطارات بعد احلكومة 
الهندية، كذلك في تشيلي وبريطانيا 
لدينا عبارات تعبر من بريطانيا الى 
أوروبا وتعمل بكفاءة عالية، وقد لعبنا 
دورا كبيرا خالل أزمة خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي (البريكســت)، 
حيث جنحنا في منع تكدس البضائع 
واســتخدمنا وســائل النقل املتاحة، 
يذكر اننا كموانئ دبي العاملية نعمل 
ضمن احتاد لوجيستي بالتعاون مع 
اإلمارات للشحن اجلوي ومطارات دبي 
واملدينة العاملية للخدمات اإلنسانية، 
حيث نهدف الى تعزيز اجلهود إليصال 
اللقاح الــى جميــع دول العالم، دبي 
العامليــة لديها الكثير مــن االتفاقات 
مع العديد من املصنعني للقاح، حيث 
يتم اســتخدام البنية األساسية التي 
منتلكها في أميركا اجلنوبية واألرجنتني 
وتشيلي واألكوادور، نحن أكبر مشغل 
موانئ في كندا وأوروبا وقمنا بتنفيذ 
استثمارات ضخمة في عام ٢٠١٦، وذلك 
لنكون مهيئني لوجيستيا ألي ظروف 

طارئة.

أبدى البعض قلقا حيال سياسة بايدن 
املستقبلية.. ما رأيك؟

٭ أهتم دائما بالشــؤون االقتصادية 
أكثر من السياســة، ال شــك ان بايدن 
طمــأن العالــم، حيــث أكد مــرارا انه 
سيتخذ قرارات مشتركة مع الشركات 
واملؤسســات التجارية ما يعتبر أمرا 
جيدا، أعتقد ان العالم سيصبح اكثر 
أمنا في وجود بايدن والسوق األميركي 
تفاعل مع إعالن بايدن وانتعش بشكل 

أكبر.

كيف تقيم العالقات التجارية بني 
الكويت واإلمارات؟

٭ اإلمــارات لديها عالقــات تاريخية 
ووطيدة مع الكويت التي لديها اقتصاد 
متــني وقوي، كما ان لديها احتياطات 
ضخمة من النفط والغاز وتتمتع مبركز 
كحلقة وصل بني العراق وباقي الدول، 
قمنا بالعديد من املفاوضات مع الكويت 
لتعزيز العالقات التجارية ولكننا لم 
نتوصل الى نتائج، نحن مســتعدون 
إلعادة فتح باب املفاوضات والتعاون 
مع الكويــت لتعزيز أوجــه التعاون 
التجاري، السيما وانها تتمتع مبوقع 

متميز ولديها فرص كبيرة للنمو.

هل انت راض عن نتائج موانئ دبي 
العاملية خالل الفترة املنصرمة؟

٭ نحــن راضــون بشــكل كبيــر عن 
نتائجنا، فمــن ضمن اإلجراءات التي 
اتخذناهــا لتقليل األضــرار وحتقيق 
نتائــج جيــدة خــالل العــام املاضي 
ومضاعفة العمل تالفي حدوث أضرار 
وهو ما ســاهم فــي تقليص األضرار 
ألقــل من ٢٪، من الالفــت لالنتباه ان 
نتائج الفترة األولى من عام ٢٠٢١ كانت 
افضل من ٢٠١٩، وهدفنا الوصول الى 

ما حققناه قبل أزمة كوفيدـ١٩.

ما تطلعاتكم خالل العام احلالي؟
٭ نتطلع الى استخدام التكنولوجيا 
بشكل أفضل وأسرع والتفكير بشكل 
مختلف ولهذا يجب توقع السيناريو 
األسوأ والعمل بناء على ذلك، كما يجب 
حل اإلشكاليات بشكل جيد واحترافي 
وهو ما نحاول الوصول إليه مبساعدة 
فريق العمل املبــدع الذي يعمل معنا 

داخل موانئ دبي العاملية.

على إجراءات االستيراد بني الدول في 
الشرق األوسط وأفريقيا متنع ازدهار 
التجارة البينية في تلك املنطقة، املنطقة 
متتلك سوقا ضخما فهل يعقل ان نقوم 
باالستيراد من الدول األوروبية فيما 
منتلك نفس املنتج، لهذا البد من اتخاذ 
إجراءات تسهل التجارة البينية بني دول 
الشرق األوسط، كما يجب فك القيود 
التي تتعارض مع التجارة احلرة بني 
الدول، فبالرغم من اتفاقيات التجارة 
احلــرة املوجودة حاليــا إال ان حجم 
التجارة احلرة مازال بني الدول وخاصة 

بني الدول األفريقية قليال.
ال شــك ان أفريقيا قارة مهمة ذات 
اســتهالك ضخــم لديها القــدرة على 
إنتــاج العديد مــن البضائع وبالرغم 
من ذلك جنــد ان حجم التجارة ليس 
على املستوى املطلوب والسبب يعزى 
الى ســوء اإلجــراءات والقيود، فعلى 
ســبيل املثال عندما تستورد بضاعة 
من فرانكفورت إلى شيكاغو تستغرق 
الرحلة بالطائرة ٩ ساعات فيما يحتاج 
العميل في شيكاغو إلى ٤٨ ساعة لتسلم 
البضاعة، وذلك ألن إجراءات اإلفراج 
غير معقدة وسلسة بينما جند ان األمور 
أكثر تعقيدا في دولنا، البد ان نعي ان 
سلسلة اإلمدادات بأي من وسائل النقل 
من املصنع الى املســتهلك على قائمة 
األولويات لتعزيــز التجارة البينية، 
فرحلة خروج البضاعة من أي مكان في 

العالم تبدأ من امليناء، ويتم حتميلها 
على الســفينة حتى تصل الى ميناء 
الدولة املقصود، وبالتالي تســلم الى 
املستهلك، ولهذا فإن املشكلة احلقيقية 
تكمن في كثرة اإلجــراءات واختالف 
أمنــاط العمــل بــني الــدول والقيود 
والبيروقراطية والرسوم العالية ومبا 
اننا حلقة ضمن سلسلة اإلمداد لذلك 
نواجــه عادة تلــك الصعوبات، ولهذا 
نحاول إطالق منصــات عدة لتطوير 
النظام الذي لم يطور حتى اآلن، بسبب 
تعدد األطراف املتعاملة، فعلى سبيل 
املثال هناك إشكالية اختالف لغة الهوية 
من بلــد آلخر، وبالتالــي حتى ميكن 
توزيع اللقاح البد من تكاتف اجلهود بني 
الدول، السيما ان تلك اللقاحات حتتاج 
الى درجات حرارة معينة وتبريد وآلية 

تخزين معينة.

تركزون حاليا على االستثمار في 
أفريقيا، ما السبب، وما مخاطر وفوائد 

االستثمار هناك؟
٭ أفريقيا من الدول التي لديها عوائد 
جيدة على االســتثمار عكس السوق 
األوروبي الذي يشــهد نسبة منو أقل 
مــن ١٪، حيث بات متشــعبا الى حد 
كبير، الفرص كبيرة في أفريقيا وهو ما 
سوف ينعكس على استثماراتنا، نحن 
حاليا متواجدون في السنغال والعني 
السخنة في مصر وقمنا بتوسيع امليناء 

للضعف خالل فترة األزمة، ووقعنا مع 
احلكومات اتفاقيات لتطوير املنطقة 
الصناعية بغرض توفير الصناعات، 
فهدفنا هو (ميناء ومنطقة صناعية)، 
كذلك انطلقنا الى موزمبيق وأنغوال، 
أما فيما يخص املخاطر فأرى ان هناك 
بعــض الدول في أفريقيا تعتبر مثاال 
غير جيد للمستثمرين، فعلى سبيل 
املثــال كانت موانئ دبــي العاملية من 
أوائل املستثمرين في جيبوتي، حيث 
طورنــا امليناء وأنشــأنا بنية حتتية 
لتوصيل البضائع الى إثيوبيا بشكل 
أسرع وأسســنا فندق ٥ جنوم ولكن 
لألسف حدثت العديد من اإلشكاليات 
بسبب الفســاد املالي احلكومي هناك 
وبدأنا فــي التعرض الــى مضايقات 
عدة دون أســباب واضحة وحقيقية. 
حاولنا في بداية األزمة استخدام خيار 
التفاوض ولكن لألسف لم يجد نفعا، 
وفوجئنا بقرارات تعســفية من قبل 
وزير املواصالت في عام ٢٠١٨ يطالبنا 
بتغير شــروط االتفاقيــة املبرمة بني 
موانئ دبي العامليــة وجيبوتي وهو 
ما كان مرفوضا لدينا، حيث يصعب 
تغير تلك الشــروط ولهذا قمنا برفع 
دعوى قضائية ضد جيبوتي، وصدرت 
٦ أحــكام موضوعيــة لصالح موانئ 
دبــي العامليــة من قبــل محكمة لندن 
للتحكيــم الدولــي واحملكمــة العليا 
فــي إجنلترا وويلز، وبالرغم من تلك 

األحداث املؤســفة مازال لدينا اهتمام 
كبير بأفريقيا.

تهدف دبي الى التحول ملركز عاملي 
لتوزيع اللقاحات.. كيف ترى إمكانية 

حتقق ذلك؟
٭ ال شك ان دولة اإلمارات تتمتع مبركز 
اســتراتيجي في املنطقة، حيث نبعد 
زمنيا نحو ٨ ساعات عند ثلثي سكان 
العام، وتعتبر تلك ميزة غير متوافرة 
في املنطقة األوروبية، فخالل ٣ ساعات 
من دبي تســتطيع الوصول إلى أكثر 
من ملياري شــخص بني شبه القارة 
الهندية ووسط آسيا، الى ذلك يعتبر 
مطــار دبي مــن أكثر مطــارات العالم 
كفاءة ونشاطا عالوة على ان مطارات 
دبــي والشــارقة وأبوظبي تعتبر من 
أكثر املطارات ازدحاما على مســتوى 
العالــم، كما ان خدماتنا تصل الى كل 
الدول بسهولة ومبا ان اللقاحات تنقل 
بالطائرة وبالتالي الوصول الى الكثير 
من الدول بات ممكنا. تهدف االتفاقية مع 
«اليونيسف» الى الوصول الى ملياري 
لقاح قبل نهايــة العام. باإلضافة إلى 
بنيتنا التحتية، سوف نشارك املعرفة 
واخلبرة الفنية للتعامل مع العوائق 
داخل الدول وجتاوز احلواجز الهيكلية. 
يشمل ذلك تسريع حركة البضائع وعدم 
تطبيق الرســوم واملســاهمة بتوفير 
حاوياتنا املبردة وقدراتنا املدمجة في 

سلطان أحمد بن سليم

لم يكن احلديث معه مجرد حوار عابر، بل كان حتليال شــيقا ألحداث أزمة راهنة يستعصي فك 
طالســمها من قبل البعض، ففي أول حوار له مع صحيفة كويتية استعرض رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية ورئيس مؤسســة املوانئ واجلمارك واملنطقة 
احلرة سلطان أحمد بن سليم، جهود دبي االستباقية التي ساهمت في تقليص تداعيات وأضرار أزمة 

كوفيد- ١٩ على املوانئ اإلماراتية ليصل الى ٢٪ فقط.
وأشار بن سليم خالل حواره مع «األنباء»، الى ان موانئ دبي العاملية متواجدة في ٦١ دولة ولديها 
١٣٦ وحدة جتارية من بينها ٨١ محطة للحاويات على مستوى العالم، ما جعلها قادرة على حتديد 

أحجام التجارة املتبادلة في العالم، وبالتالي توقع األحداث وإيجاد احللول.
ورأى أن التجارة البينية بني دول الشرق األوسط تئن حتت وطأه القيود احلكومية والبيروقراطية 

والرسوم عالية، مســتغربا من قيام بعض الدول باستيراد سلع ومنتجات من أوروبا فيما تتوافر تلك 
السلع في الدول املجاورة.

وقال بن سليم ان االستثمار في أفريقيا يحقق عوائد جيدة على االستثمار عكس السوق األوربية 
التي ال تتعدى عوائده الـ ١٪، بيد انه أبدى رأيه من االستثمار في جيبوتي على خلفية إخالل حكومي 

بشروط اتفاقية مع موانئ دبي العاملية.
وتناول رئيس موانئ دبي العديد والعديد من القضايا، مشيرا الى ان دبي ستلعب دورا حيويا 
في توزيع اللقاحات على مستوى العالم خالل الفترة املقبلة، منوها مبوقعها االستراتيجي كحلقة 
وصل بني أوروبا ودول شرق آسيا ودول الشرق األوسط وبكفاءة مطارات دبي وجودة اخلدمات 

اللوجستية والقدرة على تعزيز التكنولوجيا.. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

اإلمارات تعاملت 
باحترافية مع «كورونا»

شراكة مثمرة
مع «طيران اإلمارات»

اجلواز اللوجيستي 
العاملي

قــال بن ســليم ان اإلمــارات اتخذت 
االحتياطات الوقائية وتعاملت مع اجلائحة 
بجدية، حيث أغلقت املطارات واألسواق 
وفرضت حظر جتول حلصر الوباء، الفتا 
الى ضرورة التركيز على عملية توزيع 

اللقاح. 
وشدد على ضرورة توزيع اللقاحات 
في األماكن التي يصعب الوصول إليها مثل 
األدغال واملناطق الوعرة وهو ما يستوجب 
توفير وســائل النقل لنقل اللقاحات الى 

تلك األماكن.

