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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

إعالن احلكومة وأداء القَسم أمام األمير األربعاء
قبول اعتذار الصالح ..  ورغبة الفارس في اخلروج لم يبت فيها ..و الرومي مرشحاً ملنصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل..  وإعفاء  ٣ الي ٤ وزراء وفصل الكهرباء عن النفط ..و» األنباء» تنشر أسماء التشكيل

اد
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سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى «منتدى احلكومة 
«NoufEXPO» اإللكترونية الثامن».. بتنظيم شركــة

أكبر حدث تكنولوجي 
افتراضـي بالكـويت 
من ٢٣ إلى ٢٤ مارس 

٢٠٢١

١٩٢٪ قفزة بأرباح «بورصة الكويت» 
إلى ٢٨ مليون دينار في ٢٠٢٠.. 

وتوصية بتوزيع ٤٠٪ نقدًا
الشيخ محمد آل ثاني: «Ooredoo» في ٢٠٢١.. تقدم حلوًال رقمية أكثر 

ذكاء ومتانة.. وعمومية الشركة أقرت توزيع ١٥٪ نقدًا عن ٢٠٢٠ 171619

محمد العصيميحمد احلميضي
الشيخ محمد بن عبداهللا ٓال ثاني

عبدالعزيز البابطني ود.يوسف الصليلي خالل اجلمعية 
«Ooredoo» العامة العادية لشركة

سمو الشيخ صباح اخلالد

مرمي بندق

تأكيدا ملا انفردت «األنباء» بنشــره فــي ١٥ فبراير حتت عنوان 
«إعالن التشكيل اجلديد األسبوع املقبل»، علمت «األنباء» ان احلكومة 
اجلديدة ستعلن رسميا وســتؤدي اليمني الدستورية أمام صاحب 

السمو األمير الشيخ نواف األحمد غدا األربعاء.
هذا، وتشهد احلكومة اجلديدة تغييرات بعد قبول اعتذار نائب 
رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، 
الــى جانب خروج ٣ الى ٤ وزراء. وفي هذا الصدد، علمت «األنباء» 
رغبة الوزيرة رنا الفارس في االعتذار وان كان لم يبت في ذلك حتى 
مساء أمس، إلى جانب فصل «الكهرباء» عن «النفط». وبقبول اعتذار 
الوزير أنس الصالح ستتغير حقائب بعض الوزراء قد تكون منها 
حقيبة وزير الشــؤون االجتماعية ووزير الدولة لشــؤون األوقاف 
عيسى الكندري، أو وزير الدولة لشؤون مجلس األمة مبارك احلريص 
أو غيرهما. وعلمت «األنباء» ان التشكيلة اجلديدة التي يرأسها سمو 
رئيس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد ستضم أسماء الوزراء التالية 
مع احتمال تغيير محدود في احلقائب بالنسبة لبعض الوزراء مع 

بقاء حقائب الوزراء الشيوخ دون تغيير:
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي

نائب رئيس الوزراء ووزير العدل عبداهللا الرومي
وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد
وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح

وزير املالية خليفة حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة مبارك احلريص

وزير الشؤون االجتماعية ووزير الدولة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 
عيسى الكندري

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري
وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي املضف

وزير النفط د.محمد الفارس
وزير التجارة والصناعة فيصل املدلج

البت في حقيبة األشغال العامة والبلدية في حالة قبول اعتذار 
د. رنا الفارس، إلى جانب حقيبتي االسكان والكهرباء.

وقالت مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان مجلس الوزراء سيعقد اول 
اجتماع بتشكيلته اجلديدة فور أداء اليمني الدستورية، وان املوضوع 
األول على جدوله مشاريع القوانني ذات األولوية التي تدور حولها 
املشاورات مع النواب الثالثة املمثلني ملجلس األمة، وان القضايا ذات 
األولوية هي: الدين العام، ومدينة احلرير والتحفيز املالي ألصحاب 
املشروعات الصغيرة وقانون الصكوك وتعديل قوانني االنتخابات 

وإقامة األجانب واملرور.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

(زين عالم) جانب من حضور املؤمتر الصحافي للتضامن مع النائب د. بدر الداهوم     

10«مؤمتر الداهوم»: نثق بالقضاء..  ونرفض اإلقصاء
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الثالثاء ٢ مارس ٢٠٢١ محليات

ولي العهد استقبل الغامن واخلالد و٤ وزراء

أحمد النواف استقبل السفير املغربي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصــر بيان صباح أمس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما اســتقبل ســمو ولي العهد سمو 
رئيــس مجلس الوزراء الشــيخ صباح 

اخلالد.
كما اســتقبل ســمو ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح، ووزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمــد، ووزير 
الداخلية الشــيخ ثامــر العلي. إلى ذلك، 
أجرى ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد اتصــاال هاتفيــا بأخيه صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد بن ســلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 
اململكة العربية السعودية الشقيقة أعرب 
خالله سموه عن خالص التهنئة بنجاح 

العملية اجلراحية التي أجراها ســموه، 
راجيا سموه من املولى عز وجل أن يدمي 
عليــه الصحة ومتــام العافيــة ويحقق 
للمملكة العربية الســعودية وشــعبها 
الشــقيق كل التقــدم واالزدهــار في ظل 
القيــادة احلكيمة ألخيــه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود ملك اململكة العربية السعودية 

الشقيقة.
وقد أعرب صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
عن خالص شكره وتقديره لسموه على هذا 
التواصل األخوي املجسد ألواصر العالقات 
التاريخية والوطيدة التي جتمع البلدين 
والشعبني الشقيقني، متمنيا لسموه دوام 
الصحة والعافية وللكويت وشعبها الكرمي 
املزيد مــن التقدم واالزدهــار حتت ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد حفظه اهللا ورعاه 

ذخرا للبالد.

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف نائــب رئيس احلرس الوطني في 
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، 
سفير اململكة املغربية الشقيقة لدى الكويت 

جعفر علج حكيم.

ورحب نائب رئيــس احلرس الوطني 
بســفير اململكة املغربية، ومت خالل اللقاء 
بحث املوضوعات ذات االهتمام املشــترك 
والتأكيد علــى أهمية تعزيز العالقات بني 

البلدين الشقيقني.

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

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال سفير اململكة املغربية جعفر علج حكيم

«احملاسبة»: تعاقدات اجلهات احلكومية 
على مشارف املليار الثالث

«التجارة»: إنشاء جمعية حماية املستهلك

أكــدت مدقــق بــإدارة 
الرقابة املسبقة للشؤون 
االجتــماعــــية بديــوان 
احملاسبة لولوه الفوزان 
أن الرقابة املسبقة مارست 
اختصاصاتها وفقا لقانون 
إنشاء ديوان احملاسبة رقم 
لســنة ١٩٦٤ ومت   (٣٠)
إبداء الرأي بعدد (٢٦٤٧) 
موضوع بقيمة ما يقارب 
(٢٫٨٥٠) مليار دينار خالل 
الفترة مــن ٢٠٢٠/٠٤/٠١ 
حتــى ٢٠٢١/٠٢/٢٨، وقد 

تبني أن نسبة ما يقارب (٩٢٪) من إجمالي 
قيمة املوضوعات الصادرة خالل الفترة 
متثلت في املوضوعــات املعروضة من 
الــوزارات واإلدارات احلكوميــة بقيمة 
مــا يقارب (٢٫٦٣٢) مليــار دينار، (٥٪) 
للموضوعات املعروضة من قبل اجلهات 
ذات امليزانيات امللحقة بقيمة ما يقارب 
(١٣٩) مليــون دينــار كويتــي و(٣٪) 
ملوضوعــات اجلهــات ذات امليزانيــات 
املســتقلة بقيمة ما يقارب (٧٩) مليون 
دينــار.  وقالت الفوزان إن املوضوعات 
الصادرة خالل الفترة تضمنت عددا (١٠٩) 
مواضيع تخص تعاقدات إيرادية ملزايدات 

وعقود اســتغالل ألمالك 
الدولة بقيمــة ما يقارب 
(٥٤) مليون دينار ما ميثل 
(٢٪) مــن اجمالــي قيمة 
املوضوعــات الصــادرة، 
علمــا بأنه يســتثنى من 
األعمال اخلاضعة للرقابة 
العقــود  املســبقة كافــة 
املرتبطــة بعمليــات بيع 
وشراء النفط ومشتقاته 
وكذلك عمليات االستثمار. 
كمــا أضافــت أن قيمــة 
املوضوعــات الصــادرة 
باملوافقة مثلت نســبة ما يقارب (٧٣٪) 
مــن إجمالي قيمة املوضوعات الصادرة 
خالل الفترة املذكــورة مبا يقارب قيمة 
إجمالية مقدارهــا (٢٫٠٦٧) مليار دينار 
لعدد (١٤١٨) موضوعا، وجتدر اإلشارة 
إلى أن نسبة (٦٥٪) من املوافقات الصادرة 
جاءت مشروطة باشتراطات وجب على 
اجلهة استيفاءها قبل ابرام العقد وأخرى 
أثناء سريانه وتتمثل في أغلب األحيان 
باشــتراطات ماليــة، إجرائيــة وأخرى 
فنية وتتولى الرقابة الالحقة بالديوان 
التحقــق من مدى التــزام اجلهات بتلك 

االشتراطات. 

أصدر وزيــر التجارة والصناعة وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية فيصل املدلج 
قــرارا وزاريــا رقم ٦١ لســنة ٢٠٢١ ســمح 
مبوجبه بإنشاء «جمعية حماية املستهلك 

الكويتية».
وقالت وزارة التجــارة والصناعة، في 
بيان صحافــي، إن املادة االولى من القرار 
نصــت على «يرخص بتأســيس جمعية» 
حماية املستهلك الكويتية «ومقرها الكويت 
واملرفق نظامها االساسي بهذا القرار وميارس 
اعضاء مجلس ادارتهــا اعمالهم دون أجر 
او مكافــأة». وأضافت «على مجلس ادارة 
اجلمعية املشــار اليها اســتكمال إجراءات 
إشهار اجلمعية وفقا ألحكام القانون رقم 
٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن االندية وجمعيات 

النفع العام والئحته التنفيذية».
وذكــرت ان «تقيد اجلمعية في ســجل 
خاص ينشــأ لهذا الغرض بــإدارة حماية 
املستهلك ويدون فيه اسماء اعضاء مجلس 
ادارتهــا وقرارات جمعياتها العمومية وما 
يطرأ عليها او مجلس ادارتها من تعديالت 
او إلغاء او شطب، ويسري في شأن مواردها 
وكيفية استغاللها ونظام اعمالها والرقابة 
عليهــا فضــال عن احــكام قانــون حماية 
املســتهلك والئحته التنفيذية كافة احكام 
القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن االندية 
وجمعيــات النفع العام». وأكد القرار على 
اجلهــات املختصة تنفيذ أحكام هذا القرار 
والعمل به من تاريخ صدوره وينشــر في 

اجلريدة الرسمية.

لولوه الفوزان

األمير استقبل ولي العهد والغامن واخلالد
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد. كما 
استقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن. واستقبل 
ســموه ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد. 

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي.

واستقبل ســــــموه نائب رئـــيس مجــلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

صاحب السمو التقى وزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

صاحب السمو مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

هيئة الشباب تطرح بعض املشاريع لالستثمار من قبل «اخلاص»

«الكهرباء» حتّصل ٧٦٫٥٣١ مليون دينار خالل ١٠ أشهر

أكــد وزيــر اإلعــالم وزير 
الدولة لشؤون الشباب رئيس 
مجلــس إدارة الهيئــة العامة 
للشباب عبدالرحمن املطيري 
أهميــة تضافر جهــود جميع 
جهات الدولة الراعية للشباب 
بهدف تعزيز اخلدمات املقدمة 
للشباب ودعمهم واالهتمام بهم 
ومتكينهم في مختلف املجاالت.
وقال املطيري في تصريح 
صحافي عقب ترؤسه االجتماع 
الثالث ملجلس إدارة الهيئة ان 
اجلهاز التنفيذي للهيئة ينفذ 
حاليــا خطة صيانــة جذرية 
ملراكز الشباب التابعة للهيئة 
بهــدف جعلها أكثــر عصرية 
ومالئمة الســتقبال الشــباب 
ملمارســة هواياتهم الشبابية 

دارين العلي

حققت وزارة الكهرباء واملاء 
إيرادات تقدر بـ ٧٦٫٥٣١ مليون 
دينار بنسبة حتصيل بلغت ١٥٪ 
مقارنة بإجمالي املبالغ املقدر 
حتصيلهــا والتــي تبلغ ٤٩٦ 
مليون دينار نظير بيع الكهرباء 
وامليــاه العذبــة والصليبيــة 
وإيصــال التيــار لعمالء جدد 
وخدمات أخرى في جميع أنواع 
السكن، وذلك منذ بدء امليزانية 
في األول من ابريل حتى يناير 
من العام احلالي بحسب تقرير 
وزارة املالية األخير عن شهر 
يناير املاضي. وجاء في التقرير 
أن إجمالي مصروفات الوزارة 

مليزانية الوزارة والتي تقدر بـ 
٢٫٥٤٣ مليار دينار.

وأوضح أن الوزارة أنفقت 
على بند تعويضات العاملني بها 

من أعضاء املجلس وهم وكيل 
وزارة التربية باإلنابة فيصل 
املقصيد والوكيلة املســاعدة 
لشــؤون البعثات واملعادالت 
والعالقــات الثقافيــة بوزارة 
التعليم العالي فاطمة السنان 
والوكيــل املســاعد لقطــاع 
التخطيــط والتعاون اإلداري 
بوزارة الشــؤون االجتماعية 
ســالم الرشــيدي. كما حضر 
االجتماع وكيل وزارة األوقاف 
املســاعد لإلعــالم والعالقات 
اخلارجيــة محمــد املطيــري 
وكل من عيد العتيبي ومحمد 
الياسني وظافر الشريف واحمد 
األنصــاري مــن ذوي اخلبرة 
واالختصاص إضافة الى أمني 
سر املجلس فيصل الدويهيس.

وتقطير املياه التابعة للوزارة.
وبــني التقريــر أن الوزارة 
أنفقت خالل نفس الفترة على 
بند شراء األصول غير املتداولة 
مبلغــا إجماليا قــدره ٩٨٫٢٥٢ 
مليون دينار بنسبة إنفاق بلغت 
١٧٫٧٪ مقارنة باملبالغ املعتمدة 
التي تبلــغ ٥٥٥ مليون دينار 
لإلنفاق على مشاريع الوزارة 

الكهربائية واملائية.
وبــني التقريــر أن الديون 
املســتحقة للــوزارة مــن بني 
اجلهــات احلكوميــة األخــرى 
بلــغ ٢٩٩٫٣٢٤ مليــون دينار 
فيما بلغت الديون املســتحقة 
على الوزارة خالل نفس الفترة 

٥٨٫٧٢٩ مليون دينار.

في البالد. وأشار املطيري الى 
ان الهيئة تعمل مببدأ املشاركة 
مع جميع املؤسسات احلكومية 
واألهليــة والقطــاع اخلاص 
إلجناح برامجها التي تستهدف 
خدمة الشباب، مشددا على ان 
الهيئــة تبذل أقصــى اجلهود 

لدعم وتشجيع الشباب.
وتضمــن االجتماع تقدمي 
املديــر العــام للهيئــة العامة 
للشباب باإلنابة شفيق السيد 
عمــر عرضــا مرئيا عــن اهم 
نقاط اخلطة اخلمسية للهيئة 
العامة للشباب (٢٠٢٠/ ٢٠٢٥) 
واملستمدة من اســتراتيجية 
الهيئة التي ترتكز على تنمية 
البشــري وتطوير  العنصــر 
مهاراته. حضر االجتماع عدد 

برامج نوعية تسهم في متكني 
الشــباب وتطويــر قدراتهم، 
منوها بدور هذا القطاع املهم 
في االرتقاء بالعمل الشــبابي 

خالل نفس الفترة ٢٦٠ مليون 
دينــار بنســبة إنفــاق بلغت 
٥٥٫٢٪ مقارنة باملبالغ املعتمدة 
لتغطية البند والتي تبلغ ٤٧١٫٤ 
مليون دينار لتغطية مصروفات 
الرواتــب والعالوات والبدالت 

واملكافأة اخلاصة باملوظفني.
الــى أن  التقريــر  وأشــار 
الــوزارة أنفقــت خــالل نفس 
الفترة مبلغا إجماليا قدره ١٫١٣٩ 
مليــار دينار على بند الســلع 
واخلدمات بنسبة إنفاق بلغت 
٧٥٫١٪ مقارنة باملبالغ املعتمدة 
لتغطية البند والتي تبلغ ١٫٥١٥ 
مليار دينار لإلنفاق على شراء 
النفط والوقود اخلاص بتشغيل 
محطــات القــوى الكهربائيــة 

وزير اإلعالم أكد أهمية تضافر اجلهود لرعاية الشباب ومتكينهم

بنسبة بلغت ١٥٪ من مبلغ اإليرادات املتوقع البالغ ٤٩٦ مليون دينار

عبدالرحمن املطيري

مبنى وزارة الكهرباء واملاء

واالجتماعيــة  والرياضيــة 
والعلمية والفنية.

وأضاف ان الهيئة استثمرت 
توقف استقبال املراكز للشباب 
بسبب جائحة كورونا في بدء 
أعمال تطويــر مرافق الهيئة 
الشــبابية وفق االشــتراطات 
الصحيــة لتصبــح جاذبــة 
لشــريحة الشــباب ولتواكب 
تطلعاتهم وطموحاتهم، مشيدا 
بجهود جميع العاملني باجلهاز 
التنفيذي للهيئة لسعيهم اجلاد 
لالرتقاء بالعمل الشبابي في 
البــالد. وأوضــح ان الهيئــة 
بصدد طرح بعض املشــاريع 
لالســتثمار من قبــل القطاع 
اخلاص، وذلك بهدف تطوير 
املرافق التابعة للهيئة وتقدمي 

على جميع البنود خالل نفس 
الفترة بلغ ١٫٤٩٧ مليار دينار 
بنســبة انفــاق بلغــت ٥٨٫٩٪ 
مقارنة بإجمالي املبالغ املعتمدة 

سموه هنأ ولي العهد السعودي بنجاح العملية اجلراحية

وزير اخلارجية: الكويت حريصة على استتباب األوضاع في اليمن 
والوصول إلى حل سياسي وفقًا للمرجعيات الثالث

اســتقبل وزيــر اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
الواليــات املتحــدة  مبعــوث 
األميركية اخلــاص إلى اليمن 
تيم ليندركنغ، وذلك في ديوان 
عام وزارة اخلارجية مبناسبة 

زيارته للبالد.
وقدم املبعوث شــرحا عن 
آخر املســتجدات والتطورات 
احلاصلة فــي األزمة اليمنية، 
مشــيدا مبــا تقدمــه الكويــت 
املتعــددة علــى  وإســهاماتها 
الصعيدين السياسي واإلنساني 
إلعادة األمن واألمان إلى ربوع 

اليمن الشقيق.
ومن جانبه، جدد الشــيخ 
التأكيــد  الناصــر  د.أحمــد 
على موقــف الكويــت الثابت 
واملبدئــي حيــال تقــدمي كافة 
أوجــه الدعم لليمن ولشــعبه 
الشــقيق وبذل كافــة اجلهود 
إلعادة األمن واالســتقرار إلى 
ربوعه وحــرص الكويت على 
السياسية  استتباب األوضاع 

رقم ٢٢١٦. وشــدد على أهمية 
دور الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة ومساعيها في إنهاء 
األزمــة اليمنية ومســاعداتها 
اإلنسانية والتنموية للشعب 
اليمنــي الشــقيق، مؤكدا على 

واالعتــداءات التي تســتهدف 
الضواحي واملنشــآت املدنية، 
مجددا إدانة واستنكار الكويت 
املســتمرة  الهجمــات  لتلــك 
واملتكررة على أراضي اململكة 
الشقيقة  الســعودية  العربية 
والتي تعد تهديدا مباشرا لألمن 

القومي اخلليجي والعربي.
حضر اللقاء كل من مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب وزير اخلارجية السفير 
أيهــم العمــر، ومســاعد وزير 
اخلارجيــة لشــؤون مكتــب 
وزير اخلارجية السفير صالح 
اللوغانــي، ومســاعد وزيــر 
اخلارجية لشؤون األميركتني 
الوزير املفوض حمد املشعان، 
ونائب مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب وزير اخلارجية 
املستشار أحمد الشرمي، وسفير 
الواليات املتحدة األميركية لدى 
الكويــت ألينــا رومانوســكي 
وعدد من كبار مسؤولي وزارة 

اخلارجية.

دعم الكويت لكافة اجلهود التي 
يقوم بها املبعوث اخلاص في 

هذا اإلطار.
كما حث املبعوث ملواصلة 
امليليشــيات  الضغــط علــى 
الهجمــات  احلوثيــة لوقــف 

استقبل مبعوث الواليات املتحدة اخلاص إلى اليمن وأشاد بدورها في إنهاء األزمة

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مستقبال مبعوث الواليات املتحدة األميركية اخلاص إلى اليمن تيم ليندركنغ

واألمنية في اجلمهورية اليمنية 
والوصول إلى حل سياسي وفقا 
للمرجعيات الثالث وهي املبادرة 
اخلليجية وآليتهــا التنفيذية 
الوطني  ومخرجــات احلــوار 
الشــامل وقــرار مجلس األمن 

دعوة أميركا ملواصلة الضغط على امليليشيات احلوثية لوقف الهجمات التي تستهدف الضواحي واملنشآت املدنية

ملشاهدة الڤيديو
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  إلدارة اجلودة

«الدين العام».. ٦٠٪ من الناجت احمللي
أحمد احلمد لـ «األنباء»: احلكومة قدمت للجنة املالية تعديالت على القانون بترك مدة السداد مفتوحة دون تقسيم ألوجه الصرف

«مؤسسة البترول»: إعالن توظيف خلريجي 
«هندسة البترول» و«اجليولوجيا» مارس اجلاري

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، ان مؤسسة 
البترول الكويتية، ومن خالل شركة نفط الكويت، ستقوم 
بالكشــف خالل شــهر مارس اجلاري، عن إعــالن توظيف 
للجامعيني حديثي التخرج من حملة شهادات هندسة البترول 
واجليولوجيا. وذكرت املصادر أن «البترول» تتجه لتوظيف 
أكبر قدر من احلاصلني على شهادات البترول واجليولوجيا، 
وذلك بعد غياب إعالنات التوظيف لتلك التخصصات خالل 

العام املاضي الذي تزامن مع جائحة كورونا.

«البلدي» اعتمد إضافة أكثر من ٦٥٤ ألف م٢ 
ملوقع تربية األبقار في «شرق كبد»

بداح العنزي

عقد املجلس البلدي جلسته العادية أمس، والتي تعد األخيرة 
قبــل بدء عطلة الربيع التي تســتمر حتى ١٣ مايو، ووافق خاللها 
على توسعة موقع تربية األبقار وإنتاج احلليب مبنطقتي برقان 
ورجم خشمان في «شرق كبد» بأكثر من ٦٥٤ ألف متر مربع. وأقر 
املجلس الئحة مزاولة املهن الهندسية، ووافق على اقتراح العضو 
م.حمود العنزي بشأن تخصيص موقع سوق مؤقت ملواد البناء، 
كما وافق على اقتراح العضو حمدي العازمي بإلغاء غرف املساج 

في جميع املعاهد الصحية رجال ونساء.

سامح عبداحلفيظ ـ رشيد الفعم

كشــف رئيس اللجنة 
املاليــة البرملانية النائب 
م.أحمد احلمد، ان احلكومة 
قدمــت تعديــالت علــى 
قانــون الدين العام خالل 
اللجنة  اجتمــاع عقدتــه 
أمس بحضور وزير املالية 
ومحافظ البنــك املركزي 
وهيئة االستثمار وبعض 
القيادات. وقال م.احلمد، 
خــاص  تصريــح  فــي 

لـ«األنباء»، إن أبــرز التعديالت التي قدمتها احلكومة على 
قانــون الدين العام ترك مدة الســداد مفتوحة دون حتديد 
سقف زمني لها، أما بخصوص املبلغ فقال ان املبلغ السابق 
للدين العام كان ٢٠ مليار دينار، أما في التعديل اجلديد فقد 
حددتــه احلكومة «مبا ال يتجــاوز ٦٠٪ من الناجت احمللي»، 

مشيرا الى أنها لم تقسم أوجه الصرف اخلاصة بالدين.
وأضاف ان أعضاء اللجنة ناقشوا في البداية مدى جدية 
احلكومة في قضيــة اإلصالحات االقتصادية وقدرتها على 
كسب ثقة املجلس باألداء مثل إيقاف الهدر ومحاربة الفساد 

وتطبيق مبدأ الشفافية.
وأشــار رئيس اللجنة املالية الى ان وزير املالية خليفة 
حمادة قدم عرض «برزنتيشن» حول مدى احلاجة لقانون 
الديــن العام ومقدار العجز املالي واملتوقع ومبررات الدين 
واملصروفــات املاليــة واملتوقعة وتراكم العجــز والوضع 
املستقبلي. وأكد م.احلمد ان اللجنة قررت إحالة التعديالت 
احلكومية الى املكتب الفني للجنة املالية ملناقشتها وبحثها 
مع اجلانب احلكومي وصياغة تقرير بشأنها وإحالته للجنة 
متضمنا مدى قدرة احلكومة على إدارة الدين العام وإثباتها 
لذلــك، مع تبيان حزمة اإلصالحــات وآلية حتصيل املبالغ 

احلكومية املستحقة وغيرها من اإلجراءات.

م.أحمد احلمد

الرئيس املصري يوّجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري 
لفترة انتقالية ال تقل عن عامني

القاهرة - خديجة حمودة

وجــه الرئيــس املصــري عبدالفتاح 
السيســي بتأجيل تطبيــق القانون رقم 
١٨٦ لســنة ٢٠٢٠ اخلاص بتعديل قانون 
الشــهر العقاري، وذلك لفتــرة انتقالية 
ال تقــل عن عامني بهــدف إتاحة الفرصة 
والوقت إلجراء حوار مجتمعي، مع قيام 
احلكومة بإعداد مشــروع قانون يحقق 
ذلك التأجيل، وأن يتم خالل تلك الفترة 
االنتقالية حتصيل قيمة ثابتة مقطوعة 
مخفضة وواضحة عند تسجيل األمالك، 
حسب مساحة ونوع امللكية، وذلك بدال 
من الضريبة املفروضــة في هذا الصدد 

على التصرفات العقارية.
الرســمي باســم  املتحــدث  وصــرح 
رئاسة اجلمهورية بأن الرئيس السيسي 
اســتعرض خالل اجتماع مع د.مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واملستشار 
عمــر مروان وزير العــدل «تطوير عمل 
منظومة الشهر العقاري، وجهود احلكومة 
في هذا الصدد». وقد استعرض وزير العدل 
في هذا اإلطــار تفاصيل منظومة حصر 

وتنمية الثروة العقارية، وجهود احلكومة 
في هــذا الصدد من خالل حوكمة إصدار 
تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات 
على أمالك الدولة، وكذلك إتاحة التصالح 
على العقارات املخالفة بضوابط، وتوفير 
مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات 
مرخصة، حيث تهدف تلك املنظومة إلى 

تأمــني ملكية املواطنني للثروة العقارية 
وتعظيم االستفادة منها، فضال عن ضبط 
وتأمني السوق العقاري، وكذلك القضاء 
على البناء غير املرخص والعشوائيات.

وأضاف املتحدث الرسمي ان االجتماع 
شــهد اســتعراض نتائــج تطوير ربط 
احملاكم باملنشآت الشرطية، فيما يتعلق 

بالنظر في جتديــد احلبس االحتياطي 
عن بعد، حيث وجه الرئيس السيســي 
بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على 
مختلف احملافظات خالل الفترة املقبلة ملا 
حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب 
أيضا مع جهود تطوير مقار احملاكم على 

مستوى الدولة.

التفاصيل ص ٢٠

«على أن يتم خالل تلك الفترة حتصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل األمالك»

راشد العويهان

صالح املضف وصالح العوفان خالل اللقاء لبحث تسهيالت أسر الشهداء
العويهان  لـ «األنباء»: 

٢٠٠ ألف عالمة جتارية 
بنك االئتمان: ١٦٫١ مليون دينار قروض عقارية.. مسجلة  في الكويت

ومحفظة خالل فبراير 0607

ساركوزي أول رئيس فرنسي يحكم عليه بالسجن مع «النفاذ»
وكاالت:  ـ  باريــس 
وجهت محكمة فرنسية 
صفعة للرئيس األسبق 
نيكوال ساركوزي، الذي 
أصبح أول رئيس سابق 
يصــدر بحقــه حكم مع 
النفاذ، فيما يسمى بقضية 
التي تعود  «التنصــت» 

لعام ٢٠١٤.
وأدان قضاة ساركوزي 
مبحاولــة رشــوة قاض 
النفــــــوذ  وباســتغالل 
وحكموا عليه بالســجن 
ثالث سنوات منها سنتان 
مع إيقاف التنفيذ وسنة 

واحدة واجبة النفاذ.
محكمــة  واعتبــرت 
اجلنايــات انــه مت إبرام 
«اتفاق فساد» بني الرئيس 
السابق ومحاميه تييري 
وقاضــي  هيرتســوغ 
التحقيق السابق جيلبرت 
أزيبير الــذي حكم عليه 
أيضــا بالســجن ثــالث 
سنوات. ونفى ساركوزي، 
الذي قاد فرنسا في الفترة 
 ،٢٠١٢ إلــى   ٢٠٠٧ مــن 
ارتكاب أي مخالفة، وقال 
انه وقــع ضحية مكيدة 
من أعضاء النيابة املالية 

الذيــن جلأوا ألســاليب 
مفرطة للتجســس على 

شؤونه.
الرئيس األسبق  لكن 
الذي حضر جلسة القضية 
لن يدخل السجن ألن هذه 
العقوبة تطبق عادة في 
فرنســا لألحــكام التــي 
تزيد على سنتني، وقالت 
احملكمة إنه مخول لطلب 

قضاء العقوبة في املنزل 
مع وضع سوار إلكتروني. 
وأمام ســاركوزي، الذي 
اعتزل العمل السياســي 
لكنه مازال يتمتع بنفوذ 
بني احملافظني، عشرة أيام 

للطعن على احلكم.
وأقنع االدعاء القضاة 
بــأن ســاركوزي عرض 
منــح القاضــي جيلبــر 

أزيبير وظيفة مرموقة في 
موناكو مقابل احلصول 
علــى معلومات ســرية 
عــن حتقيق فــي مزاعم 
عن أنــه تلقى مدفوعات 
غير قانونية من ليليان 
بيتنكور وريثة شــركة 
منتجــات جتميل عاملية 
حلملتــه للترشــح فــي 

.٢٠٠٧

القضاء يدينه بتهمة الفساد واستغالل النفوذ في قضية «التنصت»

الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي مغادرا احملكمة عقب إصدار احلكم عليه مبحكمة جنايات باريس       (رويترز)

«التربية».. التزام.. ٧٠٪ من موظفيها 
لم يباشروا أعمالهم

عبدالعزيز الفضلي

حدد وكيل التعليم العام في وزارة التربية أســامة الســلطان 
ضوابط الدوام املدرســي خالل الفصل الدراســي الثاني من العام 
الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ جلميع املدارس مبختلف املراحل. ومع انطالق 
قطار الفصل الدراسي الثاني لم يباشر ٧٠٪ من موظفي «التربية» 

أعمالهم، وذلك التزاما بتعليمات الديوان.

«الصحة» : ٢٩ جلنة للتفتيش 
على القطاع الطبي األهلي

عبدالكرمي العبداهللا

شكلت وزارة الصحة ٢٩ جلنة في جميع التخصصات 
الطبية والفنية واإلدارية للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش 
على املستشــفيات واملراكز الطبيــة والعيادات اخلاصة 
واحملالت التي متارس املهن املعاونة ملهنة الطب بالقطاع 
الطبــي األهلــي. كما تقــوم اللجان بالتأكــد من تطبيق 
االشــتراطات املقــررة باملستشــفيات واملراكــز الطبية 
والعيادات بالقطاع الطبي األهلي، فضال عن االطالع على 
ســجالت املرضى بالعيادات اخلاصة والتأكد من صحة 
وسالمة اإلجراءات، واثبات ما يقع من مخالفات ألحكام 
القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ في شأن مزاولة مهنة الطب 
واملهن املساعدة لها وحقوق املرضى واملنشآت الصحية.

مؤمتر صحافي  الحتاد الصالونات 
و«احملامني» حول إغالق األنشطة اليوم

يقيم االحتاد الكويتي للصالونات وجمعية احملامني 
الكويتية مؤمترا صحافيا اليوم الثالثاء الساعة ٨ مساء 
بخصوص تداعيات اإلغالق القسري وغياب الدعم احلكومي 
عن العديد من األنشــطة. وسيشارك في املؤمتر كل من: 
اجلمعية الكويتية للمشــروعات الصغيرة واملتوسطة 
وجمعية رواد األعمال الكويتية واحتاد شــركات تنظيم 
املعــارض واملؤمترات وجتمع حضانات الكويت واحتاد 
االستشارات والتدريب واجلمعية االقتصادية الكويتية 
واالحتاد الكويتي للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وقطاع 
األندية الصحية والقطاع الصناعي واملســرح واإلنتاج 

الفني وقطاع األغذية واحتاد السياحة والسفر.

أول سفير إماراتي يصل إلى إسرائيل  
ويقدم أوراق اعتماده  لـ«ريفلني»

عواصم - وكاالت: وصل محمد محمود اخلاجة أول سفير 
لدولــة اإلمارات العربية املتحدة إلى إســرائيل أمس، وقدم 
السفير أوراق اعتماده إلى الرئيس اإلسرائيلي ريئوفني ريفلني، 
واجتمع السفير اإلماراتي مع وزير اخلارجية االسرائيلي. 
وكتب اخلاجة عبر حســابه في «تويتــر»: «وصلت اليوم 
(أمس) إلى تل أبيب كأول ســفير لدولة اإلمارات لدى دولة 
إسرائيل والتقيت مبعالي غابي أشكينازي وزير اخلارجية 
اإلسرائيلي، حيث ناقشنا العالقات الثنائية بني بلدينا والنمو 
الكبير الذي شــهدته منذ توقيع االتفاق اإلبراهيمي للسالم 
باإلضافة إلى سبل تعزيز التعاون في املجاالت املختلفة».

صورة نشرها السفير محمد اخلاجة مع الوزير غابي أشكينازي «على تويتر»

املدلج  لتوفير جميع بيانات تعاقدات 
«الديوان» مع شركات نظم املعلومات

خاطب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية فيصل املدلج ديوان اخلدمة املدنية لتوفير جميع 
 .«IT بيانات تعاقدات الديوان مع شــركات «نظم املعلومات
وجاء طلب املدلج تعقيبا على ما أثير مؤخرا حول شبهات 
فساد بحق شركات نظم املعلومات، حيث أحاط هيئة مكافحة 

الفساد (نزاهة) بالكتاب.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

التفاصيل ص٤

جانب من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واملستشار عمر مروان وزير العدل

أرمينيا .. باشينيان واملعارضة يلجآن مجددًا للشارع
يريڤان ـ وكاالت: تظاهر أنصار كل من رئيس 
الوزراء نيكول باشينيان واملعارضة مجددا أمس في 
شوارع أرمينيا، الغارقة في أزمة سياسية عميقة 
على خلفية الهزمية العسكرية في ناغورني قره 
باغ، ودعوة هيئة األركان قبل أســبوع الستقالة 
باشــينيان الذي ندد على الفور مبحاولة انقالب 

عسكري وأمر بإقالة قائد اجليش.
ويحــاول كل طــرف إثبــات قوتــه، حيث دعا 
املعسكران أمس إلى جتمعات في موقعني مختلفني 
فــي العاصمة يريڤان، ومــا زاد من تفاقم الوضع 
رفض الرئيس أرمني سركيسيان، اخلصم السياسي 
لباشينيان، املصادقة على إقالة قائد اجليش باعتبار 
أن األزمــة «ال ميكــن حلها من خــالل التغييرات 
املتكررة للمســؤولني». وأضاف سركيســيان في 
بيــان أن «النضال السياســي يجب أال يخرج عن 
اإلطــار القانونــي وأال يؤدي إلــى صدمات وعدم 
استقرار»، داعيا إلى «التسامح والتضامن». وأصر 
نيكول باشــينيان على موقفه، قائال انه ســيعيد 
إرســال أمر إقالة قائد اجليش إلى الرئاسة، ليرد 
مكتب الرئاســة فــي أرمينيا، قائــال: إن الرئيس 
أرمني سركيسيان على استعداد جلمع كل القوى 
السياسية على طاولة املفاوضات لتجاوز اخلالفات 

أنصار املعارضة يطالبون باستقالة رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان  (رويترز) التي تعصف بالبالد.