قال بن سليم ان شبكة موانئ دبي العاملية تتعاون حاليا 
مع كل من اإلمارات للشــحن اجلوي ومطارات دبي واملدينة 
العاملية للخدمات اإلنسانية لنقل وتخزين وتسريع توزيع 
اللقاحات حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان 
النامية التي تواجه حتديات في نقل وتوزيع املستحضرات 
الطبية، الفتا الى ان التحالف سيحقق نتائج جيدة، السيما 
مع االنتشار العاملي لطيران اإلمارات والقدرات اللوجيستية 
املتميزة ملوانئ دبي العاملية والكفاءة التشــغيلية وقدرات 
املناولــة العالية ملطــارات دبي، واإلمكانــات املتطورة التي 
تتمتــع بها املدينــة العاملية للخدمات اإلنســانية التي تعد 
املركز احملوري النطالق عمليات املنظمات والهيئات الدولية.

أشاد بن سليم باجلواز اللوجيستي 
العاملي الذي اطلق في العام ٢٠١٩، حيث ان 
موانئ دبي العاملية شريك رئيسي في هذه 
املبادرة التي تعتبر برنامجا عامليا للشحن 
واخلدمات اللوجيســتية يجمع شبكات 
ومهارات وتراث مؤسسات رائدة في دبي 
- موانئ دبي العاملية واإلمارات للشحن 
اجلــوي ومؤسســة املوانــئ واجلمارك 
واملنطقة احلرة في دبي، وتقدم املبادرة 
مزايا تشــغيلية ومالية للتجار ووكالء 

الشحن على عدة مستويات.

رئيس موانئ دبي العاملية لـ «األنباء»:
دبي خالل ٢٠٢١.. ستصبح مركزًا 

عامليًا لتوزيع لقاحات «كورونا»

سلطان بن سليم حتدث عن التواجد في ٦١ دولة ولدينا ١٣٦ وحدة جتارية.. بينها ٨١ محطة للحاويات على مستوى العالم

رباب اجلوهري

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء مصرية

السيسي يوجه احلكومة بااللتزام الدقيق 
بتطبيق جميع اإلجراءات االحترازية لسالمة الطالب

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس املصــري  اطمــأن 
عبدالفتاح السيسي على إجراءات 
الدراســي  اســتئناف الفصــل 
وانتظــام  الثانــي،  اجلامعــي 
عملية االمتحانات على مستوى 
اجلمهوريــة.. ووجــه بااللتزام 
الدقيق بتطبيق جميع اإلجراءات 

االحترازية لسالمة الطالب.
جاء ذلك خالل اجتماع الرئيس 
السيســي، أمس مع د.مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 
ود.خالد عبدالغفار وزير التعليم 

العالي والبحث العلمي.
ومــن ناحيــة أخــرى، اطلع 
الرئيس السيســي على دراسة 
إنشاء «املركز املصري للجينوم»، 
والــذي يهدف إلى إعداد خريطة 
البشــري املصــري  للجينــوم 
الكتشــاف والوقوف بدقة على 
اخلصائــص الوراثية لألمراض 
املختلفــة، ومن ثم دخول عصر 
الطب الشخصي والعالج اجليني 
وأدويــة املســتقبل املتخصصة 
واملصممــة بناء على التركيبات 

اجلينية.
الرســمي  وصــرح املتحدث 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي بأن االجتماع تناول 
استعراض جهود استئناف الفصل 
الدراســي الثانــي باجلامعــات، 
فضال عن مستجدات املشروعات 
العالي  التعليم  القومية لوزارة 
علــى مســتوى اجلمهوريــة، 
خاصــة اجلامعــات احلكوميــة 
والتكنولوجية، واملراكز واملعاهد 

البحثية.
واســتعرض وزيــر التعليم 
العالــي املشــروعات اجلاريــة 
باجلامعــات  واملســتقبلية 
احلكوميــة، والتي يبلغ حجمها 
٤٢٥ مشروعا بتكلفة حوالي ٣٥ 
مليــار جنيــه، موزعــة على ٢٧ 

موجها باإلســراع في اســتكمال 
التحتيــة املعلوماتيــة  البنيــة 
لتحويل اجلامعات احلكومية إلى 
جامعات ذكية، فضال عن تطوير 
التعليميــة والبحثية  اخلدمات 
بكافة املناهج الدراسية في تلك 
البرامج  اجلامعات، واستحداث 

ضمن املشــروع القومي للبنية 
التحتية املعلوماتية للجامعات 
احلكوميــة، حيث وجه الرئيس 
السيسي بتوفير كافة اإلمكانات 
والتجهيــزات الالزمــة لضمــان 
الدائم للمستشفيات  االستعداد 
اجلامعية للتعامل مع مستجدات 
جائحة ڤيروس كورونا املستجد.
وأضــاف املتحدث الرســمي 
ان وزيــر التعليم العالي عرض 
أيضا، خالل االجتمــاع، اخلطة 
التنفيذية اخلاصة مبشروعات 
املراكز واملعاهد البحثية، والتي 
تبلغ ٧٩ مشروعا بتكلفة حوالي 
٣ مليــارات جنيــه، باإلضافــة 
إلــى املوقف التنفيــذي اخلاص 
باجلامعات التكنولوجية اجلديدة 
مبدينــة ٦ أكتوبر وبرج العرب 
وشــرق بورســعيد وســمنود 
وأسيوط اجلديدة وطيبة اجلديدة 

في األقصر.
كما شهد االجتماع استعراض 
بلورة جهود الدولة لصقل املهارات 
واجلدارات من خالل مسار أكادميي 
مؤسسي بهدف إعداد أجيال من 
اخلريجني مؤهلني لالحتياجات 
املستقبلية لسوق العمل احمللية 

واإلقليمية والدولية.

البينية بها طبقــا لالحتياجات 
املستقبلية لسوق العمل.

كما مت اســتعراض منظومة 
العمل باملستشــفيات اجلامعية 
علــى مســتوى اجلمهوريــة، 
فضال عــن التطــورات اخلاصة 
املستشــفيات  تلــك  مبيكنــة 

اطمأن على إجراءات استئناف الفصل الدراسي اجلامعي الثاني وانتظام عملية االمتحانات

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس احلكومة د.مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبدالغفار

جامعة حكومية على مســتوى 
محافظات مصر، والتي تتراوح 
التعليميــة  بــني املشــروعات 
واخلدمية واإلنتاجية والعالجية.

وتابع الرئيس السيسي املوقف 
التنفيذي ملنظومة التحول الرقمي 
وامليكنة باجلامعات احلكومية، 

ترامب يعود من بوابة «اليمني احملافظ» 
وعينه على ٢٠٢٤ مشفوعًا بارتفاع تأييده بينهم

عواصــــم - وكــــاالت: 
يدشن مؤمتر «مؤمتر العمل 
السياســي احملافظ» اليوم، 
الرئيــس األميركي  عــودة 
الســابق دونالد ترامب إلى 
الســاحة، ليلقي أمامه أول 
خطــاب علني منذ مغادرته 
البيت األبيض في ٢٠ يناير 
املاضــي عقــب خســارته 
االنتخابات أمام جو بايدن.

وتشكل عودة ترامب من 
باب التيار احملافظ األهمية 
القصوى التي يوليها لهذه 
الفئة من احلزب اجلمهوري 
بالنسبة ملستقبله السياسي.
وعشية اخلطاب، كشف 
استطالع جديد أجرته جامعة 
نيو هامبشــاير أن ٥٨٪ من 
جمهوريي الوالية يرغبون أو 
يؤيدون متاما، ترشح ترامب 
للرئاسة في ٢٠٢٤، ارتفاعا 

من ٤٧٪ في يناير الفائت.
ويعتبر هذا االستطالع 
انعكاســا لتوجه أكبر، فقد 
سأل االســتطالع املشاركني 
مــا إذا كانــوا معتدلــني أو 
أو  مــا،  محافظــني نوعــا 
أم  انهــم محافظــني كليــا، 
أنهم محافظون متطرفون. 
وبينت النتائج أن ٨٢٪ من 
احملافظني املتطرفني، و٧٥٪ 
مــن احملافظني اجلمهوريني 
يريدون إعادة ترشح ترامب 
عام ٢٠٢٤. وبالنسبة لترامب 
هذه أرقام ذات دالالت مهمة 
في هذه الوالية األساسية في 

أي انتخابات مقبلة.
وهــذا يعنــي أن جنــاح 
اليمني في احلزب اجلمهوري 
أصبح اآلن أكثر ميال لترشح 
ترامب لالنتخابات الرئاسية 
املقبلة، مما كان عليه الشهر 
املاضــي. ومنذ نهاية يناير 
وتبرئة ترامب من محاولة 
عزله في مجلس الشــيوخ، 
ارتفــع دعم ميينيي احلزب 
اجلمهــوري لترامب مبقدار 
٢٠ نقطة، عالوة على ارتفاع 
ذلك الدعم مبقــدار ٥ نقاط 

خارجيتــه الســابق مايــك 
بومبيــو هجوما الذعا على 
اإلدارة االميركية اجلديدة، 
وقال ان سياســة إدارة جو 
بايدن جتاه الصني ستضعف 
االقتصــاد األميركي ومتنح 

بكني ميزة.
وأشــار بومبيــو إلى أن 
وقــف بنــاء خــط أنابيــب 
Keystone XL املمتد من كندا 
إلى الواليات املتحدة «دمر» 

عشرة آالف وظيفة.
وشكك الديبلوماسي في 
أن السلطات ستفي بوعدها 
بتوظيف املوظفني املفصولني 
املنتجــة  الشــركات  فــي 

للبطاريات الشمسية.

«مترحما عليه باستهزاء».
وخــالل مشــاركته في 
فــي  احملافظــني  مؤمتــر 
فلوريــدا، وفــي معــرض 
انتقــاده ملــا يــراه تراخيا 
إلدارة بايدن في التعاطي مع 
إيران، قال بومبيو متباهيا 
ومدافعا عن سياسة حكومته 
اخلارجية أمام احلضور «كم 
واحــد منكم يتذكر قاســم 
ســليماني؟»، ليرد بنفسه 
مســتهزئا «رحمه اهللا. لم 
يعد يســبب مشاكل أخرى 
لألميركيــني» منــذ قتلــه، 
«إننــي فخــور  وأضــاف 
بقتالنا.. لقد قلبنا الوضع 

الساكن رأسا على عقب».

ونقلت «بوليتيكو» عنه 
قوله «ميكنك أن تطمئن بأن 
األلواح الشمسية الرخيصة 
القادمة من الصني ستتدفق 
إلى أميركا بشكل لم يسبق له 
مثيل. وهذا لن يفيد الواليات 

املتحدة بأي شيء».
كما انتقــد بومبيو قرار 
بايــدن جتديــد مشــاركة 
الواليات املتحدة في اتفاقية 
باريس للمنــاخ. ووفقا له، 
فإن بكني «سعيدة للغاية» 

بهذه اخلطوة.
وتباهــى بقتل حكومته 
قاسم ســليماني قائد فيلق 
التابــع للحــرس  القــدس 
الثــوري قرب مطــار بغداد 

بومبيو يهاجم سياسات بايدن ويتباهى بقتل سليماني

(أ.ف.پ) نقل متثال للرئيس السابق دونالد ترامب خالل مؤمتر احملافظني اجلمهوريني في فلوريدا 

في صفوف اليمني املتطرف 
املوالي أصال لترامب.

وبحسب مقربني لترامب 
فإنه، سيتحدث في خطابه في 
أورالندو بوالية فلوريدا، عن 
«مستقبل احلزب اجلمهوري 
واحلركة احملافظة». ويتوقع 
أن يحــاول دغدغة مشــاعر 
اليمــني املتطرف فــي أكبر 
جتمع ســنوي للمحافظني 
األميركيني، ويشــن هجوما 
كبيــرا علــى «السياســات 
الكارثيــة» خللفــه بايــدن 
الهجرة والعفو  بخصوص 

وغيرها.
وقبل أن يتحدث ترامب 
امــام املؤمتــر، شــن وزير 

«التحالف» يدمر صاروخًا باليستيًا و٦ «مسّيرات» 
مفخخة حوثية استهدفت السعودية

ميامنار: محاكمة  سو تشي اليوم .. واألمن 
يقتل ويصيب العشرات خالل املظاهرات

عواصمـ  وكاالت: أعلن املتحدث الرسمي 
باسم قوات حتالف دعم الشرعية في اليمن، 
العميد الركن تركي املالكي، أمس أن الدفاعات 
اجلويــة الســعودية متكنت مــن اعتراض 
وتدمير صاروخ باليستي أطلقته امليليشيا 
احلوثية اإلرهابية املدعومة من إيران جتاه 
مدينة الريــاض، و٦ طائرات من دون طيار 
«مفخخة» جتاه اململكة الســتهداف املدنيني 
واألعيان املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة 
في املنطقة اجلنوبية، وكذلك مدينة جازان 

ومدينة خميس مشيط.
كما أكد في بيان أن امليليشيات احلوثية 
تتعمد التصعيد العدائي واإلرهابي الستهداف 
املدنيني باســتخدام الصواريخ الباليستية 

واملسيرات «املفخخة».
إلى ذلك، شدد على أن كفاءة قوات الدفاع 
اجلوي امللكي الســعودي تصدت وأحبطت 
تلــك التهديــدات برصدها عنــد إطالقها من 
داخل مناطق ســيطرة املليشــيات ومن ثم 

متابعتها وتدميرها.
وأكد العميد أن قيادة القوات املشــتركة 
للتحالف تتخــذ كافة اإلجراءات الضرورية 
حلمايــة املدنيــني، كمــا تتخــذ اإلجــراءات 
العملياتيــة الالزمة لوقف تلــك االعتداءات 

والتعامل مع مصادر التهديد، مبا يتوافق مع 
القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.

من جهته، أعلن املتحدث الرسمي للمديرية 
العامة للدفاع املدني املقدم محمد احلمادي، 
أن فــرق الدفاع املدني في الرياض باشــرت 
امس االول حادثة ســقوط شظايا صاروخ 
باليستي مت اعتراضه وتدميره. وأوضح أن 
الشظايا تناثرت على عدة أحياء سكنية في 

مواقع متفرقة.
كما أفــاد بأن أضرارا ماديــة حلقت أحد 
املنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، 
جراء تلك الشــظايا، مضيفا أنه مت التعامل 
مع احلادث وفق اإلجراءات املعتمدة واخلطط 

املعدة لذلك.
مــن جهتها اعربت مصــر امس عن بالغ 
ادانتها واستنكارها ملواصلة ميليشيا احلوثي 
أعمالها االرهابية املوجهة صوب أراضي اململكة 

العربية السعودية الشقيقة 
واشــارت وزارة اخلارجية املصرية في 
بيان لها الى اســتهداف جنوب اململكة كذلك 
بعدد من الطائــرات املفخخة من دون طيار 
والتي متكنت القوات املشتركة لتحالف دعم 
الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها 

جميعا بنجاح.

رانغونـ  وكاالت: قتلت قوات األمن في 
ميامنــار ١٨ متظاهــرا أول من أمس األكثر 
دموية في االحتجاجات ضد النظام العسكري 
اجلديد في البالد منذ توليه الســلطة في 
األول من فبراير، وفق ما أعلنت املفوضية 

السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
وصعدت املجموعة العسكرية احلاكمة 
استخدامها للقوة خالل عطلة نهاية األسبوع 
ضد االحتجاجــات الضخمة التي تطالبها 
بالتخلي عن السلطة وإطالق سراح الزعيمة 

املدنية املخلوعة أونغ سان سو تشي.
واجليــش  الشــرطة  عناصــر  وكان 
استخدموا الرصاص املطاطي والغاز املسيل 
للدموع وخراطيم املياه لتفريق املتظاهرين 
خالل األسابيع األخيرة في محاولة لوقف 
حملة العصيان املدني، مع استخدام الذخيرة 

احلية في بعض احلاالت.
وأمس، احتشدت أعداد كبيرة من القوات 
األمنية من أجل تفريق متظاهرين جتمعوا 
في أجزاء مختلفة من البالد استجابة لدعوات 
عبــر اإلنترنت للنزول إلى الشــوارع مرة 

أخرى، وأعلنت املفوضية الســامية لألمم 
املتحدة حلقوق اإلنسان مقتل ١٨ متظاهرا 

شاركوا في االحتجاجات.
وتواجه ســو تشــي، احلائــزة جائزة 
نوبــل، تهمتني إحداهمــا المتالكها أجهزة 
اتصال السلكية غير مسجلة في مقر إقامتها 
والثانية خلرقها تدابيــر احتواء ڤيروس 

كورونا.
ومن املقرر أن جتري محاكمتها اليوم، 
لكــن محاميها أفاد لوكالة «فرانس برس» 
اجلمعة انه لم يتصل مبوكلته حتى اآلن.
وقال خينغ مونغ زاو «من املهم للغاية 
احلصول على توكيل رسمي موقع لها قبل 
بدء اجللســة في األول من مارس ألنه لن 
يسمح لنا بالعمل كمستشارين للدفاع عنها 
إذا لم نتمكن من تسجيله»، وتابع «بعد ذلك 
ستجرد أونغ سان سو تشي من حقها في 
محاكمة عادلة من  دون مستشار قانوني».
وأضــاف «بصفتي محاميا، أضع ثقتي 
فــي القضاء وفي محاكمــة عادلة. لكن في 

هذه املرحلة، أي شيء ميكن أن يحدث».

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

إفقار.. املستورين (٢)
..أما عم محمد الغلبان فإنه ما إن ســمع شــحته صبي احملامي وهو 
يقول إن مالك الشــقة الـ ١٠٠ متر ســيدفع حوالي ٣٩ ألف حللوح مقابل 
تســجيلها في الشــهر العقاري حتى وقف وسط القهوة صارخا: «واهللا 
حرام أنا لسه هستلف مقدم املصاحلة بعد احلاج صاحب البيت اللي باع 
لي الشــقه ما خلع».. وشــهق شهقة عظيمة ووقع مغشيًا عليه ليتلقفه 

«حوكه» صبي القهوة. 
..وفوجــئ الزبائن وهم يصبون املاء على وجهه بعم محمد ينتفض 
واقفــًا وينظر فــي وجوههم مذهوال وهو يصرخ: «مش هســيبهالهم..» 
وملعت عيناه واتســعت حدقتاه وســال الزبد من جانب فمه وأكمل: «انا 
هبيع املطبخ وأوضه وأدفع بتمنهم املصاحلة والتسجيل، وأنا والعيال 

وأمهم كفاية علينا أوضه وصاله»!!
وشــهق شهقة أعظم من االوالنية، وخر مغمى عليه وتركه «حوكه» 

اللئيم يصطدم باألرض. 
وبينما الزبائن يكبرون في أذنه وشحته صبي احملامي يشير للشاشة 
قائًال: اطمئن يا عم احلكومة والبرملان واألستاذ موسى «بيحلوا األزمة»..
أصدر عم محمد صوتا غريبا ال تعرف إن كان من أنفه أم فمه ثم صرخ: 
أزمة؟ هو مني اللي عمل األزمة.. يا والد «األزمة».. وشق جلبابه، وطوح 
نعليه وجرى حافيًا ناحية ميدان الســيدة زينب وهو يصرخ: حســبنا 

اهللا ونعم الوكيل!! 
يبدو يا سادة يا كرام أن مأساة قانون التصالح في املخالفات تتكرر 
والتي لم تستطع فيها األجهزة كافة أخذ حق الدولة من املخالف احلقيقي، 
وهو املقاول الذي خالف التصريح، واملالك الذي استفاد، ومهندس احملليات 
الذي «تغاضى» - مشــيها تغاضي معلش - ورئيس احلي الذي شارك 
فــي «التغاضي»، واحملافظ ونوابه الذين لم يشــاهدوا املخالفات أصال!! 
تركــت الدولة كل هؤالء يهنأون بعوائــد املخالفة،.. واضطر لدفع قيمة 
التصالح.. «املشتري املسكني حتى ال يفقد «العني» التي تؤوي أبناءه!!

«فيا حضرات النواب الكرام أعضاء برملاننا املهيب، أيها املســئولون 
عن سن القوانني وإصدار التشريعات «حنانيكم» على املصريني من أبناء 
الطبقــة «املســتورة» التي تغرب أبناؤها ســنوات، أو عملوا بوظيفتني 
وأحيانا أكثر داخل مصر احملروســة حتى يتمكنوا فقط من شــراء شقة 

أو منزل يحمي سقفه وحوائطه أطفالهم.
..ويا أعضاء حكومتنا الرشــيدة دعوا عنكم أفكار مستشاري السوء 
والتي تنحصر في كيفية جباية املكوس والرسوم وفرض الضرائب على 

كل من يسعى لتملك ما يؤويه.
ملاذا تطرحون «اآلن» طالسم التسجيل في الشهر العقاري، والشعب 

في مجمله يعاني اإلنهاك وال يستحق منكم مزيدا من االنتهاك.. كفى.
..ألم تدرسوا يوما قاعدة حسن اختيار «توقيت القرار»؟..

وكالعادة لن يرفع الظلم عن الرعية ســوى رئيس اجلمهورية، الذي 
نعلم حســن نواياه لتقنــني أوضاع الوحدات الســكنية وحماية ملكية 
املواطن، لكن يبدو ان «أحدهم» وجدها فرصة ســانحة ملمارســة هواية 

اجلباية والتنكيد على املواطن.. وننتظر تدخلكم الصائب.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية..
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء. 

البرملان يوافق نهائيًا على قانون بوابة العمرة
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

ناقشت جلنة الشؤون الدستورية والتشريعية، 
برئاسة املستشار إبراهيم الهنيدي، امس عقب انتهاء 
اجللســة العامة، مشروع قانون مقدم من النائب 
أشرف رشاد «زعيم األغلبية البرملانية» وأكثر من ١٠ 
أعضاء، لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة 
١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري وتعديل بعض أحكام 
قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم ٩١ لسنة 
٢٠٠٥. إلــى ذلك، وافق مجلس النواب، امس على 
مجموع مواد مشروع قانون مقدما من احلكومة 
بإنشاء البوابة املصرية للعمرة وتنفيذ الشركات 

السياحية رحالت العمرة، كما وافق املجلس على 
إحالة مشــروع القانون إلى مجلس الدولة، نظرا 

لعدم عرضه عليه سابقا.
ووفقا ملشروع القانون الذي وافق عليه املجلس، 
يعاقب بغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تزيد على 
٣ ماليني جنيه كل من ارتكب فعال من األفعال اآلتية:

١- تنفيذ رحالت العمرة باملخالفة للفقرة األولى 
من املادة ٥ من هذا القانون.

٢- مخالفة حكم املادة ٧ من هذا القانون، وفي 
حالة العود، يضاعــف احلدين األدنى واألقصى 
للغرامة. وجاءت بعد تعديل لفظي مقترح من النائب 

أحمد سعد وكيل املجلس.

اللجنة التشريعية تناقش تعديالت قانون التسجيل بالشهر العقاري
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أنباء لبنانية

جان نويل باليو: الفرنكوفونية شريكة األيام احللوة واملرة

كيف تقيّم وضع الفرنكوفونية في لبنان، 
علما ان واقع انتشار اللغة الفرنسية 
ليس ايجابيا على الرغم من أن لبنان 
اليزال األكثر فرنكوفونية بني أقرانه 

باملنطقة؟
٭ علــى الرغم من ان ذلك قد يفاجئكم، 
ولكنني لســت مــن هؤالء املتشــائمني 
الذيــن ال يكفــون عــن رثــاء العصــر 
الذهبــي للفرنكوفونيــة الــذي أصبــح 
خلفنا. الفرنكوفونية ليست االستخدام 
احلصري للفرنســية وليســت منافسة 
اللغة الفرنسية لإلنكليزية أو العربية. 
الفرنكوفونيــة هــي االقتنــاع بأن غنى 
النظــام التعليمــي يكمن فــي التعددية 
اللغويــة. إذن هنا، في لبنان، قد يكون 
هناك شكل من أشكال التراجع في مكانة 
تفوق الفرنسية، حتى لو بقيت متقدمة 
في التعليم االبتدائي والثانوي، لكن املهم 
هو أن يحافظ النظام التعليمي اللبناني 
على املدى الطويل، باإلضافة إلى جودته، 
على ثالثية التنــوع اللغوي (العربية، 
الفرنسية واالجنليزية) التي يتفرد بها.

هل االحتفال بالفرنكوفونية في أوقات 

األزمات رسالة مقاومة؟
٭ قمنا بتكييف االحتفال، الذي يرتدي 
هــذه الســنة طابعــا أكثر جديــة وأقل 
احتفاليــة. قــد ال تكــون الرســالة هي 
املقاومة، وهو مصطلــح داللي للغاية، 
بل رسالة صمود ومرونة، أي التكيف مع 
وضع جديد، وهو وضع متدهور مبرور 
الوقت. أود أن أضيف أن الوكالة اجلامعية 
للفرنكوفونية هي شريكة األيام احللوة 
واملرة. رســالتنا موجهة نحو الشباب، 
نحو املبادرة، وهــي تتمثل في التذكير 
باألمور األساسية للبناء والتخطيط في 
املســتقبل: الثقافة، التبــادل، التدريب، 

والتكامل املهني.

كيف تخدم الـ AUF الفرنكوفونية؟
٭ تواجــه جامعــات الشــرق األوســط 
حتديــات جديــدة في مجــاالت التعليم 
والبحث واحلوكمة، مشروطة بالتغيرات 
في بيئة تتســم بالصدمات اخلارجية، 

بدءا من األزمة الصحية.
في هذه املنطقة، خلدمة الفرنكوفونية، 
يتركــز الدعم الذي نقدمه للمؤسســات 

األعضاء على عدة توجهات:

- تطوير اخلبــرة وقدرات االبتكار من 
خالل البحــث واالســتجابة للتحديات 
االقتصادية واالجتماعية ذات األولوية 

في املنطقة.
- دعــم اجلامعات في جهودها لتحقيق 
الصمود في وجه األزمات التي تواجهها.

- حتويل طرق التدريس من خالل االبتكار 
التربوي، والســيما من خالل استخدام 

األدوات الرقمية.
- وضــع نهــج تكامــل ريــادي ومهني 

للطالب.
- تطوير سياســة شــراكة متماســكة 
للجامعات مع بيئتها باملعنى االشــمل، 
والسيما مع احمليط االجتماعي واملهني.

- وضع نهج خاص بتعزيز اجلودة.
الفرنســية  اللغــة  - دعــم اســتخدام 

والفرنكوفونية العلمية.