التفاصيل ص٥
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د.مثنى الرفاعي

الكتب الدراسية جاهزة وتوزيعها على مدى أيام.. ودروس رياض األطفال على قناة التوجيه

إعفاء بعض العاملني في املدارس وفقًا لضوابط ديوان اخلدمة بشأن العودة التدريجية للعمل 
على أن تسلم األعذار إلدارة املدرسة لرفعها إلى اجلهة املختصة في املنطقة التعليمية

«األنباء» تنشر ضوابط الدوام املدرسي خالل الفصل الثاني
السلطان: مراعاة أقصى درجات املرونة لتنفيذ ضوابط العمل عن بُعد والتقيد بنسبة الـ ٣٠٪

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل التعليم العام 
التربيــة اســامة  فــي وزارة 
تتعلــق  نشــرة  الســلطان 
املدرســي  الــدوام  بضوابــط 
خالل الفصل الثاني من العام 
الدراســي ٢٠٢١/٢٠٢٠ جلميع 
املــدارس مبختلــف املراحــل 
التعليميــة وريــاض األطفال 
الدينــي والتربية  والتعليــم 
اخلاصة. وقال السلطان، في 
نشــرته التي تلقت «األنباء» 
نســخة منها: في إطار تنظيم 
التربــوي، وتنفيــذا  العمــل 
لتعميم ديوان اخلدمة املدنية 
رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن إلزام 
اجلهــات احلكوميــة بتحديد 
نســبة عدد العاملني في مقار 
العمل احلكومية مبا ال يتجاوز 
٣٠٪ والى النشرة العامة رقم 
٦ الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٢ 
من وكيل وزارة التربية بشأن 
توقيت دوام العاملني باملدارس، 

يرجى العلم والعمل باآلتي:
٭ أوال: يكون الدوام املدرسي 
وفقا للقرار رقم ٥٥٢٣ الصادر 

٣٠٪ وعدم جتاوزها، وذلك من 
خالل توزيــع العمل عن بعد 
تنفيذا لتوجيهات الســلطات 
الصحيــة مبا يضمن ســالمة 
تطبيق اإلجراءات االحترازية، 
وفي حال تكليف املعلم بإعطاء 
احلصة االفتراضية من املدرسة 
يكــون حضور املعلم بعشــر 
دقائــق قبــل بدايــة احلصــة 
واالنصــراف بعد االنتهاء من 

احلصة مباشرة.
٭ رابعــا: يتــم إعفــاء بعض 
العاملــني فــي املــدارس وفقا 
لضوابط ديوان اخلدمة املدنية 
التدريجية  العــودة  لقواعــد 
للعمــل، على أن يتم تســليم 
األعذار إلى إدارة املدرسة ومن 
ثم رفعها إلى اجلهة املختصة 

في املنطقة التعليمية.
لــذا يرجــى التعميم على 
مديــري ومديــرات مــدارس 
مختلــف املراحــل التعليمية 
(ريــاض األطفــال، االبتدائي، 
املتوســط، والثانوي) وذلك 
ليتســنى لهم إجــراء ما يلزم 
وااللتــزام مبــا ورد فــي هذا 

التعميم.

أسامة السلطان

من السيد وكيل وزارة التربية 
واملرفق به توقيت الدوام لكل 
مرحلة تعليمية مرفق نسخة.

٭ ثانيا: العاملون في املدارس 
(هيئة تعليمية، وهيئة إدارية 
ومعاونة) تطبق عليهم نسبة 
الدوام وفقــا لضوابط ديوان 
اخلدمة املدنية بالتعميم رقم 
٤ واملشار إليه أعاله (٣٠٪) مع 
االلتزام التام بالنسبة املقررة 

وعدم جتاوزها.
٭ ثالثــا: تتــم مراعاة أقصى 
درجات املرونة لتنفيذ ضوابط 
العمل عن بعد والتقيد بنسبة 

«احملاسبة» للجامعة: صرف مكافأة «الصيفي»  
للوظائف اإلدارية والقيادية مخالف للقانون

«اليوم اخلليجي للموهبة واإلبداع» غدًا

آالء خليفة

أبلغت مصادر «األنباء» ان ديوان احملاسبة 
في تقريره األخير عن جامعة الكويت كانت له 
عدة مالحظات في بنود مختلفة، منها مالحظات 
شابت صرف مكافأة الفصل الصيفي للوظائف 
القيادية واالدارية في اجلامعة من دون الرجوع 
إلى ديوان اخلدمة املدنية باملخالفة للقانون 
رقم ٤٣ لســنة ٢٠١٩ بربــط ميزانية جامعة 
الكويت للسنة املالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، والذي نص 
علــى أنه ال يصرف ما خصص لنوع مكافأة 
الفصل الصيفي في الباب األول للمصروفات 
وتعويضات العاملني في ميزانية السنة املالية 
٢٠١٩-٢٠٢٠ إال في الغرض املخصص له وال 
يجوز النقــل منه أو إليــه، والتقيد باملبالغ 
املدرجة لهذا النوع وعدم الصرف على العهد، 
وعــدم الصرف منه لغير األكادمييني إال بعد 

الرجــوع لديوان اخلدمة املدنيــة، وقد أورد 
الديوان بيانا بذلك وطالب بأســباب مخالفة 
اجلامعة قانــون ربط امليزانيــة. من ناحية 
أخرى، ذكر تقرير الديوان وجود وفورات في 
بعض بنــود امليزانية، وذلك على الرغم من 
عمل مناقالت بالزيــادة والنقص، حيث بلغ 
اجمالي الوفر فيها أكثر من ٩ ماليني دينار.

وكانــت نســبة الوفر ٥١٫٧٪ ببند شــراء 
معــدات طبية ومختبرات ومعامل، ونســبة 
٤٧٫١٪ ببند صيانة آالت ومعدات تكنولوجيا 
املعلومات، ونســبة ٤٥٫٧٪ فــي بند األغذية 
باملخالفة للتعميم رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ بشأن 
عدم استخدام االعتمادات املالية السابق نقلها.

وأورد الديــوان بيانا بذلك وطلب مراعاة 
الدقة عند إعداد تقديرات بنود امليزانية جتنبا 
لكثرة املناقالت وتخصيص اعتمادات مالية 

دون استخدامها واالستفادة منها.

عبدالعزيز الفضلي

 تشــارك الكويــت فــي أنشــطة اليــوم 
اخلليجــي للموهبة مكتــب التربية العربي 
لدول اخلليج باملوهوبني واملبدعني، ودعما 
للبرامج املقدمة لهم بغرض اكتشاف قدراتهم 
ومجــاالت إبداعهم، والعمــل على توجيهها 
التوجيه السليم، وتشــجيعهم على املزيد 
من اإلبــداع واالبتكار. وحرصــا من وزراء 
التربية والتعليم باملكتب على تكثيف اجلهود 
لالهتمام بهذه الفئة، فقد اعتمد املؤمتر العام 
للمكتب في دورته الثالثة والعشرين املنعقد 
فــي الكويت (٢١ و٢٢ أكتوبــر ٢٠١٤م) يوما 
خليجيــا للموهبــة، حتت مســمى «اليوم 
اخلليجي للموهبة واإلبداع» على أن يكون 
غدا في ٣ مارس، وتستمر فعالياته واالحتفاء 
به سنويا خالل األسبوع األول من مارس.

ويأتي تخصيص هذا اليوم متســقا مع 
جهــود مكتب التربية العربي لدول اخلليج 

واعتناء دولــه األعضاء بالطالب املوهوبني 
واملتميزين في إطار االهتمام بالقدرات الكامنة 
لدى هذه الفئة املتميزة من األبناء، واقتناعا 
بأن نهضــة األمم ورقيها وتقدمها ال يتم إال 
بعطاء أبنائها وإبداعاتهم ومتيزهم وقدرتهم 

على املنافسة في امليادين املختلفة.
ويسعى املكتب من خالل برامجه للعناية 
باملوهوبني واملبدعني إلى اكتشــافهم املبكر 
وتنمية السلوك اإليجابي الذي يبرز ما لديهم 
من مواهب، باإلضافة إلى تهيئة املناخ التربوي 
املناســب الستنبات بذور املوهبة واإلبداع، 
وتوفير الرعاية املجتمعية لها في ظل إدراك 
احمليطني باملوهوب إلمكاناته وخصائصه، 
وتقدمي خدمات تخصصية لتعليم املوهوب 
وتعويده علــى كيفية تنمية قدراته وإبراز 
ملكاته اإلبداعية، مبا يخدم نفســه ووطنه، 
األمر الذي ينعكس على قدرته في مشاركة 
مجتمعــة آمالــه وطموحاتــه فــي التنمية 

والتطوير.

ضمن مالحظات عدة تضمنها تقرير الديوان عن جامعة الكويت

٧٠٪ من موظفي «التربية» لم يباشروا عملهم

عبدالعزيز الفضلي

مع انطــالق قطار الفصل 
الدراسي الثاني صباح امس 
جلميــع املراحــل التعليمية 
لم يباشــر٧٠٪ مــن موظفي 
«التربيــة» اعمالهــم، وذلــك 
التزامــا بتعليمــات ديــوان 
اخلدمــة املدنيــة الــذي حدد 
نسبة الدوام بأال تتجاوز ٣٠٪. 
وقد تابعت القيادات التربوية 
وفــي مقدمتها وكيل الوزارة 
فيصــل املقصيد اليوم األول 
للدراسة، حيث مت االطمئنان 
على ســير العمــل فيه وفق 
اخلطة املوضوعة التي يقودها 
اهل امليدان التربوي بكل امانة 

وإخالص.
وقامت االدارات املدرسية 
في اول يوم دراسي بتوزيع 
العمل بني هيئاتها التعليمية، 
معتمدة على نظام التناوب في 
تقدمي احلصص االفتراضية 
ســواء داخل املدرسة او في 
املنــازل. وفــي هذا الســياق 
كشفت مصادر تربوية مطلعة 
ان نسبة احلضور بني الطلبة 
في اول يوم دراسي جتاوزت 
الـ ٩٥٪، مشــيرة الى ان ذلك 
مؤشر طيب ويدعو للتفاؤل 
الطلبــة وأوليــاء  بتعــاون 

فــي البــالد. وفيمــا يتعلق 
مبرحلة رياض االطفال بينت 
املصــادر ان التوجيه الفني 
لرياض االطفال قام بتجهيز 
العديد من الدروس ووضعها 
على قناة التوجيه «تلغرام»، 
موضحة ان باستطاعة املعلمة 
االســتعانة بهــا وتقدميهــا 

لألطفال.
من جانبهــا، ذكرت مدير 
ثانويــة الســاملية - بنــات 
حولــي  ملنطقــة  التابعــة 
التعليميــة آمــال القالف ان 
الفصــل الثانــي مــن العــام 
الدراســي ٢٠٢١/٢٠٢٠ انطلق 
عن طريق «التعليم عن بعد» 
بسبب جائحة «كورونا» وان 

الصحيــة واحملافظــة علــى 
صحتهم والتعــاون من أجل 
ان نتخطــى هــذه الظــروف 
الصعبــة، متمنيــة التوفيق 
للجميع. بــدوره،  اكد رئيس 
قســم اللغــة اإلجنليزية في 
مدرســة «العالء احلضرمي» 
فيصل املوسى أن انطالق اليوم 
األول بدأ بنجــاح عن طريق 
التعليم عن بعد مع جاهزية 
جميــع أفــراد الطاقــم الفني 
واإلداري لتهيئة اجلو املالئم 
واستعدادهم التام للحصص 
الدراسية، سائلني املولى عز 
وجل أن يرفع عنا هذا الوباء 
متمنيا دوام التوفيق والنجاح 

للجميع.

مواعيد العمل الرســمية في 
املدرسة اصبحت من الساعة 
١٠٫٣٠ إلى ٢٫٣٠ بعد الظهر مع 
التزام املدرسة بنسبة ٣٠٪من 
احلضور، موضحة أن ذلك يأتي 
تنفيذا لاللتزام باالشتراطات 
الصحية والتباعد االجتماعي 
داخل املدرسة من جميع أعضاء 
التعليميــة واإلدارية  الهيئة 
التعقيــم  واحملافظــة علــى 
املســتمر. كما دعــت القالف 
جميع الطلبة إلى االستفادة 
مــن الوقت خاصــة في هذه 
الظــروف وجلوســهم فــي 
املنازل بتحقيق اكبر قدر من 
االستفادة العلمية، منوهة الى 
ضرورة االخذ باالشتراطات 

مع انطالق الفصل الدراسي الثاني والتزاماً بتعليمات الديوان

احد املعلمني يقدم حصته االفتراضية من املدرسةالكتب الدراسية جاهزة للتوزيع

امورهم لعبور وجتاوز هذه 
الظروف االستثنائية التي متر 
بها البالد بشكل عام والتعليم 

بشكل خاص.
وذكرت املصادر ان املدارس 
قامت بتجهيز الكتب الدراسية 
وتوزيعها على الطلبة وفق 
الزمنــي املخطط  البرنامــج 
لــه، الفتــة الــى ان التوزيع 
سيكون على مدى ايام وليس 
بيوم واحــد فقط، حيث تتم 
عملية التوزيــع في كل يوم 
على طلبة صــف وهكذا الى 
ان يتســلم جميــع الطلبــة 
كتبهم الدراسية وذلك التزاما 
التي  باالشتراطات الصحية 
اوصت بها اجلهــات الطبية 

«جامعة الكويت»: ٣٠٪ دوام املوظفني تطبيقًا لقرار الديوان
ثامر السليم

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر 
أخيرا، بشأن تخفيض نسب احلضور إلى 
مقــار العمل مبا ال يتجاوز ٣٠٪ بالقطاع 
احلكومي، وتعميم ديوان اخلدمة املدنية 
«٤/٢٠٢١» الصادر بشــأن إلزام اجلهات 
احلكومية بذلــك، طالب أمني عام جامعة 
الكويت د.مثنى الرفاعي موظفي اجلامعة 

بضرورة إلزام كل مقار العمل في اجلامعة 
بتحديد نسبة موظفيها مبا ال يتجاوز ٣٠٪، 
وفقا ملقتضيات املصلحة العامة وظروف 
العمل، وإلحكام السيطرة بصورة أوسع 
على التجمعــات واحملافظة على التباعد 
االجتماعي، وتقليل فرص انتشار الوباء.
وأشــار د.الرفاعي الــى ان مجلس 
الوزراء قد أكد على االلتزام بجــــميع 
األحوال باالشتراطات الصحية والوقائية 

التي تقررها السلطات الصحية املختصة 
فضال عــن اإلجراءات والقواعد وأنظمة 
الدوام املرنة والعـــمل عــن بعد وفقـــا 
لدليل سياسات وإجراءات العودة التدريجية 
الصــادر  للعمل في اجلهات احلكومية 
عن ديـــــــوان اخلدمة املدنية، داعيا 
جميع مراكــز العمل والعاملني باجلامعة 
إلى ضرورة االلتزام مبا جاء في تعميم 

الديوان.

احلمدان لـ «األنباء»: مخالفة مباشرة لغير 
امللتزمني باإلجراءات الوقائية في «الشؤون»

بشرى شعبان

العالقات  إدارة  أكد مدير 
العامة واإلعالم عضو جلنة 
االشتراطات الصحية الناطق 
الرســمي لوزارة الشؤون 
عبداهللا احلمدان، انه منذ اليوم 
الوزراء  لقرار مجلس  األول 
أصدر وكيل وزارة الشؤون 
باإلنابة مسلم السبيعي تعميما 
لكل قطاعات الوزارة ســواء 
أو  الــوزارات  داخل مجمع 
مجمع دور الرعاية وكل املراكز 

والوحدات التابعة للوزارة في كل املناطق بااللتزام 
بنسبة ٣٠٪  في احلضور بالوزارة مع تشديد 
اإلجراءات الصحية والوقائية ســواء من حيث 
ارتداء الكمام أو توفير مستلزمات التعقيم في كل 
املكاتب. وأكد احلمدان في تصريح لـ «األنباء» 
املراجعني مبوجب  ضرورة االلتزام باستقبال 

موعــد مســبق. باإلضافة الى 
االلتزام باملراسالت اإللكترونية 
الداخلية واالبتعاد قدر املستطاع 

عن املستندات الورقية.
وأكد التزام املوظفني في جميع 
قطاعات ووحدات الوزارة بنسبة 
 ١٠٠٪. وأشــار احلمدان إلى ان 
اللجنة املختصة بالتفتيش على 
االلتزام باالشتراطات الصحية 
حتــرص على القيــام بجوالت 
تفتيشية يومية في أوقات مختلفة 
أثنــاء فترة الــدوام الصباحية 
وباملراكز التابعــة للوزارة التي 

تعمل بنظام النوبات خالل الفترة املسائية.
وشــدد احلمدان على ضرورة تطبيق كل 
اإلجراءات الوقائيــة بناء على قرارات مجلس 
الوزراء املعتمدة من قبل الســلطات الصحية، 
موضحا قيام اللجنة باتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق غير امللتزمني بصورة فورية.

أكد التزام الوزارة بنسبة ٣٠٪ حلضور املوظفني

التزام باالشتراطات الصحية

عبداهللا احلمدان

ومضات

الشبيهان

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

وأنا أتابع االبن الغالي يوسف عبدالوهاب 
الســريع بنشاطه وهمته وما ينجزه في 
وزارة اإلعالم من إعداد وتقدمي وتوثيق 
وتأصيل، أتذكر أستاذنا املغفور له بإذن 
اهللا د.عبداهللا بن سريع عبدالرحمن السريع 
الذي ولد في الكويت عام ١٩٣٤م، وتوفي 
في مايــو ٢٠٠٠. كان رحمه اهللا مبدعا، 
درس في مدرسة املال محمد اخلنيني ١٩٣٩ 
ومال مرشد ١٩٤٠ واملدرسة القبلية ١٩٤٢، 
ثم عني موظفــا بدائرة األيتام عام ١٩٥١. 
وتنقل في وظائف كثيرة أبرزها تعيينه 
سفيرا في جمهورية السودان ليرتبط بها 
ومع شــعبها في محبة حتى أطلق عليه 
اســم عبداهللا جوبا، وله مؤلفات عديدة 
منها على ســبيل املثال ال احلصر كما 
أتذكر: (سنوات في جنوب السودان - كنت 
ســفيرا في السودان - تأمالت وخواطر 
- موريتانيا املاضــي واحلاضر - وحي 
اخلاطر - السحاب - رفيقة دربي ومسرحية 
األول حتول - الكويت قبل نصف قرن..).. 
رحم اهللا العم (أبوصالح) الذي ارتبطت به 
وزرته في السودان أكثر من مرة، ومازلت 
حتى اليوم أدعو لــه ولوالدته، التي كان 
بارا بها، وعلينا أن ندعو له ولوالديه فقد 
مثل بلده الكويت خير متثيل وأجنز، وقد 
منحته السودان (الدكتوراه الفخرية من 
جامعة جوبا عام ١٩٨١) تقديرا للكويت وما 
قدمته من عون ومساعدة، ولدوره في هذا 

املوضوع احليوي.
اليوم وأنا أتابع ابني الغالي يوســف 
عبدالوهاب السريع أجد فيه تشابها كبيرا، 
وكما يقولون «الكويت والدة» غير أن أبا 
عبدالوهاب برز في اإلعالم وتفوق فيه، 
وهو عاشق حلفظ التراث الغنائي وكل ما 
له صلــة بهذا املجال الثقافي، ورمبا كان 
للعم الوالد عبدالوهاب السريع دوره في 
التوجيه، واخلال األستاذ الفذ عبدالعزيز 
السريع عالقة بهذا االهتمام الطيب، ورمبا 
هي جينات آل سريع الكرام، فكل منهم 

له اسمه وإجنازه.
تابعت في حقيقة األمر يوم قاد (قناة 
القرين) وجتلــت كويتيته لي من خالل 
مشاهدتي للقناة، مبعنى «كوتها» وصارت 
هوية كويتية، كما أنه حيثما يكون يثمر 
وينتج، فقد تابعت عن طريق االستماع 
إلــى إذاعة القرآن الكــرمي كيف حركها 
وأجنز فيها مــا يدعو للفخر واالعتزاز، 
وفي (تــوازن عجيب) مــن حيث تنوع 
برامجها وما ينفع مستمعها، خاصة في 
شــهر رمضان، وبشكل خاص توجهات 

الشرائح احلركية الدعوية!
وله أيضا من اجلهود املشــكورة في 
وزارة اإلعــالم ما يصعــب حصره من 
املبادرات والبرامج، وقد كان أبرز من حذر 
من املصالح الشخصية وعدم االستقرار 
وغياب الضوابط التي تهدر األموال في 
الوزارة، داقا ناقوس اخلطر كواحد من 
القيــادات الصاحلة التــي ترفض غياب 
القانــون وتنادي بضرورة إيقاف إهدار 

املال العام.
لقــد كان واليزال يعمــل على حفظ 
أرشــيف اإلعالم الذي مر عليه أكثر من 

نصف قرن لترسيخ الهوية الكويتية.
لقد قدم هذا اإلعالمي الكويتي الواعد 
الكثيــر من البرامــج املختصة بالفنون 
الشــرقية واملقامــات العربية والصوت 
الكويتي واخلليجي، وتألق إعالميا، مما 

يستوجب شكره وتشجيعه.
لقد كان يوسف السريع صادقا عندما 
طلــب أن يركز إعالمنا على األطفال في 
البرامــج التلفزيونيــة واإلذاعية، وفي 
برامج التراث الكويتي واخلليجي والعربي 

والعاملي.
هنا الكويت.. هذا الشعار اجلميل حوله 
األستاذ يوسف السريع إلى مسيرة توثيق 
ملسيرة اإلذاعة في ٤ سنوات قضاها في 
إعداد وبحــث وتوثيق ورصد منذ البدء 
التأسيس في اإلرشاد واألنباء  ومرحلة 
أيام الشــيخ جابر العلي، طيب اهللا ثراه 
ومثواه، مع رصد دقيــق لكل القيادات 
والكوادر اإلعالمية الكويتية وغيرهم ممن 
تعاقبوا على حقيبة وزارة اإلعالم واإلعالم 
الكويتي بدءا من أول رئيس لإلذاعة الشيخ 
عبداهللا املبارك، رحمه اهللا، (١٩٥٠ - ١٩٦٠).

٭ ومضة: ابــن الكويت البار اإلعالمي 
يوسف عبدالوهاب السريع خير من يتحدث 
ويوثِّق تاريخ اإلذاعة، ومن يتابع أرشيف 
معلوماته يعي أنه أمام باحث مدقق مؤرِّخ 
لتاريخ هذه اإلذاعة التي نعتز بها يوم بثت 
عبر األثير كأول إذاعة كويتية تصدح من 
قصر دسمان عام ١٩٣٨، وتولى األستاذ 
عزت جعفر، رحمه اهللا، التقدمي فيها، وكان 
الشيخ عمر عاصم يتلو آيات القرآن الكرمي 
منها، ثم بعد فترة بثت إذاعة خاصة اسمها 
(شيرين) للعم مراد يوسف بهبهاني ١٩٤٨ 
- ١٩٥١ وكانت قريبة من ســاحة الصفاة، 
وفي عام ١٩٥١ انطلق صوت املذيع الكويتي 

مبارك امليال قائال: «هنا الكويت».

(املواطن) املوظف  هــذا  ٭ آخر الكالم: 
املفخرة نحن بحاجة ألن نقول له جميعا: 
شكرا يا يوسف السريع - أبا عبدالوهاب 
- على هذه اجلهود التي تبذلها، فأنت بهذه 
املســيرة اإلعالمية الواعدة جتعلنا نأمل 
أن تعطى من الصالحيــات لنرى إعالما 
مختلفا منوعا كما هي ثقافتك وتوجهاتك 
الوطنية الصادقة وإعالميتك االحترافية يا 

ابن اإلعالم الكويتي قلبا وقالبا.

٭ زبدة احلچي: هذا جني وطني إعالمي 
مجرب من عائلة كويتية كرمية نبغ العديد 
الثقافة  أبنائها في تأصيــل وتعزيز  من 
الكويتي  املجتمع  الكويتية وأخالقيــات 
األصيل فــي مبادراتــه وتوجهاته، وما 
عبداهللا السريع، رحمه اهللا، إال واحد منها، 
وكذلك أستاذنا القدير املبدع املتألق دائما 
«أبومنقذ» عبدالعزيز السريع، واألخ األستاذ 
عبداللطيف السريع واللواء حمد السريع 
املتحدث عنه األســتاذ  اليوم  وصاحبنا 
يوسف السريع.. اهللا يوفقك (بوعبدالوهاب)، 
لقد كنت ومازلت بــارا بوطنك، فلك منا 
أجمل حتية وتقدير على جهودك املقدرة.

في أمان اهللا.

تثبيت اخلالدي مراقبًا للعقود 
وضبط اجلودة واملطيري مراقبًا 

للتعليم املتوسط باألحمدي
عبدالعزيز الفضلي

اصدر وكيل وزارة التربية باإلنابة فيصل املقصيد 
قــرارا تلقت «األنباء» نســخة منــه يقضي بتثبيت 
اسماء عبداهللا اخلالدي للعمل بوظيفة مراقب العقود 
وضبط اجلودة بقطاع املنشآت التربوية والتخطيط 
وذلــك بعد اجتيازها فترة الندب بنجاح. كما اصدر 
املقصيد قرارا يقضي بندب مدير املدرســة في ادارة 
التعليم اخلاص سالم عودة املطيري للعمل بوظيفة 
مراقب التعليم املتوسط مبنطقة االحمدي التعليمية.  
ويســري هــذا القــرار اعتبارا مــن االول من مارس 
اجلاري وملدة سنة وعلى جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.
كما اصدر الوكيل املســاعد للمنشــآت التربوية 
والتخطيط م.ياســني الياسني قرارا يقضي بتثبيت 
اميان الفهد للعمل بوظيفة رئيس قسم الدعم املالي 

في القطاع اعتبارا من ١ مارس اجلاري.
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«البلدي»: إضافة أكثر من ٦٥٤ ألف م٢ ملوقع تربية األبقار في «كبد»

افتتــح رئيــس املجلــس 
البلدي أسامة العتيبي اجللسة 
الساعة ١٠٫٢٠ صباحا، وانتقل 
إلــى مناقشــة بند  املجلــس 
الرسائل الواردة، حيث اطلع 
علــى اعتراض وزيــر الدولة 
لشؤون البلدية على قرارين 
البلــدي، ووافــق  للمجلــس 
املجلس على رفض اعتراض 
الوزيــر اخلاص بقــرار نقل 
محمــول كهرباء فــي منطقة 
اليرموك، واستخدم األعضاء 
املــادة ٢٥ بإحالــة األمــر إلى 
مجلس الوزراء للفصل فيه.

وأحال املجلــس االقتراح 
املقدم من األعضاء د.حســن 
كمــال، ومشــعل احلمضان، 
وم.مها البغلي، وأحمد العنزي 
بشأن ظهور شروخ في أسفلت 
تقاطع الدروازة وإغالق احلركة 
املرورية إلى جلنة العاصمة.
ووافق املجلس على طلب 
قدمه عدد من األعضاء بشأن 
مخاطبة وزير الدولة لشؤون 
البلديــة فيمــا يتعلق بتأخر 
اجلهــاز التنفيــذي فــي الرد 
علــى أعضاء املجلــس، وفي 
هذا الصدد قال عضو املجلس 
إن  الرنــدي  م.عبدالســالم 
األسئلة من األدوات املستخدمة 
من األعضــاء ملتابعة اجلهاز 
التنفيذي، الفتا إلى أن بعض 
األسئلة مضى عليها أكثر من 
سنتني مما يدل على التقليل 
مــن دور املجلس أو أن هناك 
تكاسال من اجلهاز ولذلك هناك 
  ٨٠٪ من األسئلة لم تصل عليها 

الردود.
من جانبها، أوضحت م.مها 
البغلــي أن العمر املتبقي من 
املجلس أقل من ســنة، لذلك 
البد أن يساعد اجلهاز األعضاء 
في الرد واستثمار الوقت في 

إصدار القرارات.
من جهتــه، قــال العضو 
عبداهللا احملري إن هناك العديد 
من املقترحات التي تقدم بها 
ولكن لآلسف لم يصله الرد مما 

بداح العنزي

وافق املجلس البلدي في جلسته العادية أمس، واألخيرة قبل بدء املجلس 
عطلته الربيعية التي تستمر حتى ١٣ مايو املقبل، على الئحة مزاولة املهن 
الهندسية. وأقر املجلس توصية مبخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية تتعلق 
بتأخر اجلهاز التنفيذي في الرد على أسئلة ومقترحات األعضاء، رغم أن عددا 
منهم سبق أن طالبوا مبعاجلة أسباب التأخير. وبينما استخدم األعضاء املادة 
٢٥ برفض اعتراض وزير البلدية على قرار نقل محول في منطقة اليرموك، وافق 
املجلس على توسعة موقع تربية األبقار وإنتاج احلليب في منطقتي برقان ورجم 
خشمان مبساحة ٦٥٤ ألف م٢. ووافق املجلس أيضا على اقتراح العضو م.حمود 
العنزي بشأن تخصيص موقع لسوق مؤقت خاص مبواد البناء في منطقة املطالع 

بالتنسيق مع املؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

ساير بشأن عدم وضع لوحات 
إرشادية ملنطقة صيهد العوازم 
والشدادية في مدينة صباح 
السالم اجلامعية إلى اجلهاز 
التنفيذي لعدم االكتفاء بالرد.

توصيات جلنة العاصمة

وانتقل املجلس إلى بحث 
توصيــات جلنــة العاصمة، 
حيث متت املوافقة على طلب 
وزارة الشؤون إضافة محالت 
بالطابق األرضي مببنى السوق 
املركــزي وذلــك باســتقطاع 
مســاحة من السوق املركزي 
الكائن مبركز ضاحية الدسمة.

ووافق املجلس على اقتراح 
العضــو عبدالعزيــز املعجل 
بشأن توسعة مواقف سيارات 
الســدحان واحلديقة  مسجد 

قطعة (٧) مبنطقة الفيحاء.
ووافق املجلس على اقتراح 
العضو م.عبدالسالم الرندي 
بشأن تنظيم وترصيف ساحة 
مجاورة لقسيمتني بالشويخ 
الصناعيــة وفتــح ممــر بني 

القسيمتني.
كمــا وافق املجلــس على 
توصيات جلنة تقصي احلقائق 
بعقــود النظافــة واملتضمنة 

النظافة في جميع احملافظات.
التنســيق مــع  ٭ ضــرورة 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
الســكنية في وضع الشروط 
الفنية لعقود النظافة القادمة.
٭ وضــع آلية لتلقي بالغات 
أمــراض ونفــوق احليوانات 
أماكــن لتجميع  وتخصيص 
النافقــة ومكان  احليوانــات 
مركزي للتخلص منها بشكل 

صحي.
٭ تخصيــص مواقع إلعادة 
تدويــر النفايــات الزراعيــة 
واحليوانية واالستفادة منها.

٭ ربط تقييم مفتشي النظافة 
اليومــي وجــودة  بالكشــف 

الرقابة.
٭ تعديل عقود النظافة بحيث 
تشمل جمع النفايات اإلنشائية 
وتوصيلهــا ملصانــع إعــادة 

تدوير النفايات اإلنشائية.
٭ تفعيل نظام البصمة على 

مفتشي النظافة والعاملني.
٭ جتديد اآلليات واستخدام 

آليات حديثة.
٭ تشكيل جلنة مشتركة بني 
البلدية وهيئة الزراعة وهيئة 

البيئة.
٭ وضع شريحة لكل اآلليات 

التالي:
- االقتراح املقدم من العضو 
عبداهللا الرومي بشأن إغالق 
الباب اخللفي املدرسة الغامن 
ثنائية اللغة اخلاصة بسلوي 

قطعة (٦)
- االقتراح املشــترك واملقدم 
من األعضاء د.علي ساير بن 
ساير، حمدي نصار العازمي، 
وعبداهللا مرزوق الرومي بشأن 
إنشاء مسلخ مركزي وسوق 

ماشية في مزارع الوفرة.
ســوق ملــواد البنــاء في 

املطالع:
وانتقل املجلس إلى مناقشة 
محضر جلنــة اجلهراء حيث 
رفــض االقتــراح املقــدم من 
العضو م.حمود العنزي بشأن 
استحداث مدخل ومخرج آخر 
ودوار الصناعية اجلهراء من 
اجتاه الدائري السادس ومجمع 
لولو هايبر (اجلهراء مول).

بينمــا وافق املجلس على 
االقتــراح املقدم مــن العضو 
بشــأن  العنــزي  م.حمــود 
تخصيص سوق مؤقت ملواد 

البناء في مدينة املطالع.
وأحال املجلــس االقتراح 
املقدم من العضو أحمد هديان 
بشأن تطوير حديقة القصر 
األحمر ملخاطبة هيئة الزراعة 

واملجلس الوطني. 
وقــد أوضح نائــب املدير 
العام لشؤون التنظيم أن هناك 
تنسيقا مع الزراعة واملجلس 
الوطني لتسلم منتزه اجلهراء 
وحديقة القصر باعتبارهما من 
املباني احملافظ عليها للمجلس 

الوطني.
وأحال املجلــس االقتراح 
املقدم من نائب رئيس املجلس 
البلدي عبداهللا احملري بشأن 
الســماح بتظليــل ســكراب 
النعامي إلى اجلهاز التنفيذي 

لتقدمي تقرير للمجلس.
كمــا وافق املجلــس على 
االقتــراح املقدم مــن العضو 
محمود العنزي بشأن حتويل 

التالي:
٭ أال يكــون تســلم عقــود 
النظافة جلميع احملافظات في 
وقت واحد حتى يســهل على 
اجلهاز التنفيذي في البلدية 

متابعة تسليم العقود.
٭ تنظيــم دورات تأهيليــة 
النظافة  ملوظفــي ومفتشــي 
حيث إن أغلب املوظفني اجلدد 
غيــر مؤهلــني وال يعرفــون 
واجباتهــم واللوائح التابعة 

الختصاصهم.
٭ إعادة تقييم الشروط الفنية 
في عقود النظافة حتى تتناسب 
مع العــدد الفعلي للحاويات 
الالزمة لــكل منطقة ونوعية 
احلاويات بحسب احتياجات 
املناطق (الزراعية واحليوانية 

على سبيل املثال).
علــى  الرقابــة  تشــديد  ٭ 
اجلهات التــي ترمي مخلفات 
غيــر البلديــة فــي حاويات 
البلديــة (املخلفــات الطبية، 
الصناعيــة، احليوانيــة...)، 
مع األخذ بعني االعتبار النمو 
العمراني والسكاني واستخدام 

التكنولوجيا احلديثة.
٭ تخصيــص مواقــع دائمة 
لتشوين آليات ومكاتب عقود 

والعمال ملعرفة حركتهم.
٭ توزيــع منطقــة جغرافية 
على الشركة وتتكفل بنظافتها.

٭ تغيير احلاويات عند املزارع 
واجلواخير بحاويات يسهل 

إدخال النفايات فيها.
٭ إلزام املفتشني بدورة ملعرفة 
طبيعــة عملهــم والتنســيق 
مع الهيئــة العامة للتطبيقي 
لعمل الــدورات وزيادة أعداد 

املفتشني.
٭ حمالت توعية للمواطنني 

ولعمال املزارع واجلواخير.
ورش تأهيلية

واعتمــد املجلــس اقتراح 
العضو حمدي العازمي بشأن 
إلغاء غرف املساج بالبند رقم 
٣٩ معهــد صحــي رجالي أو 

نسائي.
كمــا وافق املجلــس علي 
طلب الهيئة العامة لشــؤون 
تخصيــص  اإلعاقــة  ذوي 
أراض في مختلف محافظات 
الدولة إلنشاء ورش تأهيلية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
وأحال املجلــس عددا من 
اقتراحــات األعضــاء للجهاز 
التنفيــذي والتــي تضمنــت 

إشارة املرور الضوئية بتقاطع 
شارع (٦١٦) مع شارع (٦١١) 

إلى دوار.
ورفــض املجلــس اقتراح 
العضــو أحمد هديان بشــأن 
عمل مواقف سيارات رقم (٣) 
مبنطقــة النعيم في محافظة 

اجلهراء.
املجلــس علــى  ووافــق 
طلب الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعة توسعة موقع تربية 
األبقار وإنتاج احلليب منطقة 
برقان ورجم خشمان (شرق 
ïبد)، وتشــمل (٤) حيازات 

باملساحات التالية:
=١٩٠٠٠٠م٢،  األولــى 
 ،٢ م   ١٥٠٠٠٠  = والثانيــة 
والثالثة =١٥٠٠٠٠م٢، والرابعة 
= ١٦٤٥٦٥م٢، لتصبح املساحة 
اإلجماليــة املطلوبة إضافتها 
ألــف متــر مربــع،   ٦٥٤٥٦٥
االلتزام باشتراطات  شريطة 
وزارات اخلدمات والتنسيق 

قبل التنفيذ.
معامالت الفروانية ومبارك الكبير

وانتقل املجلس إلى بحث 
معامالت جلنة الفروانية، حيث 
متت املوافقة على طلب وزارة 
األشغال تخصيص مسار خلط 
املياه املعاجلة في غرب عبداهللا 
املبارك إلى خط املعاجلة القائم 

على الدائري السادس.
ووافق املجلس على اقتراح 
العضو م. مها البغلي بشــأن 
تخصيص مســار للدراجات 
الهوائية حول منطقة صبحان.