في ظل الظروف غير املسبوقة، هل 
ستغير الوكالة أولوياتها في لبنان؟

٭ تضم الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية، 
شــبكة اجلامعات الرائدة في العالم، ٢٤ 
عضوا في لبنان وهي موجودة هنا من 
خالل املديرية اإلقليمية للشرق األوسط، 

التي تأسست منذ فترة طويلة في بيروت.
وهي مقتنعة بضرورة احلفاظ على 
اإلمكانــات األكادميية والعلمية للبنان، 
الضروريــة ملســتقبل البلد، وشــبابه، 
وقدرته علــى إنتاج املهارات واملؤهالت 
االجتماعية املهنية الالزمة لتعافي البالد.
وقــد قــررت الوكالــة، التــي تضــع 
التضامن في صميم القيم التأسيســية 
لعملها، التعبئة الكاملة ملساعدة أعضائها 
في جهودهم لتحقيق املرونة، واملشاركة 
مبساهمة خاصة استثنائية في احلركة 

الدولية التضامنية مع لبنان.
وقد متت صياغة استجابتها على شكل 
خطة AUF للبنان، والتي بدأنا تنفيذها، 
وهي تشمل، في نهج شامل ومنهجي، دعم 
قطاع التعليم بأكمله من التعليم االبتدائي 

الى الثانوي، حتى البحث العلمي.
بعبــارة أخــرى، بنى لبنــان تفرده 
التاريخي والثقافي في الشرق األوسط 
إلى حد كبير على اجلودة االســتثنائية 
ملستواه التعليمي، وأولويتنا هي تعبئة 
استثنائية وشاملة ملساعدة هذا النظام 
ككل علــى عبور هــذه املرحلة الصعبة 

للغاية.

أنتم تنظمون طاولة مستديرة حول 
الصحافة الناطقة بالفرنسية: ما هو الدور 

الذي ميكن أن تلعبه األخيرة في خدمة 
الفرنكوفونية في ظل الوضع الكارثي 

للمشهد اإلعالمي العام في لبنان؟
٭ من جهتي، اعدل في صيغة السؤال، 
ألن الصحافة الناطقة بالفرنســية، وأنا 
أفكر بشكل خاص في «لوريان لو جور»، 
التي عرفت كيف تطور نفسها في املجال 
الرقمي، تبلي بالء حسنا. مع تعدد قنوات 
التواصــل، وتخلخل النموذج التقليدي 
للصحافــة مــن قبل شــبكات التواصل 
االجتماعــي، وظهور «األخبار الكاذبة»، 
أصبحت مسؤولية وسائل اإلعالم عموما، 
وخصوصا منها الناطقة بالفرنسية التي 
تتسم بتشتت القراء جغرافيا، جتد نفسها 
في مواجهة حتديات متعددة، وجودية 
في بعض األحيان. رمبا ترى الصحافة 
الفرنكوفونية نفسها تؤدي مهمة معينة، 
في عالم يشهد تدفقا للمعلومات من جميع 
اجلهات، مع أخالقيات متبناة للدفاع عن 
التنوع، والتحكم في مصادر املعلومات، 
واملوضوعية والبعد. وبالتالي، أنا مقتنع 
بأن الصحافة الناطقة بالفرنسية يجب 

أن جتسد أخالقيات معينة من املسؤولية 
واالستقاللية، إنها أيضا مسؤولية تقع 

في صميم العقد الدميوقراطي.

وماذا عن باقي النشاطات التي تنظمونها 
خالل شهر مارس؟

٭ إضافة الى الطاولة املســتديرة حول 
الصحافة الفرنكوفونية التي ســتجمع 
نخبة من الصحافيني واألكادمييني في هذا 
املجال والتي ستنقل مباشرة عبر صفحة 
الوكالة على فيســبوك، هناك سلســلة 
من الندوات األدبية االفتراضية تنظمها 
الوكالة بالتنسيق مع املعاهد الفرنسية 
في املنطقة وتســتضيف فيها كتابا من 
مجموعة االختيار الثاني جلائزة غونكور 
العريقة من بينهــم دجايلي امادو امال 
الفائزة روايتها «نافذات الصبر» بجائزة 
غونكــور- خيار الشــرق التي تنظمها 
اإلدارة اإلقليميــة للـAUF فــي بيروت. 
وكذلك يتضمن البرنامج طاولة مستديرة 
افتراضية حول حتسني ظروف توظيف 
الشباب من خالل تعزيز املهارات الشاملة، 
مع العلم ان الوكالة ملتزمة ببناء اجلسور 

بني التدريب األكادميي وسوق العمل.

شهر «الوكالة» ينطلق في لبنان بنشاطات افتراضية «أكثر جدية وأقل احتفالية»

جان نويل باليو

موسكو تنفي سقوط مروحية ومقتل قائدها في احلسكة
عواصــم ـ وكاالت: نفــت 
وزارة الدفــاع الروســية مــا 
أوردته وكالة االنباء الرسمية 
السورية «سانا» عن سقوط 
مروحية روسية ومقتل قائدها 
في محافظة احلســكة شــمال 

شرق سورية أمس.
ونقلــت وكاالت األنبــاء 
الرسمية الروسية عن الوزارة 
قولها إن طائرة «هليكوبتر» 
روســية مــن طراز مــي-٣٥ 
«هبطــت اضطراريا بســبب 
مشكالت فنية أثناء حتليقها 

فوق محافظة احلسكة».
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
الروســية في بيــان إنه «مت 
إجــالء الطاقــم إلــى املهبط 
ســريعا. ليس هنــاك خطر 
على حياة أي من الطيارين». 
وأضافت أن الطائرة لم تصب 

بأي نيران.
وكانــت وســائل اإلعالم 
الرســمية الســورية ذكرت 
في وقت سابق أن املروحية 
سقطت قرب تل متر ما ادى 
الــى مقتل طيارهــا واصابة 
اثنني من مرافقيه. وهذا املوقع 
قريب من قاعدة روسية تسير 
منها روسيا دوريات مشتركة 
وفق اتفاق تركي-روسي في 
٢٠١٩ أتاح ملوســكو توسيع 

نفوذها في املنطقة.
بدوره، قال املرصد السوري 
حلقــوق اإلنســان، إنه رصد 
أمس سقوط طائرة مروحية 
روســية ضمــن مناطق نفوذ 
التركيــة والفصائل  القــوات 
املعارضة املدعومة من قبلها. 
وقال إن الطائرة ســقطت بني 
قريتــي قاســمية وريحانيــة 
بريف تل متر شمالي احلسكة، 
على مقربــة من قاعدة املباقر 
التي تتخذها القوات الروسية 

البوكمــال  باديــة  ضربــت 
اخلاضعــة لســيطرة القوات 
اإليرانية وامليليشيات املوالية 
لها بريف دير الزور الشرقي، 
خالل ساعات الصباح األولى 

ناجمــة عن اســتهداف جديد 
للميليشــيات أم ناجمــة عن 
تفجيرات تقوم بها امليليشيات 
لذخائر أو أسلحة من مخلفات 
قصف سابق أو ألغام وعبوات.

أمس، وتزامنــت االنفجارات 
مع حتليق لطيران مسير في 
األجــواء، ولم تــرد معلومات 
مؤكدة حتى اللحظة عن أسباب 
االنفجــارات، فيمــا إذا كانت 

معلومات عن انفجارات عنيفة في بادية البوكمال

(إنترنت) مروحية روسية في مطار القامشلي العسكري 

قاعدة عسكرية لها. وأكد إصابة 
طاقهمــا بجــراح وأن اصابــة 

أحدهم خطرة.
وفي غضــون ذلك، حتدث 
املرصد عــن انفجارات عنيفة 

أميركا تبدأ توزيع ماليني اجلرعات من لقاح 
«جونسون» بعد حصوله على الضوء األخضر

األردن: «دعوة عشاء» تطيح بوزيري 
الداخلية والعدل ملخالفتهما االشتراطات

عواصــم ـ وكاالت: صرحــت الواليات 
املتحدة في وقت مبكر فجر أمس، باالستخدام 
الطارئ للقاح «جونسون آند جونسون»، 
ليصبح بذلك ثالث لقاح مضادة لڤيروس 
كورونــا أعطي الضوء األخضــر في إطار 
التصدي جلائحة ڤيروس كوفيد-١٩ الذي 
أوقع أكثر من نصف مليون وفاة في البالد.
وقالت جانيت وودكوك القائمة بأعمال 
رئيسة الوكالة األميركية لألغذية والعقاقير 
(أف دي إيه) إن «التصريح باستخدام هذا 
اللقاح يوسع قائمة اللقاحات املتاحة، والتي 
تعــد أفضــل وقاية طبية مــن كوفيد-١٩، 

ملساعدتنا في مكافحة هذه اجلائح».
ورحــب الرئيس األميركــي جو بايدن 
باملوافقة، لكنه شدد في املقابل على ضرورة 

مواصلة توخي احلذر.
وقال بايــدن في بيان «هذا خبر ســار 
جلميــع األميركيــني، وتطور مشــجع في 
جهودنــا إلنهاء األزمــة»، مضيفا «لكن ال 

ميكننــا اآلن أن نتخلى عــن احلذر، أو أن 
نعتبر أن النصر أمر محتوم».

وأعلنــت احلكومــة األميركية أن هناك 
ثالثة ماليــني جرعة على األقــل من لقاح 
جونسون آند جونسون جاهزة للتوزيع. 
وأكدت صحيفة «نيويورك تاميز» بدورها 
أنه ميكن توزيع ماليني اجلرعات من اللقاح 

على األميركيني بداية من هذا األسبوع.
إلى ذلــك، تخطت احلصيلة الرســمية 
للوفيات جراء ڤيروس كورونا في إيران، 
أكثر دول الشرق األوســط تأثرا بجائحة 
كوفيد-١٩، عتبة ٦٠ ألف شخص، وفق ما 

أعلنت وزارة الصحة أمس.
ويأتــي جتاوز هذه العتبة الرمزية مع 
حتذيــر مســؤولني إيرانيني فــي مقدمهم 
الرئيس حسن روحاني، من احتمال مواجهة 
«موجة رابعة» من انتشار الڤيروس، السيما 
في ظل قلق من تسجيل إصابات باملتحور 

البريطاني منذ أسابيع.

عّمان - أ.ف.پ: قدم وزيرا الداخلية سمير 
املبيضني والعدل بسام التلهوني في احلكومة 
األردنية استقالتيهما أمس بعدما «طلب منهما» 
رئيس الوزراء ذلك ملخالفتهما إجراءات السالمة 
العامة املفروضة بسبب جائحة كورونا خالل 

«دعوة عشاء».
وكشــف مصدر حكومي أردني لصحيفة 
«الرأي» الرســمية، أن رئيس الوزراء بشــر 
اخلصاونــة طلــب مــن الوزيريــن تقــدمي 
استقالتيهما من منصبيهما «ملخالفتهما أوامر 

الدفاع» دون إعطاء املزيد من التفاصيل.
ولكن موقع «عمون» اإلخباري احمللي 
كشف أن الطلب جاء بعد «حضور الوزيرين 
مأدبة طعام في أحد مطاعم عمان املشهورة 
متجاوزين العدد املسموح به على الطاولة 
خالفــا ألوامــر الدفاع املتعلقــة بإجراءات 
الوقايــة، حيث كان عدد احلضور تســعة 
أشــخاص» في حني تنص اإلجراءات على 

أال يتجــاوز عدد األشــخاص على الطاولة 
الواحدة ستة أشخاص.

إال أن التلهونــي أوضح فــي تصريحات 
صحافية أن دعوة العشاء التي قدم استقالته 
بســببها لم يتجاوز عدد احلاضرين فيها الـ 
٩ أشــخاص فقط. وأكد أنــه «لم يخالف أمر 
الدفاع لعدم وجود أكثر من ٩ أشخاص على 
الطاولة، التي تضم أطباء وأساتذة جامعات»، 
مشيرا إلى أنه قدم استقالته بناء على طلب 

اخلصاونة.
وأعلــن بيان صادر عن الديــوان امللكي، 
«املوافقة على استقالة بسام التلهوني وزير 
العدل، وسمير املبيضني وزير الداخلية من 

منصبيهما» اعتبارا من أمس.
وكلف توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء 
ووزير اإلدارة احمللية، بإدارة وزارة الداخلية، 
وأحمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، 
بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من ذات التاريخ.

حصيلة وفيات إيران تتجاوز عتبة ٦٠ ألفاً وحتذيرات من موجة رابعة

سورية تدخل املوجة الثالثة من جائحة «كورونا»
وكاالت: أفادت مصادر صحية سورية 
عن دخول البالد املرحلة الثالثة من تفشي 
جائحة ڤيروس كورونا املســتجد، نظرا 
الرتفاع عدد حاالت االصابة املســجلة 
مؤخرا. وقال مدير مديرية التثقيف الصحي 
في دمشق د.وائل الدغلي أمس ان سورية 
دخلت في املوجة الثالثة نتيجة زيادة عدد 
اإلصابات املؤكدة، وفقــا ملا نقلته إذاعة 

«شام إف إم» احمللية.
وذكر د.الدغلي أن الزيادة هي تدريجية، 

مقارنة مع األسابيع املاضية.
من جهته، أوضح مؤسس فريق «عقمها» 

التطوعي عمــر بوظو وجود ارتفاع في 
الطلب بشــكل كبير على أســطوانات 
األوكســجني املقدمة من املركز، بدأ من 

ليلة األربعاء ٢٣ من فبراير احلالي.
وأضاف «سابقا كانت األسطوانات التي 
تخرج من املركز بحدود ١٠ـ  ١٥ أسطوانة 
يوميا فقط، أما اليوم فوصل عددها إلى ٤٥ 
ـ ٥٠ أسطوانة يوميا»، مشيرا إلى أن بعض 
احلاالت حتتاج أربع أسطوانات على مدار 
الـ ٢٤ ساعة. ونتيجة الضغط على طلبات 
االسطوانات أصبح هناك دور للحصول 

على األسطوانة، بحسبما ذكره بوظو.

من جهة أخرى، نقلت إذاعة «شام إف 
إم» أمس أن مديرية صحة حمص بدأت 
إعطاء اللقاح للكادر الطبي في مركز العزل 
مبستشفى «الوليد الوطني» في حمص.

وكان وزير الصحة حشــن الغباش 
أعلن أن الوزارة ســتبدأ بإعطاء اللقاح 
ضد ڤيروس كورونا للكوادر الصحية في 
اخلطوط األمامية في مختلف احملافظات، 
اعتبارا من هذا األسبوع. واكتفى الغباش 
بالقول ان وزارة الصحة تلقت كمية من 
اللقاح من «دولة صديقة» دون التصريح 

عن نوعية ومصدر اللقاح أو الكمية.

ينطلق شهر الفرنكوفونية في لبنان بشهر مارس ببرنامج متواضع مقارنة بالسنوات السابقة، متأثرا بتبعات جائحة كوفيد-١٩ وباألزمة املالية واالجتماعية احلادة التي تعيشها البالد.  في العام 
٢٠٢٠، ومع بدء انتشار ڤيروس كورونا، كانت قد أعدت العدة لالحتفالية املعتادة بهمة وزارة الثقافة وسفارات الدول الفرنكوفونية والوكالة اجلامعية للفرنكوفونية AUF، وعقد املؤمتر 

الصحافي التقليدي إلطالق فعاليات الشهر، قبل أن تدفع إجراءات االغالق إلى إلغاء النشاطات واالحتفاالت. هذه السنة، استدرك املعنيون األمر و«قولبوا» نشاطاتهم في اطارات رقمية فرضها 
التباعد االجتماعي. «األنباء» التقت املدير اإلقليمي للوكالة اجلامعية للفرنكوفونية في الشرق األوسط جان نويل باليو وكان احلديث عن وضع الفرنكوفونية عموما ومشاريع الوكالة في الشرق 

األوسط خصوصا حيث تقوم منذ العام ١٩٩٣ بالترويج لفرنكوفونية جامعية تقوم على التضامن، وتلتزم مرافقة اجلامعات األعضاء فيها بتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات.

بيروت - جويل رياشي 

حترك جديد لدعم البطريرك.. الراعي: ١٥ ألفًا أتوا للمطالبة باحلياد ولتنقية هوية لبنان
بيروت ـ عمر حبنجر 

في اخلامس عشر من مارس اجلاري، ستكون 
هناك وقفة من جانب مؤيدي البطريرك املاروني بشارة 
الراعي دعما ملواقفه السياسية الصريحة واحلاسمة 
التي اطلقها من نافذة بكركي امس االول، مبناسبة 
مرور ١٠ سنوات على اختياره بطريركا ألنطاكيا وسائر 
املشرق. ففي اخلامس عشر من مارس ٢٠١١ انتخب 
مطران جبيل بطريركا، وواجه الكثير من تعقيدات 
البيئة املارونية وزعمائها املتصارعني تقليديا على 
املوقع الرئاسي األول في لبنان، وقد جنح في مساع 
واخفق في اخرى  حتى كانت خيبته مبحاولة اقناع 
الرئيس ميشال عون بالتكيف مع طروحات الرئيس 
املكلف  سعد احلريري، نتيجة متسك الرئيس عون 

بحكومة تعبد الطريق  لظله السياسي جبران باسيل 
كي يكون الرئيس الوريث له،  فيما ينحصر اهتمام 
سعد احلريري بحكومة مهمة محددة من ١٨ وزيرا 
من أهل االختصاص بحسب الوصفة الفرنسية، وهذا 
ما دفع الراعي الى التوجه مباشــرة الى اللبنانيني، 
انطالقــا من فاجعة تفجير املرفأ التي عكرت صفو 
املاء بني بكركي وبعبدا ودفعت الراعي ليخرج عن 
مرونته املعهودة ويتوجه الى جميع اللبنانيني بخطاب 
اقل ما يقال فيه انه نداء لثورة لطاملا وصفت باليتيمة 

واذا بها جتد فيه االب والراعي.
 ويقول الناشط د.حارث سليمان، ثورة ١٧ أكتوبر 
هي االصل، وحراك بكركي ثمرة من ثمارها، داعيا إلى 
تطوير الثورة وتنشيطها عبر إقامة قيادة سياسية 

جامعة وأجندة نضال واضحة.

 و في قداس األحد من بكركي امس، قال البطريرك 
الراعي: لقد احتشد حوالي ١٥٫٠٠٠ شخص لدعم موقف 
البطريركية املطالبة للمجتمع الدولي بدعم حياد لبنان 
اإليجابي الناشط، لكي ينقي هويته مما شابها من 
تشويهات ويستعيد بهاءها، ولكي  يتمكن من القيام 
برسالته كوطن حلوار الثقافات واألديان وأرض للتالقي 
والعيش معا باملساواة والتكامل واالحترام املتبادل 
بني املسلمني واملسيحيني. وأضاف معتبرا أن هذا 
احلياد يجنب لبنان النزاعات واألحالف واحلروب 
إقليميا ودوليا، وميكنه من حتسني سيادته الداخلية 

واخلارجية بالقوة العسكرية الذاتية.
ووزع امس شريط قدمي للرئيس ميشال عون 
يتحدث فيه الى احدى محطات التلفزة وفيه يقول: 
«انا املسؤول األول بالسياسة. هو املسؤول الروحي 

وعلى راسنا وعلى عينا وعلى بقية القوى السياسية 
ان تفهم ان عليها أن حتكي معي. احلكي مع بكركي 
يأخذ طابع نصيحة ال أكثر وال أقل. القرار السياسي 
املسيحي هنا وهذه نهائية».    ويشار إلى أن معظم 
اللبنانيــة والعربية نقلت خطاب  التلفزة  محطات 
الراعي مباشــرة باســتثناء محطتي «ال بي سي» 
التابعة للمؤسســة اللبنانية لالرسال، التي يرأسها 
ميشال الضاهر وقناة املنار الناطقة بلسان حزب اهللا. 
«ال بي سي»، ســألت النائب حسن فضل اهللا، 
عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» رأيه بخطاب الراعي 
فأجاب: توصيفنا مختلــف عن البطريرك الراعي، 
اذ ال ميكننا جتاهل العامل االســرائيلي وأطماعه، 
فالتدويــل خطر على لبنان، ورأينا ماذا حصل في 
ليبيا واليمن والعراق، ونســأل، ما وضع الوجود 

املسيحي في ليبيا مثال؟ ماذا فعل التدويل في هذه 
الدول؟ «واشــار» الى أن احلل يبدأ من لبنان، وال 
مانع من مساعدة دولية. وذكر أن وجهة نظر بكركي 
ال متثل وجهة نظر كل الشعب اللبناني. طالبا عدم 

اخللط بني املساعدة والتدويل.
بدوره، الرئيس السابق ميشال سليمان دعا إلى 
مواكبة مواقف البطريرك الراعي والعودة إلى تشبيك 
عالقات لبنان العربية والدولية.   في حني أعلن النائب 
جورج عطــا اهللا عضو التيار احلر ان دور بكركي 
وطنــي جامع، يجب احلفاظ عليه واصفا احلشــد 

الشعبي احلاصل بأنه «اقل من عادي!».
 في غضون ذلك تابع عداد كورونا تقدمه اليومي، 
حيث ســجل ٤٢ وفاة امس االول فضال عن ٣١٠٠ 

إصابة جديدة.

عون في تسجيل قدمي: بكركي تقدم النصيحة أما القرار السياسي املسيحي فعندي
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يحيى حميدان

جنا القادسية من التعثر أمام ضيفه الساحل وتغلب عليه 
٣-٢ مســاء أمس على ســتاد «محمد احلمد» ضمن مباريات 

اجلولة اخلامسة من دوري «stc» املمتاز.
سجل أهداف «األصفر» سيف احلشان (٢٠) وبدر املطوع 
(٧٢ من ركلة جــزاء) وخالد إبراهيم (٨٧)، فيما أحرز هدفي 
«أبنــاء أبوحليفة» البرازيلي ماثيوس إدواردو (٤٠ من ركلة 

جزاء و٦٦).
ورفع الفريق «القدســاوي» رصيده الى ١٠ نقاط مشاركا 
النصر في الصدارة، فيما ظل الســاحل على رصيده السابق 

بـ ٧ نقاط.
لم يستغل القادســية أفضليته شبه املطلقة على أحداث 
الشوط األول بعدما اكتفى بتسجيل هدف وحيد حمل توقيع 
الالعب سيف احلشان بعدما روض الكرة التي وصلت إليه عن 
طريق عيد الرشيدي بشكل رائع ووضعها في مرمى حارس 
الســاحل نواف املنصور (٢٠). وسبقت هذا الهدف فرصتان 
خطيرتان، األولى من عيد الرشيدي والثانية من خالل راشد 
الدوسري، إال ان احلارس املنصور أبعدهما بتألق الى ركنيتني 
لم تثمرا شيئا. واستطاع الساحل أن يعادل النتيجة، من طلعاته 
الهجوميــة القليلة جدا، عبر ركلة جزاء صحيحة احتســبها 

احلكم عبداهللا جمالي إثر ملســة يد للكــرة من األردني عدي 
الصيفي لعرضية العماني قاسم سعيد، ليترجمها البرازيلي 

ماثيوس ادواردو بنجاح الى هدف التعديل (٤٠).
وفي الشوط الثاني تراجع أداء «األصفر» بشكل غريب وترك 
لـ «أبناء أبوحليفة» حرية احلركة في خط الوســط، وأجرى 
مدرب القادسية، االسباني بابلو فرانكو، تغييرات الستعادة 
زمام املبادرة عبر الدفع بالثالثي فهد األنصاري ومحمد خليل 
وســالم البريكي بدال من رضا هاني وسلطان العنزي وعيد 
الرشــيدي، إال أن الســاحل لم مينح منافسه الفرصة للملمة 
صفوفه وعزز من تقدمه بهدف ثان أحرزه إدواردو بتمريرة 

ذكية في العمق من ليوناردو دا سليڤا (٦٦).
وعــاد «األصفــر» لتعديل النتيجة مــن نقطة اجلزاء بعد 
إعاقة من مدافع الســاحل البرازيلي تاليسون لوكاس لسيف 

احلشان، وتولى بدر املطوع تنفيذها بنجاح (٧٢).
ووقف حارس الساحل نواف املنصور سدا منيعا حملاولة 
البديل البرازيلي لوكاس غاوتشــو، الذي تلقى كرة عرضية 
باملقاس من الدوســري وحولها برأســه نحــو املرمى، إال أن 

حارس الساحل املنصور أبعدها ببسالة إلى ركلة ركنية.
وفي الدقيقة ٨٧ أنقذ املدافع خالد إبراهيم فريقه القادسية 
وأحــرز الهدف الثالث واالنتصار مســتغال خطــأ فادحا من 

احلارس املنصور، ليضع الكرة في الشباك.

ناصر العنزي

يشهد ملعب علي صباح الســالم مساء اليوم مواجهة قوية بني املستضيف 
النصر ومنافســه العربي في ختام اجلولة اخلامسة لدوري stc للدرجة املمتازة، 
حيث ان الفائز منهما سينفرد بصدارة الفرق قبل الدخول في منافسات اجلوالت 
املقبلــة بعدما جمع العنابي ١٠ نقاط فيما لألخضــر ٨ نقاط وكالهما قادر على 

حتقيق الفوز.
النصــر يعيش في حالة ازدهار فني مواصال عروضه اجليدة، حيث فاز في 
٣ مباريــات وتعادل في واحدة ولم يخســر أي مباراة وقدم في اجلولة املاضية 
عرضا مميزا توجه بالفوز على الساملية «٣-١» بعدما جنح مدربه أحمد عبدالكرمي 
في قيادة الفريق نحو الصدارة منفردا قبل مباراة القادســية والســاحل أمس، 
وتضم صفوف العنابي عناصر متجانسة من اخلبرة والشباب ومحترفني مميزين 

ساهمت في متاسك الفريق.
أما العربي فقد فرض نفسه في املقدمة خالل اجلوالت املاضية وفوزه اليوم 
سيجعله منفردا بالصدارة وحده، وقد خاض األخضر في اجلولة املاضية اختبارا 
صعبا أمام القادسية خرج منه بنقطة بعدما أدرك العبه عبدالعزيز السليمي التعادل 
«٢-٢» في مباراة شــهدت مســتوى فنيا متصاعدا لألخضر، حيث منح مدربه 
الكرواتي ميشــا العبيه الفرصة لالنطالق نحو الهجوم ولم يقيدهم في واجبات 
دفاعيــة، لذلك فإن األخضر رغم صعوبــة مهمته ميكنه الوصول ملرمى النصر 
بفضل حتركات العبيه الهجومية املثمرة مثل بندر السالمة والهادي السنوسي 

وعالء الدالي الذي سجل ٣ أهداف حتى اآلن مشاركا في صدارة الهدافني.

النصر يستضيف العربي لالنفراد بالصدارةغونزاليس: كاظمة صعب.. والتعادل محبط

التضامن واليرموك في مواجهة الصليبخات واجلهراء

الرياضة اللبنانية والعد التنازلي لفتح املالعب

مبارك اخلالدي

 stc يســعى التضامن للتمســك بصدارته لدوري
لفرق الدرجة األولى عندما يلتقي مساء اليوم فريق 
الصليبخات، وذلك على ســتاد مبارك العيار بنادي 
اجلهراء في إطار منافسات اجلولة اخلامسة وختام 
القسم األول من البطولة، ويحمل التضامن في جعبته 

٧ نقاط فيما ميتلك الصليبخات ٤ نقاط.
كما يســتضيف اليرموك برصيــد ٤ نقاط فريق 
اجلهراء صاحب املركز األخير بنقطتني، ويغيب عن 
مواجهات اجلولة فريــق برقان الذي ميتلك أيضا ٤ 

نقاط، وذلك للراحة.
ويأمل التضامن مواصلة نتائجه اجليدة وتخطي 
عقبة غرميه اليوم إلنهاء القســم األول من املسابقة 
في الصدارة األمر الذي مينح الالعبني واجلهاز الفني 
حافــزا معنويا في القادم مــن مباريات. وفي املقابل 
يخوض الصليبخات املباراة وعينــــه على النقــاط 
الـ ٣ لتحســني موقعــه في الترتيــب واحلفاظ على 

آماله في املنافسة.
وعلى ستاد عبداهللا اخلليفة يحل اجلهراء ضيفا 
ثقيال على اليرموك في مباراة ال تقل أهمية عن سابقتها 
فتحقيق الفوز والتقدم خطوة في سلم الترتيب هو 
القاسم املشترك بني الفريقني فضال عن امتالك اجلانبني 
العناصــر املؤثرة فنيا وبدنيا ما يضيف على اللقاء 

بعدا آخر من الندية واإلثارة.