واعتمد املجلس طلب وزارة 
األوقاف بتوسعة سكن اإلمام 
واملؤذن بالقطعــة ١ مبنطقة 

صباح الناصر.
كما بحث املجلس توصيات 
جلنة مبارك الكبير، حيث وافق 
على طلب وزارة التربية بناء 
مدرسة خاصة بجميع املراحل 
مبنطقة صباح السالم قطعة١.

وقد رفعت اجللسة الساعة 
١٫٢٤ ظهرا.

أعضاء املجلس استخدموا املادة ٢٥ لرفض اعتراض الوزير على قرار نقل محول في «اليرموك»

متابعة من م.حمود العنزي وحمد املدلجم.عبدالسالم الرندي ود.حسن كمال ومشعل احلمضان وم.مها البغلي   (ريليش كومار)

جانب من اجللسة أسامة العتيبي مترئسا اجللسة

يدل على عدم تعاون املجلس 
مع األعضاء.

وطالــب العضــو د.علــي 
بن ســاير بضــرورة صدور 
توصيــة من املجلس بشــأن 

هذا املوضوع.
واستغرب العضو مشعل 
احلمضان تأخر اجلهاز بالرد، 
األمــر الذي يدخل الشــك في 
نفوسنا أن هناك تعمدا بعدم 

الرد.
وقال العصو د.حسن كمال 
إن هناك اقتراحات مضى عليها 
سنوات لم يتم الرد عليه والبد 
أن يكون لنا موقف بهذا الشأن 
وحصــر األســئلة ومخاطبة 
الوزيرة فيها خاصة أن الوضع 
احلالي يدل على عدم تعاون 
اجلهاز التنفيذي مع املجلس.
وأشــار العضــو حمــدي 
العازمي إلى وجود تأخير في 
الــردود من اجلهاز التنفيذي 
والبد من التعاون مع املجلس 

بهذا الشأن.
هذا، وقــد أكد نائب املدير 
املســاحة  لشــؤون  العــام 
م.عبداهللا عمادي أن تطبيق 
القانون أمر مستحق إال أنه في 
بعض األحيان التأخر في الرد 
يكون بسبب تأخر ردود بعض 

اجلهات احلكومية املعنية.
وبحــث املجلس الرد على 
الســؤال املقــدم مــن العضو 
د.حسن كمال بشأن التصميم 
الزلزالي للمباني حيث أكد عدم 

االكتفاء بالرد.
وقد أحــال املجلــس الرد 
على السؤال املقدم من العضو 
د.حسن كمال بشأن هدم املباني 
في أسواق املباركية إلى جلنة 

املباني التاريخية.
كمــا أحــال املجلــس الرد 
على السؤال املقدم من العضو 
الرندي بشأن  م.عبدالســالم 
شــركات تدوير النفايات إلى 

جلنة تقصي احلقائق.
كما أحال الرد على السؤال 
املقدم مــن العضو د.علي بن 

كمال يقترح إعفاء احملالت من رسوم ترخيص إشغاالت الطرق
قدم العضو د.حســن كمال اقتراحا 
بإعفاء احملالت من رسوم ترخيص إشغاالت 

الطرق خالل جائحة كورونا.
وقال د.كمال في اقتراحه: تســببت 
جائحة كورونا منذ فبراير ٢٠٢٠ بإغالق 
العديد من األنشــطة في البالد والعالم 
أجمع. وصدرت العديد من القرارات بإغالق 
احملالت واألنشطة التجارية، استنادا إلى 
اإلجراءات االحترازية للدولة. وقد تضرر 
أغلب أصحاب احملالت واألنشطة التجارية 
من اإلغالق الكامل أو اجلزئي لألنشــطة 

التجارية وغيرها.

وتطبق بلدية الكويت الئحة تراخيص 
إشــغاالت الطرق واملياديــن واألرصفة 
والســاحات العامة، والتي مت تعديلها في 
القرار الوزاري رقم (٢٠٢١/٣٠) والصادر 
في ١٧ فبرايــر ٢٠٢١، حيث إنه ال يجوز 
للمحالت باستغالل األرصفة والساحات 
الواقعــة أمامها بغير ترخيص مؤقت من 
البلدية وحسب شروط وضوابط الالئحة 
املختصة . وتفرض البلدية رسوما شهرية 
على احملل أو املنشــأة مقابل الترخيص 
الذي يصدره البلدية الستغالل املساحات 

املستغلة مؤقتا.

لذا، أقترح أن يتم إعفاء أصحاب احملالت 
املتضررة واألنشــطة التي لم يسمح لها 
باالستفادة من املساحات، من دفع الرسوم 
الشــهرية لترخيص الساحات املستغلة 
مؤقتا، كما في املادتني الثالثة واخلامسة من 
الئحة تراخيص إشغاالت الطرق وامليادين 
واألرصفة والساحات العامة، وذلك ابتداء 
من شــهر مارس ٢٠٢٠ إلى حني إعالن 
التجارية لكل  فتح احملالت واألنشــطة 
نشاط متضرر، مع ضرورة التنسيق مع 
وزارتي املالية والتجارة والصناعة واجلهات 

احلكومية األخرى ذات العالقة.

البلدية تستقبل طلبات «السكنية» آليًا
لنقل امللكية العقارية

في إطار اخلطوات اجلادة 
واحلثيثــة التــي تقــوم بها 
بلدية الكويت لتحسني بيئة 
العمل وتبســيط اإلجراءات 
تسهيال على املراجعني بشأن 
تقليــص الدورة املســتندية 
املعامــالت، أصــدر  إلجنــاز 
مدير عــام البلديــة م.أحمد 
املنفوحــي تعميما إداريا بدأ 
تنفيذه أمــس يقضي بإلزام 
رؤساء القطاعات ومدراء أفرع 
البلدية باحملافظات باإليعاز 
لكل مسؤولي اإلدارات املعنية 
بااللتزام بالتوصيات الصادرة 
عن اجتماع اللجنة التنسيقية 
املنعقــد بتاريــخ ٢٠٢١/١/٧ 
اخلاصة باملخاطبات مع وزارة 

بدء الطلب مــن البلدية بعد 
تقــدم املالــك عبــر موقعهــا 
بتعبئــة البيانــات اخلاصة 
بالعقــار ورقم هاتــف نقال 
الرســالة  للمالك الســتقبال 
الرســوم،  اخلاصــة بدفــع 
وســيقوم املهندس املختص 
فــي اإلدارة املعنيــة بالتأكد 
من مطابقة بيانات القسيمة 
املعلومــات  مــع  املرســلة 
املساحية والرقم الطبوغرافي 
(GIS) إما عن طريق اخلانة 
اخلاصة بعرض اخلريطة أو 
خانة النافذة املنسدلة، وفي 
حالــة املطابقة يتــم اعتماد 
املعاملة وإرسال رسالة للمالك 
لدفع الرسوم، وبالتزامن مع 

االعتماد تظهر البيانات تلقائيا 
لدى إدارة التسجيل العقاري 
وبنك االئتمان في ذات الوقت.
أنه في  التعميم  وأوضح 
حالة عــدم مطابقة البيانات 
املعلومــات  مــع  املرســلة 
املساحية والرقم الطبوغرافي 
سيتم إرسال املعاملة إلدارة 
املســاحة ملطابقة املعلومات 
واعتماد املعاملة دون احلاجة 
إلى إجراء كشف على العقار، 
وبالتزامن مــع االعتماد يتم 
إرســال رســالة للمالك لدفع 
الرســوم وتظهــر البيانــات 
تلقائيا لدى إدارة التسجيل 
العقاري وبنــك االئتمان في 

الوقت ذاته.

املنفوحي: تفعيل مخاطبات وثيقة العقار إلكترونياً بدءاً من أمس اإلثنني

م.أحمد املنفوحي

اإلسكان إلصدار وثيقة ملالك 
العقار الــذي مت توزيعه من 

مؤسسة الرعاية السكنية.
وتضمن التعميم أنه سيتم 

حترير ١٢ مخالفة بائع متجول ومصادرة كميات 
من اخلضراوات والفواكه في الفحيحيل

قام الفريق الرقابي بإدارة 
العامة وإشــغاالت  النظافة 
الطرق في فرع بلدية األحمدي 
بتنفيذ جولة ميدانية مبنطقة 
الفحيحيل لرفع كل ما يعمل 
على إعاقة الطريق ويشوه 

املنظر العام للمحافظة.
إدارة  مديــر  وأوضــح 
العامة وإشــغاالت  النظافة 
الطرق بفرع بلدية احملافظة 
فيصل العتيبي أن اجلوالت 
امليدانية املكثفة تســتهدف 
رصد املخالفــني واتخاذ كل 
اإلجراءات القانونية بحقهم، 
الفتا إلى أن الفريق الرقابي 
العامــة  النظافــة  بــإدارة 
يولــي اهتمامــا بالغا برفع 
النظافــة بجميع  مســتوى 
املناطــق، باحملافظــة فضال 
عن رفع كل ما يشوه املنظر 

بتنفيذها للحفاظ على املنظر 
احلضاري للمحافظة.

وأكد العتيبي أن اجلولة 

امليدانيــة التــي مت تنفيذها 
مبنطقــة  أمــس  صبــاح 
الفحيحيــل أســفرت عــن 
بائــع  حتريــر ١٢ مخالفــة 
التزامهــم  متجــول لعــدم 
بالشروط والضوابط املقررة 
العامــة  النظافــة  بالئحــة 
وإشغاالت الطرق فضال عن 
مصادرة كمية من السجائر 

واخلضراوات والفواكه.
تواصــل  إلــى  وأشــار 
اجلــوالت امليدانية من قبل 
الفريق الرقابي بإدارة النظافة 
الطرق،  العامة وإشــغاالت 
مبينــا في هــذا اخلصوص 
عدم تهاون الفريق الرقابي 
فــي اتخــاذ كل اإلجــراءات 
القانونية حيــال املخالفني 
العامــة  النظافــة  لالئحــة 

وإشغاالت الطرق.

عمال البلدية خالل مصادرة املضبوطات

اجلمالي ويعمل على إشغال 
الطريــق وذلــك مــن خالل 
اجلوالت امليدانية التي يقوم 

إقرار الئحة مزاولة املهن الهندسية.. وإنشاء ورش تأهيلية لذوي اإلعاقة

«الزراعة» تنسق لتسليم منتزه اجلهراء وحديقة القصر للمجلس الوطني

املوافقة على إلغاء غرف املساج في جميع املعاهد الصحية رجالي ونسائي

تخصيص موقع مؤقت ملواد البناء في مدينة املطالع بالتنسيق مع «السكنية»

ملشاهدة الڤيديو
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تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى الزميلة

فريــال حمــاد
لوفـاة المغفـور له بإذن اهلل تعالى

عمـهـا
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

راشد العويهان لـ «األنباء»: راشد العويهان لـ «األنباء»: راشد العويهان لـ «األنباء»: راشد العويهان لـ «األنباء»: راشد العويهان لـ «األنباء»: راشد العويهان لـ «األنباء»: راشد العويهان لـ «األنباء»: راشد العويهان لـ «األنباء»: راشد العويهان لـ «األنباء»: راشد العويهان لـ «األنباء»: راشد العويهان لـ «األنباء»: راشد العويهان لـ «األنباء»: ٢٠٠٢٠٠ ألف  ألف 
عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. عالمة جتارية مسجلة في الكويت.. 
و«التجارة» تسجل و«التجارة» تسجل و«التجارة» تسجل و«التجارة» تسجل و«التجارة» تسجل و«التجارة» تسجل و«التجارة» تسجل و«التجارة» تسجل ١٥١٥ ألفًا سنويًا ألفًا سنويًا

قال مراقب العالمات التجارية وبراءة االختراع في وزارة التجارة والصناعة م.راشــد العويهان إن 
الوزارة تسجل من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ عالمة جتارية شــهريا، أي ما يقارب ١٥ ألف عالمة في 
السنة، مشــيرا إلى أن الوزارة لديها نظام يحوي اكثر من ٢٠٠ ألف عالمة جتارية مسجلة في 
الكويت. وأضاف العويهان، في حوار مع «األنباء»، أن العالمة التجارية هي شعار أو رمز يوضع على 
جميع منتجات صاحب العالمة، وميكن اآلن تسجيلها عبر املوقع اإللكتروني للوزارة. وأوضح أن 
هناك عالمات غير مسموح بتسجيلها وهي التي توحي لبلد ما والتي تخل باآلداب العامة أو تسيء 
للمنظر العام أو تسيء للدين االسالمي أو أي ديانة أخرى أو متس بالوحدة الوطنية. وأشار إلى أن 

الوزارة رفضت تسجيل عالمة لشخص ألنها ترمز الى املاسونية ألن القانون مينع ذلك. ولفت إلى 
أن القانون يعاقب على التزوير أو من استعمل عالمة مملوكة لغيره، باحلبس مدة ال تقل عن شهر 
وال تزيد على ٣ سنوات وبغرامة ال تقل عن ٣٨٥ دينارا وال تزيد على ٧٧ ألف دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني. وبني أن االعتراض على العالمة التجارية يكون خالل فترة ٦٠ يوما، وبعد هذه الفترة تصبح 
العالمة مملوكة لصالح مقدم الطلب، وتكون لديه مهلة ٣٠ يوما ليدفع رسوم إصدار الشهادة وتكون 
الشهادة صاحلة لفترة ١٠ سنوات يكون محميا بالقانون في دولة الكويت، وبإمكان صاحب العالمة 

التجارية التجديد كل ١٠ سنوات خالل السنة األخيرة من احلماية، وفيما يلي تفاصيل احلوار:
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(ريليش كومار) م.راشد العويهان متحدثا إلى الزميل عاطف رمضان  

٣١ معاملة وخدمة إلكترونية تقدمها «التجارة» 

١٨٥٠٠ طلب إيداع وإصدار 
شهادات تسجيل عالمات 

جتارية خالل ٢٠٢٠

أفاد مراقــب العالمــات التجارية وبراءة 
التجــارة والصناعة  االختراع في وزارة 
م.راشــد العويهان بأن هنــاك العديد من 
اخلدمات االلكترونية التي تقدمها الوزارة 
لألفراد والشــركات، مشيرا الى ان انواع 

املعامالت ٣١ معاملة تتمثل فيما يلي:
أ  ـ إيداع العالمات التجارية

١ ـ طلب تسجيل عالمة جتارية.
٢ ـ نشر عالمة جتارية.

٣ـ  تسجيل عالمة جتارية واصدار الشهادة.
٤ ـ طلب تسجيل عالمة جماعية وعالمات 

مراقبة.
ب  ـ جتديد العالمة التجارية

١ ـ طلب جتديد عالمة جتارية خالل السنة 
االخيرة من مدة حمايتها.

٢ ـ تطلب جتديــد عالمة جتارية خالل ٦ 
اشهر من مدة تاريخ انتهاء احلماية.

ج ـ التأشيرات
١ـ  طلب التأشير بتغيير عنوان مالك العالمة.
٢ـ  طلب التأشير بتغيير اسم مالك العالمة.
٣ ـ طلب التأشــير بنقــل ملكية العالمة 

التجارية.
٤ـ  طلب التأشير بتغيير اسم وعنوان مالك 

العالمة أو الوكيل.
٥ـ  طلب التعديل في شكل العامة التجارية.
٦ ـ طلب شطب تسجيل عالمة من املالك.
٧ـ  طلب التأشير بتغيير اسم وكيل العالمة.
٨ـ  طلب شطب جزء من السلع أو اخلدمات.
٩ ـ طلب التأشــير بالترخيص باستعمال 

عالمة جتارية.

د ـ معارضة على تسجيل عالمة جتارية.
١ـ  طلب االعتراض على قبول تسجيل عالمة 

جتارية.
٢ ـ طلب حتديد جلسة لسماع األقوال.

هـ ـ نشر التأشيرات
١ ـ نشر التجديد للعالمة التجارية.

٢ ـ نشر تعديل اسم أو عنوان مالك العالمة 
أو الوكيل.

٣ ـ نشر نقل ملكية العالمة التجارية.
٤ ـ نشر الطلب بعد الشطب.

٥ ـ نشر تعديل شكل العالمة التجارية.
٦ ـ نشر الترخيص.

و ـ سجل الوكالء
١ ـ قيد وكيل تســجيل عالمة جتارية في 

سجل الوكالء.
٢ ـ جتديد القيد في سجل الوكالء.

ز ـ املستخرجات
١ـ  طلب احلصول على صورة طبق االصل 

أو بدل فاقد من شهادة التسجيل.
٢ـ  طلب احلصول على شهادة ايداع عالمة 

جتارية.
٣ـ  طلب صورة طبق االصل من اي طلب أو 
مستند مقدم لالدارة املختصة أو الصادر منها.

ح ـ التظلمات
١ ـ التظلم من قرار رفض تســجيل عالمة 

جتارية أو تعليقه على شرط.
٢ ـ التظلم من قــرار رفض تعديل عالمة 

جتارية مسجلة.
٣ـ  نشر عالمة جماعية وعالمات مراقبة أو 
عالمات هيئات نفع عام أو املؤسسات املهنية.

قال مراقــب العالمات التجارية وبراءة االختراع في وزارة 
التجارة والصناعة م.راشد العويهان ان الوزارة قامت بإيداع 
وإصدار شهادات تسجيل عالمة جتارية بلغ عددها ١٨٥٠٠ 
شهادة خالل العام ٢٠٢٠. وأضاف العويهان أنه وفق احصائية 
اعدتها الوزارة خالل عام ٢٠٢٠، فقد بلغ عدد طلبات تسجيل 
عالمة جتارية ٧٧٣٠ طلبا، وبلغ عدد معامالت جتديد العالمات 
التجارية ٣١٠٠ معاملة، وبلغ عدد طلبات معارضة على تسجيل 
العالمات التجارية ٧٧ طلبا، وبلغ عدد طلبات نقل امللكية ٢٢٠ 
طلبا، وبلغ عدد معامالت نشر عالمة جتارية ٧٣٢٩ معاملة، 
وبلغ عدد طلبات تأشــير بتغيير عنوان واسم مالك العالمة 
١٧٣٥ طلبا، وبلغ عدد طلبــات التظلم ٩ طلبات، وبلغ عدد 
ايداع رســوم ومناذج صناعية ٢٣٤ طلب ايداع، وبلغ عدد 
تسجيل عالمة جتارية واصدار شهادة لها ٣٥٢٣ معاملة، وبلغ 
عدد معامالت نشر تأشيرات العالمة التجارية ٤٧٨٢ معاملة، 
وبلغ عدد تعديل اسم أو تغيير عنوان ١٤٢٥ طلبا، وبلغ عدد 

معامالت براءة االختراع ٤٤١ معاملة.

عاطف رمضان

ما املقصود بالعالمة التجارية؟
٭ وفق القانون، فإن العالمة 
التجارية هي كل ما يأخذ شكال 
مميزا من أســماء أو كلمات أو 
امضاءات أو حروف أو رموز 
أو ارقــام أو عناوين أو اختام 
أو رســوم أو صور أو نقوش 

كلها عالمات جتارية.

ما الفرق بني العالمة التجارية 
واالسم التجاري؟

٭ االســم التجاري هو اســم 
رخصة جتارية للمحل ويحوي 
على سبيل املثال كلمة أو أكثر 
فقط ال تستخدم إال في الرخصة 
التجارية، اما العالمة التجارية 
فهي شعار معني أو رمز معني 
يوضع على جميــع منتجات 
صاحــب العالمــة، ويعرف بـ 
«اللوغو» أو العالمة التجارية 
وهي األشــهر واملعروف لدى 

اجلمهور.
تسجيل العالمة

من يحق له تسجيل عالمة 
جتارية؟

٭ حســب القانــون، للفئات 
التاليــة احلــق في تســجيل 
كل  التجاريــة:  عالماتهــم 
شــخص طبيعــي أو معنوي 
يتمتــع بجنســية أو من دول 
مجلس التعاون اخلليجي يحق 
له تســجيل عالمته التجارية 
وأصحاب الشركات واملصانع 

واالعمال واحلرف.

كيف يتم طلب تسجيل عالمة 
جتارية؟

٭ ميكن اآلن تسجيل العالمة 
التجارية عبــر الـ«أونالين»، 
وذلــك من خالل الدخول على 
موقــع الــوزارة االلكترونــي 
 ،Trademark.moci.gov.kw
ويعمل تسجيل دخول خاص 
التجارية ومن  له ولعالمتــه 
ثم يتبع التعليمات مثل كتابة 

ميكن لصاحب املعاملة 
التظلم؟

٭ اذا رفضت العالمة بإمكان 
صاحب املعاملــة ان يتظلم 
علــى القــرار، ويتم حتويل 
التظلم الى جلنة التظلمات 
التي تبت في التظلم بالرفض 
أو القبول وهذا عبر البوابة 
االلكترونية الســابق ذكرها 
أيضــا، وفــي حــال قبــول 
العالمــة يتم ارســال امييل 
لصاحــب العالمــة يتضمن 
قبــول عالمتــه، ويقوم بعد 
ذلــك صاحب الطلــب بدفع 
رســوم النشر، ليتم نشرها 
في بوابــة العالمة التجارية 
(النشر االلكتروني في املوقع 
السابق ذكره)، وفي حال قيام 
شخص باالعتراض على هذه 
العالمة يكون خالل فترة ٦٠ 
يوما وهي فترة االعتراض، 
الفتــرة تصبح  وبعد هــذه 
العالمة مملوكة لصالح مقدم 
الطلــب، وتكــون لديه مهلة 
٣٠ يوما ليدفع رسوم إصدار 
الشــهادة  الشــهادة وتكون 
صاحلــة لفترة ١٠ ســنوات 
يكون محميــا بالقانون في 
الكويــت، وبإمــكان صاحب 

وال تزيد عن ٧٧ ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من:

ر عالمــة مت تســجيلها  ١ ـ زوَّ
طبقــا للقانــون (النظــام) أو 
قلدها بطريقة تدعو الى تضليل 
اجلمهور، وكل من استعمل وهو 
ســيئ النية عالمة مزورة أو 

مقلدة.
٢ـ  كل مــن وضع وهو ســيئ 
النية، على سلعة أو استعمل 
فيما يتعلــق بخدماته عالمة 

مملوكة لغيره.
عدد العالمات

كم عدد العالمات التجارية التي 
تسجلها الوزارة سنويا؟

٭ اإلدارة تسجل من ١٠٠٠ الى 
١٢٠٠ عالمة شهريا، اي ما يقارب 

١٥ ألف عالمة في السنة.
رهن العالمة

هل يجوز رهن العالمة ونقل 
ملكيتها أو احلجز عليها؟

٭ نعــم، فالعالمــة التجارية 
ترهــن وفق طلب من احملكمة 

املختصة.
شهرة كبيرة

كيف ميكن االستفادة من 
العالمة التجارية؟

٭ ميكن االستفادة من العالمة 
في حال امتلك الشخص منتجا 
ذا كفاءة وعليه رغبة من قبل 
اجلمهــور، فبحصولــه علــى 
شهرة كبيرة للعالمة فله حق 
االســتئثار على هذه العالمة 
وال يستطيع اي شخص آخر 
ان يقلد عالمتــه التجارية أو 
ان يستخدمها دون إذن مسبق 
منه، وله احلــق في بيعها أو 

تأجيرها أو رهنها.
دورات تدريبية

هل تقيمون دورات تدريبية 
لصقل مهارات املوظفني لدى 

االدارة؟
٭ حتــرص االدارة علــى عقد 
العديد من الدورات التي تساهم 
في تطوير اداء املوظفني وذلك 
بشــكل مســتمر وذلك مبعدل 
١٠ دورات تخصصية ســنويا 

يستفيد منها ٤٥ موظفا.
عالمات غريبة

هل هناك عالمات غريبة وردت 
اليكم لتسجيلها؟

٭ رفضنــا تســجيل عالمــة 
لشخص ترمز الى املاسونية 
ألن القانــون منــع تســجيل 
العالمات التي تخالف تعاليم 
الدين االسالمي أو متس الوحدة 

الوطنية أو مخلة باآلداب.

التجديد  التجاريــة  العالمة 
كل ١٠ ســنوات خالل السنة 

األخيرة من احلماية.
إلغاء العالمة

متى يتم إلغاء تسجيل 
أو سحب العالمة؟

٭ صاحب العالمة شخصيا هو 
من له احلق في إلغاء العالمة، 
حيث يطلب إلغاؤها وذلك بعد 
تسجيلها، أيضا اذا صدر حكم 
قضائــي بإلغاء هــذه العالمة 
لســبب ما، مثل وجود تنازع 

على سبيل املثال.
عالمات محظورة

هل هناك عالمات جتارية غير 
مسموح بتسجيلها؟

٭ هناك عالمات غير مسموح 
بتســجيلها وهي التي توحي 
لبلد ما، حيث يتم وضع عالمة 
أو خريطة للدولة من دون ان 
يذكر اســم الدولــة، فالقانون 
نص بانه ال تسجل أي عالمة 
جتارية توحي الى بلد املنشأ 
من خالل وجود معلم من معالم 
هذه الدولة على املنتج، ألن ذلك 
يعتبر غشــا لبلد املنشأ فيتم 
رفض تســجيل هــذه العالمة 
لوجود إيحاء من خاللها بتغيير 
بلد املنشأ، أيضا العالمات التي 
تخل باآلداب العامة أو تسيئ 
للمنظر العام أو تسيء للدين 
اإلسالمي أو أي ديانة أخرى.

عقوبة القانون

ما عقوبة من يستغل العالمة 
التجارية؟

٭ وفق املادة الثانية من قانون 
نظام العالمات التجارية لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربيــة رقــم ٢٠١٥/١٣ فإنــه 
يعاقــب باحلبس مــدة ال تقل 
عن شهر وال تزيد عن ٣ سنوات 
وبغرامة ال تقل عن ٣٨٥ دينارا 

اسم طالب التسجيل وعنوانه 
وصورة وفئة العالمة وطرق 
التواصــل بينه وبــني االدارة 
مثل العنــوان البريدي ورقم 
الهاتف، ويتم تسجل ذلك عبر 
البوابة االلكترونية للعالمات 
التجارية، وبعد كتابة بيانات 
الطلــب  الشــركة وصاحــب 
يتم دفع رســوم اإليداع عبر 
املنصــة االلكترونية لإلدارة، 
ثم يتم حتويل الطلب تلقائيا 
إلــى الفاحصني الفنيني الذين 
يقومون بعمل بحث في النظام 
والتأكد من عدم تشابه العالمة 
مع العالمات املوجودة سواء 
داخــل الكويــت او خارجهــا، 
ولدينــا نظــام يحــوي اكثر 
مــن ٢٠٠ ألف عالمــة جتارية 
مســجلة في الكويــت، ويتم 
فحص العالمــات عبر النظام 
من حيث وجود عالمة مشابهة 
لهذه العالمة أو ال، وهذا النظام 
يفحص العالمــة في حالة اذا 
كانــت مشــهورة عامليا وغير 
مسجلة أو موجودة في الكويت 

يتم رفضها من قبل االدارة.
كيفية التظلم

إذا رفضت العالمة، فهل 

ذلـكالعالمـة التجاريـة هـي شـعار أو رمـز يوضـع علـى جميـع منتجـات صاحـب العالمـة مينـع  القانـون  ألن  املاسـونية  إلـى  ترمـز  عالمـة  تسـجيل  رفضـت  «التجـارة» 

صالحيـة الشـهادة ١٠ سـنوات وبإمـكان صاحـب العالمـة التجديـد لفتـرة مماثلـةاالعتـراض علـى العالمة التجاريـة خالل ٦٠ يومـًا وبعدهـا تصبح مملوكة ملقـدم الطلب
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«بست اليوسفي» لإللكترونيات
تفتتح معرضها اجلديد في منطقة الري

أعلنت شــركة عيســى 
اليوســفي وأوالده  حسني 
عن افتتاح معرض بســت 
اليوســفي لاللكترونيــات 
مجمــع  خلــف  اجلديــد 
األڤنيوز الكائن في منطقة 
الــري، والــذي يعتبر من 
احــدث معــارض بســت 
لاللكترونيات في املنطقة، 
وهو املعرض الثامن عشر 

فــي سلســلة معارض بســت اليوســفي. 
وذكرت الشــركة أن افتتــاح معرضها هذا 
يأتي ضمن إطار السياسة التوسعية التي 
تنتهجهــا من أجل تقدمي خدماتها للعمالء 
بسرعة ومرونة، ولتوفير وقتهم وجهدهم 
وتلبية احتياجاتهــم، ليصبح عدد فروع 
بست اليوسفي ١٨ فرعا تغطي معظم مناطق 
الكويت وايضا للعمل على ارضاء عمالئها 
بإتاحــة افضل وســائل واماكن التســوق 
املمكنة، حيث تسعى شركة بست من خالل 
التوســع في عدد معارضهــا املتاحة أمام 
اجلمهور إلى تعزيز اخلدمة وتوفيرها إلى 

أكبر قاعدة ممكنة من العمالء.
وكانت شــركة اليوســفي قــد افتتحت 
الفرع األول من معارض بســت اليوسفي 

لاللكترونيات في منطقة حولي سنة ٢٠٠٩.
وأكد مدير عام ادارة االلكترونيات وائل 
ديــب حرص الشــركة علــى توفير افضل 
اخلدمات بأســلوب مبتكر ومميز يناسب 
متطلبات العمالء واضاف ان شركة بست 
اليوسفي لإللكترونيات مازالت متلك خططا 
مســتقبلية الفتتــاح معــارض مماثلة في 
املستقبل سوف يتم االعالن عنها قريبا وذلك 
متاشيا مع سياسة الشركة إلرضاء اكبر عدد 
من زبائنها الكرام. ان شركة عيسى حسني 
اليوسفي وأوالده، ومن خالل شبكة شركات 
التجزئــة اخلاصة بها وســمعتها اجليدة 
أصبحت بال شــك الشريك املفضل للعديد 
من العالمات التجارية العاملية التي ترغب 

في طرح منتجاتها في السوق الكويتي.

ضمن إطار السياسة التوسعية في مناطق الكويت

«ورتل»: ٢٠ حافظًا أمتوا حفظ القرآن رغم اجلائحة
قال رئيس قسم احللقات 
بإدارة شؤون القرآن الكرمي 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليريــة «ورتــل» الشــيخ 
عمر الكندري: رغم التحديات 
العامليــة التي شــهدها عام 
٢٠٢٠، إال أنــه بتوفيــق من 
اهللا جــل وعال ختــم لدينا 
القــرآن الكــرمي ٢٠ حافظــا 
وحافظة وذلك ثمرة للجهود 
الكبيرة واملتابعات احلثيثة 
التي قامت بها اإلدارة خالل 
هذه الفترة العصيبة وكذلك 
حرص املشاركني على حفظ 

كتاب اهللا جل وعال.
وتابع الكندري: حرصنا 
منــذ بدايــة اجلائحــة على 
التواصل  استثمار وســائل 
االجتماعي كنافذة أمنة لتقدمي 

دوراتنــا «عن ُبعــد» وذلك 
حرصــا على تفعيل التباعد 
االجتماعي وتطبيقا لتعليمات 
وزارة الصحة، وقدمنا ٢٨١١ 
دورة، القت تفاعال مميزا من 
أكثر من ٧٠ دولة حول العالم.

الــدورات  أهــم  وحــول 
التي مت تقدميها «عن ُبعد»، 
أجاب الكندري: نحرص على 
أن نقدم مــادة مميزة تالقي 
استحسان املشاركني، فيتم 
الــدورات بعنايــة  اختيــار 
شــديدة ونبــذل قصــارى 
اجلهود في تقدميها بشــكل 
مميز واحترافي، واســتفاد 
من دوراتنــا أكثر من ٥٠٠٠ 
شخص من شتى دول العالم، 
ومــن هــذه الــدورات دورة 
اإلسناد احلادية عشرة ودورة 
مهارات اإلشراف الفني على 
القرآنيــة ودورة  احللقــات 
تعليم القرآن مهارة وإدارة، 
  ودورة مقــرأة اإلمام ورش 
عن نافع ودورة مقرأة اإلمام 
قالون عن نافع ودورة إتقان 

الفنون لضبط حفظ املتون 
خطــوة  اإلعــراب  ودورة 
خطــوة ودورة شــرح مــنت 
األجرومية ودورة اخلرائط 
الذهنية حلفظ القرآن الكرمي 
ودورة نور الهــدى لتعليم 
كلمات القرآن الكرمي ودورة 
التجويد املبســط (للنساء) 

 ودورة ليدبروا آياته.
وأكد الكندري مضي إدارة 
شؤون القرآن الكرمي والسنة 
النبوية «ورتل» قدما لتوسيع 
نطاق العمل للتعليم عن ُبعد 
وأن جنعل في  الكويت حافظا 
في كل بيت، وحتقيق الريادة 
والتميــز فــي خدمــة كتاب 
اهللا، وشعارنا  تخريج جيل 
متمسك بدينه راق بأخالقه 

محبا لوطنه.

الكندري: قدمنا ٢٨١١ دورة «عن بُعد» في ٢٠٢٠

عمر الكندري

أكد رئيس جمعية الرحاب 
التعاونيــة يوســف ناصــر 
اخليــاري أنــه منذ تشــكيل 
مجلــس اإلدارة في عام ٢٠١٩ 
حرص على إعادة ثقة املساهم 
في الشراء واخلدمات املقدمة 
من اجلمعية التي فقدت منذ ١٠ 
سنوات بسبب قرارات خاطئة 
من مجالس اإلدارة الســابقة، 
من أبرزها عدم توزيع األرباح 
وحتميل امليزانيات الســابقة 
اخلســائر املالية عــن طريق 
زيادة الرواكد والتوالف، ولكن 
بفضل من اهللا ثم تعاون رئيس 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة مت 
حتقيق األرباح وتنظيم الكثير 
من اخلدمات والفعاليات التي 
تصب في صالح املســاهمني 
وأهالــي املنطقــة. وأوضــح 
اخلياري في تصريح صحافي 
أن استراتيجية مجلس اإلدارة 
قد حققت جناحا مبهرا بعام 
الطفــرة باألرباح  ٢٠٢٠ فــي 
مــن ٠٪ إلــى ٧٫٠٥٢٪ ويأتي 
ذلك التــزام اإلدارة التنفيذية 
بسياسة مجلس اإلدارة على 
مستوى املهرجانات واخلدمات 
وتقوية املركز املالي للجمعية، 
حيث لم توزع األرباح منذ ٦ 

سنوات، كما أن صافي األرباح 
ألــف  بلــغ حاجــز ٦٢٨٫٩٠٧ 
ويعتبر األعلى منذ ٧ سنوات 
في امليزانيات األخيرة، وسيتم 
توزيع األرباح بشــهر مارس 

بعد اجلمعية العمومية.
ونــوه اخلياري إلــى أنه 
تنظيــم مهرجانات عديدة لم 
حتدث منذ تاريــخ اجلمعية 
من أبرزها مهرجان ٥ فلوس 
حلاملــي بطاقــة العائلة وقد 
تضمــن أكثر من ٥٠ ســلعة 

غذائية واستهالكية باإلضافة 
إلى مهرجان مهرجان ٩٠ فلسا 
وعرض للخضار والفاكهة على 
٢٠ صنفا بقيمة ٥٠ فلســا أما 
على مســتوى رواد اجلمعية 
فتم تنظيم مهرجان تسويقي 
ضخم بتخفيضات تصل إلى 

.٪٧٠
ومــن جانبــه، قــال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة راشــد 
سعود بن عزيور انه بعد نيلنا 
ثقة املســاهمني خالل العامني 

املنصرمني مت حتقيق األعلى 
في املبيعات منذ ٥ ســنوات، 
حيــث مت بيــع ٥٤ ألف دينار 
فــي يــوم واحــد فقــط ممــا 
أعطى مؤشرا على مدى رضا 
املساهمني وأهالي املنطقة على 
املهرجانات والعروض التي مت 
أنه حاليا  تنظيمها، موضحا 
بصدد جتهيز سلة رمضانية 
ومهرجــان حلاملــي بطاقــة 
العائلــة ســيتم اإلعالن عنها 

فور االنتهاء منها.

اخلياري: ٧٫٠٥٢٪ أرباح ٢٠٢٠
لم حتقق منذ ٦ سنوات في «تعاونية الرحاب»

صافي األرباح ٦٢٨٫٩٠٧ دنانير غير مسبوق منذ ٧ أعوام

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

املضف التقى العوفان لبحث تسهيالت ألسر الشهداء

استقبل نائب رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العــام لبنك االئتمان صالح املضف في مكتبه 
صباح أمس مدير عام مكتب الشهيد بالتكليف 
صالح العوفان ومدير إدارة التوجيه والرعاية 
أشواق العرادة ومدير إدارة العمل امليداني سليمة 
مبارك واإلدارة التنفيذية للبنك، وذلك للبحث 

عن مواضيع تخص أسر الشهداء.
وجرى خــالل اللقاء تبــادل األحاديث بني 
«االئتمان» و«مكتب الشهيد» بشأن الدور الذي 
يقــوم به البنــك واخلدمات التــي يقدمها إلى 

أســر الشــهداء، ومت االتفاق على إنشاء مكتب 
تنســيقي فــي بنك االئتمان الســتقبال أســر 
الشــهداء وإجناز معامالتهم بســهولة ويسر. 
وأكدت الناطق الرسمي لبنك االئتمان الكويتي 
حباري اخلشتي، أن اخلدمات التي يقدمها بنك 
االئتمان الكويتي ألسر الشهداء واجب وطني، 
حيث يتم استقبالهم بدون مواعيد مسبقة حيث 
يوجد كاونتر الستقبالهم في كل فروع البنك 
منذ ما يقارب ٣٠ عاما، حيث يسعى البنك إلى 

تقدمي أفضل اخلدمات وإعطاء األولوية لهم.