بيروت - ناجي شربل

يدخل لبنان املرحلة الثالثة من إعادة 
فتح البالد بعد إقفال شــامل بداعي 
كورونــا. مرحلة ال تشــمل األلعاب 
اجلماعية وبينها كرة القدم وكرة السلة 
والكرة الطائــرة، املؤجلة الى املرحلة 
الرابعة االثنــني املقبل في الثامن من 
مارس. وفي كــرة القدم، فإن احتاد 
اللعبة سيمنح أندية الدرجتني األولى 
والثانية فترة ٣ أســابيع للتحضير 

قبل إطــالق مرحلة اإلياب للبطولتني 
في يناير املقبل، والتي تقتصر على 
مباريات في مجموعتي الصدارة والقاع 
بواقع ٥ مراحل. وفي هذا الســياق، 
أطلق رئيس نادي األنصار نبيل بدر 
مبــادرة تتضمن اســتعداده متويل 
تكاليف تلقيح الالعبني املسجلني على 
كشوفات الفرق للدرجتني، في سبيل 
تأمني الوقاية مــن خطر كورونا. إال 
ان املشكلة تبقى في تأمني اللقاحات، 
في ضوء تعذر احلصول على كميات 

وافرة منها من اخلارج، وتأخر الشركات 
اخلاصة فــي تأمينها ملن يرغب دفع 
تكاليفها. وتأتي مبادرة بدر لتشــكل 
حال جذريا ألزمة تهدد مصير بطوالت 
األلعاب اجلماعية، وتتضمن وســيلة 
فعالة حلمايــة الالعبني، مع ضرورة 
شــمول الطواقم الفنية والتحكيمية 
لتأمني حماية شاملة. وستبقى املالعب 
الكبرى مقفلة الى االثنني املقبل، من دون 
غياب متارين فردية لالعبني للحفاظ 
على اللياقة البدنية. وســجل في هذا 

السياق اعتراض عدد كبير من أهل كرة 
القدم على استمرار إغالق قطاع يعتاش 
منه أكثر من ٨٠٠ عائلة، ميتون بصلة 

الى العبني ومدربني وحكام وفنيني.
ومن املتوقــع أيضا حتريك ملف 
بطولتي الكرة الطائرة وكرة السلة، مع 
التشديد على وجوب تلقيح الالعبني 
وحمايتهم، ذلك ان أيا من االحتادات 
واألندية الرياضية غير قادر على تأمني 
تكاليف عالج املصابني من الرياضيني 

بكورونا.

مبادرة لرئيس األنصار بتلقيح شامل لالعبي كرة القدم

«سلة الفتاة» تتفوق على القرين
هادي العنزي

تغلبت ســيدات نــادي الفتاة على 
نظيراتهن القرين ٧٨-٧٥ في املواجهة 
التي جمعت الفريقني مساء أمس األول 
على صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد 
العبداهللا للصاالت ضمن منافسات دوري 
كرة السلة للسيدات، كما تغلب فريق 
 (B) على نظيــره العربي (A) العربــي

٩٣-٣٧ على ذات الصالة. 
ويشــارك فــي أول دوري نســائي 
لكرة الســلة ثالثة أنديــة هي: العربي 
(يشــارك بفريقني)، والقرين، والفتاة، 
وقد استأنف الدوري بعد توقف قسري 
بســبب تداعيات وباء كورونا، واتخذ 
االحتاد إجراءات مشددة للسالمة العامة، 
حيث منع دخول غير أعضاء الفريقني، 
مع مراعاة التباعد، وأخذ درجة حرارة 
الالعبات قبل الدخول للصالة، واحلصول 
على شهادة صحية معتمدة (pcr) تفيد 

تصويبة من إحدى العبات «الفتاة» على «سلة» القرينبعدم اإلصابة بڤيروس كوفيد-١٩.

سيدات الكويت إلى نهائي 
دوري الصاالت على حساب العربي

هادي العنزي

تأهل فريق كرة الصاالت 
بنــادي الكويت إلى نهائي 
دوري URC للسيدات بعدما 
العربي ٤-٣  تغلب علــى 
فــي املواجهة التي جمعت 
الفريقــني في الدور نصف 
النهائي أمس األول والتي 
أقيمــت على صالــة نادي 
الكويــت، مؤكــدا جدارته 
بالتأهــل بعــد فــوزه في 
الثانيــة تواليا  املواجهــة 
(٥-١ للكويت في املواجهة 
األولــى). وفــي املواجهة 
الثانية، وضع فريق سيدات 
نادي الفتاة حدا لطموحات 

نظيراتهن في نادي القادسية وأجبرهن على 
خوض مواجهة فاصلة السبت املقبل بعدما 
متكن من الفوز ٥-٠ في املواجهة الثانية، حيث 
خسر «الفتاة» في املواجهة األولى ٣-٢، ويقام 
الدور قبل النهائي بنظام «بالي اوف» على أن 
يتأهل الفائز في مباراتني من ٣ متاحة، وستقام 
املباراة النهائية على لقب الدوري ١٣ مارس، 

سيدات الكويت تخطني العربي إلى النهائي في مواجهة متكافئة

يحيى حميدان

قال مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، 
االســباني كارلوس غونزاليس، إن املباراة 
التي جمعت األبيض أمام كاظمة (١-١)، ضمن 
اجلولة اخلامسة من دوري «stc» املمتاز، كانت 
صعبة جدا وأمام فريق جديد وصعب كذلك.

وأضاف غونزاليس انه الحظ بعض األمور 
التي حتتاج الى تعديل في الفريق خالل الشوط 
األول، في حني كان «البرتقالي» أفضل منا في 
الشوط الثاني ومتكن من خطف التعادل في 

آخر دقيقة، وهذا أمر محبط. وبني غونزاليس 
انه الحظ بعض األمور اجليدة في الكويت 
وهناك الكثير من األمور التي سيعمل عليها 
خالل الفترة املقبلة لتحســني نقاط القوة 

ومعاجلة نقاط الضعف.
واعتبر غونزاليــس أن «األبيض» بلغة 
األرقام ميلك الرصيد النقطي الذي يخوله 
للمنافســة على اللقب، ولكن هذا األمر من 
املبكر احلديث عنه، وعلى الفريق ككل التركيز 
على املباراة املقبلة أمام الشباب 

يوم اخلميس املقبل.

التوقيتامللعبالفريقان
٦:١٠علي صباح السالمالنصر ـ العربي

التوقيتامللعبالفريقان
٦:١٥مبارك العيارالتضامن ـ الصليبخات

التضامن يسعى للتمسك بالصدارة على حساب الصليبخات٦:١٥عبداهللا اخلليفةاليرموك ـ اجلهراء 

وكذلك مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع. 
جاءت مواجهة الكويت والعربي مثيرة في كافة 
تفاصيلها، حيث سعت العبات األبيض للحسم، 
فيما تعلقت آمال العبات األخضر لتعويض 
اخلسارة والذهاب إلى مواجهة فاصلة، لكن 
متكنت سيدات الكويت من التفوق ليتأهلن 
إلى املباراة النهائية للموسم الثاني تواليا.

(احمد علي) صراع على الصدارة بني العربي والنصر 

ضمن اجلولة اخلامسة من دوري stc املمتاز

القادسية يتجاوز عقبة الساحل بصعوبة
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شالكه يقيل مدربه غروس

«كانيلو» يسقط يلديرمي بالقاضية

االحتاد األميركي يلغي «منع الركوع»
ألغى االحتاد األميركي لكرة القدم رسميا قانونه 
املثير للجدل املتعلق مبنع الالعبني والالعبات 
من الركوع خالل عزف النشــيد الوطني بعد 
عملية تصويت خالل جمعيته العمومية السنوية.

وأكد قرار اإللغاء التوصية التي توصل اليها 
االحتاد األميركي خالل االجتماع األخير ملجلس 
إدارته في يونيو املاضي، ومتت املوافقة عليه 

السبت بنســبة ٧١٪ من األعضاء مقابل ٢٩٪، 
مبــررا قراره بإلغاء منع الركوع بأنه «أصبح 
من الواضح أن هذه السياسة كانت خاطئة».

ومت إرساء هذه القاعدة في عام ٢٠١٧ مباشرة 
بعدمــا قامت جنمة املنتخــب ميغان رابينو 
بالركوع على ركبــة واحدة في مباراة دولية 

ودية عام ٢٠١٦.

ليتراجع في الترتيب للمركز احلادي عشر برصيد 
٣٣ نقطة، وتأتي خسارة بوردو قبل مواجهته 
املرتقبة على ملعبه باريس سان جرمان االربعاء 

في املرحلة ٢٨.

حقق باريس سان جرمان فوزا ساحقا السبت 
على مضيفه ديجون صاحــب املركز االخير 
برباعية نظيفة في املرحلة السابعة والعشرين 
من بطولة فرنســا لكرة القدم، ليقلص الفارق 
مؤقتا الى نقطة واحدة مع ليل املتصدر، رافعا 

رصيده الى ٥٧ نقطة.
واستمر غياب البرازيلي نيمار الذي عاود متارينه 
الفردية خالل االسبوع احلالي بعد اصابته، كما 
غاب عن اللقاء املهاجم االرجنتيني ماورو ايكاردي 
ومواطنه اجلناح انخل دي ماريا وصانع االلعاب 

االيطالي ماركو فيراتي.
وقال مدرب سان جرمان االرجنتيني ماوريتسيو 
بوكيتينو «انا فخور جدا، لقد قمنا بعمل احترافي 
جدا وكان من املهم بالنسبة الينا العودة الى نغمة 
االنتصارات»، مضيفا يتعني على الفريق ان يكون 
اكثر استقرارا في املستوى على صعيد الدوري 
احمللي، واالمر يتعلق بالذهنية لكن ايضا بالناحية 

البدنية ألن االداء يجب ان يكون قويا ايضا.
وفي مباراة اخــرى، عمق متز جراح مضيفه 
بوردو وقلب تخلفه بهدف إلى فوز في الدقائق 
القاتلة ٢-١، وحقق متز فوزه االول على ارض 
بــوردو منذ ٤١ عاما، ليصعــد موقتا للمركز 
اخلامس مع ٤١ نقطة، في املقابل، مني بوردو 
بخسارته اخلامسة في مبارياته الست االخيرة، 

أعلن شالكه صاحب املركز األخير في الدوري 
األملاني لكرة القدم أمس إقالة جهازه الفني بكامله 
وعلى رأسه املدرب السويسري كريستيان غروس 
غداة تعرضه للخســارة السادسة عشرة هذا 
املوسم عندما ســقط أمام مضيفه شتوتغارت 
١-٥ السبت في املرحلة الثالثة والعشرين. وقال 
رئيس شالكه ينز بوختا في بيان عقب السقوط 
أمام شتوتغارت والذي جاء بعد أسبوع واحد على 
خسارة ديربي الرور أمام بوروسيا دورمتوند (٠-

٤): «أصبح القرار حتميا بعد النتيجتني املخيبتني 
أمام دورمتوند وشتوتغارت»، مضيفا: الفريق 
مدين اآلن للنادي واجلماهير بتقدمي أفضل أداء 
ممكن في الثلث األخير من املوسم. وأقيل غروس 
واملدير الرياضي يوخن شنايدر واملنسق الرياضي 
ساشا ريثر أمس، وكذلك مساعد املدرب راينر 

فيدماير ومدرب اللياقة البدنية فيرنر لوثارد.

احتفظ املكسيكي ساوول «كانيلو» ألفاريس بلقبه 
بطال للعالم في وزن فوق املتوسط للرابطة العاملية 
واملجلس العاملــي للمالكمة بفوزه على التركي 
القاضية السبت  الفنية  أفني يلديرمي بالضربة 
مبلعب «هارد روك» في ميامي بالواليات املتحدة.

ومنذ اجلولة االولى، لم يترك ألفاريس، املتوج 
باللقب العاملي املوحد في وزن املتوسط، أي حظ 
خلصمه الذي كان يخوض مباراته األولى منذ أكثر 
من عامني. وجنح ألفاريس في إسقاط يلديرمي 
على احللبة في اجلولة الثالثة بعد سلســلة من 
الضربات املتتالية، لكن التركي جنح في النهوض 
واستكمال النزال، قبل أن يفاجأ مدربه اجلماهير 
بعدم قدرته على االستمرار في املنافسة، وبالتالي 
رفض خوض اجلولة الرابعــة. وقال ألفاريس 
الذي حقق الفوز الـ ٥٥ في مسيرته االحترافية 
بينها ٣٧ بالضربة القاضية: «أردت تقدمي مباراة 
كبيرة هنا وفعلت ما كان يتعني علي القيام به».