اتفاق بني «االئتمان» و«مكتب الشهيد» الستقبالهم وإجناز معامالتهم بسهولة ويسر

صالح املضف وصالح العوفان مع احلضور في اللقاء

إحصائية بإجمالي عدد القروض واملبالغ املصروفة
لكل من القروض العقارية وقروض املرأة واملنح واحملفظة

عن شهر فبراير ٢٠٢١ 

أوًال: القروض العقارية
املنصرفالبيان

املبلغ (بالدينار)
١٫٤١٩٫١٧١بناء قسائم خاصة

٩٫٠٦٠٫١٤٧بناء قسائم حكومية
٣٫٨٢٧٫١٦٧شراء بيوت

١٤٦٫٦٧٤توسعة وترميم سكن خاص
توسعة وترميم بيوت 

حكومية
٧٤١٫٣٤٨

قروض ومنح بيوت 
خرسانية

٥٫٠٠٠

٧٥٥٫٠٠٠منح ذوي اإلعاقة
١٥٫٩٥٤٫٥٠٧اإلجمالي

ثانيًا: قروض احملفظة
١٠٠٫٠٠٠توسعة وترميم

٠توسعة
٢٠٫٠٠٠ترميم

١٢٠٫٠٠٠اإلجمالي

فريقان من جامعة اخلليج حصدا مراكز متقدمة
في مسابقة الكويت للبرمجة

أحرزا  املرتبتني الثانية واخلامسة وتأهال إلى مسابقة على مستوى العرب وأفريقيا

الطلبة املشاركون

جانب من الطلبة املشاركني

الطلبة خالل املسابقة

من الطلبة املشاركني باملسابقة

متكــن طلبــة تخصــص علــوم 
الكمبيوتر في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا من حصد مراكز متقدمة 
في مسابقة الكويت الثامنة للبرمجة 
بني اجلامعات والكليات، والتي عقدت 
عبــر االتصال املرئي خالل الفترة من 

٨ وحتى ٩ فبراير املاضي.
واستطاع الفريق املكون من الطالب: 
عبدالوهاب الصالح وأســامة قاســم 
ومحمد االســكندراني مــن احلصول 
علــى املرتبــة الثانيــة في املســابقة، 
مع متكنهم من حل ٧ أســئلة برمجية 
خالل ٥ ســاعات، فيما جاء في املركز 
اخلامس الفريق املكــون من الطالب: 

محمد بولنــد ومصطفى بــاب وعلي 
جاسم. وبحصولهم على هذه املراكز 
املتقدمة، تأهل الفريقان إلى مســابقة 
البرمجة التي ســتقام على مســتوى 
العرب وأفريقيا، والتي سيتم تنظيمها 
فــي مصر. ومت متثيل جامعة اخلليج 
خالل هذه املســابقة بعدد ٦ أفرقة من 
إجمالي ٢٣ فريقا مشاركا من مختلف 
املؤسسات التعليمية احمللية في البالد، 
وذلك بإشراف من قبل األستاذ املساعد 
في قسم علوم الكمبيوتر د.فادي ديب، 

ومتابعة املعيد علي كلكاوي.
وشملت قائمة أعضاء الفرق األخرى 
املشــاركة من قبل جامعة اخلليج كال 

من: سليمان املعمري، مرمي زاهيري، 
معصومــة اخلميــس، يحيــى املقدم، 
عمــر عبدالعظيــم، إســالم العارض، 
مهــا الرمال، غادة راعي، أحمد الدباك، 
عبدالرحمن الزعيم، وسحر بلتاجي. 
الكويــت للبرمجة  وتعتبر مســابقة 
بــني اجلامعــات والكليات جــزءا من 
ACM-) املســابقة الدوليــة للبرمجة
ICPC)، وهي املســابقة األقدم واألكثر 
شهرة بالنســبة للمؤسسات التعليم 
العالي حول العالم، وتعتمد املنافسة 
على مشــاركة فرق مــن الطلبة حلل 
مسائل البرمجة، مستخدمني مهارات 

حل املشاكل والتفكير احلوسبي.
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١١٧٩ إصابة جديدة بـ «كورونا» وتسجيل حالتي وفاة

املوسوي: حتية إجالل وتقدير جلميع األطباء والطبيبات

أعلنــت وزارة الصحة تســجيل 
١١٧٩ إصابة جديدة بڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد ـ ١٩) في الساعات 
الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
١٩٢٠٣١ حالــة، في حني مت تســجيل 
حالتي وفاة ليصبح مجموع حاالت 
الوفاة املسجلة حتى اآلن ١٠٨٥ حالة.
وقــال املتحدث الرســمي باســم 
الوزارة د.عبداهللا الســند لـ «كونا» 
ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في 

أقسام العناية املركزة بلغ ١٥٧ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت 
التــي ثبتــت إصابتهــا باملرض وما 
زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 
١٠٧٩١ حالــة. وأضاف د.الســند أن 
عدد املســحات التي مت إجراؤها في 
الســاعات الـ ٢٤ املاضية بلغ ٧٥٤٢ 
مســحة ليبلغ مجموع الفحوصات 
١٧٩٢٠٤١ فحصا، موضحا أن نســبة 
اإلصابات لعدد املسحات خالل الـ ٢٤ 

ساعة املاضية بلغ ١٥٫٦٪.

وجدد الدعوة للمواطنني واملقيمني 
ملداومــة األخذ بســبل الوقاية كافة 
وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص 
علــى تطبيق اســتراتيجية التباعد 
البدنــي. وأوصــى اجلميــع بزيارة 
احلسابات الرسمية لوزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشادات والتوصيات وكل ما 
من شأنه اإلسهام في احتواء انتشار 

الڤيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 

٩٤٦ حالــة مــن اإلصابــة بڤيروس 
كورونا املستجد في الساعات الـ ٢٤ 
املاضية ليرتفع بذلــك إجمالي عدد 
املتعافني في البالد إلى ١٨٠١٥٥ حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لـ «كونا»، 
انه تأكد متاثل تلك احلاالت للشفاء 
بعد إجراء الفحوصات الطبية الالزمة 
واخلطوات املتبعة في هذا الشــأن، 
الفتة الى ان نســبة مجموع حاالت 
الشفاء من مجموع اإلصابات بلغت 

.٪٩٣٫٨

وجهت الناشطة وصاحبة 
فكرة االحتفال بيوم الطبيب 
في الكويت زهرة املوســوي 
تهنئة خاصة جلميع األطباء 
والطبيبــات مبناســبة يــوم 
الطبيب الوطني والذي يصادف 

غداً ٣ مارس من كل عام.
 وقالــت فــي تصريــح 
صحافــي ان األطبــاء خالل 
الســنة الســابقة وال زالــوا 
ميرون بظروف اســتثنائية 
وقاســية وحتديات وإجهاد 
وهم يكافحون كفاحا مستمرا 
للقضاء على وبــاء كورونا 
وحفــظ ســالمة املواطنــني 
والوافدين على هذه األرض 
الطيبة، فمن واجبنا ومن باب 
املسؤولية االجتماعية واقتداء 
بصاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد عندما اشــاد 
باألطباء وقال «أشيد بجهود 
كــوادر الصحــة وطواقهما 
الطبية فــي التصدي لوباء 
كورونــا» أن نقــوم جميعا 
كأفراد وجهات ومؤسســات 
بتقديرهم وشكرهم وتقدمي 
االمتنان لهم ودعمهم سواء 
الدعــم املعنــوي أو املادي، 
فأمتنى من كل مواطن ومقيم 
عندما يصادف أي طبيب او 
طبيبة أن يقدم له كلمة شكر 
تعبيرا بسيطا جلهودهم فإن 
للكلمة الطيبة أثر جميل في 

رفع معنوياتهم.

الصحية التي أقرتها وزارة 
الصحــة.  ووجهت الشــكر 
الى كل من جمعية العالقات 
العامة وشــركة املشروعات 
السياحية للتعاون معنا في 

هذا االحتفال لهذه السنة. 
من جانبه، أشــاد رئيس 
جمعية العالقات العامة جمال 
النصر اهللا بفكرة يوم الطبيب 
الوطني، قائال ان األطباء بذلوا 
جهودا جبــارة في التصدي 
لڤيروس كورونا ويستحقون 
أن يكــون لهم يــوم وطني، 
مشيرا إلى أن جهود األطباء 
فــي احلفــاظ علــى اجلنس 
البشري والتضحية بأرواحهم 
في سبيل الوطن هي جهود 
عظيمة على اجلميع تقديرها، 
واالعتراف بفضل األطباء في 
اســتمرار حياتنــا أصحاء، 
بعد تغلبهم على الكثير من 

فــي علوم الطب ودراســات 
األوبئة والڤيروسات والعمل 
على تخريــج أجيال جديدة 
متخصصة وذلك للتخفيف 
عــن األطبــاء املوجوديــن 
وزارة  قطاعــات  وتغذيــة 
الصحة بأطباء جدد يحتاجهم 
القطاع الصحي بشدة، الفتا 
إلــى أن العمــل فــي وزارة 
الصحــة مســتمر على مدار 
الساعة، فتحية إجالل وعرفان 
باجلميل جلميع أطباء الكويت 
الذيــن يضحــون بأرواحهم 
وراحتهم في سبيل الوطن.

األمراض على مدار التاريخ. 
وقــال ان جمعيــة العالقات 
العامة تشارك في احتفالية 
اليــوم الوطني للطبيب من 
واقــع أهميــة دور الطبيب 
الكويتي وجهوده اجلبارة في 
التصدي لألوبئة واألمراض 
بشــكل عــام وجهودهم في 
التصــدي جلائحــة كورونا 
بشــكل خــاص، الفتــا إلــى 
أهمية الطب داعيا احلكومة 
الكويتيــة إلــى تخصيــص 
الطــب  ميزانيــات لعلــوم 
وفتح جامعــات متخصصة 

شفاء ٩٤٦ حالة ليرتفع إجمالي عدد املتعافني إلى ١٨٠١٥٥

مبناسبة االحتفال بيوم الطبيب الوطني غداً ٣ مارس

وأضافت املوسوي أن ومنذ 
العام ٢٠١٤ كنا نحتفل بيوم 
الطبيب وقد تعاونا مع كثير 
من اجلهات منهــا اجلمعية 
الصحــة  ووزارة  الطبيــة 
ووزارة الشباب ومستشفى 
االميري ومستشــفى مبارك 
وفي العام ٢٠١٩ وهو احلدث 
االكبــر، كان االحتفال حتت 
رعاية ســامية مــن املغفور 
لــه األميــر الراحل الشــيخ 
صبــاح األحمد - طيب اهللا 
ثراه - ولكن ما متر به البالد 
حاليــا من وباء كورونا فإن 
االحتفال هذا العام سيكون 
مقصورا فقط على تســليط 
الضوء على الطبيب وأهميته 
ودوره الرئيسي في املجتمع 
في وسائل االعالم املختلفة 
ووسائل التواصل االجتماعي 
نظــرا لاللتــزام بالشــروط 

جمال النصراهللازهرة املوسوي

وزير الصحة بحث مع سفير بلجيكا 
إجراءات التصدي لـ «كورونا»

بحث وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح 
مع سفير مملكة بلجيكا في الكويت ليو بيترز 
سياسات وإجراءات التصدي واحتواء جائحة 

كورونا املستجد (كوفيد- ١٩).

وقالت الوزارة في بيان لها ان اللقاء الذي 
عقد امس مبقر الوزارة تضمن تبادل اآلراء 
وبحث آفــاق التعاون الصحي بني اجلانبني 

في املجاالت املختلفة.

الشيخ د.باسل الصباح مستقبال سفير بلجيكا ليو بيترز

أبل لـ «األنباء»: «متالزمة اإلرهاق املزمن» 
تستمر مع مصابي «كورونا» بعد التشافي

آالء خليفة

أكد طبيب مســجل أول 
أمراض ڤيروسية د.محمد 
أبــل ان ڤيروس (ســارس 
كوف - ٢) واملسبب جلائحة 
كوڤيــد- ١٩ يعتبر واحدا 
من أغرب ڤيروسات اجلهاز 
التنفســي مقارنــة بباقي 
الڤيروســات املوســمية، 
موضحــا أنه مت تســجيل 
ورصد حــاالت اســتمرت 
معها أعراض مزمنة لفترات 

طويلــة بعد التشــافي. وأوضح د.أبل في 
تصريح خاص لـ«األنباء»، أن أغلب حاالت 
اإلصابة تكون األعــراض فيها خفيفة إلى 
متوسطة الشدة ويتعالج املريض ويتشافى 
دون احلاجة الى أي عالجات، الفتا إلى أن 

هناك حاالت اخــرى مت رصدها 
استمرت معها األعراض وظهرت 
عليهــا أعراض جديــدة لفترات 
طويلة. وأضاف أن أغلب احلاالت 
التي ظهرت عليها األعراض كانت 
لكبار السن لكن مت رصد حاالت 

ايضــا من فئات الشــباب، 
مشــيرا إلــى أن مــن تلك 
األعراض اإلرهاق واإلعياء 
والتعب املزمــن باإلضافة 
الى ضيق التنفس وصعوبة 
التركيز واحلفظ وصعوبة 
التذكر باإلضافة الى مشاكل 
في الصدر والقلب والرئتني 
ومشاكل في اجلهاز الدوري 
واحتمالية حدوث جلطات 
وآالم مزمنة فــي املفاصل 
والعضالت وفقدان حاستي 
الشــم والتــذوق والتي قد 
تســتمر لفترات طويلة. وكشف د.ابل أنه 
متت تسمية تلك املتالزمة مبتالزمة اإلرهاق 
 ،«chronic fatigue syndrome» واإلعياء املزمن
موضحا أنه شخصيا بعد اصابته بڤيروس 
كورونا كوڤيد- ١٩ وتشــافيه من املرض 
اليزال يعاني من آالم أسفل الظهر 
رغم أنه لم يكن يعاني منها قبل 

اإلصابة بالڤيروس.
ودعا أبل الى عدم االستهانة 
بڤيــروس كورونــا كوڤيد- ١٩ 
وضرورة التسجيل في التطعيم.

أكد أن من أعراضها اإلرهاق والتعب وضيق التنفس وآالماً في املفاصل والعضالت

د.محمد أبل

ملشاهدة الڤيديو

لقد شهد العالم بداية األلفية الثالثة 
تغيرات واسعة في شتى مجاالت احلياة، 
وخاصة في مجال التكنولوجيا واألجهزة 
الذكية؛ األمر الذي جعل محاولة مواكبة 
هذه التغيرات مسألة حتمية البد منها، 
بــل أصبح من الضروري التوجه نحو 
مضاعفــة االهتمام بعمليتــي التعليم 
والتعلم، واســتحداث نظم وأســاليب 
تربوية جديدة، ملسايرة عجلة التغيير 
ومواجهة حتديات العصر على أســس 

علمية.
ومن أبرز تلك التحديات املستجدة 
هــي أزمــة تفشــي فيــروس كورونــا 
«كوفيد-١٩»، حيث واجه العالم معارك 
متتالية ملكافحة انتشار العدوى، واتخاذ 
قرارات وإجراءات وقائية حلماية الفرد 
وحثه على التباعد االجتماعي، وكانت 
دولــة الكويت من أوليــات الدول التي 
فرضت تدابيــر وقائية متعددة حفاظا 
على صحــة املواطنــني والوافدين في 
البــالد، لــذا أعلنــت وزارة التربية في 
دولة الكويــت إلزام التعليــم عن بعد 
على جميع املراحل الدراســية، وإغالق 
كافة املدارس في وجه التالميذ، باإلضافة 
إلى إلزام املعلمني واملعلمات باحلضور 
إلى املدارس وتدريس التالميذ عن بعد 

والتزام الشروط الصحية الوقائية.
من هنا أصبح املشرف التربوي مطالبا 
بأن يتجاوز االدوار التقليدية وميارس 
دورا رائدا في حتويل املناخ املألوف إلى 
مناخ أكثر مالءمــة للتحديات الراهنة، 
لذا برزت أهمية اإلشــراف اإللكتروني، 
كحل ملشكلة أساليب االشراف التقليدي 
املتمثلة بصعوبة احلركة والتنقل وزيادة 
أعــداد املعلمني، ونقص عدد املشــرفني 
التربويني وتأهيلهم، وصعوبة االتصال 
املباشر معهم، كما أنه يحقق مبدأ التعليم 
املســتمر وتوطني املعرفــة التقنية في 

االشراف التربوي.
هــذا، باالضافــة الــى ان االشــراف 
االلكتروني يعد مــن االجتاهات األكثر 
حداثــة فــي اإلشــراف التربــوي وهو 
األنسب في التغلب على األزمة الراهنة، 
علــى اعتبار انه نظام اشــرافي يعتمد 
في ممارســاته على استخدام التقنيات 

احلديثــة، والوســائط اإللكترونيــة، 
كاحلاســب اآللــي وشــبكة املعلومات، 
والوســائط املتعــددة، بهــدف حتقيق 
التواصل التربوي الفعال بني املشرفني 
واملعلمني والتالميذ ويسرع في تبادل 
املعلومــات واخلبرات؛ مما يســهم في 
تطوير العملية التعليمية، ويأخذ هذا 
النوع من اإلشراف مجموعة من الصور 
لعــل من أبرزها اإلشــراف باملراســلة، 
االشــراف الذاتي، االشــراف عــن بعد، 
االشراف عبر االنترنت، االشراف املفتوح، 
االشراف املستقبل، االشــراف بالبريد 

االلكتروني.
وعليــه، فإن الظــروف الراهنة وما 
ترتب عليها من تداعيات على املستوى 
الدولي واحمللي تتطلب ضرورة األخذ 
بوسائل التكنولوجيا احلديثة للتغلب 
على األزمة احلالية واملستقبلية، الى أن 
هنــاك ثمة معاناة مــن نقص اخلبرات 
الالزمة لدى املشرفني التربويني في مجال 
احلاسوب، األمر الذي يحتم تفعيل دمج 
التقنيات احلديثة في عملية اإلشــراف 
التربوي، والتوجه نحو االستفادة من 
خدمات هذه التقنية في حل العديد من 
الصعوبات التي تواجه مجال اإلشراف 
التربوي، وكذلك ضرورة التوجه نحو 
اإلشراف اإللكتروني من أجل حل مشكلة 
االشراف التقليدي واالرتقاء مبستوى 
العملية التربوية، وعلى الرغم من اهتمام 
دولة الكويت بوضع شروط وضوابط 
في عملية اختيار املشرف التربوي، إال 
أن واقــع االختيار مبني بدرجة كبيرة 
على معيار االقدمية ومعايير تقليدية 
في الترقي، فضال عن عزوف كثير من 
املعلمني عن االلتحاق باإلشراف التربوي، 
نظرا لعدم وجود أدوار محددة للمشرف 
التربــوي، وضعف منحه للصالحيات 
الكافية والتي تساعده على القيام بدوره 
على الوجه األمثل؛ لذا فالبد من وجود 
معايير واضحة حتكــم عملية اختيار 
املشرفني التربويني تتوافق مع املعايير 
العاملية، حتى يكون للمشرف التربوي 
دور فعال يتفق مــع متطلبات العصر 
احلالــي ومتكينه من مواجهة حتديات 

العصر.

اإلشراف اإللكتروني
ودوره في أزمة كورونا

د. نوف علي فخري الرشيدي

السفارة الهندية تغلق القسم القنصلي 
من ٢ إلى ٤ مارس

أسامة دياب

أعلنت الســفارة الهنديــة لدى البالد 
إغالق القسم القنصلي اعتبارا من غد ٢ 
اجلــاري حتى ٤ منه في إطار االجراءات 
االحترازيــة التــي اتخذتها فــي مواجهة 

.Covidڤيروس كورونا املستجد ١٩

وأشارت الســفارة في بيان، حصلت 
«األنباء» على نسخة منه، إلى أن القسم 
القنصلي سيقبل احلاالت الطارئة خالل 
فترة اإلغالق بناء على موعد مسبق، الفتة 
إلى استمرار خدمة إصدار اجلوازات في 
املراكز الثالثة، مع إعادة جدولة كل أنشطة 
السفارة لشهر مارس حتى إشعار آخر.

بويابس لـ «األنباء»: «نزاهة» بصدد توقيع مذكرات تفاهم 
مع عدد من هيئات مكافحة الفساد حول العالم

فرج ناصر

أكــد اختصاصــي إدارة 
التعاون الدولي في الهيئة 
الفســاد  العامــة ملكافحــة 
(نزاهة) ضــاري بويابس 
ان وســائل اإلعالم تتناول 
جهــود  مســتمر  بشــكل 
«نزاهة» محليــا من حيث 
تلقي البالغات حول جرائم 
الفســاد وتســلم إقــرارات 
الذمة املالية من املسؤولني 
وبرامجهــا  احلكوميــني 
التوعيــة  فــي  الوقائيــة 
والتثقيف،الــى جانب ذلك 
هناك جهود تبذلها «نزاهة» 
على النطــاق الدولي نظرا 
لكون الفساد ظاهرة عاملية 
يعاني منها كل دول العالم. 
وأضاف بويابس في تصريح 
لـ«األنباء» ان قانون انشاء 
الهيئة أولى اهتماما كبيرا 
مببدأ التعاون واملشاركة مع 
الدول واملنظمات االقليمية 
والدولية في مجاالت مكافحة 
الفساد، وجعل القانون أحد 
اهــداف نزاهــة الرئيســية 
هــو تطبيــق اتفاقية االمم 
املتحــدة ملكافحــة الفســاد 
والتــي انشــئت «نزاهــة» 
الى متطلباتها،  اســتجابة 
حيــث نصت املادة (٦) من 
االتفاقية على ان تكفل كل 

االقليميــة الصيفيــة التي 
مــع  بالتعــاون  اقيمــت 
االكادميية ملكافحة الفساد، 
حيث شــارك فيهــا خبراء 
عامليون في مكافحة الفساد، 
وجمعت العديد من املشاركني 
من اجلهات املعنية مبكافحة 
الفســاد من العالم العربي، 
كمــا نظمــت نزاهــة دورة 
اخرى حول حماية املبلغني 
بالتعاون مــع مكتب االمم 
املتحدة املعنــي باملخدرات 
واجلرمية ومبشاركة ممثلني 

من دول اخلليج العربية.
وزاد بأن «نزاهة» عقدت 
مؤمترا دوليا بعنوان نزاهة 
مــن اجل التنمية والذي مت 
تنظيمه بالتعاون مع االمم 
املتحــدة مبشــاركة خبراء 
محليني وعامليني، وشــكل 
املؤمتــر منصة لتشــجيع 
تبــادل احلوار ومشــاركة 
مكافحــة  فــي  اخلبــرات 
الفســاد، وكيفيــة حتقيق 
التنمية املســتدامة  اهداف 
التي وضعتها االمم املتحدة، 
وقد نتج عن املؤمتر اطالق 
استراتيجية الكويت لتعزيز 
الفســاد  النزاهة ومكافحة 
بحضــور   ٢٠١٩-٢٠٢٤
ومبباركة من األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 

اهللا ثراه.

مركزها في املؤشرات الدولية 
اخلاصة مبكافحة الفســاد 

وتعزيز الشفافية.
انــه  بويابــس  وقــال 
بخصوص االتفاقيات التي 
تكــون الكويــت طرفا فيها 
الفســاد  ومعنية مبكافحة 
للمعاهــدات الدوليــة فلها 
قوة القانون، وهذا ما اكدت 
عليه املادة (٧٠) من دستور 
الكويــت الى جانــب املادة 
(١٧٧) بأن الدستور ال يخل 
مبا ارتبطت به الكويت من 
معاهدات واتفاقات دولية، 
ومــن هنــا نــرى اهميــة 

االتفاقات الدولية عموما.
وتعتبــر اتفاقيــة االمم 
املتحدة ملكافحة الفساد من 
اهــم االتفاقيات املبرمة في 
مكافحة الفساد كونها صكا 
دوليــا ملزما قانونا، حيث 
تشــجع االتفاقية االطراف 
علــى مكافحة الفســاد من 
خــالل اتخــاذ ما يلــزم من 
التدابيــر الوقائية وجترمي 
املمارسات الفاسدة وتعزيز 
التعاون الدولي في مواجهة 
الفساد واسترداد املوجودات.

واضــاف ان لدى نزاهة 
عالقة وثيقة بهيئات مكافحة 
الفساد حول العالم، حيث 
الزيارات واخلبرات  تبادل 
والدراســات  والتجــارب 

والبحــوث، كمــا تشــجع 
اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة 
الفساد الدول االطراف على 
توقيع مذكرات تفاهم فيما 
بينها، مشيرا الى ان نزاهة 
وقعت عدة مذكرات تفاهم مع 
اجلهات النظيرة من هيئات 
مكافحة الفســاد في العالم 
أبرزها وكالة مكافحة الفساد 
الفرنســية وجلنة مكافحة 
الفســاد واحلقــوق املدنية 
بجمهوريــة كوريا، كما ان 
نزاهة بصدد توقيع مذكرات 
تفاهــم جديدة مــع جهات 
اخرى، وتهدف هذه املذكرات 
الى بناء قدرات موظفي هذه 
التعاون  اجلهات وتعزيــز 
فيمــا بينهــا فــي مكافحة 
الفســاد، وذلــك مــن خالل 
مشاركة وتبادل السياسات 
واملمارســات  واخلبــرات 
اجليــدة واجــراء البحوث 
املشتركة ونقل املعارف، كما 
تشجع هذه املذكرات االطراف 
على عقد وتنظيم الندوات 
واحللقات الدراسية وورش 
العمل املشتركة. وتابع ان 
«نزاهة» نظمت مجموعة من 
الدورات التدريبية االقليمية 
بهــدف بناء القدرات محليا 
واقليميا وتعزيز التواصل 
مع اجلهات النظيرة من بينها 
الــدورات االكادميية  هــذه 

اختصاصي إدارة التعاون الدولي في «نزاهة» أكد أن قانون إنشاء الهيئة أولى اهتماماً كبيراً مببدأ التعاون الدولي

ضاري بويابس

دولة طرفا وفقــا للمبادئ 
االساسية لنظامها القانوني 
ووجــود هيئــة او هيئات 
حسب االقتضاء تتولى منع 
الفســاد، باالضافة الى ذلك 
تتولى «نزاهة» العديد من 
املهام على الصعيد الدولي، 
فهي تأتي بأفضل املمارسات 
الدولية والدروس املستفادة 
في تعزيز النزاهة والشفافية 
واملســاءلة، وتقوم بتمثيل 
الكويت في احملافل الدولية 
الفســاد،  املعنية مبكافحة 
وتعمل على متابعة التزامات 
الكويت باالتفاقيات الدولية 
الرامية الى مكافحة الفساد 
والوقاية منــه، كما تعكف 
نزاهــة علــى ابــراز جهود 
الكويت في مكافحة الفساد 
دوليا ما يساعد في حتسني 

النصر اهللا: األطباء بذلوا جهودًا جبارة في التصدي لڤيروس كورونا ويستحقون أن يكون لهم يوم وطني

بعض املرضى يستمر فقدانهم حلاستي الشم والتذوق لفترات طويلة
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االحتاد البرملاني العربي يرفض املساس بالسعودية وقيادتها
القاهرة ـ هناء السيد 

رفض االحتاد البرملاني العربي أي مساس 
باململكة العربية السعودية الشقيقة وبقيادتها، 
مشددا على اســتنكاره جلرمية قتل املواطن 
السعودي، مؤكدا على تأييد جميع اإلجراءات 
القضائية التي اتخذتهــا اململكة ضد مرتكبي 

اجلرمية، لضمان عدم تكرار مثل هذه احلادثة 
مستقبال. وأصدر االحتاد بيانا ردا على ما ورد 
في التقرير الذي مت تزويد الكونغرس األميركي 
به حول جرمية مقتل املواطن السعودي جمال 
خاشقجي، وما ورد به من مغالطات واستنتاجات 
تخلو من أدلة قاطعة، وما تضمنه من إســاءة 
الشقيقة. واضاف  السعودية  العربية  للمملكة 

البيان: ان االحتاد البرملاني العربي برئاسة صقر 
غباش على ثقة بأن هذا التقرير لن ينال أبدا من 
سيادة اململكة الشقيقة التي تقف شامخة في 
ظل قيادة رشــيدة على رأسها خادم احلرمني 
الشريفني، امللك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهللا.

ويعرب االحتاد عن كامل يقينه في أن اململكة 
الشقيقة ستظل تقوم بدورها الذي حترص عليه 

كل احلرص في صون األمن والســلم واخلير 
لإلنسانية كلها، وفي حتقيق االستقرار في املنطقة 
العربية، وفي مكافحة اإلرهاب، كما يؤكد االحتاد، 
دوما، على موقفه املؤيد واملتضامن مع اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، شعبا وقيادة، من 
أجل غد مشرق لكل مواطنيها، واهللا خير حافظ 

للمملكة ولقيادتها، ولشعبها املخلص الوفي.

يوسف الغريب يقترح السماح للمواطنني بالتسجيل 
في قيود الناخبني على مدار العام باإلضافة أو احلذف 

النائــب يوســف  تقــدم 
باقتــراح بقانــون  الغريــب 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن 
انتخابات مجلس األمة، وذلك 
بالسماح للمواطنني بالتسجيل 
في سجالت قيد الناخبني على 
مــدار العــام علــى أن يحدد 
الوزير املختص الفترات التي 

يسمح بها بذلك.
ونص االقتراح على ما يلي: 
(مــادة أولى): يتم اســتبدال 
املادة السابعة للقانون املشار 
إليه لتكون على النحو التالي: 
«يشمل جدول االنتخاب اسم 
كل كويتي موطنه في الدائرة 
االنتخابيــة عندمــا تتوافــر 

الناخب فــي أكثر من جدول 
واحــد، ويحــرر اجلدول من 
نسختني على ترتيب حروف 
الهجاء ويوقع عليها من رئيس 
اللجنــة وعضويها، وحتفظ 
إحداهما في مخفر الشــرطة 
بالدائرة االنتخابية واألخرى 
باألمانة العامة ملجلس األمة، 
ويجوز للجنة أن تطلب من 
أي شــخص إثبات أي شرط 
من الشروط الالزمة لتوليه 

احلقوق االنتخابية».
(مادة ثانية): يتم استبدال 
املــادة الثامنــة مــن القانون 
املشار إليه لتكون على النحو 
التالــي: «يتم حترير جداول 
االنتخاب أو تعديلها على مدار 

من نقلوا موطنهم إليها.
وال يجوز إجراء أي تعديل 
فــي اجلــداول بعــد صــدور 
الناخبــني  مرســوم دعــوة 

لالنتخاب».
(مــادة ثالثــة): يلغى كل 
حكم يتعارض مع أحكام هذا 

القانون.
(مادة رابعة): على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون 
- ويعمل به من تاريخ إقراره.

ونصت املذكرة اإليضاحية 
على ما يلي:

أشــار القانــون رقــم ٣٥ 
لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات 
مجلس األمة، إلى شمول جدول 

أدرجت بغير حق وكذلك حذف 
من نقلوا موطنهم من الدائرة 
وإضافة مــن نقلوا موطنهم 

إليها.
وقد حدد القانون املشــار 
إليه شهر فبراير من كل عام 
لتحرير جداول االنتخاب أو 
تعديلها خالل هذا الشهر فقط 

سنويا.
إن حتديــد فتــرة واحدة 
لشــهر واحــد مــع األخذ في 
االعتبار النمو السكاني الذي 
قد يســبب تكدسا، وظروف 
سفر بعض املواطنني في هذا 
الشهر لقضاء إجازات الربيع 
أو الرتباطهم بالدراسة غير 
مقنع، األمر الذي أفقد الكثير 

العام، ويحدد الوزير املختص 
فتــرات اســتقبال املواطنني، 

ويشمل التعديل السنوي:
١- إضافــة أســماء الذين 
أصبحــوا حائزيــن الصفات 
التي يشترطها القانون لتولي 

احلقوق االنتخابية.
٢- إضافــة أســماء مــن 
أهملوا بغير حق في اجلداول 

السابقة.
٣- حذف أسماء املتوفني.

٤- حذف أسماء من فقدوا 
الصفات املطلوبــة منذ آخر 
مراجعة أو من كانت أسماؤهم 

أدرجت بغير حق.
٥- حــذف مــن نقلــوا 
موطنهم من الدائرة وإضافة 

االنتخــاب اســم كل كويتي 
موطنه في الدائرة االنتخابية 
في األول مــن فبراير من كل 
عام عندما تتوافر فيه الصفات 
املطلوبــة لتولــي احلقــوق 

االنتخابية.
وكذلك أشار القانون إلى 
آلية إضافة أسماء الذين بلغوا 
سن العشرين واستوفوا سائر 
الصفات التي يطلبها القانون 

لتولي احلقوق االنتخابية.
وكذلك نظم إضافة أسماء 
مــن أهملــوا بغير حــق في 
الســابقة، وحذف  اجلــداول 
أســماء املتوفني ومــن فقدوا 
الصفات املطلوبــة منذ آخر 
مراجعة أو من كانت أسماؤهم 

من الراغبني بالتسجيل والذين 
لهم احلق في التسجيل ومن 
ثــم املشــاركة فــي احليــاة 
السياسية باإلدالء بأصواتهم 

في االنتخابات التشريعية.
بهــذا  تقدمــت  وعليــه، 
القانون إلتاحــة املجال أمام 
جميع املواطنني ممن توافرت 
فيهم الشروط للتسجيل في 
سجالت قيد الناخبني بشكل 
دائم على مدار العام ويحدد 
الوزير املختص الفترات التي 
يســمح بها بذلك ليستطيع 
احلصول على حقه الدستوري 
ويتمتع بحقوقه السياســية 
في إعطاء صوته وترشــيح 

من ميثله في مجلس األمة.

على أن يحدد الوزير املختص الفترات التي يسمح بها 

يوسف الغريب

فيه الصفات املطلوبة لتولي 
احلقــوق االنتخابية، ولقبه 
ومهنته وتاريخ ميالده ومحل 
ســكنه، وال يجــوز أن يقيد 

ناقشت جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي مشروع 
ميزانيــة  بربــط  قانــون 
مجلس األمة للسنة املالية 
واحلســاب   ،٢٠٢٢/٢٠٢١
اخلتامي عن السنتني املاليتني 
و٢٠٢٠/٢٠١٩،   ٢٠١٩/٢٠١٨
ومالحظات ديوان احملاسبة 
بشــأنه. وقال مقرر اللجنة 
النائب د. بــدر الداهوم في 
تصريــح صحافــي باملركز 
اإلعالمي ملجلــس األمة، إن 
اللجنة ناقشت امس ميزانية 
مجلس االمة، مؤكدا أنه مت 
تالفي أغلب مالحظات ديوان 
احملاسبة. وأضاف ان اللجنة 
اكتشفت أن هناك عقدا مبرما 
مع مكتب استشارات قانونية 
لقناة مجلس األمة من عام 

٢٠١٤ بقيمــة ٣٠ ألف دينار 
سنويا، متسائال ما جدوى 

هذا العقــد خاصة أن هناك 
إدارة قانونية تابعة ملجلس 

األمة تقوم بالترافع ومتثيل 
املجلس أمام احملاكم ولديها 

أكثر من ١٠٠ قضية منظورة 
أمام احملاكم ؟. وأشــار إلى 

اللجنة اكتشــفت أيضا  أن 
أن صاحــب مكتب احملاماة 
جتاوز بحق بعض النواب 
الشرفاء في وسائل التواصل 
االجتماعــي الذين هم ضد 
األمــة  مجلــس  رئيــس 
وسياســته وكتابة املقاالت 
ضدهــم ألنهــم يقومــون 
التشــريعي فــي  بدورهــم 
مجلس األمة. ولفت إلى أن 
اللجنة طالبت باعتبار هذا 
العقد عقــدا تنفيعيا مقابل 
ســب النواب مــن قبل هذا 
الشــخص احملســوب على 
قناة املجلس، متســائال ما 
السبب وراء منح هذا املكتب 
١٨٠ ألف دينار حتى اآلن؟، 
مؤكدا أن هذا العقد ســوف 
يلغى كونه مخالفا للقانون.

اللجنة اكتشفت عقداً استشارياً طالبت بإلغائه كونه مخالفاً 

يوسف الفضالة وشعيب املويزري وخالد العتيبي ود.بدر الداهوم ود. بدر املال خالل اجتماع اللجنة 
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ملشاهدة الڤيديو

فارس العتيبي: هل انتهى 
مشروع «الطيران املدني»؟

الصيفي الصيفي لتخليد 
ذكرى شخصيات راحلة

وّجه النائب فارس العتيبي 
سؤاال الى وزير الدولة لشؤون 
االسكان وزير الدولة لشؤون 
اخلدمــات د.عبــداهللا معرفي 
جاء كالتالــي: منى الى علمي 
ان االدارة العامة للطيران املدني 
لم تنتقل بعد الى املبنى االداري 
اجلديــد، لــذا يرجــى افادتي 

وتزويدي باآلتي:
ـ تاريــخ بدايــة العقــد   ١
ونهايتــه مــع املقــاول، وهل 
صــدر له اي متديد زمني بعد 
انتهائه، وهل صرفت اي دفعة 

له بعد انتهاء عقده؟ اذا كانت االجابة بااليجاب يرجى تزويدي 
باملستندات الدالة على ذلك.