«الباڤاري» ينهض من كبوته.. واليبزيغ يواصل مطاردته
بايــرن ميونيــخ  اســتعاد 
نغمــة االنتصارات في الدوري 
األملانــي لكرة القــدم اثر فوزه 
الساحق على ضيفه كولن ٥-١ 
في املرحلة الثالثة والعشرين 
السبت في اليوم الذي يصادف 
احتفاله بذكرى مرور ١٢١ عاما 
على تأسيســه، رافعا رصيده 
إلــى ٥٢ نقطة، في الوقت الذي 
واصل اليبزيغ مطاردته بعد ان 
قلب تخلفه أمام ضيفه بوروسيا 
مونشنغالدباخ بهدفني الى فوز 
مثير ٣-٢ ليصــل الى النقطة 
اخلمســني. وأحرز بايرن الذي 
تأسس في ٢٧ فبراير عام ١٩٠٠ 
لقب الدوري احمللي ٣٠ مرة (رقم 
قياســي) وكأس أملانيا ٢٠ مرة 
(رقم قياسي أيضا)، باإلضافة 
الــى ســتة القــاب فــي دوري 
أبطــال أوروبا. وتعافى مهاجم 

بايرن ميونيــخ توماس مولر 
من إصابته بڤيــروس كورونا 
وبدأ املباراة على مقاعد الالعبني 
االحتياطيني، شأنه في ذلك شأن 
ســيرج غنابري الذي شفي من 

إصابة بتمزق عضلي.
وتابع بوروسيا دورمتوند 
صحوته فــي اآلونــة األخيرة 
وتغلب علــى ارمينيا بيليفيلد 
بثالثية نظيفة جاءت جميعها في 
الشوط الثاني، وفي املقابل، عاد 
اليبزيغ من بعيد فبعد تخلفه 
بهدفني نظيفني في نهاية الشوط 
األول ملصلحة مونشنغالدباخ، 
رد التحية بأفضل منها بتسجيله 
ثالثة أهداف في الثاني، كما عزز 
ڤولفســبورغ مركــزه الثالــث 
بالفوز علــى هرتا برلني ٢-٠، 
وتغلب شتوتغارت على شالكه 

.٥-١

بيرلو: «اليوفي» يفقد النقاط 
لقلة اخلبرة وغياب اجلدية واإلصابات

مني يوڤنتوس بنكسة في مسعاه للبقاء في 
دائرة املنافسة على لقب الدوري االيطالي 
لكــرة القــدم بســقوطه أمــام مضيفه 
فيرونــا بفخ التعادل ١-١ الســبت 
ضمن منافسات املرحلة الرابعة 

والعشرين.
وافتتــح النجــم البرتغالي 
التسجيل  كريستيانو رونالدو 
لفريق السيدة العجوز (٤٩)، معززا 

لترتيب الهدافني مع ١٩ هدفا، إال أن أصحاب صدارته 
األرض عادلوا عبر التشــيكي أنتونــني باراك (٧٧). 
واكتفى يوڤنتوس بنقطة ليرفع رصيده الى ٤٦ نقطة 
في املركز الثالث، ويعاني فريق املدرب اندريا بيرلو 
من غيابات عدة بسبب اإلصابات أبرزها لثنائي قلب 
الدفاع ليوناردو بونوتشــي وجورجيــو كييليني، 
والظهيــر االكوادوري خوان كــوادرادو، واملهاجمني 

األرجنتيني باولو ديباال وألفارو موراتا.
وقــال بيرلو: «لقد كانت األفضلية لنا وهذا األمر 

األصعب، لألسف لم نتمكن من احملافظة على النتيجة»، 
مضيفــا كانت تنقصنــا اجلدية ونفتقــد الكثير من 
الالعبني أصحاب اخلبرة، لذلك لم يفهم الشباب الطريقة 
التي كانت تسير بها املباراة، لقد طلبت من رونالدو 
وســاندرو التحدث لالعبني وإيصال أصواتهما لكن 
هــذا لم يكن كافيا، إنها أمــور صغيرة على الالعبني 

الشباب ان يتعلموها.
وأنهى التسيو أسبوعا كارثيا بسقوطه أمام مضيفه 
بولونيا ٠-٢ بعد أن مني بهزمية قارية قاســية في 
منتصفه من بايرن ميونيخ ١-٤, حيث جتمد رصيده 
عنــد ٤٣ نقطة في املركز الســادس. ورفــع بولونيا 

رصيده الى ٢٨ نقطة في املركز احلادي عشر.
وضمــد اتاالنتا برغامو جراحــه األوروبية بفوز 
ثمــني على مضيفه ســمبدوريا ٢-٠ أمس، وســجل 
األوكراني روسالن مالينوڤسكي (٤٠) واالملاني روبن 
غوسنز (٧٠) هدفي اتالنتا، ليلحق بـ «اليوڤي» إلى 
املركز الثالث برصيد ٤٦ نقطة، ويعزز حظوظه في 
املنافسة على اللقب او التواجد بني األربعة األوائل.

حسم برشلونة مواجهته امام مضيفه اشبيليه 
وأحلق به اخلســارة االولى بعد سلســلة من ستة 

انتصارات متتالية بفضل جنمه االرجنتيني ليونيل ميسي الذي 
سجل هدفا وصنع آخر في الفوز ٢-٠ في قمة املرحلة اخلامسة 
والعشرين من الدوري االســباني لكرة القدم السبت، ليرتقي 
مؤقتا الى املركز الثاني. وسجل الفرنسي عثمان دميبيلي (٢٩) 
وميســي العاشــق مللعب «رامون سانشيس بيسخوان» (٨٥) 
هدفــي الضيوف، ليعزز «ليو» صدارتــه لترتيب الهدافني في 
«الليغا» بتسجيله هدفه التاسع عشر، ويرفع فريقه برشلونة 
رصيده إلى ٥٣ في املركز الثاني، وبفارق نقطة عن ريال مدريد 
الذي يستضيف ريال سوسييداد في ختام املرحلة اليوم، فيما 

جتمد رصيد اشبيلية عند ٤٨ نقطة في املركز الرابع.
ومنح هذا الفوز معنويــات هائلة لفريق املدرب الهولندي 
رونالد كومان الذي سيلتقي خصمه مجددا االربعاء املقبل في 
مســابقة الكأس احمللية بعدما وضع النادي األندلسي قدما في 

النهائي بفوزه على برشلونة ٢-٠ في ذهاب 
الدور نصف النهائي.

وقال مدافع برشلونة جيرارد بيكيه: «لقد منينا ببعض 
النكسات ولكن نهضنا، الصراع على اللقب مفتوح، وهناك 

ثقة وأمل كبير في هذا الفريق».
وتعرض برشلونة لنكسة بإصابة كل من العب الوسط 
بيدري واملدافع االوروغوياني رونالد أواوخو، علما ان األخير 

دخل بديال في الشــوط الثاني قبل ان يخرج بداعي اإلصابة. 
ومن غير املؤكد مشاركتهما في لقاء األربعاء.

وقــال كومان عن إياب الــكأس: «نؤمن أنه بإمكاننا العودة 
ولكن مباراة األربعاء مختلفة، علينا ان نقدم مباراة مثالية كي 

تكون امامنا فرصة للعبور».
ومني ڤالنسيا بخسارة قاسية بثالثية نظيفة امام مضيفه 
خيتافي، وتعادل إيبار مع هويسكا ١-١، فيما تغلب أوساسونا 

على ديبورتيفو أالفيس ١-٠.

١٩ هدفًا تضع ميسي في صدارة هدافي «الليغا»

توتنهام يكتسح بيرنلي.. و«املدفعجية» يدّك حصون ليستر
فانطلق بها وتوغل داخل املنطقة قبل 
ان يسددها قوية زاحفة بيمناه أسكنها 
الزاويــة اليمنــى البعيــدة للحارس 
االملانــي بيرند لينــو. وجنح املدافع 
لويز في ادراك التعادل ألرسنال بضربة 
رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة 
جانبيــة انبرى لهــا مواطنه ويليان 
فأســكنها الزاوية اليمنــى للحارس 
الدمناركــي كاســبر شــمايكل (٣٩). 
وحصل ارسنال على ركلة جزاء في 
الدقيقة االولى من الوقت بدل الضائع 
اثر ملســة يد علــى النيجيري اآلخر 
ويلفريــد نديدي اثر تســديدة قوية 
لبيبيه من خارج املنطقة فانبرى لها 
الكازيت بنجاح مانحا التقدم للنادي 
اللندني (٤٥+٢)، وهو الهدف التاسع 
لالكازيت هذا املوسم. وجنح ارسنال 
في تعزيز تقدمه مطلع الشوط الثاني 
اثــر هجمة مرتدة وصلت على اثرها 
الكــرة الى بيبيه فــي اجلهة اليمنى 
فتوغل ومررها الى البديل الدمناركي 
مارتن اوديغارد داخل املنطقة ومنه 
الى ويليان الذي لعبها عرضية تابعها 
الدولي العاجي بسهولة داخل املرمى 

اخلالي (٥٢).
وفــي مواجهــات أخــرى، تعادل 
كريستال باالس مع فولهام ٠-٠، كما 
تغلب وست بروميتش البيون على 
برايتون ١-٠، وخســر ليدز يونايتد 
امام ضيفه اســتون ڤيــال ٠-١، فيما 
تعادل نيوكاســل مع ولڤرهامبتون 
١-١، وتختتم املرحلة الـ ٢٦ اليوم بلقاء 

إيڤرتون مع ساوثهامبتون.

متكن توتنهام هوتســبير من 
ســحق ضيفــه بيرنلــي ٤-٠، 
وتناوب على تســجيل أهداف 
«السبيرز» الويلزي غاريث بيل 
هدفني (٢ و٥٥)، وهاري كني 
(١٥)، والبرازيلــي لوكاس 
مورا (٣١)، ليرفع رصيده 
إلى ٣٩ نقطة، فيما بقي 
بيرنلــي علــى رصيده 

السابق ٢٩ نقطة. 
كمــا قلــب ارســنال 
الطاولــة علــى مضيفه 
ليستر سيتي وحرمه من 
االنفــراد بالوصافة ولو 
مؤقتــا عندما تغلب عليه 
٣-١ أمــس على ملعــب «كينغ 
باور» في ليســتر في املرحلة السادسة 
والعشرين من بطولة اجنلترا لكرة القدم.

وكان ليستر البادئ بالتسجيل عبر 
البلجيكــي يــوري تيلمانــس (٦)، ورد 
«املدفعجيــة» بثالثيــة البرازيلي داڤيد 
لويز (٣٩) والفرنسي ألكسندر الكازيت 
(٤٥+٢) والعاجي نيكوالس بيبيه (٥٢).

واستعاد ارسنال توازنه محليا بسرعة 
عقب اخلســارة امام مان سيتي ٠-١ في 
املرحلة املاضية، وحقق فوزه احلادي عشر 
هذا املوسم والذي خوله االرتقاء الى املركز 
التاســع مؤقتا برصيد ٣٧ نقطة. وحرم 
أرسنال، الذي دخل املباراة منتشيا ببلوغه 
ثمن نهائي مســابقة الــدوري األوروبي 
(يوروبا ليغ) بفوزه الثمني على ضيفه 
بنفيكا البرتغالي ٣-٢ حيث ضرب موعدا 
مع اوملبياكوس اليوناني، مضيفه ليستر 

تعادل مخيب لكريستال باالس وفولهام.. وإيڤرتون في مهمة شاقة أمام ساوثهامبتون

بيكيه: جتاوزنا العثرات..  
وبرشلونة ينافس على الدوري

من فوزه الثالث تواليا وفض شراكة 
الوصافــة مع مــان يونايتد. وجتمد 
رصيد ليستر عند ٤٩ نقطة في املركز 
الثالــث، وجنح تيلمانس في افتتاح 
التســجيل عندمــا قطع كــرة حاول 

تشاكا متريرها السويســري غرانيت 
البرازيلــي  الــى 

ويليان في اجلهة 
اليمنــى 

بوكيتينو: رباعية «باريس» عودة لالنتصارات

 مبارتا اليوم بالتوقيت احمللي 

اجنلترا – املرحلة الـ ٢٦

beIN sports HD٢ ١١ايڤرتون – ساوثهامبتون

إسبانيا – املرحلة الـ ٢٥

١١beIN sports HD١ريال مدريد - ريال سوسيداد



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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االثنني

واحد أبواللطف

صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد يهنئان املواطنني 

واملقيمني باألعياد الوطنية 
ويشكران اجلميع على مشاعرهم.

املباحث اجلنائية في 
محافظة األحمدي تتمكن 

من ضبط ٢٤ شخصًا 
متلبسني بلعب القمار.

 قواكم اهللا.. هاذي  دامت األفراح في ديارنا العامرة.
الهقوة.
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أبعد من الكلمات
«سر تفوق االتحاد األوروبي يكمن في توافر 

إرادة سياسية للعمل المشترك معا».

كريستني الغارد، رئيسة «املركزي 
األوروبي»، متحدثة عن عوامل جناح 
االحتاد الذي يجمع الدول األوروبية.

«فقط تحت الماء أهرب من شهرتي. لذا أحب 
الغوص».

تايغر وودز، العب الغولف األميركي، 
ردا على سؤال هل هناك أي مكان 

حيث ال أحد يعرفه؟

«هناك شركات ستغلق ووظائف ستضيع، 
ولن يمكننا إنقاذ الجميع».

املالية  جــوش فرندنبرج، وزيــر 
األســترالي، يتوقع إغالق شركات 

عقب انتهاء املعونات احلكومية.

«٢٢ مليون مسافر فقط في عام كورونا».

أرقام  انخفاض  مطار هيثرو يعلن 
املسافرين عبره في ٢٠٢٠ ملستوى 
زمن الســبعينيات كما أن أكثر من 
نصف عددهم كان في يناير وفبراير 

قبل بدء األزمة.