٢ ـ هل طبقت اي غرامات على مقاول املشروع؟
٣ ـ هل مت االنتهاء من املشــروع واســتالمه من املقاول؟ اذا 
كانت االجابة بالنفي فهل اصدرت اي تعليمات ملوظفي االدارة 

باالنتقال للمبنى واستخدامه قبل استالمه؟

النائــب الصيفــي  تقــدم 
الصيفي عن تقدميه ٤ اقتراحات 
برغبــة بإطالق أســماء بعض 
الشخصيات الراحلة على مراكز 
صحية وشــوارع وحدائق في 

مناطق عدة في البالد.
وقــال الصيفي فــي مقدمة 
االقتراح األول: تخليدا لذكرى 
املرحوم بإذن اهللا تعالى فالح 
مطلق هذال الصــواغ، والذي 
كانت له بصمة بناءة في مسيرة 
الوطني والسياســي،  العمــل 
وتقديــرا جلهوده ومســاعيه 

الواضحة في مكافحة الفساد وتعزيز اإلصالح، ووفاء لسيرته 
العطرة التي يشهد له فيها أبناء الكويت. لذا، فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبــة التالي: «تســمية مركز الفنطاس الصحــي التخصصي 
باسم املرحوم بإذن اهللا تعالى فالح مطلق هذال الصواغ». وقال 
الصيفي في مقدمة االقتراح الثاني: نظرا ملا قدمه املرحوم بإذن 
اهللا تعالي مختار منطقة الفنطاس ماجد فالح ســعيد العميري 
من خدمات لســكان منطقة الفنطاس وكذلك ما قدمه من أعمال 
بطولية عندما كان يعمل قياديا باجليش الكويتي أمام االحتالل 
الغاشم على دولتنا احلبيبة الكويت. لذا، فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة التالي: «تسمية أحد شوارع منطقة الفنطاس باسم املرحوم 
بإذن اهللا تعالى ماجد فالح سعيد العميري». وقال الصيفي في 
مقدمة االقتراح الثالث: تقديرا لبطوالت املرحوم بإذن اهللا تعالى 
الشــهيد عبداللطيف عبداهللا حبيب احلمدان، والذي بذل روحه 
في ســبيل الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم، ووفاء خلدماته 
اجلليلة لسكان منطقة الفنطاس من موقعه في جمعية الفنطاس 
التعاونية أثناء الغزو، لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: 
«تسمية حديقة الفنطاس باسم املرحوم بإذن اهللا تعالى الشهيد 

عبداللطيف عبداهللا حبيب احلمدان».
وقال الصيفي في مقدمة االقتراح الرابع: وفاء لذكرى املرحوم 
بإذن اهللا تعالى الشيخ راشد أحمد علي احلقان أحد آباء الدعوة 
في الكويت والعالم اإلسالمي، وحامل لواء التآلف بني املسلمني 
ونبذ اخلالف وتلمس األعذار وتغليب احملبة والدعوة بالرحمة، 
وتقديرا جلهوده احلثيثة ومساعيه املخلصة التي بذلها في خدمة 
اإلسالم والبالد، وتخليدا لسيرته العطرة التي سرت بها الركبان 
على امتداد العالم اإلســالمي. لذا، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
التالي: «تســمية شارع باســم املرحوم راشد أحمد علي احلقان 
مبنطقة الفنطاس، يكون امتداده من بداية شــارع رقم ١ بقطعة 

٢ مرورا بديوان الفقيد وينتهي بانتهاء شارع ١٠٤ بقطعة ٣».

فارس العتيبي

الصيفي الصيفي

«مؤمتر التضامن مع الداهوم»: نثق بالقضاء النزيه

سلطان العبدان

أكد املشاركون في املؤمتر الصحافي الذي 
نظم مساء أمس للتضامن مع النائب د.بدر 
الداهــوم احترامهم للقضاء الكويتي النزيه 
وثقتهم التامة به، مشيدين بالداهوم وسعيه 
احلثيث ملواجهة الفســاد والوقوف بجانب 

املواطنني.
وفي البداية، قال فهد فالح بن جامع: نحن 
شــعب واحد في ظل قيادة صاحب الســمو 
وســمو ولي العهد األمني، ونحن ال نشــكك 

في القضاء أبدا.
من جانبه، قال النائب د.أحمد مطيع «كلنا 
بدر الداهوم، وانت من اشغل الفاسدين، وانت 
أخ وصديق وجار وال نعرف عنك إال الثوب 
النظيف، وإذا مت شطبك فهو شطب للشرفاء».

وأضاف د.مطيع ان قضاءنا عادل ونزيه، 
والكويت اآلن كلها تعتبر بدر الداهوم، ألنك 
تدافع عن احلق من دون مصلحة شخصية، 
ونســأل اهللا إثبات عضويتك، ونحن معك 

نحارب الفساد.
بدوره، قــال النائب محمد املطير ان هذا 
االجتماع من أجل الشــرفاء الذين كانت لهم 
وقفــة جادة ضد الفســاد، وبدر الداهوم هو 
أكثر عضو حصل على شرعية دخوله املجلس 
بســبب حكم محكمــة التمييز، ولكن بعض 

الناس يريدون تشويه هذه الشرعية.
وأضــاف املطير ان الوقفة اليوم (أمس) 

تخص كل شريف بهذا البلد، ونقول للداهوم 
لست وحدك و«يا الشريف لست وحدك ويجب 

ان يكون هذا الشعار لكل كويتي».
وقال النائب د.عبدالكرمي الكندري: نحن 
لــم جنتمع مــن أجل بدر الداهــوم فقط، بل 
اجتمعنا ألن الداهوم ميثل كل شخص يسعى 
لإلصالح، واليوم (أمس) مســاندة الداهوم 
هي اســتمرار لتبني قضايا اإلصالح ودعم 
املصلحني ملواجهة الفاسدين والتضامن مع 

نائب ميثل األمة. 
وأضــاف الكنــدري: اليــوم الفزعــة بني 
احلق والباطل، ونحن ال نتحدث عن قانون 
بــل نتحدث عمن يحــاول ان يضع احملكمة 

الدستورية مبواجهة الشعب.
بــدوره، قــال النائــب الســابق د.عــادل 
الدمخي: سيعملون على إقصائكم من املشهد 
وتشويهكم، ونقول ملنظومة الفساد «معصي 

عليكم». 
وأضاف: يبشــرون انه سيشطب، ولكن 
املشهد واضح، واحلكم على الداهوم هو حكم 
على كل إصالحي وعلى كل من يريد اخلروج 
من هــذا املأزق، وكل مصلح حورب ومهجر 
في تركيا أو غيرها والرسالة اليوم للجميع.
بدوره، قال النائب الســابق محمد هايف 
ان أمر الشــطب مخطط له وال يســتغفلون 
الشارع الكويتي، واحملكمة أصدرت حكمها 
البات وأنهت هذه القضية، ولكن احملاوالت 
لم تنته، وعندما ينتفض الشــارع الكويتي 

ويقف مثل هذه اخلطوة فهو يحذر من التالعب 
باملؤسسات التي يجب ان تكون مستقلة عن 
أطراف الفساد، مؤكدا ثقته بالقضاء «واحملكمة 
الدستورية والقضاء يجب ان يكون مبنأى 

عن اخلصومات والسياسية».
وقال النائب الصيفي مبارك الصيفي ان 
ما نقــوم به نابــع من إميــان الناخبني بأن 
بدر الداهوم رجل نظيف ونزيه، وشــاهدوا 
كيف حاربوا املتواجدين في اخلارج بتركيا 
وكيف مت إقصاؤهم عن املشــهد السياســي 
بتشريعات إقصائية. وأضاف الصيفي: ان كل 
عيون الكويتيني شاخصة على هذه احملكمة، 
وأي إقصاء لبدر الداهوم أو شريف هو قوة 
للفساد، ونحن لن نحيد عن مواقفنا بالدفاع 
عن املال العام واحلريات، وهذا املجلس غير 
طيع للحكومة احلالية مثل املجالس السابقة، 
واليوم لدينا أغلبية برملانية رقابية وأغلبية 
تشريعية، وهذا املجلس يشكل هاجسا وخوفا 
شــديدا للحكومة وقوة الفســاد، وأبشركم 
النائــب د.عبدالعزيز  باإلصالح. وتســاءل 
الصقعبي: كيف تصادر احملكمة الدستورية 
حق النواب وهي مفوضة وليست صاحبة حق 
أصيل؟ واملؤسسة القضائية تهمنا، ويجب 
ان تكون بعيدة عن املمارســات السياســية 
واالستقطابات، ولو حصل انحراف بسلوك 
املؤسسة التشــريعية سيحاسبهم الشعب 
الكويتي وكذلك النواب يحاسبون أي انحراف 
بالسلطة التنفيذية، وأي انحراف بالسلطة 

القضائية «يعني ضاعت الكويت». 
وأكــد الصقعبي بالقــول: نحن محبون 
للسلطة القضائية، ويجب ان تبتعد عن أي 
ممارســات ومحاوالت إقصائية، والوقفات 
التضامنيــة واجبة ومهمة، وأقول لألخ بدر 

الداهوم لست وحدك.
بدوره، قال النائب فارس العتيبي: اليوم 
(أمس) نوجه رســالة ملن يريد ضرب تكتل 
اإلصالح في هذا البلد، ونقول لبدر الداهوم 
لســت وحــدك، واجلميع يشــاهد محاوالت 
اإلقصاء، وهدفنا اليوم اإلصالح السياسي، 
ونؤكد على «العفو الشامل» لنحمي الشرفاء، 
والعفو الشامل عن جميع أبنائنا لتأسيس مبدأ 
اإلصالح، ونحن مسؤولون عن محاربة الفساد 

بكل أنواعه، وال نسمح بضرب املصلحني.
من جانبه، قال النائب خالد العتيبي: ان 
الداهوم وِنعَم الرجل الذي يحارب الفساد، 
زاملته عن قرب «وفي كل موقف جند أبو 
حمــد باملرصاد للفاســدين»، وإذا تنازلنا 
عن موقفنا فســيكون الدور على الكندري 
والســويط واملطيــر، وبــإذن اهللا بوجود 
اإلصالحيني لن نخيب، واليوم رسالة مهمة 
جدا يجب أن يقرأها اجلميع: سياسة تكميم 
األفواه واإلقصاء السياسي لن جتدي نفعا، 
وعلى احلكومة أن تقرأ ذلك جيدا وتسارع 
في طي كل امللفــات، وأنا أؤكد مرة أخرى 
النــواب معك اليوم يا الداهوم، والشــعب 

معك بهذه القضية. 

(زين عالم)أحمد السعدون خالل املؤمتر الصحافيعبداهللا احمليلبي وجابر احمليلبي ومحمد املطير د. بدر الداهوم ومرزوق اخلليفة 
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علي القطان خلفض القيمة الرمزية ألرض مشروع 
غرب وجنوب عبداهللا املبارك إلى ٣ آالف دينار

النائــب د.علــي  قــدم 
القطان اقتراحا برغبة في 
شأن خفض القيمة الرمزية 
لألرض في مشروع غرب 
عبداهللا املبــارك وجنوب 
عبداهللا املبارك من ٥ آالف 

دينار إلى ٣ آالف دينار.
 وجاء في مقدمة االقتراح 
برغبة الــذي قدمه النائب 

د.علي القطان ما يلي: 
قام مجلس الوزراء في 
عــام ٢٠١٤ بتحديد القيمة 

الرمزية لألرض في مشروع 
غرب عبداهللا املبارك بقيمة 
(٥٠٠٠ د.ك) خمســة آالف 
دينار كويتي عن مساحة 
٤٠٠ متر مربع، وفي ٢٠١٨ 
أقر مجلس الوزراء القيمة 
الرمزية كذلك ملن يحصل 
على قسيمة مبنطقة جنوب 
عبــداهللا املبــارك بنفــس 
القيمة وبنفس املســاحة، 
وهــذا مــا أعلنــت عنــه 
املؤسســة العامة للرعاية 

مــن منطقــة عــن غيرها، 
ومن أجل تخفيف األعباء 
عــن املواطنــني وخفــض 
االلتزامات املالية عن كاهلهم 
خاصة بعدما وصلت إليه 
احلالة االقتصادية العاملية 
من انتكاسات والتي أثرت 
علــى الكويت ومــا تلتها 
من أزمات أخرى كجائحة 
كورونا املستجد وارتفاع 
السلع ومتطلبات احلياة 
وغالء مواد البناء، خاصة 

بزيادة األعباء عن نظرائهم 
ويواجهــون بأعباء تثقل 
الكويتية  كاهــل األســرة 
ويضعها في خانة القروض 
وتراكم الديون، لذا فإنني 
أتقــدم باالقتــراح برغبة 

التالي:
يقوم مجلــس الوزراء 
الرعاية  بتكليف مؤسسة 
القيمة  الســكنية بخفض 
الرمزية لألرض في مشروع 
املبــارك  غــرب عبــداهللا 

الســكنية لكلتا املنطقتني 
الســكنيتني، علمــا بأنــه 
بالنسبة للمناطق األخرى 
كمدينــة املطــالع وغيرها 
التي مت تخصصيها كقسائم 
ســكنية مازالــت القيمــة 
الرمزية لألرض مبساحة 
٤٠٠ متــر مربــع مبلــغ 
(٣٠٠٠ د.ك) ثالثــة آالف 
دينار كويتي، حيث انه ال 
يصــح التفرقة في القيمة 
الرمزية ملستحقي القسائم 

أن القيمة الرمزية لألرض 
ســواء في غرب أو جنوب 
املبــارك مبالــغ  عبــداهللا 
فيها مقارنة بأسعار املدن 
واملناطق السكنية األخرى.

وجاء في االقتراح الذي 
قدمه النائب د.علي القطان: 
وال ننســى أن املنتظرين 
الســكنية منــذ  للرعايــة 
سنوات طويلة وهي حق 
مــن حقوقهم التــي كفلها 
الدستور يجب أال يكافأوا 

وجنوب عبــداهللا املبارك 
من ٥ آالف دينار إلى ٣ آالف 
دينار أسوة باملدن األخرى، 
ومدينة املطالع مؤخرا، من 
أجــل تخفيــف االلتزامات 
املالية عن املواطنني واألسر 
الكويتية للحاصلني على 
الرعايــة الســكنية فــي 
تلك املناطق ومســاواتهم 
باحلاصلني علــى الرعاية 
السكنية في باقي املناطق 

األخرى.

لتخفيف االلتزامات املالية عن املواطنني ومساواتهم باحلاصلني على الرعاية السكنية في باقي املناطق األخرى

د.علي القطان

عبداهللا الطريجي يسأل املدلج عن التظلمات املقدمة 
ضد ممارسات تطوير البوابات اإللكترونية

وجــه النائــب د.عبــداهللا 
الطريجــي ســؤاال إلــى وزير 
التجارة وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية فيصل املدلج قال 
فيه: هل قدمت بعض الشركات 
تظلمات ضد ممارسات خاصة 
بتطويــر بوابــات إلكترونية 
إلدارات وزارة التجــارة، وما 
اإلجراءات التي اتخذت حيالها 

ونتائجها؟
واستفســر الطريجي عن 
مبررات طرح هذه املمارسات 
بدال من طرحها وتنفيذها في 
إطــار مناقصة واحدة أســوة 
مبشاريع وطنية كبيرة جلهات 
تتضمن عددا من اإلدارات كما 
حصــل فــي وزارة العــدل او 
مشاريع تتضمن بعض اجلهات 
مثل بوابة الكويت الرســمية 

املمارسات عليها وترتيبها من 
حيث األسعار، وتاريخ تأسيس 

وخبرات هذه الشركات.
وقــال هل متــت مفاوضة 
الشركات األقل سعرا الستيفاء 
املطلــوب فــي املمارســات ام 
مت اســتبعادها دون إجــراء 
أي مفاوضــات؟ وهــل متتلك 
اي مــن الشــركات التي متت 
الترسية عليها اي عقود سابقة 
خلدمات استشارية أو توفير 
عمالة فنية فــي مجال تقنية 
املعلومات في الوزارة؟ وأضاف 
هل تلقت الوزارة أي كتب او 
مراسالت من الشركات العاملية 
بخصوص استخدام تراخيصها 
بدون االلتزام بقواعد وقوانني 
الفكرية  امللكيــة  وسياســات 
التراخيــص؟ وهل مت  لتلــك 

على حده وتســجيلها باســم 
الوزارة مــع كتاب يثبت ذلك 
من الشركة األم، متضمنا قيمة 
الصيانة الســنوية لكل بند، 
كمــا طلب قائمــة التراخيص 
وأعدادهــا وأنواعها لألنظمة 
الســرية واألمــان والتــي مت 
شــراؤها مــن قبــل الشــركة 
املنفــذة، وكذلك أســماء مدير 
املشــروع والســيرة الذاتيــة 
لــه لكل ممارســة علــى حده 
مت تقدميــه من قبل الشــركة 
املنفــذة مــع تقدمي مــا يثبت 
قيــام كل مدير بأعمال اإلدارة 
املطلوبة لكل ممارسة، وأسماء 
والسير الذاتية لفرق العمل لكل 
ممارسة على حده مع تقدمي ما 
يثبت قيامهم بتنفيذ األعمال 

وفق الشروط املطلوبة.

تســلم كتاب من الشركة األم 
يؤكــد أن عمل أنظمة الوزارة 
الذي يشمل نطاق املمارسات 
ونطــاق أنظمــة التراخيــص 
التجارية وغيرها من األنظمة 
قد اســتوفى سياسات حماية 

امللكية الفكرية؟
وطلــب الطريجي تزويده 
بقائمة تشمل أســماء وأعداد 
وأنواع األنظمة والبرمجيات 
والتراخيص التي مت شراؤها 
من قبل الشــركة املنفذة لكل 
ممارسة على حدة وتسجيلها 
باسم الوزارة مع تزويده بكتاب 
يثبــت ذلك من الشــركة األم، 
كما طلب قائمة بأجهزة البنية 
التحتية وأعدادهــا وأنواعها 
والتــي مت شــراؤها مــن قبل 
الشــركة املنفذة لكل ممارسة 

استفسر عن مدى استيفاء أنظمة «التجارة» وتراخيصها سياسات حماية امللكية الفكرية

د. عبداهللا الطريجي

والتي تضم ٥٠ جهة حكومية.
وطلب الطريجي في سؤاله 
أســماء وترتيــب األســعار 
التــي  اخلاصــة بالشــركات 
تقدمت لهذه املمارسات، وأسماء 
الشــركات التي متت ترســية 

أسامة الشاهني: ما أسباب عدم قبول 
خريجي التربية البدنية في التعليم؟

النائــب أســامة  وجــه 
الشــاهني ســؤاال إلى وزير 
التربية وزير التعليم العالي 
د.علي املضف قال في مقدمته: 
يعد تخصص التربية البدنية 
التخصصــات املرغوبة  من 
لدى قطاع كبير من الشباب 
ومن اجلنسني، ويدلل على 
ذلك العدد الكبير من املتقدمني 
لكلية التربية بجامعة الكويت 
والتربية األساسية باإلضافة 
الدارسني باخلارج لهذا  إلى 

التخصص.
إال أننا جند وزارة التربية ترفض تعيني 
كل هؤالء اخلريجني مبهنــة التدريس لعدم 

وجود شواغر لدراسة التربية 
البدنية باملدارس احلكومية، 
ما تســبب فــي إحباط لدى 

أبنائنا اخلريجني. 
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١ ـ ما أســباب عدم قبول 
خريجي التربية البدنية في 
سلك التعليم بوزارة التربية؟

٢ـ  هل قامت وزارة التربية 
بالتنسيق مع جامعة الكويت 
والهيئــة العامــة للتعليــم 
التطبيقي والتدريب ووزارة 
التعليم العالي «البعثات» بشأن سياسة قبول 

دراسة التربية البدنية؟

أسامة الشاهني

«الداخلية»: جلان قيد الناخبني في اجلداول أنهت أعمالها
أصدرت وزارة الداخلية 
بيانا في شأن عرض جداول 
االنتخاب، جاء نصه كالتالي:
الداخلية  تعلــن وزارة 
للمواطنني بــأن جلان قيد 
الناخبــني فــي اجلــداول 
االنتخابية قد أنهت أعمالها 
عــن شــهر فبرايــر، وتعد 
األعمال التي متت في هذه 
الفتــرة ـ والتــي تعــرض 
مبقار اللجان حتى اخلامس 
عشر من مارس وستنشر 

حــق أو من نقلوا موطنهم 
من الدائرة.

ويجوز لكل ناخب مدرج 
في جدول االنتخاب أن يتقدم 
بطلبات اإلدراج واحلذف في 
اجلداول االنتخابية في أيام 
العمل الرسمية في الفترة 
مــن ١-٢٠ مــارس، وذلــك 
إلى مقر اللجنة املختصة، 
وســتقيد الطلبات بحسب 
تواريــخ ورودها في دفتر 
خــاص وتعطــى إيصاالت 

هي موطنه االنتخابي.
ثانيا: لكل ناخب مدرج 
فــي جــدول االنتخــاب أن 
يطلب إدراج اسم من أهمل 
بغير حق أو حذف اسم من 

أدرج بغير حق.
هــذا وســتقوم اللجان 
بالفصل في الطلبات املقدمة 
في هذا الشأن في موعد ال 
يجاوز اخلامس من شــهر 
أبريــل ٢٠٢١ وللجنــة أن 
تســمع أقوال مقدم الطلب 

للطعن في قرارات اللجان 
فــي موعــد أقصــاه اليوم 
العشــرين من شهر أبريل 
٢٠٢١، وستحال هذه الطعون 
فــورا إلى احملكمــة الكلية 
املختصة تطبيقــا ألحكام 
املادة (١٣) من القانون رقم 
(٣٥ لسنة ١٩٦٢) في شأن 
انتخابــات أعضاء مجلس 
األمة والقوانني املعدلة له.

وتود الــوزارة أن تنبه 
السادة الناخبني الكرام إلى 

التي  ملقدميهــا، والطلبات 
يجوز تقدميهــا للجنة في 
هذه الفترة ميكن أن تتناول 

ما يلي:
أوال: لكل مواطن مقيم 
في الدائرة االنتخابية أن 
يطلــب إدراج اســمه في 
جدول االنتخاب اخلاص 
بها إذا كان قد أهمل إدراج 
اســمه بشــرط أن يقــدم 
الدليل على توافر شروط 
الناخب فيه، وان الدائرة 

ومن قدم في شأنه الطلب، 
وأن جتري ما تراه الزما من 

حتقيق وحتريات.
وسوف تعرض قرارات 
اللجان الصــادرة بالقبول 
أو الرفــض مبقــار اللجان 
ابتداء من اليوم الســادس 
حتى اليوم اخلامس عشر 
من شــهر أبريل ٢٠٢١، كما 
ستنشــر هذه القرارات في 
الرســمية لفتح  اجلريــدة 
املواطنــني  أمــام  املجــال 

أهمية تعاونهم في االطالع 
على اجلــداول االنتخابية 
خــالل فتــرة عرضهــا في 
كل جلنــة ملمارســة حقهم 
وواجبهم في تنقية اجلداول 
حتــى تكــون معبــرة عن 
الواقــع، والتقــدم بطلبات 
االعتــراض ـ إن وجــدت ـ 
على القيود والتي ستعتبر 
نهائية بالنسبة إلى كل اسم 
لم يتقــدم أحد باالعتراض 

عليه.

باجلريدة الرســمية أعماال 
مؤقتة، يجوز للناخبني طلب 
تعديلها باإلضافة إليها أو 
احلذف منها، وذلك من خالل 
اطالعهم عليها والتأكد من 
إدراج أســمائهم أو أســماء 
من يجــب إدراجهــم فيها، 
وكذلــك للتأكد مــن حذف 
أســماء املتوفــني، أو مــن 
فقــدوا الصفــات املطلوبة 
منــذ آخر مراجعــة، أو من 
كانت أسماؤهم أدرجت بغير 

مرزوق اخلليفة: فرع لبنك االئتمان باجلهراء
قدم النائب مــرزوق اخلليفة اقتراحا برغبة بفتح 
فرع لبنك االئتمان مبحافظة اجلهراء، وقال في مقدمة 
االقتراح: تعــد محافظة اجلهراء مــن أكبر محافظات 
البالد تعدادا للسكان وملا كان هنالك أراض سكنية مت 
توزيعها على املواطنني كمشروع مدينة املطالع وكذلك 
مشــروع غرب مدينة سعد العبداهللا التي سوف يتم 
توزيعها في السنوات املقبلة، األمر الذي يتطلب فتح 
فرع لبنك االئتمان ألهالي محافظة اجلهراء خدمة لهم 

وسرعة إجناز أمورهم املالية.
ونص االقتراح على: فتح فرع لبنك االئتمان مبحافظة 

اجلهراء.
مرزوق اخلليفة

محمد احلويلة: ملاذا لم يشمل إعالن توظيف 
«نفط الكويت» حملة الدبلوم للتخصصات الفنية؟

حسن جوهر يطالب بتقييم شامل للعملية التعليمية

النائــب د.محمــد  وجــه 
احلويلة سؤاال إلى وزير النفط 
وزير الكهرباء واملاء د.محمد 
الفــارس قال فــي مقدمته: لم 
التوظيــف  إعــالن  يشــمل 
األخير لشــركة نفط الكويت 
للعمل في الشــركات التابعة 
ملؤسســة البتــرول الكويتية 
فبراير - مارس ٢٠٢١ حلملة 
شهادة الدبلوم (التخصصات 
الفنية) العديد من التخصصات 
على سبيل املثال تخصصات 
دبلــوم نقل وتوزيــع كهرباء 
وتخصص تكنولوجيا اللحام 
ودبلــوم تكنولوجيا التبريد 
الهــواء وغيرهــا  وتكييــف 

طالــب النائــب د.حســن 
جوهر بضرورة تقييم العملية 
الدراســية بــكل مراحلها في 
الكويت وأن تقــوم القيادات 
التربوية بالتنسيق والتعاون 
مع اللجنة التعليمية البرملانية 
مــن أجــل مصلحــة الكويت 
وأبنائهــا. وقــال جوهــر في 
تصريــح باملركــز اإلعالمــي 
ملجلس األمة إنه مع استئناف 
الدراســة اليوم «امس»، البد 
أن تكون لنا وقفة مع وزارة 
التربية للبحث في آلية تطور 
التعليم في ظل هذه الظروف 
احلالية. وأوضح جوهر أنه 

بعــد انتهــاء اإلعــالن بفترة 
قصيــرة، حيث حــدد اإلعالن 
من تاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢١ الى 
١٤ مارس ٢٠٢١، ولن يتمكنوا 
من التسجيل بسبب الظروف 
الصحية التي متر بها البالد في 
مواجهة جائحة كورونا والتي 
أثرت على موعد تخرجهم منهم 
طلبة التكنولوجيا الذي كان 
يفترض تخرجهم في شهر ١٢ 
ولكن تأخر تخرجهم. كما ان 
اإلعالن حــدد عمر املتقدم ٢٦ 
عاما و٦ أشهر، فهذا األمر كان 
يجــب ان يراعي أعداد الطلبة 
التي يزيد عمرها على ٢٦ عاما 
الستيعاب أكبر عدد من أبنائنا 

بعــد مرور عــام كامــل على 
جائحــة كورونا فــإن وزارة 
التربية تتبنى سياسات ردود 
العشوائية  الفعل والقرارات 
من دون وجود رؤية واضحة 
وفق جدول زمني محدد حتى 
يكــون لهــا مــردود إيجابي 
للتحصيل الدراســي ألبنائنا 

الطلبة.
واستغرب جوهر التكليف 
الــذي مت ملعلمــات ريــاض 
األطفال من خالل منط جديد 
من األداء الدراســي من دون 
أي حتضير أو تدريب خالف 
ما حدث في الفصل الدراسي 

إغالق اإلعالن بفترة قصيرة؟
٣- ملــاذا لــم تتــم مراعاة 
ظــروف تخرجهــم وتأخرها 
بسبب الظروف التي مير بها 

البلد؟
٤- ملاذا ال يتم متديد عمر 
املتقــدم لإلعالن الى ٢٧ او ٢٨ 
عاما بدال من ٢٦ عاما و٦ أشهر؟ 
ومــا األســس التــي مت عليها 
اختيار عمــر املتقدم أال يزيد 

على ٢٦ عاما؟
٥- ما خطتكم نحو تعديل 
املدة الزمنية لإلعالن وإضافة 
باقــي التخصصــات لكي يتم 
استيعاب أكبر عدد من أبنائنا 

الطلبة وللحد من البطالة؟

على مستوى الدراسات العليا، 
مشــيرا إلــى جتربــة الدمج 
التــي متت في ســنة الغزو. 
واستغرب جوهر أيضا عدم 
وضوح رؤية نظام االمتحانات 
وعدم توافر ضمانات ألن تكون 
االمتحانات عادلة وشــفافة، 
الفتا إلى أن هناك خلال كبيرا 
التعليمية بات  العمليــة  في 
يعاني منه املدرس والطالب 
وولي األمر. وأضاف جوهر أنه 
يقوم حاليا بإعداد حزمة أسئلة 
برملانية حول قضايا تدخل في 
صميم العمل التربوي ورصد 

اجلوانب الفنية.

الطلبــة.  وطالــب بتزويــده 
وإفادته باآلتي:

إدراج  لــم يتــم  ١- ملــاذا 
تخصص دبلوم نقل وتوزيع 
كهرباء وتخصص تكنولوجيا 
اللحــام ودبلــوم تكنولوجيا 
التبريد وتكييف الهواء وباقي 
التخصصــات ضمــن إعــالن 
التوظيــف املذكــور لكي يتم 
استيعاب أكبر عدد من أبنائنا 

الطلبة وللحد من البطالة؟
٢- ملاذا ال يتم متديد فترة 
إعالن التوظيف املذكور أعاله 
الستيعاب أكبر عدد من أبنائنا 
الطلبة ليحق لهم التســجيل 
والذين ســيتم تخرجهم بعد 

األول. وأشــار إلى أن عملية 
التقييــم والدرجــات تتســم 
بالعشوائية وأدت إلى تضخم 
الدرجات بشكل كبير من دون 
أن تكون هنــاك أي ضمانات 
جلودة التعليم واملادة العلمية، 
مؤكدا ضرورة أن يكون هناك 
تأســيس علمــي خصوصــا 
فــي املرحلتــني االبتدائيــة 
واملتوســطة. وحــذر جوهر 
مــن أنه وفي ظــل التحصيل 
الدراســي عن بعد وفي عدم 
وجود تأســيس علمي سليم 
الطلبــة  أبناؤنــا  ســيعاني 
معاناة شــديدة في املستقبل 

د. محمد احلويلة

د.حسن جوهر

الكثير من التخصصات التي 
لم يشــملها اإلعــالن. كما ان 
هنــاك طلبة ســوف تتخرج 

ملشاهدة الڤيديو

أحمد مطيع: استمرار العمل 
في مستوصف «الظهر»  «٢٤» ساعة

قدم النائب د. أحمد مطيع 
العازمي اقتراحا برغبة في 
استمرار العمل مبستوصف 
منطقــة الظهــر طــوال أيام 
األســبوع وعلــى مــدار ٢٤ 
ســاعة مع تزويــده بجميع 
الكوادر الطبية والتمريضية 
واألجهــزة الالزمــة. ونص 

االقتراح على ما يلي:
نظرا ملــا يالقيــه أهالي 
منطقــة الظهــر خصوصــا 
املسنني وذوي االحتياجات 
اخلاصة من إغالق املستوصف 

يوميا في الساعة الثانية عشرة من منتصف 
الليل وتوقفه أيام العطل (اجلمعةـ  السبت) 
الرســمية وذلك مبراجعتهم املســتوصفات 

التي تعمل بنظام ٢٤ ساعة 
واملستشــفيات ورغبــة في 
تخفيف املعانــاة عن أهالي 
تلك املنطقة وتخفيف العبء 
على املراكز واملستشــفيات 
خاصــة ونحــن نعيش في 
هذه الظروف احلرجة بسبب 
ڤيروس كورونا (كوفيد-١٩) 
التي تســتلزم منــا التباعد 
وعــدم التجمع فــي األماكن 
العامــة.  لــذا فإننــي أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
 «اســتمرار العمــل فــي 
مستوصف منطقة الظهر طوال أيام األسبوع 
وعلى مدار ٢٤ ساعة مع تزويده بجميع الكوادر 

الطبية والتمريضية واألجهزة الالزمة».

د. أحمد مطيع

سعود أبوصليب

سعود أبوصليب: احتساب 
عام ٢٠٢٠ عند التقاعد بسنتني

تقدم النائب ســعود أبوصليب باقتراح برغبة 
قال في مقدمته: إنه تقديرا واعتزازا بدور العاملني 
فــي الصفــوف األمامية ملواجهة جائحــة كورونا، 
فأقترح أن حتسب سنه ٢٠٢٠ عن سنتني بالنسبة 

لكل الصفوف األمامية أثناء التقاعد.
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ثالثيني للنيابة لتحريض أربعينية على الفجور بصور مخّلة
محمد اجلالهمة

أحال رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية إلى النيابة 
العامة شــابا كويتيا بتهمة 
حتريض سيدة على الفسق 
والفجور، وذلك بإرسال صور 

مخلة على سناب شات.
امني  وبحســب مصــدر 
لـ«األنباء» فإن املتهم حاول 
االدعــاء بــأن حســابه على 
«ســناب شات» سرق، اال ان 
حتريات املباحث خلصت الى 
تورط املتهم في ارسال الصور 
اخلالعية عن ســبق اصرار 
وترصــد لتحريــض املدعى 

عليها على الفجور.
وعقب انهــاء التحقيقات 
في القضية جرى اغالق ملفها 

تقنيــات املباحــث اجلنائية 
مت حتديد هوية املتهم وهو 
مواطــن يبلــغ مــن العمــر 
٢٨عاما، حيث جرى استدعاؤه 
انكر  بالواقعة  ومبواجهتــه 
التهمة جملة وتفصيال، مقرا 
بــأن ملكية احلســاب الذي 
ارسل منه الصور تعود اليه، 
ولكنه ذكر ان احلساب سرق 

منه في وقت سابق.
وأردف املصــدر بالقول: 
بإجراء املزيد من التحريات 
تبــني لرجــال املباحــث ان 
املتهم هو من ارسل الصور 
وأن مزاعمه بشــأن ســرقة 
احلســاب كاذبــة ويريد من 
وراء االنــكار التخلــص من 
املترتبة  القانونية  التبعات 

على جرميته تلك.

والذي حمــل رقم ٢٠٢١/٢٠٢ 
جنح ميدان حولــي بإحالة 

امللف الى االختصاص.
القضية  وحول تفاصيل 
والتحقيقــات بشــأنها، قال 
مصدر امني ان مواطنة تبلغ 
من العمر ٤١ عاما تقدمت الى 
املخفر وأبلغت بأنها فوجئت 
بعدد من الصــور اخلالعية 
تصل الى حســابها من قبل 
حساب ال تعرفه، وعليه مت 
الطلب منهــا تفريغ الصور 
املرســلة ومــن ثــم جــرى 
تسجيل قضية وإحالتها الى 
اجلهة املختصــة بالتحقيق 
واالستدالل على املتهم وهي 
للمباحــث  العامــة  اإلدارة 

اجلنائية.
وأضاف املصدر: من خالل 

أرسلها لها على «سناب شات» وادعى سرقة حسابه لإلفالت من العقاب

ضبط لص سرق «نارية» بقصد شحنها إلى موطنه بعد «التفكيك»

«شجرة» دفعت «متعرجة» للتوقف االضطراري

مبارك التنيب

كشفت التحقيقات في واقعة سرقة دراجة نارية تعود إلى وافد سوري 
عن لغز اختفاء دراجات نارية تتعرض للسرقة، حيث أقر وافد مصري 
مت ضبطه بســرقة الدراجة انه كان يعتزم شحن الدراجة املسروقة الى 
موطنه بعد تفكيكها بقصد بيعها هناك، فيما ذكر مصدر أمني لـ «األنباء» 
ان املتهم أخضع لتحقيقات إضافية ملعرفة عالقته بسرقة دراجات أخرى 
واتباع النهج نفســه، أي تهريبها الى خارج البالد عبر الشــحن البري 
بعد تفكيكها ومن ثم إعادة جتميعها بعد ان تصل الى وجهتها، هذا ومت 
حتويــل ملــف القضية رقم ٢٠٢١/٨٥ من قضية ضــد مجهول الى أخرى 

ضد معلوم بضبط اجلاني بالدراجة املسروقة.
وتطــرق مصــدر أمنــي الى جهود رجــال املباحــث اجلنائية في فك 
طالسمها، مشيرا الى ان وافدا سوريا يبلغ من العمر ٤٠ عاما، أبلغ مخفر 
ميدان حولي عن سرقة دراجته النارية الفارهة من مقابل منزله وأنه ال 
يستطيع اإلدالء بأي معلومات عن اجلاني. وأردف املصدر بالقول: جرت 
إحالــة ملف القضية الى املباحث اجلنائيــة ليتم عمل التحريات والتي 
خلصــت الى ان املتهم بالســرقة هو وافد مصري مــن مواليد ١٩٨١ ليتم 
ضبطــه وبالتحقيق معه اعترف وأرشــد عن الدراجة النارية وأقر بأنه 
قام بسرقة الدراجة بعدما خدع صاحب كرين بأن الدراجة تخصه وأنه 
يريد ان ينقلها الى محل ســكنه لتعطلها، مشيرا الى انه خطط لتفكيك 
الدراجة الى ٣ أجزاء ومن ثم شحنها عبر إحدى الشركات املتخصصة، 
على ان يقوم شقيقه هناك بتسلمها وإعادة جتميعها وبيعها مرة أخرى.

سعود عبدالعزيز

لعبت شــجرة دورا مهما في عدم اســتمرار مركبة في 
الهرب، حيث اصطدمت بها املركبة، ما دعا قائدها إلى التوقف 
االضطراري، وتبني أنه شــخص متعــاط للمواد املخدرة، 
وكانت برفقته فتاة افريقية في حالة تعاط للمواد املخدرة. 
هذا، وجــرت إحالة املركبة إلى املخفر وقائد الســيارة 

ومرافقته األفريقية إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.
وقال مصدر امني إن دورية تابعة ألمن الفروانية وخالل 
جولــة لها في منطقة الرقعي شــهدت مركبــة تتعرج في 
الطريــق العام، ولــدى الطلب من قائدهــا التوقف رفض 
وحــاول الهرب إال أنه اصطدم بشــجرة، وتبني أن برفقته 
فتاة افريقية حاولت الهرب عن طريق الدخول إلى إحدى 
البنايات ليتم ضبطها، وتبني حيازتهما ملخدر الشبو وأنهما 

في حالة غير طبيعية.

أوهم صاحب كرين مبلكيته لها وتعطلها منه في ميدان حولي

ً الدراجة كانت ستفكك إلى ٣ أجزاء قبل الشحن برا

املركبة في طريقها للحجز

املكراد: مهام اإلطفائيني في غاية اخلطورة 
حلماية األرواح واملمتلكات

وجه رئيس قوة اإلطفاء 
العــام الفريق خالد املكراد 
كلمــة هنأ فيها منتســبي 
قوة اإلطفاء العام مبناسبة 
االحتفــال باليــوم العاملي 
للحمايــة املدنيــة والدفاع 
املدني الذي يصادف مطلع 
شــهر مارس مــن كل عام 
ويحمل شــعارا لهذا العام 
«بتكاتفنا نحمي اقتصادنا».

واستذكر املكراد ما يقوم 
به رجال اإلطفاء في الكويت 
من مهــام صعبة في غاية 

اخلطورة من اجل حماية األرواح واملمتلكات 
واالقتصاد الوطني من خطر احلريق والقيام 
بجميع عمليات االنقاذ والتعامل مع الكوارث 

الطبيعية بأنواعها. 
كما أشار الفريق املكراد 
الى الدور الكبير الذي قام 
به رجال االطفاء بالكويت 
مبســاعدة ودعــم اجلهات 
الصحيــة بالدولــة للقيام 
مبهامها فــي مكافحة وباء 
«كوفيدـ١٩»، سائال املولى 
عز وجل ان يدمي على وطننا 
نعمة األمن واألمان في ظل 
القيادة احلكيمة لســيدي 
حضــرة صاحــب الســمو 
أمير البالد املفدى الشــيخ 
نــواف األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا 
ورعاه، وسيدي ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا.

مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للحماية املدنية والدفاع املدني

الفريق خالد املكراد

حترير ١٩٩٣ مخالفة ملركبات
ودراجات مزعجة في ٢٤ ساعة

محمد اجلالهمة

في إطار مالحقــة املركبات والدراجات النارية والتي 
تصــدر عنها أصوات مزعجة وتســير بســرعات عالية، 
وتنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املرور اللواء جمال الصايغ، شن قطاع املرور يوم أمس 
األول حملة موســعة أســفرت عن حترير ١٩٩٣ مخالفة 
متنوعة بني مخالفة أمن وسالمة والسرعة فوق املعدل، 
وعلــى إثر احلمالت تلك جرت إحالة ١٧٩ دراجة ومركبة 
بواقع ١٦٩ مركبة و١٥ دراجة إلى كراج احلجز، كما أحيل 
١٧ مخالفــا إلــى احلجز التحفظي. وأكــد مصدر أمني أن 
التعليمات الصادرة لقطاع املرور تقضي باالستمرار في 

تنفيذ هذه احلمالت املرورية واألمنية.

في حملة أحيل على إثرها ١٦٩ مركبة للحجز و١٧ مخالفاً للحجز التحفظي

اللواء جمال الصايغ

االمتناع عن عقاب مواطنة
والبراءة ألخرى في سّب بـ«الواتساب»

برأت محكمــة اجلنح 
مواطنة من تهديد مواطنة 
عبــر رســائل واتســاب 
تضمنت عبــارات تهديد 
وإهانــة منافيــة لــآلداب 
العامة، فيما قضت احملكمة 
ذاتها بإدانة املتهمة األولى 
النطــق  باالمتنــاع عــن 
بعقابها. وحضرت احملامية 
مرمي فيصــل البحر أمام 
احملكمــة مؤكــدة انتفــاء 
لــدى  القصــد اجلنائــي 
موكلتهــا املتهمة الثانية، 
الفتــة الــى أن الثابت من 

أوراق التحقيــق أن املتهمــة الثانيــة قد 
أنكرت التهمة املسندة إليها من قبل املتهمة 
األولى، فالثابت أن املتهمة الثانية تقدمت 
إلى اإلدارة العامة للتحقيقات بشــكوى 
ضد املتهمة األولــى وموضوعها جرمية 
سب وقذف واملساس بالكرامة والتقليل 

مــن شــأنها، إضافــة إلى 
املتهمة  التهديد من قبــل 
أن  األولــى، فضــال عــن 
حتريــات ضابط املباحث 
جاءت متطابقة مع أقوال 
املتهمة الثانية ومضمون 
شكواها بأن املتهمة األولى 
قد قامت بإرســال رسائل 
الى املتهمة الثانية حتتوي 
على عبارات قذف وتهديد، 
وقد اعترفت املتهمة األولى 
بإرســال تلــك الرســائل 
للشــاكية بســبب وجود 
خالفــات ســابقة بينهما، 
مشيرة إلى أن املتهمة األولى اتهمت الثانية 
باإلساءة إليها، بيد أن التحقيقات وحتريات 
املباحث جاءت لصالــح موكلتي املتهمة 
الثانية. واســتجابت احملكمة للمحامية 
البحر وقضت باالمتناع عن النطق بعقاب 

املتهمة األولى وبراءة املتهمة الثانية.

احملامية مرمي البحر
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ما هي التوقعات ملستقبل 
السياحة العاملية؟

رؤى اقتصادية

hamedmadouh٩١٩@hotmail.com
حمد عبدالغفور محمد مدوه

اليوتوبيا والدستوبيا!

الزاوية ٩١

@Law _ Alsaidi
احملامي مطلق خميس السعيدي

سجلت وزارة العدل في دولة الكويت أوامر الضبط واإلحضار 
بعدد يفوق ربع مليون بني مواطن ووافد، وما يزيد على ٢٠٠ ألف 
مواطن ومواطنة سجلت بحقهم أوامر الضبط واإلحضار ومنع 
السفر، وهذه اإلحصائية غير دقيقة، حيث إنه ال توجد معلومات 
معلنة للذين ســجلت بحقهم هذه األوامر كونها سرية من قبل 

وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وما يقارب نسبة ٩٠٪ من هذه األعداد تعود لقضايا مالية تبدأ 
من مبالغ صغيرة جدا قد تكون أقل من ٢٠ دينارا، وبعضها يصل 
إلى آالف الدنانير، وأغلبية هذه القضايا لشركات االتصاالت أو 
قروض اســتهالكية أو قضايا فردية أو على أصحاب الشركات 
الصغيرة واملتوسطة من إيجارات أو حقوق عمالية وغيرها من 

القضايا املالية والتي تعتبر قضايا غير جنائية.
والشاهد من ذلك تقوم وزارة الداخلية مشكورة بضبط هؤالء 
املواطنني في مواقع مختلفة قد تكون بحادث أو تفتيش اعتيادي، 
واألمر اجلميل في ذلك عند التأكد من وجود اسمك ضمن أوامر 
الضبط، تتغير املعاملة معك وكأنك هارب من العدالة، ويؤخذ بك 
إلــى منحنى آخر من التعامل ألنك في نظر القانون أنت مطلوب 

ألحكام قضائية.
 ويقوم العسكري الذي يؤدي وظيفته طبعا بالتفتيش الذاتي، 
ويأخذ كل ما لديك حتى هاتفك الشخصي ومحفظتك، وتفتيش 
سيارتك، ويقوم بحجز سيارتك إلى أقرب مخفر ملكان الضبط، 
ومن ثم يبدأ األكشن والذي ليس على البال باقتيادك إلى املبنى 
اجلميل فــي إدارة التنفيذ مبنطقة الصليبيــة، وفي هذا املكان 
طبعا ال توجد أي اشتراطات صحية، واجلميع غير ملتزم بلبس 
الكمامــات وفي غالب األمر اجلميع يقوم بالتدخني دون املراعاة 

لألحوال الصحية للشخص املقتاد لهذا املكان اللطيف.
 والغريب في األمر أن اإلجراءات ال تسمح لك باالتصال بأي 
شخص لتبلغهم أنك محجوز على قضية ما إال عند وصولك في 

مقر مبنى إدارة التنفيذ.
قــد ال تعرف ما هي قضيتــك أو احلكم الصادر بحقك، الن 
وزارة العدل باختصار قامت باسترجاع جميع األحكام الصادرة 
التي لم تنفذ إلى أجهزة وزارة الداخلية حتى لو كانت منذ ٢٠ سنة. 
وإن كنت محظوظا بوصولــك للمكان اللطيف وكان قاضي 
التنفيذ موجودا فأنت في ألطف حال، ما عليك ســوى أن تعرف 
تهمتك من قبل القاضي إن كنت تود تقسيط املبلغ، وفي حقيقة 
األمر وغالبا يكون القاضي ودودا معك، وعلى سبيل املثال إن كانت 
تهمتك املالية بقيمة ألف دينار سيخيرك إذا باستطاعتك دفع ١٠٠ 

دينار دفعة من احلساب والباقي يقسط إلى ٢٠ دينارا شهريا.
 وينتهي األمر بعد أن يقوم أحد أقربائك أو صديق لك بدفع 
املبلع في أقرب مكان لدى وزارة العدل وعادة يكون بفرع مطار 

الكويت الدولي، وبعد ذلك تخرج على الفور.
 وإذا كان حظك ســيئا ومت وصولك ملبنى تنفيذ األحكام بعد 
انتهاء القاضي املناوب من عمله، وليس باســتطاعتك دفع املبلغ 

كامال، فستضطر للبقاء في احلجز إلى اليوم الثاني.
 وان كنــت ترغب في دفع املبلغ كامال فما عليك ســوى أن 
يذهب من ينوب عنك إلى املطار ودفع كامل املبلغ وسيفرج عنك 

باحلال وال داعي حتى الدخول إلى قاضي التنفيذ.
بال شــك ان التجربة مؤملة جدا، خاصة أنك غير معتاد على 
مثل هذه التجربة املريرة وأنت مقتاد بســيارة الشرطة وكأنك 

في «زفة عرسك».
 وحتــى تتفادى هذه «البهذلة»، يجب أن تراجع وزارة العدل 
باســتمرار، وقم بدفع ما هو عليك أو ادخل على قاضي التنفيذ 
وقسط املبلغ قبل اقتيادك من قبل رجال الداخلية، ألن االجراءات 

ال تعرف إن كنت صغيرا أو كبيرا أو رجال أو امرأة.
السؤال هنا: ملاذا تقوم وزارة العدل بأمر الضبط واإلحضار؟ 
وملاذا تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ هذا الضبط؟ كون العالقة بني 
طرفني متخاصمني ماليا، ما احلاجة ألن تقوم الدولة بإدخال نفسها 

كطرف ثالث وتقوم بخدمة التوصيل باملجان ألحد الطرفني؟
وإذا كان أحد الطرفني ال يستطيع الدفع، فلماذا تقوم الدولة 
بزج املتهم بالسجن وتقوم باستضافته واإلنفاق عليه ماديا وهو 
داخل احلبس من مأكل ومشــرب وقد يكون لشهور طويلة أو 
لســنوات ملجرد قضايا مالية ليس للدولــة طرف بها، أال توجد 

حلول أخرى؟!
أعضــاء مجلس األمة، أال ترون أن هــذه قضية مهمة يجب 
حلها؟ أليس هؤالء كويتيني، وأن العدد ال يستهان به، وقد تكون 
أنت من ضمــن ضحايا هذه املصيبة أو والدك ووالدتك أو ابنك 

وأخوك وأختك؟!
 الشق عود.

يقول الفيلســوف واألديب الصيني ليه تسي: فقد حطاب 
فأســه، فشك في أن ابن جاره قد ســرقه، فتتبع احلطاب ابن 
اجلار، فوجد أغلب تصرفاته تدل على أنه إنســان غير سوي، 
فجأة وجد الرجل فأســه، لكنه استمر في تتبع ابن جاره، ليجد 

أن كل تصرفاته سوية. ٭(بتصرف).
 حينما كان فالســفة الغرب يتفننون في تصعيب الفلسفة، 
كان نظراؤهم الصينيون يتفننون في تسهيلها، فتجد أن أغلبهم 
كان يروي القصص والروايات حتى يفهم األطفال فلســفتهم، 
والقصة الســابقة كمثال وضعها أحد أبرز الفالسفة الصينيني 

لتوصيل فكرة وقيمة للجميع.
نحن كعرب اختلفت الفلســفة عندنا بــني ما قبل اخلليفة 
املأمون الذي أمر بترجمة كتب الفلسفة الغربية، وما بعد ذلك، لقد 
كان طابع الفلســفة قبل الترجمة شرقيا في غالبه، والذي مييل 
إلى تبسيط الفلسفة، ويستخدم األساطير والقصص لتوصيل 
األفكار، بينما اختلف الفكر الفلسفي بعد ترجمة كتب الفالسفة 
الغربيني األوائل لدينا، فأضعنا األولى ودخلنا مبشــاكل فكرية 
مزقت احلضارة اإلسالمية حينها ليس لسوء الفلسفة الغربية إمنا 
ألنها دخلت في مجتمع غير مجتمعها فأثرت وتأثرت، والواقع 

حاليا أنها أصبحت جزءا من ثقافتنا.
مشكلة الفلسفة الغربية أنها صعبت الفهم على رجل الشارع، 
لذلك قام الكتاب واألدباء الغربيون باستخدام املسرح لتوصيل 
الفكر الفلسفي، فوصلت األفكار ودخلت أوروبا عصر النهضة 
بعد أن وصلت للناس وشاعت بينهم، نحن كعرب لم نستطع أن 
نبسط الفلسفة، خصوصا من اجلانب األخالقي حتى تصل الى 
عموم الناس، وأعتقد أن الســبب في ذلك يعود الى أن الفلسفة 
الغربية لم تتطور بني ظهرانينا، لذلك فإن اعتماد الفكر الشرقي 
املناسب أكثر لفكرنا قد يكون وسيلة لرفع الوعي في املجتمعات.
وأعتقد أن العرب ميكن أن يســتفيدوا كثيرا من الفلســفة 
والفكر الصيني والياباني كذلك عن طريق ترجمة الكتب والتواصل 
واالحتكاك املباشر مع ثقافة آسيا الشرقية، وال يكون احتكاكهم 
مقتصرا على الثقافــة الغربية، فالتنوع في موارد الثقافة إثراء 
للمجتمعــات أيا كانت، ومن املهم جــدا تكثيف البعثات للصني 
وشرق آسيا بالعموم حتى نفهم أكثر ثقافتهم، السيما أن العالم 

في القريب العاجل سيكون حتت سيطرة اقتصادية صينية.

من متثال املسيح في ريو دي جانيرو إلى 
مدرج وميبلي في لندن مرورا مبتنزه «ديزني 
الند» الترفيهي في كاليفورنيا... حتول بعض 
من أشــهر معالم العالم إلى مراكز للتطعيم 
في إطار جهود التصدي لڤيروس كورونا..

«إن لم تذهب لتلقي اللقاح، جنلب اللقاح 
إليك».. هذا الشعار اعتمدته منطقة رينس 
في شرق فرنســا حيث سيرت السلطات 
احمللية «حافلة تطعيم» لتلقيح املسنني في 

املناطق الريفية.
يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات 
االقتصادية على مستوى االقتصاد العاملي 
وأكثرهــا ديناميكية، فهــو ميثل أحد أهم 
القطاعات التي تســاهم فــي الناجت احمللى 
اإلجمالي وتوفيرا للنقــد األجنبي، وخلق 
فرص العمل، وهو مــا يجعل القطاع أحد 
أهم الفرص املساندة لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة في العديد من الدول النامية. فلقد 
بلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناجت 

اإلجمالي العاملي ١٠٪ في عام ٢٠١٩.
الى أن عصفت تداعيات جائحة كوفيدـ 
١٩ بالســياحة العاملية، ليكــون عام ٢٠٢٠ 
أسوأ عام بالتاريخ مع تراجع مليار شخص 
الســائحني «WTO»، حيث كانت  بأعــداد 
النتشــار اجلائحة تداعيات ملموسة على 
قطاعات السياحة في عدد من الدول العربية 
واخلليجية والتي تعتبر وجهات رئيســية 
للسياحة العاملية، وهو ما يتوقع في ضوئه 
تراجع للعائدات السياحية مثل الشرق األوسط 
تراجعت العائدات بنسبة ٧٥٪، أوروبا بنسبة 
٧٠٪، األميركتني بنسبة ٦٩٪، آسيا ـ احمليط 
الهادي املنطقة التي شهدت أكبر تراجع لعدد 

السياح بنسبة ٨٤٪.
وبالنظر إلى حركة املطارات العاملية، فلقد 
توقع مجلس املطارات الدولي ألميركا الشمالية 
أن يصل فاقد إيرادات املطارات األميركية 
والتكاليف اإلضافية إلى ١٧ مليار دوالر للفترة 
(٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢). كما أعلن مطار دبي الدولي 
انخفاض حركة املسافرين في العام ٢٠٢٠ 

بنسبة ٧٠٪ مقارنة في عام ٢٠١٩.
السياحة  تشير ســيناريوهات منظمة 
العاملية فــي الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ إلى 
أن األمر قد يستغرق عامني ونصف العام 
إلى أربع سنوات حتى تعود السياحة الدولية 

إلى مستويات عام ٢٠١٩.
من ناحية أخرى، أعلنت شــركة توي 
األملانية، أكبر شركة سياحة في العالم، إمكانية 
التعافي السريع لقطاع السياحة الذي تضرر 
بفعل أزمة كورونا، وقال الرئيس التنفيذي 
لتوي أملانيا إن «الرغبة في السفر في الصيف 
على أقصى تقدير، كبيرة، كما تزايد األمل في 
إمكانية أن تصبح الرحالت قريبا متاحة مرة 
أخرى مع التكثيف األوروبي للتطعيمات».

بادئ ذي بدء البد أن نعرف اليوتوبيا 
والدستوبيا حتى ندخل في مغزى املقال!

فاليوتوبيا هي تعريف للمدينة الفاضلة 
التي ذكرها الكاتب توماس مور في روايته 
(يوتوبيا) عام ١٥١٦ في نظرة خيالية تكون 
فيها املجتمعات اإلنســانية والسياســية 

محكومة باملثالية املطلقة!
والتي فرق فيها بني احلكم في أوروبا 
بالعصور الوسطي القائم على اجلشع وهذه 

املدينة الفاضلة التي متناها!
ليفتح للكتاب في ذاك العصر وما تاله 
شهيتهم للكتابة في الواقع اخليالي للمدينة 
السياسية  الكتابات  الفاضلة وانتشــرت 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة التي تتبنى 
العدالة االجتماعية واملســاواة والتوزيع 
العادل للثروات بل وأنشــئت مدن تتبنى 

تلك النظرية!
ولكنها لم تنجح لظروف جلها مالية!

أما (الدستوبيا) فتعني املدينة الفاسدة 
وهي مدينة الدمار والظلم والقتل والفقر 

واحلروب!
وأول من اســتخدم هــذا املصطلح 
الفيلسوف االجنليزي جون سيتوارت ميل 
عام ١٨٦٨ ليوجه نقده للحكومة بســبب 
األراضي االيرلندية مستلهما ذلك من كتابات 
توماس مور وليحذر من خالله السياسيني 
من عوالم قادمة غير مرغوب فيها، وكأنه 

تنبأ باحلروب العاملية بعد ذلك!
اخليال في اليوتوبيا والدستوبيا نراه 
ومازلنا في عاملنا اليوم وأن أردناها يوتوبيا 
سرعان ما أتت الدستوبيا لتغرقنا في أمواجها 

الفاسدة!
انه عالم غريب حقا عالم يصارع ما بني 
الفضيلة والفســاد وكأن النجاح والفشل 
ضدان ال يفترقان أبدا ولكنه حتما فشل 

املتخاذلني دون أدنى شك!
واهللا املستعان

٭ وضوح: نريدها يوتوبيــا وتأبى إال أن 
تكون دستوبيا!

القنصليــات الكويتية بتنظيم خط 
سير العالقني واالتصال الفوري بهم 
وتنظيم الرحالت إلجالئهم وخصوصا 
الرحالت القادمة من لندن حيث تعاملت 
القنصلية الكويتية بالتنسيق والتنظيم 
لعودتهم إلى البالد، أي نقل املواطنني 
الكويتيني العالقني وأقاربهم من الدرجة 
األولى واخلدم املرافقني لهم بشكل 
مباشر من هذه الدول دون احلاجة 
إلى قضاء ١٤ يوما في احلظر خارج 
الكويت، وعليه، فهذا االتصال وما 
تابعه من التقيد الديبلوماسي بأوامر 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد دفعنــي إلى عميق االمتنان 
لوتيرة عمل قنصلياتنا في اخلارج 
والرعاية الديبلوماسية بالتنسيق مع 
طيران البلدان حول العالم وإعادتهم 
إلى رحاب الوطــن، كانت ومازالت 
اخلارجية الكويتية سباقة في جندة 
املستغيث وإغاثة امللهوف من أبنائها 
حتت قيادة سمو أمير البالد نواف 
اخلير لتبقى اخلارجية الكويتية الوتد 
الضارب بعمق الوطن أمام املجتمع 

الدولي وفي ضمير كل كويتي.

الباحثون إلى االثنتي عشــرة نقطة 
(Q١٢) التــي يريدها املوظفون ألجل 
االرتباط واالنخراط باملؤسسة، وكان 
من بينها «آخر ســبعة أيام حصلت 
على اعتراف أو ثنــاء، ألني عملت 

شيئا جيد».
الشكر خلق قومي وطاعة عظيمة 
هللا عز وجل، وكما أنه ســبحانه قد 
أوجب على الناس شكره تعالى على 
ما أنعم به عليهم، فقال تعالى: (ومن 
يرد ثواب اآلخرة نؤته منها وسنجزي 
الشاكرين)، فإنه سبحانه قد أوجب 
شكر الناس على املعروف وربط بني 
ذلك وشكره، يقول النبي ژ: «من 
صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم 
جتدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافأمتوه»، وقال: «ال يشكر 
اهللا من ال يشكر الناس»، وقال الشاعر: 

«ألشكرنك معروفا هممت به 
إن اهتمامك باملعروف معروف»!
فاستمتعوا بلذة شكر اآلخرين، 
وأسعدوهم بالثناء، وتقدير معروفهم 

مهما صغر!

بل مازالت الدميوقراطية تغلب على 
اخلطاب األميركي املوجه إلى مختلف 

شعوب ودول العالم.
إن عالج الدميوقراطية الهشــة 
ال يحتــاج إلى اســتقدام خبراء أو 
استشاريني أو قرارات إيفاد للعالج في 
اخلارج أو عقود استشارية ووسطاء 
وعموالت ولكن العالج بالداخل هو 
األجــدى والتحدي الكبيــر ما دام 
النموذج األميركي قد أصبح هشــا 
بشهادة رئيس الواليات املتحدة في 
أول أيام مزاولة عمله بالبيت األبيض 
بالقيم األميركية ومن  العالم  لقيادة 

بينها الدميوقراطية الهشة.
وهل هشاشة الدميوقراطية وباء 
أو جائحة أو حتــور؟ وهل يتطلب 
عالجها حجرا مؤسسيا أو منزليا أو 
توعية أو إجراءات مشددة أو تعديالت 
تشــريعية أو طعوما واقية أو ضخ 
آن  للمتضررين؟ وهل  مســاعدات 
األوان للتفكير في عالج هشاشــة 
الدميوقراطية ولو باألعشاب التي تنبت 
في تربة العالم الثالث بدال من العالج 
باألدوية والعقاقير األميركية املنشأ.

الزمنية  الفترات  لها وكذلك  املناسبة 
الفاصلة بينها لتعطي أفضل النتائج 

املرجوة، وفق جداول التطعيمات.
نعم، الناس أصبحوا يشــعرون 
بالضجر وامللل من اإلجراءات الصحية 
وما يرافقها من ظروف صعبة صحيا 
ونفسيا وماليا وحتى اجتماعيا، لكن 
كل ذلك من أجلنــا ومن أجل صحة 
أهلنا واحمليطني بنا، وأملنا باهللا كبير 
بأنه ســبحانه وتعالى سيجعل بعد 

عسر يسرا.
ونتمنى من اجلميع عدم التعجل في 
احلكم على األمور، وأن نثق بأصحاب 
الشأن من املتخصصني في مجاالتهم، 
وننتظر النتائج وبعدها نتحول لالنتقاد 
حسب ما نصل إليه وبكل موضوعية، 
فإن أصابوا نثني عليهم ونشكرهم، 
وإن أخطأوا نضع خطأهم أمام عيونهم 

ليحاسب املخطئ عن خطئه.
ودعاؤنا هللا تعالى أن تكلل جهود 
اجلهات املعنية بالنجاح، وأن يعوضنا 
سبحانه عما أصابنا، ويرحم موتانا 

ويشفي مرضانا.

إخالص وسرعة وواجهت التحديات 
التي كانت حتيط بكل دول العالم جراء 
كوفيد-١٩، مبنهجية وزارة اخلارجية 
بالتقيد  باملناشــدات  بدءا  املعهودة 
باإلرشادات الصحية وكانت البيانات 
متتالية فيما تصب في مصلحة اجلالية 

الكويتية في اخلارج.
وإميانا مني بأن اإلعالم الرسمي 
يجب أن يســلط الضوء على عمل 
ممثليــات دولة الكويــت الدؤوب 
في اخلــارج أكثر وأكثر، فكان هذا 
االتصال مــن الصديق العزيز بعد 
عودته إلــى أرض الوطــن مبثابة 
اإلشادة بالتوجيهات السامية والتزام 

في الرغبة في مساعدة اآلخرين. 
ويشــار هنا، الى أن مؤسســة 
Gallup التي تعتبر من أكبر شركات 
االســتطالعات في العالم، قد أعدت 
دراسة حتليلية ملعرفة عناصر ارتباط 
املوظفني بالشركة، فقامت بعقد مئات 
 Focus) من اللقاءات النقاشية املركزة
Group)، واآلالف من املقابالت للموارد 
البشرية في مختلف املؤسسات وعدة 
مستويات في معظم املجاالت، وفي 
العديد من الــدول، وبعدها توصل 

الدميوقراطية، لكــن الدميوقراطية 
غير الهشــة ومبمارسات وأساليب 
جادة وبعيــدة عن األحالم. وعندما 
نعود إلى التاريخ فإننا نعلم أن قيادة 
العاملية  للعالم منذ احلــرب  أميركا 
املبادئ  الثانية كانت تعــرف بقوة 
مثل الدميوقراطية وحقوق اإلنسان 
إلى جانب القوة العسكرية والعلمية 
وثقة العالم في احللم األميركي الواعد 
وكانت الدميوقراطية هي كلمة السر 
أو السالح األميركي الرادع للعديد من 
الصراعات فــي جميع أنحاء العالم، 

أخذمتوها في صغركم وأخذها أطفالكم؟ 
والتي منها لقاحات (شــلل األطفال، 
الكزاز، احلصبة،  السل، اإلنفلونزا، 
الكثير من  الكبد)، وغيرها  اجلدري، 
التطعيمات التي تنتشــر في جميع 
دول العالــم والتي نأخذها ونحرص 
على تطعيم أبنائنا بها، سواء بشكل 
مباشر في املراكز الصحية أو من خالل 
حرص وزارة الصحة على تطعيمهم 
في املدارس وحسب املراحل العمرية 
وموافقتها لتلك التطعيمات، واجلرعات 

هيكل الدولة ليقوى ويشتد عوده في 
الداخل واخلارج مبا يستوجب على 
كل القطاعات السمع والطاعة وااللتزام 
والتقيد دوليا كعضو كويتي فاعل له 
مكانته في املجتمع الدولي وعلى كل 
حال كانت اإلشادات بإجراءات الدولة 
جراء مكافحة الوباء واحملافظة على 
حياة أبناء الشعب في اخلارج محط 
احترام وتقدير من املواطن واملقيم 

واملجتمع الدولي.
والبد لنــا أال نغفل عن التمثيل 
الكويتــي فــي اخلــارج وأقصد 
القنصليــات الكويتيــة التي قامت 
مشــكورة بخدمة أبناء الوطن بكل 

العمل واإلجناز واإلبداع،  مزيد من 
وتشير دراسة حديثة جلامعة نورث 
كارولينا صدرت في ٢٠١٩ بعنوان: 
«منظور جديد للوظائف االجتماعية 
الشكر»  للعواطف: االمتنان وتأثير 
إلى أن التعبير عن االمتنان ال يحسن 
العالقات الفردية فحسب، بل ميكن أن 
يوثق الروابط بني مجموعات بأكملها 
معا، بل ميكن أن يوثق الروابط بني 
مجموعات بأكملهــا معا، حني يلهم 
الشهود، على فعل الشكر واالمتنان، 

االنتخابي. وعندما يشخص الرئيس 
األميركي هشاشة الدميوقراطية فهذا 
يجب أن يكــون انطالقة للحوارات 
املستقلة وصوال إلى عالج الداء الذي 
قد متتد تداعياته إلى أبعد مما نتصور 
إنســانيا وسياسيا واقتصاديا على 

امتداد العالم.
لقد عاش العالم منذ عدة عقود حلم 
الدميوقراطية األميركية ثم استيقظ 
على كلمات الرئيس بايدن ليكتشف 
اجلميع أنه كان حلما وأنه آن األوان 
لنعيش الواقــع ونعيد احلديث عن 

الڤيروس مســتمر حقيقة مثله مثل 
أي ڤيروسات مسببة لألمراض، وهناك 
الكثير من مسببات األمراض ما تزال 
السنني،  معنا منذ عشــرات ومئات 
التطعيمات  تتلقى  العالم  وشــعوب 
املناسبة لها للتخفيف من أعداد اإلصابة 
بها وللتقليل من آثارها، خصوصا أن 
بعضها يعاود الظهور وبكثرة في بعض 

مناطق العالم.
وأســأل غير املقتنعني بتصريح 
الوزيــر: مــاذا عن اللقاحــات التي 

تلقيت اتصــاال هاتفيا قبل أيام 
من أحد املواطنني العائدين بعد قرار 
حظر الطيران، قبل أن تعود الرحالت 
واحلمد هللا بعد التنسيق بني اخلارجية 

وممثليتها في لندن.
وجاء االتصال ليكون نواة هذا 
املقال الذي أضعه بني أيديكم قرائي 
األعزاء، فمنذ أن بدأت جائحة كورونا 
في العام املاضــي كتبت كثيرا عن 
اجلهــود التي قامــت بها احلكومة 
الداخــل واخلارج،  الكويتيــة في 
وعنونت ما بني الســطور املطالب 
التي يريدها الكويتيون وخصوصا 
العالقــون منهم، وكانــت اللفتات 
الكرمية من سمو األمير الراحل قائد 
اإلنسانية الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، وأنزله املولى منازل الشــهداء 
والصديقني محققة، حتى رجع آخر 

كويتي عالق حول العالم.
والبد أن أكتب عن هذا املجهود 
العظيم، ال ســيما ونحن في عهد 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد «نواف اخلير» الذي قطع عهدا 
بالسير على خطى األمير الراحل قائد 
اإلنسانية، كما أن سموه عاهد الشعب 
على النهضة ومكافحة الفساد وتنظيم 

مــا زالت أجمــل اللحظات التي 
أعيشها، عند وضع اللمسات النهائية 
في مســودة كتبي وأبحاثي، عندما 
بالشــكر لكل من ساعدني،  أتوجه 
سواء باالستشــارة أو املراجعة، أو 
التقييــم للصياغــة واحملتوى، بل 
وألي فعل كان من شأنه أن يسهل 
منتجي، وما زلت أذكر، تلك اخلادمة 
الفليبينية، التي شكرتها في مقدمة 
كتابي «كيف ينظرون إلينا؟»، حينما 
بقيت شــهورا تزودني بأكبر كمية 
ممكنة من املشروبات قبل مغادرتها 
املكتب، في فترة اضطررت فيها إلى 
االنشغال في الكتابة والبقاء ساعات 
متأخرة بعد انتهاء الدوام الرسمي.

نحن بحاجة إلى أن نوطن أنفسنا 
على تقدمي الشكر لكل من صنع لنا 
معروفا ولو يسيرا، وأال نشعر باحلياء، 
وأال نخشى من االتهام بتضخيم حجم 

اخلير الذي فعله اآلخرون لنا!
تشير دراسات حديثة إلى التأثير 
اإليجابي للشكر على الدماغ والنظام 
املناعي للجسم، مبا يدفع اإلنسان إلى 

قال بايــدن: تبرئة ترامب تثبت 
هشاشــة الدميوقراطية في بالدنا. 
هكذا كان تصريح رئيس أكبر وأقوى 
دولة في العالم بعد جلسة الكونغرس 
األميركي إثر أحــداث اقتحامه غير 
املســبوقة من قبل، وعندما يصدر 
هذا التصريح من بايدن فإنه يعتبر 
تشــخيصا وليس عالجا أو عالجا 
وتأهيال، فقد كانــت الدميوقراطية 
سلعة رائجة في جميع أنحاء العالم 
بعد احلرب العاملية الثانية ويتشدق 
بها القادة والزعماء واملنظمات الدولية. 
الرئيس األميركي  أن  ولكن يبــدو 
اجلديد أدرك التشخيص ولم يفصح 
عن عالج داء هشاشة الدميوقراطية 
املختلفة، فهو ليس ساللة  بأشكاله 
أميركية فقط بل انتشــر في العالم 
ويقتضي حمالت واســعة للتطعيم 
الشعوب  اإلنساني والسياسي لكل 
من دون أي اســتثناء ألن منظومة 
الدميوقراطية لــن تبقى مع وجود 
واستمرار ممارسات مقيدة حلقوق 
اإلنسان أو متييزية أو ممارسات تقيد 
حرية الرأي أو تدخل في نزاهة النظام 

قالها وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح بكل صراحة وشفافية وبعيدا 
عن أي مجامالت وبناء على آراء طبية 
وعلمية متخصصة، «جائحة كورونا 
لن تنتهي، كوفيد - ١٩ معانا إلى يوم 
القيامة، كوفيد -١٩ خرج عن السيطرة، 
الســبيل  التحصني هو  اآلن أصبح 

للخروج».
وأكثر ما يثير استغرابنا هو كيفية 
تلقي البعض لهذا التصريح، فمنهم من 
قال إنه تصريح غير مسؤول، ومنهم 
من بدأ «التطنز» والتقليل من أهمية هذا 
التصريح ومن دون أي علم أو دراية، 
ومنهم من وصف الوزير بـ«املتشائم»، 
وما إلى ذلك مما شاهدناه وتابعناه عبر 

وسائل التواصل.
لكن ومبــا أن وزير الصحة هو 
طبيب وهناك جلــان صحية ولديه 
معلومات من مصادر علمية وبحثية 
بالڤيروسات واألمراض  متخصصة 
بأنواعها وكذلك بروتوكوالتها العالجية، 
كان على اجلميع أن يأخذ كالمه على 
محمل اجلــد وليس الهــزل، وبقاء 

للود قضية

الضبط واإلحضار 
وخدمة التوصيل 

باملجان
engmahrasheed@gmail.com م.محمود علي رشيد

خارج الصندوق
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والدميوقراطية 
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رمي

كمال
سمك

الرطب
احلالم

بوح

مرتاح
سماء

الصداق
األمني

عبرات

١ - عكس خائن - أعطى ووهب، ٢ - علم مذكر - غزال 
(معكوسة)، ٣ - يود (معكوسة) - انظر بطرف العني، 
٤ - أسي - تضجر متشابهان، ٥ - دق اجلرس - يحل 
ضيفا - وجع، ٦ - افقد توازني، ٧ - دمار (معكوسة) - 
الشد والربط (معكوسة)، ٨ - الطالب لألمر، ٩ - اكتمل 

- يساهر (معكوسة)، ١٠ - نائمون - ود.