«كتبت أفضل ٦٠ من أغنياتي بســبب أزمة 
طالقي».

كيلي كالركسون، املغنية األميركية، 
متحدثة عن مفاجآت احلياة حتى في 

حلظات العسر.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا
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تابعونا وتواصلوا معنا

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

نوال عبدالعزيز عبدالكرمي املنيس: ٦٤ عاما ـ ت: ٩٩٧٠٠٤٤٣ 
ـ ٩٩٠٥٤٩٤٤ ـ شيعت.

علي يوســف رجب املعيوف: ٨٠ عامــا ـ ت: ٥٥٥٤٥٥٩٥ ـ 
٩٩٢٩٣٣٨٥ ـ شيع.

صالح عثمان حمد بن عيدان: ٥١ عاماـ  ت: ٩٧٤٤٨٨٤٦ـ  ٩٤٩٧٩١١٤ 
ـ شيع.

الراحل يوسف شعبان في شخصية بن عجالن في املسلسل البدوي الشهير «وضحا وبن عجالن» الفنان الراحل يوسف شعبان وابنته زينب خالل لقاء مع تلفزيون الكويت العام املاضي

«بن عجالن» يوسف شعبان في ذمة اهللا
مفرح الشمري

 متأثرا مبضاعفات اإلصابة 
الى  انتقل  بڤيروس كورونا، 
رحمة اهللا النجم املصري القدير 
يوسف شعبان عن عمر ٩٠ 
عامــا وذلك في مستشــفى 
العجــوزة، فــي العاصمــة 
املصرية القاهرة، الذي ادخل 

اليه األسبوع املاضي.
النجم يوســف  وبرحيل 
شعبان يفقد الفن العربي احد 
فرســانه الذين قدموا العديد 
مــن األعمــال الســينمائية 
والتلفزيونية واملسرحية بعد 
ان اثبت نفسه كممثل في فيلم 
«في بيتنــا رجل» مع الراحل 
عمر الشريف واملخرج بركات 
ثم توالت أعماله الســينمائية 
التي تعدت ١١٠ أفالم سينمائية. 

وفي سنة ١٩٩٥ قرر االبتعاد 
عن املجال السينمائي واالكتفاء 
بتمثيل مسلسل واحد أو اثنني 
في السنة للتركيز في مهمته 

اجلديدة كنقيب للممثلني.
وقــدم الراحل يوســف 
العديد من األعمال  شــعبان 
التلفزيونية منذ عام ١٩٦٣ وقدم 
أكثر من ١٣٠ مسلسال أبرزها 
«الشــهد والدموع» و«الوتد» 
و«عيلــة الدوغري» و«حلظة 
ضعــف» و«رأفــت الهجان» 
الذي تألق به بشكل بارع في 
أدائه لشخصية محسن ممتاز 
و«أميرة في عابدين» و«امرأة 
من زمن احلــب» و«الضوء 
الشــارد» و«املال والبنون» 
له مشــاركة باجلزء  وكانت 
اخلامس من «ليالي احللمية» 
واجلزء األول من مسلســل 

«السيرة الهاللية». وشارك في 
مسلسل احلقيقة والسراب. 
ولم ينس املشاهد في اخلليج 
واألردن وســورية مسلسل 
«وضحا وبــن عجالن» الذي 
الراحل يوسف شعبان  قدمه 
عام ١٩٧٥ وجسد فيه شخصية 
«بن عجــالن» ببراعة وكان 
املسلسل األكثر مشاهدة في 
دول اخلليج واألردن وسورية 
البطولة  في حينه، وشاركته 
من سورية سلوى سعيد ومن 
األردن نبيل املشيني إلى جانب 
مجموعة من املمثلني األردنيني 
والسوريني الكبار، واملسلسل 
كان يتحدث عن قصة عشق 
بدوية هي ذاتها قصة منر بن 
عدوان وحقق هذا العمل نقلة 
نوعية وشهرة كبيرة للراحل 

يوسف شعبان.

النجم املصري القدير توفي متأثراً مبضاعفات «كورونا» بعد مسيرة حافلة بالعطاءات الفنية

الفنان الراحل يوسف شعبان

والقى الراحل يوسف شعبان 
في بداياته السينمائية منافسة 
شرسة ولكنها شريفة من أبرز 
الستينيات وهم  جنوم فترة 
رشدي أباظة، كمال الشناوي، 
صالح ذو الفقار، حسن يوسف، 
وشكري سرحان، وكان بعضهم 
يغري املنتجني بتخفيض األجر 
الذي يحصل عليه للتأثير عليهم 

الختيارهم وعدم اختياره.
في فترة السبعينيات قدم 
شــخصية مثيرة للجدل في 
فيلم «حمام املالطيلي» حيث 
أدى دور الرجل الشاذ، وعلى 
الرغم من اللغط الذي دار في 
مصــر وخارجها فقد حصل 
على العديد من اجلوائز احمللية 
والعاملية وتقرر تدريس دوره 
في هــذا الفيلم فــي «معهد 

السينما» وأكادميية الفنون.

أبواب كاتدرائية بيرغوس تزعج اإلسبان و«اليونيسكو»
كـــان سـكـــان مـديـنـــة 
«بيرغوس» الواقعة في شمال 
إســبانيا يترقبون االحتفال 
مبــرور ٨٠٠ عام علــى بناء 
كاتدرائيــة البلــدة وبشــكل 
خاص األبواب الثالثة املقترحة 
لتحل محل أبوابها اخلشبية 

املتداعية.
ولكــن صــورا لألبــواب 
اجلديــدة املقترحــة حولــت 
الترقب إلى حملة غاضبة ضد 
األبواب البرونزية التي أقرها 
املسؤولون. ووقع أكثر من ٣١ 
ألف شخص عريضة احتجاج 
تصف األبواب املقترحة بأنها 
مؤذيــة للناظريــن أيا كانت 
الزاوية التي ترى من خاللها 
وأنه ما من ذكرى سنوية تبرر 
«هذه املعاملة السيئة لتراثنا».

املسؤولون عن الكاتدرائية 
قالوا ان األبــواب البرونزية 
اجلديــدة هــي مــن تصميم 
فنان مشهور وانها عمل فني 
معاصر سيكون متمما لصرح 
تاريخي مبني بـ ٥ أســاليب 
فنية معروفــة. ولم يقتصر 
االســتهجان علــى الســكان 
احملليني فقــد انضمت إليهم 
منظمة اليونيســكو باعتبار 
الكاتدرائيــة مصنفة كموقع 

الطويلــة  طوابيــر اجليــاع 
الكاتدرائيــة  ان  وحقيقــة 
الواقعــة في منطقة شــديدة 
البرودة ليست مجهزة حتى 

بتدفئة مركزية».
صـحـيـفـــة  وحـســـب 
«الغارديــان» فــان األبــواب 
التــزال فــي طــور التصميم 

تراثي عاملي وأوصت بالتخلي 
عن تصميم األبواب.

الســكان فــي  وتســاءل 
عريضتهم التي نشروها على 
اإلنترنت عما إذا كان التصميم 
اجلديد يشــكل أفضل إنفاق 
ملبلغ التكلفة الذي يصل الى 
١٫٢ مليون يورو «مع وجود 

املقتــرح اخلاضــع ملوافقــة 
حكومــة املقاطعة التي تتبع 
لها املدينة. ولكن املسؤولني 
عن الكاتدرائية يصرون على 
ان األبــواب اجلديدة تشــكل 
«فرصــة فريدة لفتــح الفن 
والكاتدرائيــة واملدينة على 

بقية العالم».

املعترضون على تبديل األبواب يرونه إساءة للتراث

هدية عيد احلب قلب حقيقي.. بـ ٢٦٠٠ دوالر
دفــع زوج مــن جنــوب 
أفريقيــا ٢٦٠٠ دوالر ثمنــا 
لهدية عيد احلــب لزوجته. 
وبــدال مــن الهدايــا املألوفة 
ذات اللــون األحمــر ســواء 
كانت زهورا أو أشكاال فنية 
بشكل قلب اختار الزوج قلبا 
حقيقيا لزرافة. الزوجان كانا 
فخوريــن بالفكــرة املبتكرة 
وبشكل خاص الزوجة التي 
لم تكتف بالتقاط صورتها مع 
الزرافة الصريعة، بل أيضا مع 
قلب احليوان بعد أن انتزعته 

من مكانه.
ومــن املعــروف أن صيد 
البريــة جتارة  احليوانــات 
مزدهرة في جنوب أفريقيا، 
حيث ترعى احملميات الوطنية 
هذه املمارســة (التي تسمى 
أحيانا بالرياضة) مقابل أرباح 
طائلة يقول املسؤولون عنها 
إنهم ينفقونها على احملافظة 
على تلــك احملميــات وعلى 
حيواناتهــا. ويقــوم حراس 
احملميــات عــادة بتنظيــم 
عمليــات الصيــد وتقــدمي 
ومســاعدتهم  خبراتهــم 

يقول: «هل تساءلتم يوما عن 
حجم قلــب الزرافة؟» ونقل 
عنها قولها ان قتل الزرافة كان 
هدية جميلة من زوجها وانها 
فخورة بخوض تلك التجربة. 
وأضافت أنها كانت مثل طفلة 
صغيرة طوال أسبوعني بعدما 
وعدها زوجها بالهدية وأنها 
كانت تعد األيــام للحصول 

عليها.
وال تنكــر الســيدة أنهــا 
من أنصار صيد احليوانات 

البريــة خصوصــا املريضة 
واملســنة منها مثــل الزرافة 
التي جتــاوز عمرها ١٧ عاما 
ولم يكن صاحبها يتوقع لها 
أن تعيش أكثر من ٣ أشهر.

أحــد احملتجــني على هذا 
النوع من الرياضة كتب على 
صفحته قائال إن السيدة «لم 
تقتل هذا احليــوان اجلميل 
ألنه كان يشــكل خطرا على 
مواشــيها أو على حياتها أو 

لكي تطعم عائلتها»!

الزوجة حرصت على التصوير مع الزرافة

الضروريــة إلرضــاء هواية 
الصائدين الذين يستخدمون 
عــادة أكثــر البنــادق اآللية 
تطورا في اقتناص ضحاياهم.

وحســب موقع «ســيفن 
نيــوز» األســترالي، بادرت 
الزوجــة «ميريليز فان دير 
ميرويــه» إلــى نشــر صور 
وفيديوهات لها بجانب الزرافة 
الصريعة، بل إنها مضت إلى 
أبعد من ذلك بنشر صورة لها 
حتمل قلب الزرافة مع تعليق 

مقهى القطط في دبي
يبحث عن منازل إليوائها

دبي - رويترز: أصبح محبو القطط في دبي يجدون مكانا 
يجتمعون فيه.. مقهى يجلســون فيه يستمتعون بأمرين، 
االستمتاع بتناول القهوة وقضاء وقت ممتع مع احليوانات 
األليفة التي يحبونها. ومن هذه الزاوية نشــأ وتنامى دور 
هذا املقهى كمركز لتبني القطط الضالة في اإلمارة اخلليجية.

ويأمل مقهى ايلورومنيا أو مقهى محبي القطط في دبي، 
والذي كان أول مقهى للقطط في الشرق األوسط عندما افتتح 
عام ٢٠١٥، في أن تساعد حالة االسترخاء التي تعيشها قططه، 
وعددها نحو ٢٥ قطا جرى إنقاذها وتوفير مأوى مؤقت لها، 
في إيجاد منازل دائمة تؤويها عند أشــخاص يتبنونها من 
بني رواده. وتقول أمنية فريد «من يشعر بإحباط ما عليه 
ســوى اجللوس بصحبة قط. كل إحباطاتك ستذهب أدراج 
الرياح». وكان ســكان املقهى األصليون من القطط الضالة 
التي جمعها أصحابه على مر السنني. واآلن، يستضيف املقهى 
القطط من مأوى للحيوانات تديره احلكومة في إمارة رأس 
اخليمة املجاورة على أمل أن تزيد عمليات تبني القطط من 
جانب رواده. وكلمة ايلورومنيا، وهي اسم املقهى، معناها 

حب القطط، وهي كلمة يونانية األصل.
وللمقهى رواد منتظمون ممن يســعون لالسترخاء من 
ضغــوط احليــاة بصحبة القطط أو ألنــه ال ميكنهم تربية 

قطط في بيوتهم.

(رويترز) إطعام إحدى القطط في  مقهى ايلورومنيا بدبي 

روسيا تبدأ مراقبة املناخ 
بالقطب الشمالي من الفضاء

موســكو - أ.ف.پ: 
أقلع صاروخ «سويوز» 
من قاعدة بايكونور في 
كازاخستان محمال بأول 
قمر اصطناعي روســي 
ملراقبة املناخ في القطب 
الشمالي، وفق ما أعلنت 
وكالة الفضاء الروسية 

«روسكوزموس».
وأظهر مقطع ڤيديو 
الفضاء  نشــرته وكالة 
الروسية إطالق صاروخ 
«سويوز»، وهو يحمل 

القمــر االصطناعــي «أركتيــكا-إم». وكتب رئيــس وكالة 
«روسكوزموس» دميتري روغوزين على تويتر «مت إنشاء 
اتصال بشكل طبيعي مع القمر االصطناعي. لقد كان إطالقا 
روتينيا». وقالت «روسكوزموس» في بيان إن نظام «أركتيكا» 
الفضائي لألرصاد اجلوية املائيــة ومراقبة املناخ «مصمم 

ملراقبة املناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي».

حلظة إطالق صاروخ «سويوز» (رويترز)
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