أفقياً: عموديًا:
١ - البحر - وتر، ٢ - حزن - ما، ٣ - يزين - ا ا ا، 
٤ - ين (معكوسة) - رل، ٥ - التفاخر، ٦ - رد - 
خدم (معكوسة) - ارن، ٧ - ال - ترغم، ٨ - قمر 

- الصباح، ٩ - ميهل - سب، ١٠ - فرقة ميامي.

١ - أمني - رزق، ٢ - زياد - رمي (معكوسة)، ٣ - يحب 
(معكوسة) - ارمق، ٤ - حزن - متل - ه ه، ٥ - رن - يفد 
- الم، ٦ - اختل، ٧ - خراب (معكوسة) - الصر (معكوسة)، 
٨ - الراغب، ٩ - مت - يسامر (معكوسة)، ١٠ - راقدون - حب.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

صدق أو ال تصدق

٭ في فرنسا ٤٫٤ ماليني سيدة يسكّن 
ويعشن وحدهن في مقابل ٣ ماليني من الرجال 
يعيشون وحدهم. هذا ما اكدته دراسة اجراها 
معهد االحصاء الوطني الفرنسي ومت نشرها 

قبل عدة سنوات.
٭ أفاد استطالع للرأي بأن نصف االميركيني 
تقريبا ال يعرفون ابسط املبادئ العلمية مثل 
دوران االرض حول الشمس مرة كل سنة (او 

كل ٣٦٥ يوما).
٭ استخرج اجلراحون ٢٢٢ مسمارا وقطعا 
معدنية صغيرة من معدة رجل اثيوبي مختل 
عقليا في االربعني من عمره، الغريب في االمر 
ان الرجل كان طبيعيا جدا وال يعاني اال من 
اوجاع بسيطة في معدته، تنتابه من حني آلخر.

٭ حكمت محكمة في والية كارولينا الشمالية 
االميركية ان يدفع احد املطاعم مبلغ ٦٠٠ الف 
دوالر تعويضا المرأة ابتلعت نصف صرصار 
خالل تناولها وجبة من الطعام به، وكان من 
املمكن ان يزيد التعويض الذي حصلت عليه 
املرأة على ذلك لوال هيئة احمللفني اخذت في 
اعتبارها اهمال املرأة التي لم تنظر في طبق 

الطعام قبل أن تأكل.

من كتاب: صدق أو ال تصدق ـ  إعداد: مصطفى علي

عالم التكنولوجيا

كيف تعرف أن جيرانك يسرقون شبكة Wi-Fi اخلاصة بك؟

يجب التأكد من أن كل جهاز متصل بشبكتك 
 «pcmag» هو جهاز ميكنك الوثوق به، ووفقا ملوقع
التقني املتخصص توجد أدوات مجانية ستساعدك 
في رؤية كل شخص على شبكة Wi-Fi اآلن، 

.Wireless Network Watcher ومنها برنامج
برنامج Wireless Network Watcher مجاني 
ومناسب ملستخدمي Windows، ويوفر قائمة 
بكل جهاز متصل حاليا بشبكتك، والستخدام 
هذا البرنامج ما عليك سوى تشغيله، وسيبدأ 
فورا في فحص شبكتك، وسيستغرق هذا 

دقيقة أو دقيقتني.
وميكنك معرفة أن البرنامج يعمل إذا قرأت 
الزاوية السفلية اليسرى «جار املسح» ومبجرد 
الرسالة وستظهر لك  االنتهاء ستختفي هذه 
املتصلة بشبكة «واي  قائمة كاملة باألجهزة 
فاي» اخلاصة بك، ومنها ستحدد إذا ما كان 

هناك جهاز غريب متصل بشبكتك أم ال.
وإذا اكتشفت أن أحد اجليران يسرق شبكة 
Wi-Fi اخلاصة بك، فلن حتتاج إلى مطاردته 
واملشاجرة معه، ألنه ميكنك ببساطة طردهم 
من الشبكة من خالل تغيير كلمة املرور اخلاصة 
بالراوتر، وهذا سيتطلب منك الدخول لصفحة 
بالراوتر، والبحث عن خيار  الويب اخلاصة 
 WPAتغيير كلمة املرور، ثم اختيار أيقونة ٢
لنوع كلمة املرور، حيث يصعب اختراقه أكثر 

من WEP القدمي.
وملزيد من احلماية لشبكتك أوقف تشغيل 
زر WPS الذي ميكنك من الوصول الى شبكة 
اإلنترنت دون احلاجة الى إدخال كلمة املرور، 
إذ إن استمرار تشغيل هذه اخلاصية في جهاز 
الراوتر اخلاص بك سيسهل على األشخاص 
اختراق كلمة مرور Wi-Fi اخلاصة بك، وميكن 
إيقاف هذه اخلاصية من خالل الدخول على 
صفحة إعدادات «الوايرلس» بالراوتر ثم إيقاف 

تشغيلها.
أما إذا كنت من مستخدمي Mac فيمكنك 
االستعانة ببرنامج LanScan ملعرفة من يسرق 
شبكتك، بينما يعد برنامج «Fing» مناسبا ملن 

يستخدمون «اآليفون».

(بوابة تقنية املعلومات)
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«يا وطن».. بانوراما فنية وطنية
عبداحلميد اخلطيب

«يا وطن» بانوراما فنية وطنية خلصت سنوات 
طويلة من احلوارات بني اآلباء واألبناء عن الغزو 
العراقي الغاشــم للكويت، ووثقت ماذا حدث في 
هذه الفترة ومشــاعر الكويتيني وتضحياتهم من 
أجل الدفاع عن بلدهم، وكيف قدموا أرواحهم ثمنا 

للكلمة والتحرير.
البانوراما من تأليف أمين احلبيل، وقام باألداء 
التمثيلي فيها الفنان القدير عبدالعزيز احلداد الذي 
أمتعنا بأسلوبه القصصي الهادئ، وشاركه الفنان 
الشاب أحمد بن حسني، حيث جسدا اجليل الذي 
عاش فترة الغزو بكل تفاصيلها واألجيال اجلديدة 
التي حتتاج إلى معرفة تاريخها للبناء عليه ملستقبل 
أفضل، وقدمهما املخرج حمد النوري في صورة 
رائعة برؤية توثيقية مليئة باملشاعر واألحاسيس 

لذكريات ومواقف وبطوالت ال ميكن أن تنسى.
وفي تعليق له على ردود األفعال التي حصدها 
العمل بعد عرضه على شاشــة تلفزيون الكويت، 
قال الفنان القدير عبدالعزيز احلداد: الرسائل التي 
تلقيتها كلها إشــادة وبكاء ألنها المست املشاعر، 
واجلميع اتفق على أن االبداع كان في بساطة الطرح 
واإلخراج، داعيا املولى عز وجل أن يحفظ الكويت 

وأهلها من كل مكروه.

وتضمنــت البانوراما أغنية «يا وطن»، كلمات 
الشاعر أحمد الشــرقاوي وغناء أحمد احلريبي 
وأحلان وتوزيع جاسم اخللف، والتي يقول مطلعها: 
«بني الرجا واليأس والدنيا ظلمة وغير.. طلت علينا 
الشمس بالنور والتحرير.. يا وطن مالنا سواك.. 
يا وطن كلنا فداك.. يا ذكرى عشــناها في حلوها 

ومرها.. أبدا ما ننساها ونعيش ذكراها».

من جانبه، وجه املخرج حمد النوري من خالل 
«األنباء» الشــكر إلى فريق العمل بالكامل، وفي 
مقدمتهم الفنان عبدالعزيز احلداد واملطرب أحمد 
احلريبي، كما شكر قطاع اإلعالم اجلديد إلخراج 
هذه البانوراما الفنية الوطنية بهذا الشكل املتميز 
الذي حاز رضا مشاهدي تلفزيون الكويت مبناسبة 

األعياد الوطنية.

عمل مليء باملشاعر ومبواقف وبطوالت ال تُنسى

احلداد وبن حسني أمام لوحة تُعبِّر عن حترير الكويت

املخرج حمد النوري مشهد من البانوراما

أحمد احلريبي في مشهد من األغنية

عبدالعزيز احلداد: اإلبداع كان في بساطة الطرح واإلخراج
حمد النوري: أشكر فريق العمل بالكامل وقطاع اإلعالم اجلديد

اإلماراتية أمل محمد لـ «األنباء»:
استمتعت بـ «حني رأت» رغم احلجر اجلزئي والكلي

حاورها - ياسر العيلة

الفنانــة اإلماراتية 
تتمتــع  محمــد  أمــل 
بحــس فكاهــي وروح 
كومـيـديـــة جعـلتـها 
تدخل قلوب املشاهدين 
بشكل مباشر من خالل 
املســرحية  أعمالهــا 
والتلفزيونيــة، وآخر 
كان  األعمــال  هــذه 
مسلسل «بنت صوغان» 
الذي عرض في شــهر 

رمضان املاضي.
أمــل التــي تتواجد 
الكويــت  حاليــا فــي 
مسلســل  لتصويــر 
«سرك اخلافي» واالتفاق 
على عدد من املشاريع 
الفنية اجلديدة التقتها 
وحتدثــت  «األنبــاء» 
معها عن جديدها وعن 
مسلسلها اجلديد «حني 
رأت» الــذي انتهت من 
تصويره مؤخرا، فكان 

هذا احلوار:

ليلى عبداهللا، وبشكل عام عالقتي طيبة 
مــع اجلميع من زمالئي وزميالتي، ما 
عندي احد احســن من الثاني، وكل ما 

يربطنا ببعض هو الشغل.

التي جتدين نفسك  ما نوعية األعمال 
فيها كممثلة؟

٭ بطبعي أحب األعمــال الكوميدية، 
لكنها أصعب من األعمال التراجيدية، 
وآخر هذه األعمال الكوميدية مسلسل 
«بنت صوغان» مع الفنان القدير أحمد 
اجلسمي، والذي قام بدور أبي في العمل، 
والفنانة رزيقة طارش والتي قامت بدور 
جدتي، والفنانة نيفني ماضي، والعمل 
من تأليف وإنتاج جمال سالم وإخراج 
عارف الطويل، وقد حقق أصداء جميلة 
وقت عرضه في رمضان، كما شاركت 
في حلقتني من مسلسل «رقم احلظ ٧» 

مع الفنانة هيا عبدالسالم.

هل أنت دارسة للتمثيل؟

ما سبب تواجدك حاليا في الكويت؟
٭ أتواجد لتصوير املسلســل اجلديد 
«سرك اخلافي» مع املخرج مناف عبدال، 
باإلضافة لوجود اكثر من مشروع جاٍر 

االتفاق عليها حاليا.

في البداية خلنا نعّرف اجلمهور الكويتي 
بأمل محمد؟

٭ أنــا مذيعة وممثلة إماراتية، قدمت 
أعمــاال كثيرة في االمــارات واخلليج، 
وكانت بدايتي من خالل مسلسل كويتي 
بعنوان «رحلة شــقى» عام ٢٠٠٧ مع 
النجم الكبير سعد الفرج والذي رشحني 
لهــذا العمــل الكاتــب االماراتي جمال 
سالم عندما كان مديرا لقناة االمارات 
وشاهدني وقتها في احدى املسرحيات 

ورشحني للدور.

وما أبرز األعمال التي قدمتيها في الدراما 
اإلماراتية؟

٭ البداية كانت مع مسلســل «عجيب 
غريب» مع الكاتب جمال سالم أيضا، 
ومن بعدها مسلسل بعنوان «بنات آدم» 
ثم توالت األعمــال، وآخر عمل قدمته 
كان في رمضان املاضي بعنوان «بنت 
صوغان» وهو مسلسل إماراتي تراثي 
كوميدي، وباملناسبة كل أعمالي كانت 
خاصة بشــهر رمضان فلم يسبق لي 
أن قدمــت عمال دراميا خارج املوســم 

الرمضاني.

كلمينا عن شكل عالقتك بزمالئك الفنانني 
ومن القريبني منهم إليك؟

٭ في الكويت صديقتي وأكثر واحدة 
متواصلة معها هي الفنانة شهد الياسني، 
ونحــن أصدقاء من قبل ان منثل معا، 
فنحن صديقات من عمر، وأيضا الفنانة 

٭ ال، دراســتي بعيدة جدا عن مجال 
التمثيل.

أدائك لتصبحي  كيف استطعت تطوير 
ممثلة؟ وهل تقبلني النصيحة أم ال؟

٭ ال يوجد إنسان ما يحتاج للنصيحة، 
فكلما تعمقت في الفن ستتعلم أشياء 
جديدة وتكتسب خبرات، وأنا اعتبر 
كل مسلسل أشارك فيه مبنزلة ورشة 
أتعلــم منه ألن فيه اســاتذة وجنوما 
استفيد من خبراتهم واعتبرها فرصة 
للتطوير من نفسي كممثلة، وكل كلمة 
أو نصيحة تأتي من مخرج أو جنم أو 

حتى فنان مبتدئ أنا أتقبلها.

ما اكثر مدح سمعتيه وأسعدك؟
٭ في نهاية كل عام أختي تقول لي «انت 
تطورتي لألحسن» وإذا ما قدمت شيء 
حلو تقول لي في وجهي «انت تلوعني 
الچبد»، فأكثر شــيء يسعدني عندما 
يقول لي الناس «احنا شفنا الفرق في 

ادائك وين كنت ووين وصلت»، فهذا 
الكالم يعطيني دافعا بأن اشتغل على 

نفسي اكثر وأقدم أفضل ما عندي.

وما النقد الذي أغضبك من قبل؟
٭ أنا إنسانة بشوشة وكل شيء آخذه 
بضحك وبطاقــة إيجابية، وأي كلمة 
اســمعها ال افســرها باملعنى السيئ، 
فرمبا قائلها يريد استفزازي، ولكنني 
آخذها بروح حلوة، على سبيل املثال 
دائمــا يقولون لي «انت ســريعة في 
الــكالم» وهذه حقيقــة، ولكن أحيانا 
البعض يقولها بأسلوب وقح فأضحك 

وهم «يحترون».

اننا نفتقد في اخلليج  ما تفسيرك في 
لفنانات في مجال الكوميديا؟

٭ ألن الكوميديا صعبة جدا، فبسهولة 
تستطيع ان تبكي املشاهدين لكن حاول 
ان تضحكهم ستجد املوضوع صعبا 

جدا.

حدثينا عن مشاركتك في مسلسل «حني 
رأت»؟

٭ سعيدة باملشــاركة في هذا العمل، 
ومثلما ذكرت فكل مسلسل جديد لي 
أعتبره ورشة عمل، و«حني رأت» مبا 
يضمه من أسماء كبيرة مثل خالد أمني 
وهو فنان أكادميي وغيره من الفنانني 
تعلمت منهــم الكثير، وهو من انتاج 
«اكتف ميديا» للمنتج محمد حســني 
وإخراج حســني دشتي ومت تصويره 
في بلغاريا، وقد استمتعت جدا بأجواء 
التصوير بالرغم أنه مر علينا حجر كلي 
وحجر جزئي ملدة ٧٠ يوما، كنا خاللها 
مبنزلة العائلة الواحدة، ومنتج العمل 
محمد حســني واملخرج حسني دشتي 
وفروا كل األجواء لنجاح العمل الذي 
جســدت من خالله شخصية «مرمي» 
الفتاة اخلليجية التي تعيش في دولة 
أوروبيــة ومتر بأحــداث كثيرة، وأنا 
ســعيدة جدا ومتحمســة لهذا العمل 
بشكل كبير كمشاهدة وليس كفنانة.

ذكرت أنك درست استخبارات.. ماذا قصدِت؟
٭ حاليــا أحضر ماجســتير في هذا 
املجــال، فأنا درســت عالقــات دولية 
وعندما فكرت اكمل املاجستير درست 

استخبارات وأمن قومي.

الفنانني  زمالءك  أن  كالمك  من  أفهم 
سيشعرون باخلوف منك في كواليس 

األعمال؟
٭ (ضاحكة).. ال، لن يخافوا، ودعني 
اشرح لك ملاذا اجتهت لهذا املجال، في 
البداية درســت سنة واحدة في كلية 
اإلعالم، ولكن دكتور هناك قال لي إن 
دراستي لإلعالم لن تنفعني ألنني من 
األساس متواجدة في املجال اإلعالمي، 
ونصحني بدراسة العالقات الدولية، 
وعندمــا درســت هذا املجــال احببته 
بالفعل، وتخيل ان البنات الالتي درسن 
معي استخبارات وعالقات دولية كّن 

اكثر من الشباب.

ر «ماجستير» في االستخبارات واألمن القومي ُحتضِّ

أتكلم بسرعة وأختي قالتلي «انتي تلوعني الچبد»
أحب الكوميديا.. وشهد الياسني وليلى عبداهللا صديقتا العمر

فريق عمل «حني رأت» 
تأليف الكاتب محمد حسن أحمد، وإخراج حسني دشتي، وبطولة نخبة 
من النجوم: من الكويت خالد أمني وليلى عبداهللا وعلي احلسيني وعبداهللا 
الزيد، ومن تونس امين مبروك، ومن العراق عزيز خيون ومن ســورية 
طــالل مارديني، ومن لبنان رنني مطر، ومن الســعودية رمي العلي، ومن 

اإلمارات أمل محمد، والعمل انتاج «اكتف ميديا» للمنتج محمد حسني.

«قارئة الفنجان» يعرض ١٢ اجلاري

السعودية والكويت.. تاريخ راسخ

كشــفت منصة «شاهد» 
الرســمي  البوســتر  عــن 
ملسلســل «قارئة الفنجان» 
الــذي ســتبدأ بعرضــه ١٢ 
اجلاري عبر منصتها، وهو 
 Eagle Films من إنتاج شركة
جمال ســنان، إخراج محمد 
جمعــة، تأليف إياد صالح، 

وقصة هاني سرحان.
والعمــل بطولة النجوم 
أحمد فهمي، باســم مغنية، 
ورد اخلــال، روان مهــدي، 
أحمد شــعيب، يارا قاســم، 
الليثــي، تاتيانــا  محمــود 
مرعب، فادي ابراهيم ونخبة 
من أبرز النجوم، في خلطة 
الفتة لقصة غريبة جدا تدور 
أحداثها حول مجموعة شباب 
وشابات يتورطون في دخول 
عالم غريب بسبب تطبيق 
أو Application يتنبــأ مبــا 
سيحدث لهم، لتتوالى أحداث 
مثيرة ومفاجآت تغير مجرى 

حياتهم.

عاشــت كويــت العز وعــاش أبطالها
حلفادهــا والوفــا  العروبــه  أهــل 
ونــواف األحمــد عشــت يــا ُربانهــا
اللــي رامهــا وولــي عهــده مشــعل 
الغاليــه بنحبهــا الكويــت  وهــذي 
ِبكونهــا النســاء  فخــر  ونســائها 
بعالمهــا ورمزهــا  جتــدد  عيــد 
واستبســل األبطــال فــي ميدانهــا
برضهــا ونحيــا  واحــد  مصيُرنــا 
وإخوانهــا أهــل الكــرم فــي أرضهــا
أفالكهــا رمــز اإلخــاء ومــن يــروم 
أرجائهــا ُكل  ســاد  قــد  وأمنهــا 

فــي ظــل رب العــرش ثــم أمجادهــا
جليالهــا وقــادًة  الشــجاعة  أهــل 
البســاله وكلمتــه قــد قالهــا فيــه 
نالهــا قــد  بالعهــد  منهــم  الــكل 
وشعب الكويت شــعبًا وفي برجالها
يــا كويــت بفراحهــا عيــد عليكــم 
جيــش حتدى الغــزو فــي حتريرها
قالهــا العروبــة  فهــد  قالهــا  قــد 
وهــذي الســعودية تعايــد أهلهــا
الســالم ورمزهــا الكويــت دار  دار 
رخاءهــا ودام  جــارة  لنــا  دامــت 
دامــت بــالد العــز ويحيــا شــعبها

تفاعــال مع احتفــاالت اململكة العربية الســعودية الشــقيقة بالعيد الوطني 
للكويت الـ ٦٠ ومرور ٣٠ عاما على يوم التحرير من االحتالل العراقي الغاشــم، 
كتب الشاعر حمدان الفضلي املالكي أبياتا شعرية حتمل بني طياتها معاني الوفاء 

واحملبة واألخوة بني البلدين يقول فيها:

«املنصة» مستمر بنجاح كبير

الكبيــر  النجــاح  بعــد 
الذي حققه اجلــزء األول من 
«املنصــة» الذي عــرض عبر 
العامليــة   NETFLIX شــبكة 
وقناة أبوظبي محققا نســبة 
مشاهدة مرتفعة وجدال واسعا 
في كل أنحاء الوطن العربي، 
تستمر شــركة «فيلم جيت» 
لإلنتاج بالتعاون مع شــركة 
«الكلمة» لإلنتاج في استثمار 
هذا النجاح، بجزء ثان سيبصر 
النــور قريبا، مــع نخبة من 

جنوم الدراما العرب.
العمــل هو أول مشــروع 
إماراتــي يتــم عرضــه علــى 
NETFLIX فــي جميــع أنحاء 

العالــم، ومتيز فــي موســمه األول بأبطاله 
النجوم: مكســيم خليل، عبد احملسن النمر، 
سلوم حداد، معتصم النهار، أحمد اجلسمي، 
سامر إسماعيل، خالد القيش، ياسر النيادي، 
مهيرة عبدالعزيز، لني غرة، شادي الصفدي، 
خالــد الســيد، عالء الزعبي، رهــام القصار، 
جابر جوخدار، نورا العايق، وغامن الزرلي، 
ويضم في موسمه الثاني شخصيات جديدة 
وجنوما من مختلف اجلنسيات، حيث انضم 
النجم السوري باسم ياخور بشخصية الفتة 
ومختلفة، كذلك يشارك بدور محوري النجم 
املصري سيد رجب، وكل من أويس مخلالتي، 
نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، وائل 
زيدان، أسامة حالل، مؤيد اخلراط، اإلماراتي 
مد ردبان، والتونسية صابرينا، باإلضافة إلى 
التجهيز النضمام ميســون أبوأسعد وجفرا 

يونس وسعيد الريسي الحقا.

وقامت «فيلم جيت» باالنتهاء من تصوير 
اجلزء الثاني على الرغم من الصعوبات الناجتة 
عن جائحة كورونا، مع التأكد من اتخاذ كل 
االحتياطات الالزمة لضمان سالمة فريق العمل. 
وتخطط الشــركة لعــرض اجلزء الثاني من 
املسلسل في األسبوع األول من شهر أبريل.

ويحمل اجلزء القادم في أحداثه الكثير 
من التشــويق حلكاية لفتــت الرأي العام 
تخص شــقيقني يحصالن على معلومات 
سرية، يحاول أحدهما االحتفاظ بها لنشرها 
على منصتــه الرقمية الشــهيرة، فيدخل 
بصراعــات يدفع فيها الكثيــر من األثمان 
هو وعائلته املفككة أصال وشقيقه وكل من 
يحيــط بهم. والالفــت أن العمل مت بإنتاج 
وإشراف عام من املخرج واملنتج والكاتب 
اإلماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وهو 
من إخراج املخرج املصري ياســر ســامي 

وكتابة السوري هوزان عكو.

جنوم الوطن العربي ينضمون للجزء الثاني الذي يعرض في أبريل

سلوم حداد

أحمد اجلسمي أثناء التصوير
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١٩٢٪ قفزة بأرباح «بورصة الكويت» إلى ٢٨ مليون دينار في ٢٠٢٠
أعلنت بورصة الكويت عن 
نتائجها املالية للسنة املنتهية 
في ٣١ ديسمبر من ٢٠٢٠، إذ 
حققت الشركة أداء استثنائيا 
بأرباح صافية بلغت نحو ٢٨ 
مليون دينــار، محققة بذلك 
قفزة بنسبة ١٩١٫٧٪ مقارنة 
بأرباح عام ٢٠١٩، والتي بلغت 

٩٫٦ ماليني دينار.
وأوضحــت الشــركة في 
بيــان صحافــي، أن إجمالي 
أصولهــا بلــغ نحــو ١٠٤٫٢ 
ماليــني دينــار، أي بزيــادة 
نســبتها ١٨٧٫٨٪، مقارنــة 
بعام ٢٠١٩، حيث بلغ إجمالي 
األصول حينها ٣٦٫٢ مليون 
دينار، بينما ارتفعت حقوق 
املساهمني بنسبة ٦٤٫٥٪ من 
٣٢٫١ مليــون دينار في ٢٠١٩ 
إلى ٥٢٫٨ مليون دينار للسنة 
املنتهية في ٣١ ديســمبر من 

عام ٢٠٢٠.
كما أعلنت الشــركة عن 
زيادة إيرادات التشغيل إلى 
نحو ٢٢٫٢ مليون دينار، أي 
بنســبة بلغــت ٥٦٫٣٪ عــن 
إيراداتها في ٢٠١٩ التي بلغت 
آنــذاك ١٤٫٢ مليــون دينار، 
وبذلك وبلغت قيمة ربحية 
السهم ١٢٨٫٥ فلسا، مقارنة بـ 
٤٧٫٨ فلسا في عام ٢٠١٩، أي 

بزيادة نسبتها ١٦٩٪.
وفي هذا السياق، أوصى 
مجلس اإلدارة في االجتماع 
الذي عقد أمس، بتوزيع أرباح 
نقدية بقيمة ٤٠ فلسا للسهم 
الواحــد (خاضعــة ملوافقة 
اجلمعية العمومية واجلهات 

املختصة).
وتعليقا على هذه النتائج، 

الشرق األوسط، وسوق مال 
مصنفا من قبل أبرز مؤشرات 

التصنيف العاملية».
وأضاف احلميضي: «على 
الرغم من الظروف غير العادية 
التي أفرزتها جائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد، استمرت 
بورصــة الكويت بسلســلة 
البارزة وواصلت  إجنازاتها 
استراتيجيتها سعيا لوضع 
ســوق املال الكويتــي على 
خارطة االستثمار كأحد أفضل 
األسواق املالية في املنطقة، 

واملنتجات املتوافقة مع أعلى 
الدوليــة والتــي  املعاييــر 
تتماشــى مع رؤية الشركة 
الهادفــة إلى تطوير ســوق 
مال ذي ســيولة وشفافية، 
ما يتيح للمصدرين إمكانية 
الوصــول الفعــال إلى رأس 
املال، ويخلــق فرص عوائد 

متنوعة للمستثمرين.
حتسني كفاءة وجاذبية السوق 

مــن جانبه، قال الرئيس 
الكويت  التنفيذي لبورصة 

الرئيسية لهذا العام، والتي 
تضمنت إدراج أسهم شركة 
شــمال الزور األولى للطاقة 
واملياه وإدراج أول صندوق 
عقــاري مدر للدخــل «بيتك 
كابيتال ريــت» كما جنحت 
الشركة بالتعاون مع منظومة 
الســوق بعملية إدراج سبع 
 «MSCI» شركات في مؤشرات
لألسواق الناشئة بعد ترقية 
الكويت إلى «سوق ناشئ»في 

نهاية عام ٢٠١٩».
وأشــار الــى أن عمليــة 

ومن الكيانات احلكومية التي 
مت خصخصتها بنجاح. وقال: 
أود أن أتقدم بجزيل الشكر 
إلــى اإلدارة التنفيذية وكل 
موظفي بورصة الكويت على 
مساهماتهم في مسيرة تطور 

الشركة».
وأشــار الى ان أبرز هذه 
أســهم  إدراج  اإلجنــازات 
الشــركة في الســوق األول، 
والذي يعتبر ثمرة احلصاد 
جلهود الشركة املتواصلة منذ 
تأسيسها، فضال عن اخلدمات 

محمد العصيمــي: «تواصل 
الشــركة العمل على تطوير 
بنيتها التحتية وإطار العمل 
التشغيلي وتستمر بالتزامها 
لتحســني كفــاءة وجاذبيــة 
الســوق الســتقطاب  وأداء 
املزيــد مــن رؤوس األموال 
مــن املســتثمرين احملليــني 

والدوليني».
وأضــاف العصيمي: «إن 
بورصة الكويت أحد املرافق 
احليوية التي اســتمرت في 
العمل لتنجز جميع مشاريعها 

 «MSCI» االنضمــام ملؤشــر
أدت لتسجيل قيمة تداوالت 
قياســية في الســوق بلغت 
٩٦١٫٦ مليــون دينار، والتي 
تعــد من أعلى قيــم التداول 
في يوم واحد بتاريخ السوق 
وقيمــة غيــر مســبوقة من 
األمــوال  رؤوس  تدفقــات 
الــى  األجنبيــة، باإلضافــة 
زيادة االستثمارات االجنبية 
في الكويــت وارتفاع ملكية 
املســتثمرين األجانــب فــي 
الســوق األول بنسبة تصل 

إلى ١٣٪. 
كما مثلت تدفقات التداول 
للمســتثمرين األجانــب ما 
يقارب نسبة ٢٤٪ من قيمة 
التداوالت في عام ٢٠٢٠، وبلغ 
إجمالي األسهم املتداولة في 
عام ٢٠٢٠ أكثر من ٥٢ مليار 
سهم، بزيادة نسبتها ٣٣٪ عن 
إجمالي الـ ٣٩ مليار سهم لعام 
٢٠١٩، والذي شكل استمرارا 
لالستراتيجية الفعالة التي 
انتهجتهــا بورصة الكويت 
خللــق بيئــة اســتثمارية 

جاذبة. 
وختم العصيمي حديثه، 
مشددا على ان بورصة الكويت 
تعمل لتنمية سوق مالي قوي 
يتمتع بالسيولة واملصداقية، 
قادر على فتح املجال بشكل 
فعــال أمام اجلهات املصدرة 
املاليــة للتواصل  لــألوراق 
مع أصحاب رؤوس األموال 
واملستثمرين مبا يتيح فرصا 
حقيقية متنوعة للعائد على 
االستثمار، ويساعد على خلق 
سوق مالي متطور ورائد على 

املستوى اإلقليمي.

١٨٨٪ قفزة بأصول الشركة إلى ١٠٤ ماليني دينار.. وتوصية بتوزيع ٤٠٪ أرباحاً نقدية

محمد العصيمي حمد احلميضي

قــال رئيــس مجلــس إدارة 
شركة بورصة الكويت حمد 
احلميضي: «حققت بورصة 
الكويت أرباحا صافية بقيمة 
بلغت نحو ٢٨ مليون دينار 
محققة قفزة بنسبة ١٩١٫٧٪ 
مقارنــة بصافــي أرباح عام 
٢٠١٩. وقــد جاء هــذا األداء 
نتيجة للتطوير والتحسني 
الســوق،  املســتمرين فــي 
إذ أحرزنــا تقدمــا كبيرا في 
مســيرتنا لنكــون بورصة 
أوراق مالية رائدة وبارزة في 

احلميضي: أحرزنا تقدمًا كبيرًا 
مبسيرتنا لنكون بورصة رائدة 

باملنطقة.. وسوق مال مصّنفًا عامليًا

العصيمي: نواصل تطوير اإلطار 
التشغيلي وحتسني كفاءة وجاذبية 

السوق الستقطاب رؤوس األموال

الكويتيون يكثفون مشترياتهم في «البورصة» بصافي ٥٢٫٦ مليون دينار
عالء مجيد

شهدت تعامالت املستثمرين األجانب في بورصة 
الكويت خالل أول شهرين من ٢٠٢١، صافي شراء 
بقيمــة ٣٫٩٧ ماليني دينار (ما يعادل ١٣٫١ مليون 
دوالر)، وتركزت مشــتريات األجانب منذ بداية 
العام من خالل محافظ املؤسســات والشــركات 
والتــي حققت فائض شــراء بقيمــة ٩٫١٢ ماليني 
دينــار، وفي املقابل حققت صناديق االســتثمار 
صافي تعامالت بيعية بقيمة ٢٫٠٨ مليون دينار، 
كما اجتهت صافي تعامالت األفراد الى البيع بقيمة 

٣٫٠٦ ماليني دينار.
ومع استمرار تفشي ڤيروس كورونا الوبائي 
فقد انسحبت االستثمارات األجنبية خالل فبراير 
املاضي، حيث حقق االســتثمار األجنبي صافي 
بيــع بقيمة ٣٣٫٣ مليــون دينار (مــا يعادل ١١٠ 
ماليــني دوالر) خالل تعامالت شــهر فبراير من 

العام احلالي.
وتزامنت املبيعات مع تراجع القيمة السوقية 
للبورصة الكويتية خالل فبراير بنحو ٧٥٦ مليون 
دينار لتصل الى ٣٢٫٨٧ مليار دينار بنهاية فبراير 
مقارنة مع ٣٣٫٦٢ مليــار دينار بنهاية تعامالت 

يناير املاضي.
وتركزت مبيعات األجانب في هذا الشهر من 
خالل املؤسسات والشركات والتي حققت فائض 
بيع بقيمة ٣١٫٧ مليون دينار كما حققت صناديق 
االســتثمار صافــي تعامالت بيعيــة بقيمة ١٫٧٤ 
مليون دينار بينما اجته صافي تعامالت األفراد 

الى الشراء بقيمة ١٤٨ ألف دينار.
ومن جانبهم، كثف الكويتيون من مشترياتهم 
باألســهم خالل شــهر فبراير املاضي، حيث زاد 
الشــراء عن البيع بقيمة ٥٢٫٦ مليون دينار كما 
بلغت حجــم دخول االســتثمارات الكويتية من 
البورصة منذ بداية العام الى ٣١٫٧ مليون دينار 

من االستثمارات الكويتية الى البورصة الكويتية 
خالل عام.

وأظهرت حصيلة تعامالت فئات املستثمرين 
بالبورصة الكويتية خالل فبراير املاضي وصول 
مشــتريات األفراد الكويتيني الى ٣٦١٫٦٥ مليون 
دينار مقابل مبيعات بـ ٣٤٠٫١٣ مليون دينار ليبلغ 

صافي تعامالتهم الشرائية ٢١٫٥ مليون دينار.
وسجلت املؤسسات والشركات احمللية صافي 
شراء على األسهم خالل فبراير بقيمة ١٠٫٥٨ ماليني 
دينــار من خالل عمليات شــراء بقيمــة ١٢٩٫٠٩ 
مليــون دينــار قابلها عمليات بيــع بقيمة ١١٨٫٥ 
مليون دينار، وسجلت أيضا صناديق االستثمار 
احمللية صافي شــراء على األســهم خالل فبراير 
بقيمة ١٫١٥ ماليني دينار من خالل عمليات شراء 
بقيمــة ٢٥٫٥٥ مليون دينــار قابلها عمليات بيع 

بقيمة ٢٤٫٣٩ مليون دينار.
كما بلغت عمليات الشراء لدى محافظ العمالء 
والتي حققت صافي شراء ١٩٫٣٣ مليون دينار من 
استثماراتها في البورصة خالل فبراير املاضي بعد 
أن وصلت عمليات الشراء لديها الى ٢٠٧٫٢ ماليني 
دينار مقابل عمليات بيع بـ ١٨٧٫٨ مليون دينار.

متاشت تعامالت اخلليجيني مع نهج األجانب 
هذا الشهر فقاموا بعمليات بيع خالل شهر فبراير 
املاضــي، حيث جــاء صافي االســتثمار البيعي 
للخليجيني خالل شهر فبراير ١٩٫٢٨ مليون دينار 
(مــا يعادل ٦٣٫٧ مليون دوالر) بضغط مبيعات 
من جانب املؤسســات والشــركات مبقدار ٢١٫٠٩ 

مليون دينار (مبا يعادل ٦٩٫٦ مليون دوالر).
وبلغ صافي االستثمار البيعي للخليجيني خالل 
الشهرين املاضيني ٣٥٫٧٢ مليون دينار (مبا يعادل 
١١٨ مليون دوالر) بدفع من مبيعات املؤسســات 
والشركات الذين وصل صافي بيعهم منذ بداية 
العــام الى ٣٤٫٦٧ مليون دينار (مبا يعادل ١١٤٫٥ 

مليون دوالر).

خالل فبراير املاضي.. و٣٫٩٧ ماليني دينار صافي مشتريات األجانب باألسهم الكويتية منذ بداية ٢٠٢١

٩٪ انخفاض حسابات «البورصة» النشطة خالل فبراير
شريف حمدي

تراجعت حسابات التداول النشطة بنهاية 
تعامالت فبراير بشــكل الفت، وذلك على 
عكس يناير املاضي الذي ارتفعت فيه أعداد 
احلسابات بشكل ملحوظ، إذ انخفض عدد 
احلسابات النشطة خالل الشهر املاضي بنسبة 
٩٪ مقارنة بشهر يناير الذي سبقه، حيث بلغ 
عدد احلسابات النشطة في الشهر املاضي 
٢٣٫٩٠٤ حسابات مقارنة بـ ٢٦٫٢٥٢ حسابا 
في يناير، بإجمالي انخفاض ٢٣٤٨ حسابا.

وبذلك، تراجعت نسبة احلسابات النشطة 
بنهاية الشهر املاضي إلى ٥٫٩٪ من إجمالي 
احلسابات التي لها احلق في التداول بأسهم 
البورصة طبقا إلحصائيات البورصة بنهاية 
شهر فبراير والتي تقدر بـ ٤٠٤٫٨٨٩ حسابا، 
وعلى إثر هذه الزيادة في أعداد احلسابات 
ارتفعت نسبة احلسابات اخلاملة  النشطة، 
والتي لم يجر التداول عليها إلى ٩٤٫١٪ من 

إجمالي حسابات التداول.

وسجلت حسابات الكويتيني خالل تعامالت 
الشهر املاضي انخفاضا بنسبة ٩٫٧٪، إذ بلغ 
العدد ٢١٫٩٦٢ حسابا نشطا تراجعا من ٢٤٫٣٤٤ 
حسابا في الشهر قبل املاضي، فيما بلغت 

احلسابات غير النشطة ٣٦١٫٦٤٩ حسابا.
كذلك تراجعت حسابات اخلليجيني النشطة 
بنسبة ٢٫٤٪ في الشهر املاضي مقارنة بالذي 
سبقه، حيث بلغ عدد حسابات األجانب النشطة 
٢٨٠ حســابا مقارنة بـ ٢٨٧ حسابا، ويقدر 
عدد احلسابات غير النشطة للخليجيني ٤٠٧٠ 
حسابا. فيما ارتفعت عدد حسابات األجانب 
النشطة بنســبة ٠٫٠٦٪ في الشهر املاضي 
مقارنة بيناير ليصل عدد احلســابات إلى 
١٦٢٢ حسابا، وذلك ارتفاعا من ١٦٢١ حسابا 
الشهر قبل املاضي، ويقدر عدد احلسابات 

غير النشطة لألجانب ١٥٢٦٦ حسابا.
وفي سياق آخر، اســتأنفت البورصة 
نشاطها أمس على ارتفاع جماعي للمؤشرات 
في أول جلســة عقب عطلة السوق بسبب 
االحتفال باألعياد الوطنية، إذ ارتفعت القيمة 

السوقية للبورصة بنهاية جلسة أمس بنسبة 
٠٫٦٪ مبكاسب بلغت ٢١٣ مليون دينار ليصل 
إجمالي القيمة إلى ٣٣٫٠٨ مليار دينار ارتفاعا 
من ٣٢٫٨٧ مليار دينار في جلسة ٢٤ فبراير 

املاضي.
فيما تراجعت الســيولة بنســبة ٣٥٪ 
بتراجعها إلى ٥٠٫٤ مليون دينار من ٧٧٫٦ 
مليون دينار، وتركزت حول أسهم اخلليج 
والوطني واجيليتي وبيتك وزين، وتصدرها 
اخلليج بـ ٦٫٧ ماليني دينار، وارتفعت أحجام 
التداول بنسبة ١٫٢٪ ببلوغ األسهم املتداولة 
٢٥٦ ألف سهم مقارنة بـ ٢٥٣ ألف سهم في 

جلسة ختام فبراير املاضي.
وارتفع مؤشر السوق األول بنسبة ٠٫٧٪ 
محققا ٤٣ نقطة مكاســب ليصل إلى ٦٢٠٠ 
نقطة، كما ارتفع مؤشــر السوق الرئيسي 
بنسبة ٠٫٥٪ مبكاســب ٢٢٫٥ نقطة ليصل 
املؤشر إلى ٤٦٧٣ نقطة، وارتفع مؤشر السوق 
العام بنسبة ٠٫٦٪ محققا ٣٦٫٦ نقطة مكاسب 

ليصل إلى ٥٦٨٥ نقطة.

أعلى ٢٠ سهمًا حققت عوائد سوقية منذ بداية ٢٠٢١
شريف حمدي

مع تباين أداء بورصة الكويت منذ بداية العام بانطالقة 
قوية خالل تعامالت يناير املاضي وحتقيق مكاسب جماعية 
للمؤشــرات كافة جتاوزت ٤٪، ثم تبعها تراجع الفت في 
األداء خــالل فبراير املاضي على وقع عمليات تصريف 
جلني األرباح من األسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية، 
اجته كثير مــن املتعاملني خاصة األفراد على األســهم 
املضاربية ذات القيم السعرية األقل، وكثير منها حققت 

ارتفاعات سعرية ملحوظة منذ بداية العام. 
في هذا اإلطار، رصدت «األنباء» أعلى ٢٠ سهما حققت 
منوا في العوائد الســوقية خالل الشهرين املاضيني من 
٢٠٢١، وتبني أن نســب االرتفاع لهذه األسهم تراوح بني 
٢٠٫٥ ٪ و ١٢٣٪، وما يظهر من اجلدول املرفق أن نحو ٦٥٪ 

من هذه األسهم أسعارها تقل عن ١٠٠ فلس. 
وتبني من خالل الرصد ما يلي:

٭ حقق ســهم «الديرة» أعلى عائد ســوقي ببورصة 
الكويت حتى آخر إقفال بنســبة ١٢٣٪، وأنهى السهم 

آخر تداوالته عند ٣٦ فلسا.
٭ تاله ســهم «املعــادن» بـ ١٢٠٪ ارتفاعــا في قيمته 

السوقية ببلوغه ١١٧ فلسا.
٭ ثم سهم «إعادة» بـ ٨٧٪، بعد ارتفاعه لـ ٣٩١ فلسا.

٭ ســهم «ايفا فنادق» حقق ٨٢٪ عوائد ســوقية منذ 

بداية العام ببلوغه ٣٦ فلسا.
٭ ارتفع ســهم «ايفا» بنسبة ٧٩٪ ببلوغه سعر ١٠٧ 

فلوس.
٭ ارتفع ســهم «أرزان» بنســبة ٧٦٪ ببلوغه ســعر 

٩٨ فلسا.
٭ تاله ســهم «رماية» بعوائد سوقية ٥٢٪ بارتفاعه 

لـ ٢٩ فلسا.
٭ أما سهم «العيد» فحقق عوائد سوقية بنسبة ٤٥٪ 

من بداية ٢٠٢١ وذلك ببلوغه ١٢٠ فلسا.
٭ تاله سهم «م. األعمال» مبكاسب بلغت ٤١٪ بارتفاعه 

ملستوى ٥٦ فلسا.
٭ وحقق سهم «وربة ت» مكاسب سوقية بلغت ٤٠٪ 

ببلوغه ١١٨ فلسا.
٭ تاله سهم «املدينة» الذي حقق ارتفاعا بنسبة ٦٫٢٥٪ 
ليغلق عند مستوى ١٧ فلسا للسهم، وذلك بدعم كبير 

من الشركات التابعة.
٭ كما حققت الـ ١٠ أســهم األخرى عوائد سوقية أقل 

من ٤٠٪ حتى ٢٠٫٥٪.
وغالبا ما تتغير خارطة األسهم األكثر حتقيقا للعوائد 
الســوقية بوتيرة متســارعة نظرا ألن القائمة تضم 
كثيرا من األسهم املضاربية التي عادة ما تصعد بقدر 
كبيــر وتتراجع بقدر مماثل جراء عمليات التصريف 

التي تتعرض لها.

٢١٣ مليون دينار مكاسب للقيمة السوقية في أولى جلسات مارس
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سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى «منتدى احلكومة اإللكترونية الثامن»
أكبـر حـدث تكنولوجـي افتراضـي بالكويـت مـن ٢٣ - ٢٤ مـارس ٢٠٢١

أعلنــت شــركة نــوف 
إكســبو (NoufEXPO) فــي 
بيــان صحافي أمــس، أنها 
ســتقوم بتنظيــم «منتدى 
احلكومة اإللكترونية الثامن» 
يومي ٢٣ و٢٤ مارس ٢٠٢١، 
ويقام املنتدى افتراضيا عبر 
الفضاء السيبراني برعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، وميثل 
ســموه في حفــل االفتتاح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء أنس الصالح.
العامــة  الهيئــة  ومتثــل 
وتقـنـيـــــــة  لالتصـــــاالت 
املعلومــــــات الشــريـــــــك 
االستراتيجي الداعـــم للمنتدى، 
وبهذه املناســبة قــال رئيس 
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس 
التنفيذي للهيئة م.سالم األذينة: 
«إن شــعار املنتدى(احلكومة 
اإللكترونية الشاملة ضرورة 
ملحة ملا بعد الكورونا) يعكس 
أحد التحديات األساسية التي 
فرضتهــا جائحــة كورونــا 
علــى عالم اليوم، وأصبح من 
الضروري العمل على استكمال 
تطوير اخلدمات اإللكترونية 
املتكاملــة بالكويــت، أي تلك 
اخلدمــات التي تشــترك أكثر 
من جهة حكومية في تقدميها 
للمواطنني واملقيمني، فالقدرة 
على إجناز املعامالت احلكومية 
بكل أشكالها إلكترونيا أصبحت 
ضرورة صحيــة وغير قابلة 
للتأجيل نتيجة سياسة التباعد 
االجتماعي التي فرضتها جائحة 
كورونــا، هذا عدا عن فوائدها 
االقتصادية واملجتمعية. وتأتي 
رعاية الهيئة للمنتدى انطالقا 
مــن دورها فــي تعزيز جهود 
التحول الرقمي على مستوى 

الدولة».
املديــر  صــرح  بــدوره، 
التنفيذي لشركة نوف إكسبو 
مجــدي صبري، بــأن «إعادة 

تطويرها خالل املراحل املتقدمة 
لبرامج احلكومة اإللكترونية 
الشــاملة، وهي تضــع اللبنة 
األساســية لنجــاح كل تلــك 

املراحل».
وأشــار بيان الشركة إلى 
أنها تنظــم املنتدى هذا العام 
افتراضيا استجابة لتحديات 
جائحــة كورونــا، وترى من 
الناحية األخرى أن ذلك يشكل 

العاملية املتخصصة.
وذكــر بيان الشــركة أنها 
اعتمدت املنصة اإللكترونية 
العامليــة   Vmeets لشــركة 
لتوفر اخلدمات التكنولوجية 
الالزمة إلقامة املنتدى، فمنصة 
Vmeets توفر تقنيات ثالثية 
لقاعــة  وتفاعليــة  األبعــاد 
مســرح لتقــدمي احملاضرات 
واحللقــات النقاشــية وقاعة 

لعــرض منتجاتها وخدماتها 
وجتاربها وإمكانياتها الفنية 
مــن خــالل أجنحــة العرض 
اخلاصــة بهــا، حيــث ميكن 
للجميع أيضا التحدث مباشرة 
مع احلضور وجمع بياناتهم 
وعرض أشرطة ڤيديو وتقارير 
وكتيبات خاصة بشركاتهم، 
كما ميكن للشركات الراعية - 
كما احلضور - احلصول على 

إيجابيــا للمنتــدى  عنصــرا 
وللشركات الراعية وللجهات 
احلكومية املشاركة، حيث إن 
ذلك يتيح الفرصة ملشــاركة 
املتخصصــني  مــن  العديــد 
مــن مختلــف دول العالم في 
فعاليات املنتدى عبر الفضاء 
السيبراني، فلم يعد االنتقال 
إلى الكويت شرطا للمشاركة 
وإفادة احلضور من اخلبرات 

استقبال للمشــاركني وقاعة 
معــرض الســتضافة أجنحة 
عرض للجهات املشاركة، كما 
توفــر املنصــة تقنيــات آلية 
للدعوات والتسجيل وتأكيد 
احلجوزات وتقنيات متطورة 
إلدارة كل مجريــات املنتــدى 
آليــا. وتوفـــــر املنصــــــــة 
للشــركات  اإللكترونيــة 
الراعيــة إمكانيــات متطورة 

حق االطالع على تسجيل كامل 
لفعاليات املنتدى بعد انتهائه.

واختتمت الشــركة بيانها 
بتوجيه الشــكر إلــى العديد 
مــن شــركات التكنولوجيــا 
العامليــة واحمللية التي دأبت 
علــى املشــاركة فــي املنتدى 
 IBMو  Microsoft مثــل: 
 Symantecو CISCOو EMCو
Arubaو EYو FireEyeو Fortinetو
Techno-و  Red Canariو

Management وغيرها، وكذلك 
العديد من الشــركات احمللية 
الكبرى مثل شركة االتصاالت 
الكويتيــة VIVA وصناعــات 
الغــامن والشــركة الكويتيــة 
املتحــدة خلدمــات التصوير 
والكمبيوتر وأجيليتي وبيت 
التمويــل الكويتــي وشــركة 
 KNET اخلدمات املصرفية اآللية
وشركة مركز سلطان وشركة 
التقدم التكنولوجي وشــركة 
تكنــو ماجنمنــت وغيرهــا، 
وهي تتطلع ملشــاركة املزيد 
من املؤسسات املتخصصة في 
مجال إعادة هندسة اإلجراءات 
احلكوميــة، خاصة تلك التي 
كانــت لهــا جتــارب ناجحة 
مشابهة خاصة في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.
ودعــت «نــوف إكســبو» 
الشركـــــات واملؤسســـــــات 
املتخصصة الراغبة في املشاركة، 
إلى االتصال مع اللجنة العلمية 
علــى الرقــم: ٢٢٤٦٩٩٢١ ٩٦٥+ 
أو على البريــــد اإللكتــــروني 
info@noufexpo.com.kw لالطالع 
على شــروط وطريقة املشاركة 
والتســجيل فــي هــذا احلــدث 
التكنولوجــي الســنوي املتميز 
الذي يقام افتراضيا للمرة األولى، 
ولالطالع على املزيد من التفاصيل 
ميكن زيارة موقعه اإللكتروني 
 ،www.noufexpo.com.kw/egov٨
حيث يوجد كذلك رابط التسجيل 
واحلضــور مــن خــالل املنصة 

اإللكترونية للمنتدى.

تنظمه شركة NoufEXPO حتت شعار «احلكومة اإللكترونية الشاملة ضرورة ملّحة ملا بعد الكورونا»

م. سالم األذينةأنس الصالحسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

هندسة اإلجراءات احلكومية 
ستشــكل احملــور الرئيســي 
للبحث خــالل املنتدى، فهذه 
املهمة تعتبــر أحد املتطلبات 
األساســية لتطوير اخلدمات 
احلكومية اإللكترونية املتكاملة 
إعادة  والشــاملة، فمخرجات 
هندسة اإلجراءات احلكومية 
الطبيعــي  املدخــل  تشــكل 
للخدمــات املتكاملة التي يتم 

رعاية سـمو رئيس الـوزراء تعكس إصـرارًا على تطويـر األداء احلكومي مـن خالل حكومـة إلكترونية شـاملة ومتكاملة

صبري: إعادة هندسة اإلجراءات احلكومية طرح أساسي خالل املنتدى وشرط مسبق لتطوير اخلدمات اإللكترونية املتكاملة

األذينـة: احلكومـة اإللكترونية الشـاملة ضرورة صحيـة وحيوية غيـر قابلـة للتأجيل ولها فوائـد اقتصاديـة ومجتمعية

محاضرات وحلقات نقاشـية وورش عمل من خالل منصة إلكترونية جتمع متخصصني افتراضيًا من داخل الكويت وخارجها

«وربة» يسارع ذكاءه رقميًا بابتكار مدير مالي شخصي

ج الفائزين بسحب حساب «يومي» «برقان» يتوِّ

ضمن حتركاته املتسارعة 
نحــو االبتــكار املتذاكي في 
التحتيــة  تطويــر بنيتــه 
الرقمية، مبا يواكب التطورات 
العامليــة، أطلــق بنك وربة 
خدمــة تكنولوجية جديدة 
متطورة، وهي املدير املالي 

الشخصي.
وتكتسي خدمة «وربة» 
اجلديــدة أهميــة خاصــة، 
جتعلهــا مصرفيــا مميــزة 
جــدا، كونهــا تــؤدي إلــى 
توسعة قائمة البنك الرقمية 
بطريقة مبتكرة، خصوصا 
أنها تساعد العمالء في فهم 
صافــي ثرواتهــم والتحكم 
فيها بشكل أفضل، ومعرفة 
تفاصيل حترك ومنو األموال 
في حساباتهم بشكل مفصل 
وشــهري، وهــي عبارة عن 
نســخة موسعة من املنصة 
الذكية. وبهذه املناسبة، قال 
رئيس املجموعة الرقمية في 

أعلن بنك برقان عن أســماء الفائزين في السحوبات اليومية 
على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة ٥ آالف. وكان 
احلظ في هذه الســحوبات من نصيب: بــدر خالد الفالح، ماجد 
هالل التميمي، عادل فصال االبراهيم، وســعد ظاهر الرشيدي. 
وباإلضافة للســحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي 
حلساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة ١٢٥٫٠٠٠ دينار. وللتأهل 
للسحوبات الربع سنوية يتعني على العمالء أال يقل رصيدهم عن 
٥٠٠ دينار ملدة شــهرين كاملني قبل تاريخ السحب، وكما أن كل 
١٠ دنانير متثل فرصة واحده لدخول الســحب. وإذا كان رصيد 
احلســاب ٥٠٠ دينار وما فوق، سيكون صاحب احلساب مؤهال 

للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

للعميل معلومات تفصيلية 
ورؤى حــول جميع بيانات 
النقديــة. وأكــد  تدفقاتــه 
الشريف أن اخلدمة اجلديدة 
تتمتع بأعلى معايير األمان 
التقني، فيما تشمل مجموعة 
مركبة من محركات اخلدمات 
املقدمــة لعمالء  العصريــة 
«وربة»، والتي تســاعدهم 
علــى فهم العديد من األمور 
املتعلقة في وضعهم املالي.  
ومن أهم اخلدمات املقدمة من 
املدير املالي هي تتيح للعميل 
معرفة إجمالــي موجوداته 
ومطلوباتــه لدى بنك وربة 
وبقية اجلهات األخرى والتي 

ميكن سردها في اآلتي:
- «محفظتي» وهي عبارة عن 
مزيج من إجمالي املوجودات 
واملطلوبات اخلاصة بالعميل، 
والذي سيتمكن من الوصول 
إلى تفاصيــل األصول التي 
ميتلكها، وإجمالي مطلوباته 

مجتمعــة في رســم بياني 
يوضح الفرق بــني أصوله 
وخصومه «صافي الثروة».

- «التدفقات النقدية اخلاصة 
بي»، ومنها سيتاح للعميل 
معرفة مقدار األموال املقيدة 

واملخصومة في حسابه.
- «إنفاقــي وميزانيتــي» 
وهي مقارنة توفرها اخلدمة 
اجلديــدة بني امليزانية التي 
لــدورة  العميــل  يحددهــا 
شهرية معينة ليظهر له مع 
ذلك رسما بيانيا في الوقت 
الفعلي، وبيانات حول نفقات 
العميل، عالوة على ســجل 
الطلبات الذي يتضمن تقدمي 
حتديثات حول تاريخ طلب 
األموال مــع إمكانية تذكير 
املشــاركني بالدفع في حالة 
وجــود أي طلب معلق، من 
خــالل لوحــة حتكــم يتــم 
تعيينها تلقائيا تعرض له 

إنفاقه خالل آخر ٣٠ يوما.

البنك أطلق خدمة عصرية توفِّر للعمالء مديراً مالياً يدير أدق تفاصيل ثرواتهم

محمد الشريف

بنك وربة محمد الشــريف: 
«اخلدمة الذكية تعمل كمدير 
مالي، يساعدك على فهم أدق 
تفاصيل ثرواتك، بالقدر الذي 
يقدم لك تســهيالت ومزايا 
مجمعــة مبتكــرة، جتعلهم 
متفردين بها مقابل نظائرهم 
البنوك األخرى، منوها  في 
بأن اخلدمــة اجلديدة توفر 

١٫٥٧ مليون دينار أرباح «العيد لألغذية» في ٢٠٢٠
أعلنت شــركة العيد لألغذية عن اعتماد 
مجلس إدارة الشــركة خالل اجتماعه أمس 
البيانــات املالية للســنة املالية املنتهية في 
٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، حيــث بلــغ صافي ربح 
الشركة ١٫٥٧ مليون دينار بزيادة ٤٫٢٪ عن 
العام السابق، وأوصى مجلس اإلدارة باقتراح 
توزيع ٥٪ أرباحا نقدية من رأس املال املدفوع، 
وتوزيع ٢٠٪ أسهم منحة من رأس املال املدفوع 
(٢٠ سهما لكل ١٠٠ سهم). وفي هذا السياق، 
قال الرئيس التنفيذي لشركة العيد لألغذية 
محمد املطيري إن جائحة كورونا أثرت سلبا 
على كل القطاعات االقتصادية وفرضت كما 

هائال من التحديــات خصوصا على القطاع 
الغذائي، وهو ما دفعنا الى اعتماد آلية عمل 
جديدة واستراتيجية ترتكز الى ابتكار حلول 
ناجعة للتعامل مع األزمة وتطوير طاقاتنا 
التشغيلية لنكون أكثر مساهمة في املجتمع 
من خالل احملافظة على األمن الغذائي والتركيز 
على العميل أوال وتبني العمل اجلماعي ثانيا. 
وأضاف: «نسعى في شركة العيد لألغذية إلى 
الريادة في تقدمي خدمات متكاملة في القطاع 
الغذائي احمللي واإلقليمي عبر منوذج متكامل 
عموديا تدعمه خطوط أعمال مساندة، وذلك 

محمد املطيريحتقيقا الستراتيجيتنا املرنة.
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«اخلليج»: هذا الشهر آخر فرصة للمشاركة 
بسحب الدانة نصف السنوي للفوز مبليون دينار

 Samsung Pay يوبيمنتس» تطلق خدمة»
ألول مرة في السوق الكويتي

أعلــن بنــك اخلليج في 
بيان صحافــي أن الفرصة 
األخيــرة للمشــاركة فــي 
سحب حساب الدانة نصف 
الســنوي األول لهــذا العام 
هي يوم األربعاء املوافق ٣١ 
مارس اجلاري، لفرصة الربح 
بجائزة الـ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار. 
وســيجري السحب نصف 
الســنوي بتاريخ ١٥ يوليو 
٢٠٢١، بحضــور ممثــل من 
التجارة والصناعة،  وزارة 
وممثل من شــركة إرنست 

أند يونغ. وبهذه املناسبة، دعا املدير العام 
للمجموعة املصرفية لألفراد في بنك اخلليج 
محمد القطان املواطنني واملقيمني في الكويت 
لالســتفادة من هذه الفرصة قائال: «تعرفنا 
فــي بداية العام على عميل الدانة احملظوظ 
الذي حصل على اجلائزة السنوية الكبرى 
وهي ١٫٥٠٠٫٠٠٠ دينار. وكما أعلنا سابقا في 
خطة السحوبات اجلديدة، أضفنا مليونا آخر 
كجائزة نصف سنوية، إلى جانب اجلائزة 
السنوية الكبرى. واليوم أود أن أذكر جميع 
عمالء بنك اخلليج بهذه الفرصة، حيث ميكنهم 
املشــاركة بفتح حساب الدانة واإليداع فيه 
إلكترونيا عن طريق تطبيق بنك اخلليج، أو 
زيارة أحد فروعنا املنتشرة في أنحاء البالد. 
وأمتنــى احلظ الوفير للجميــع!». ويعتبر 
حساب الدانة من أفضل حسابات االدخار في 
الكويت، بسحوباته الدورية التي حتمل جوائز 
قيمة ومبميزاته الكثيرة حلاملي احلساب. 
فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لعشرة 
فائزين، إضافة إلى ســحبني ربع ســنويني 
جائــزة كل منهما ١٠٠٫٠٠٠ دينار، وســحب 
نصف ســنوي جائزتــه ١٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار، 
والسحب السنوي الكبير على اجلائزة الكبرى 
التــي تبلغ ١٫٥٠٠٫٠٠٠ دينار. ومن املميزات 
العديدة التي يتمتع بها عمالء حساب الدانة 
أنه احلساب الوحيد في الكويت الذي يحول 
فرصك بالفوز من السنة املاضية إلى السنة 
التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العمالء 
على وفائهم ووالئهــم لبنك اخلليج. كذلك 
متت إضافــة كل فرص الربح لعمالء الدانة 

احلاليني من عام ٢٠٢٠ (من ١ 
يناير إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠) 

إلى سحوبات عام ٢٠٢١. 
بالذكــر  ومــن اجلديــر 
أن جميع الســحوبات تتم 
بحضــور ممثل مــن وزارة 
التجــارة والصناعة، وتتم 
مراجعة وتدقيق السحوبات 
ربــع الســنوية والســحب 
السنوي من شركة إرنست 

أند يونغ.
وميكن للعمالء احلصول 
على فرص للدخول والفوز 
بجوائز الدانة النقدية على مدار الســنة في 

السحوبات املدرجة التالية:
- شهريا: ١٠ فائزين بجائزة ١٠٠٠ دينار 
لكل فائز، وآخر موعد لإليداع والتأهل ٧ أيام 

قبل السحب.
- ربع السنوي األول (تاريخ السحب ١٥ 
ابريل ٢٠٢١): فائز واحد بجائزة ١٠٠ ألف دينار، 
وآخر موعد لإليداع والتأهل ٣١ يناير ٢٠٢١.

- ربع السنوي الثاني (تاريخ السحب ١٥ 
يوليو٢٠٢١): فائز واحد بجائزة مليون دينار 
وآخر موعد لإليداع والتأهل ٣١ مارس ٢٠٢١.

- ربع السنوي الثالث (تاريخ السحب 
١٤ اكتوبــر ٢٠٢١): فائز واحــد بجائزة ١٠٠ 
ألــف دينار وآخر موعد لإليداع والتأهل ٣٠ 

يونيو ٢٠٢١.
- السنوي الكبير (تاريخ السحب ١٣ يناير 
٢٠٢٢): فائز واحد بجائزة ١٫٥ مليون دينار 
وآخر موعد لإليداع والتأهل ٣٠ سبتمبر٢٠٢١.

ولزيادة فرص الربح، يجب على العمالء 
أن يحافظوا على املبلغ املودع في احلساب 
وأال يقــل عــن ٢٠٠ دينــار، أو أن يزيــدوه 
للحصول على فرص ربح أكثر باســتمرار. 
وميكن للعمالء احلصول على فرصة لدخول 
السحب الشهري وربع السنوي والسنوي. 
وللمشاركة في السحوبات القادمة، يجب 
فتح حســاب الدانة مببلــغ ٢٠٠ دينار على 
األقل، إضافــة إلى التقــدم بطلب من خالل 
اخلدمة املصرفيــة عبراملوبايل/ اإلنترنت، 
أو التفضل بزيارة أقرب فرع لبنك اخلليج، 

وذلك لعمالء بنك اخلليج احلاليني.

أعلنــــــــت شركـــــــــة 
«يوبيمنتس» عن توســيع 
مزايــا خدمات الدفــع التي 
توفرهــا لعمالئهــا، وذلــك 
 Samsung Pay بإدخال خدمة
ألول مرة في الكويت، والتي 
ميكن استخدامها في عمليات 
الدفع من خالل بوابة الدفع 
على اإلنترنت، وذلك تأكيدا 
وتعزيــزا لدورها وريادتها 
فــي مجــال خدمــات الدفع 
اإللكتروني. وقال املؤسس 
والرئيس التنفيذي للعمليات 

في «يوبيمنتس» علي احلبشي انه سيتم إطالق 
هذه اخلدمــة في مجال التجارة اإللكترونية 
عبــر بوابــة يوبيمنتس للدفــع اإللكتروني 
بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، موضحا 
ان اخلدمة تتوافق مع جميع أنظمة التشغيل 
واملتصفحات الرئيسية (ســواء املتنقلة أو 
املكتبية) وكذلــك على تطبيقات اجلوال، ما 
يتيح ملستخدمي هواتف وساعات سامسونغ 
إمتام عمليات الدفع بشــكل سلس وسريع. 
وأعرب احلبشي في بيان صحافي مبناسبة 
إطالق اخلدمة اجلديدة عن سعادته بإطالق 
هذه امليزة اجلديدة لتمكني العمالء من استخدام 
محفظة Samsung Pay املالية للهواتف النقالة 
إلجراء عمليات الدفع، مؤكدا دور الشركة املهم 
والفعال في تسهيل عمليات التسوق والشراء 
عبر اإلنترنت مع ضمان مستويات أمان عالية 
مع مراعاة عامل السرعة والكفاءة». وشدد على 

ان «هذا احلدث يعد خطوة 
ذات أثر كبير في مجال تطوير 
وتنميــة مفهــوم التســوق 
اإللكتروني في الكويت، كونه 
يدعم ويعزز جتارب عمالء 
الشركة وزبائنهم، ويشجع 
شــريحة أكبر من الشركات 
على التوجــه نحو التجارة 
اإللكترونيــة خاصة بعد ما 
شهده العالم في ظل جائحة 
كوفيد ١٩». وأضاف احلبشي 
تســعى  «يوبيمنتــس  إن 
باستمرار للريادة، حيث توفر 
لعمالئها إمكانية الوصول إلى أحدث تقنيات 
الدفع عبر اإلنترنت، مضيفا انها ســتضمن 
عملية تفعيل خدمة Samsung Pay لعدد كبير 
من املستخدمني من الدفع بسهولة وأمان عند 
التسوق من املواقع والتطبيقات اإللكترونية 
والتي تستخدم خدمات يوبيمنتس، كما ان 
تفعيل اخلدمة سيؤدي لضمان توسيع قاعدة 
العمالء لهذه املواقع والتطبيقات اإللكترونية، 
مما سيساهم في زيادة مبيعاتها إلى حد كبير». 
وأشار احلبشي الى ان «يوبيمنتس» هي شركة 
رائدة في مجال الدفع اإللكتروني في الكويت 
تهدف لتمكني رواد األعمال وأصحاب املشاريع 
من دخول سوق التجارة اإللكترونية والبيع 
اإللكتروني مبرونــة عالية، وذلك من خالل 
تقدمي مجموعة من حلول الدفع اإللكتروني 
املتكاملة والتي تتناســب مع طبيعة وحجم 

املشاريع.

محمد القطان

علي احلبشي

«التجاري» يعلن الفائزين في سحوبات 
«النجمة» وحملة «أكثر من راتب»

التجــاري ســحوباته  البنــك  أجــرى 
األسبوعية والشهرية على حساب النجمة 
وحملة «أكثر من راتب». وقد مت إجراء السحب 
أمــس في مبنى البنك الرئيســي، بحضور 
ممثل عــن وزارة التجارة والصناعة أحمد 
البصمان، مع االلتزام باالشتراطات الصحية 
والوقائية املتمثلة في التباعد االجتماعي. 
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث اعلن 
عــن فوز فيصل جاســم الصــراف بجائزة 
نقدية بقيمة ٢٠ ألف دينار في سحب حساب 
النجمة الشــهري، وفوز عبداهللا زيد الزيد 
بجائــزة قيمتهــا ٥ آالف دينار في ســحب 
«النجمة» االسبوعي. أما جائزة سحب حملة 
«أكثر مــن راتب» فكانت من نصيب الفائز 
رشيد محسن العنزي، وهي جائزة تعادل 
راتبــا وتصل لغايــة ١٠٠٠ دينار. وأوضح 
البنك بأن حملة «أكثــر من راتب» موجهة 

للعمالء الكويتيني الذين يقومون بتحويل 
رواتبهــم البالغة ٥٠٠ دينــار أو أكثر على 
البنك وبصفة خاصة العاملني في القطاعني 
احلكومي والنفطي والشركات املدرجة لدى 
البنك، واالســتفادة من مزايــا هذه احلملة 
واحلصــول على هدية نقديــة فورية تبلغ 
قيمتهــا مــن ٢٥٠ دينار إلــى ٥٠٠ دينار أو 
قرض من دون فائدة بقيمة ٥ أضعاف الراتب 
وبحد أقصى ١٠٠٠٠ دينار، وسيكون هناك 
سحب أسبوعي للعمالء الكويتيني احلاليني 
واجلدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم على 
البنــك لربــح مبلغ يعادل راتــب واحد من 
الرواتب التي يتقاضونها شهريا. كما ميكن 
للعمالء الكويتيني املتقاعدين باإلضافة الى 
املقيمني الذين يقومون بتحويل مديونيتهم 
البالغــة ١٠٠٠٠ دينار وما فــوق الى البنك 
احلصــول على هدية نقديــة قدرها ١٪ من 

قيمة املديونية احملولة.

«االقتصادية»: األوضاع املالية الراهنة قد تؤدي إلى تبعات خطيرة
طارق عرابي

أكدت اجلمعية االقتصادية 
الكويتية ان التحدي االساسي 
الــذي يواجه الكويــت يكمن 
في مدى القدرة على استدامه 
التنميــة االقتصادية  منوذج 
املبني على قيادة القطاع العام 
لبرامج ومشاريع خطة التنمية 
من حيث االستثمار والتمويل 
وخلق الوظائف، وهو منوذج 
يصعب االستمرار به في ظل 
املالية  التحديات االقتصادية 
احلالية واملستقبلية، وهو ما 
يطرح تساؤال مستحقا عن مدى 
قدرة الدولة على االســتمرار 
بالوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه 
املواطن ومنها توفير الوظائف 
والرعاية السكنية وغيرها من 
التي  االستحقاقات االساسية 

نص عليها الدستور.
وســلطت اجلمعية، خالل 
افتراضي،  مؤمتــر صحافــي 
الضوء مــن خالله على ورقة 
عمــل اإلصــالح الشــامل في 
االقتصاد الكويتي والتي أعدتها 
جلنة السياســات باجلمعية، 
وهي الورقة التي مت تقدميها 
بالفعل إلى كل من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد ورئيس مجلس االمة 
مرزوق الغامن، إلى جانب نخبة 

من أصحاب القرار بالدولة.
فــي بدايــة املؤمتــر، أكــد 
رئيــس اجلمعية االقتصادية 
عبدالوهاب الرشيد ان البوادر 
احلالية لألوضاع االقتصادية 
واملاليــة الراهنة تشــير الى 
وجــود اختــالالت كبيــرة قد 
تؤدي الى تبعــات اقتصادية 
واجتماعية خطيرة، وبات من 
الضروري معها إقرار إصالحات 
جادة تنتشل اقتصاد البلد مما 
يعانيه والتحول من الفلسفة 
الريعية التي تعتمد على مصدر 
وحيد ناضب للدخل الى فلسفة 
جديدة نحو اقتصاد مستدام، 
قائال: اننا لم نعد منلك رفاهية 
الوقت كما في السابق وأنه كلما 
تأخرنا في االصالح أصبحت 

تكريسا ملبدأ الشــفافية عبر 
حوار وطني شامل.

مــن جانبــه، أكــد عضــو 
مجلــس ادارة اجلمعية مهند 
الصانع أن فكرة الســحب من 
االحتياطيــات من دون وضع 
حلــول هي عجز بحــد ذاتها، 
مشــيرا إلى أن قــرار مجلس 
الوزراء التوجه للســحب من 
احتياطي االجيال سنويا بقيمه 
٥ مليارات دينار من دون وضع 
أي خطط وحلول، يعتبر بداية 
دخول النفق الذي حذرنا منه 
مسبقا ومن تبعات التأخير في 
املعاجلة الســلبية التي تزيد 

التكلفة.
اجلمعيــة  أن  وأضــاف 
حرصت من خالل ورقتها على 
أن تكــون االصالحات عملية 

املالــي واالقتصــادي مازالت 
تسير في اجتاه معقد في ظل 
وجود ضبابية في دور كل من 
القطاع العام متمثال باحلكومة 
والقطاع اخلاص في النموذج 
التنموي، فحالــة عدم اليقني 
الفائز واخلاســر جراء  حول 
تنفيذ اإلصــالح االقتصادي، 
والضغوط التي متارس من قبل 
النخبة أو جماعات  معارضة 
املصالح اخلاصة سواء داخل 
البرملــان أو خارجه أصبحت 
تشــكل ضغطا على صانعي 
السياسات عند مجرد التفكير 

في اإلصالح.
بدوره، أكد أستاذ االقتصاد 
فــي كليــة العلــوم اإلداريــة 
بجامعــة الكويــت د.ريــاض 
الفــرس ان املتتبــع للواقــع 
االقتصــادي يعلم أن الكويت 
تأخــرت كثيــرا عــن ركــب 
االصالح الــذي تبنته العديد 
مــن الــدول ذات االقتصادات 
املشابهة لها، ومنها بعض دول 
اخلليج، فاإلصالح الذي كانت 
ومازالــت تنادي به املنظمات 
الدولية واملؤسســات احمللية 
والشــخصيات االقتصاديــة 
يبــدو انه بعيد عن اهتمامات 
احلكومة، أمــا االصالح الذي 
تنــادي به اجلمعية من خالل 
هــذه الورقــة فهــو اإلصالح 
الشامل، وليس اصالحا ماليا 
فقط، كما يحاول البعض االيهام 
بأن مشكلة الكويت هي مشكلة 
مالية فقــط تتمثل في وجود 

عجز في املوازنة العامة.
املؤمتــر  ختــام  وفــي 
الصحافي، أكد عضو مجلس 
مشــاري  اجلمعيــة  ادارة 
عبداجلليل ان الكويت تعاني 
مــن أزمة ثقــة في القــرارات 
احلكومية، مضيفا أنه ســبق 
وأن حذرنا في أكثر من مناسبة 
بــأن التأخــر بإيجــاد حلول 
واقعية ملشاكلنا االقتصادية 
سيؤدي إلى أضرار كبيرة على 
االقتصــاد الكويتي، يجب أن 
تعي احلكومة ومجلس األمة 

خطورة الوضع القادم.

وقابلة للتنفيذ، مشددا في هذا 
الصدد على ضرورة تشــكيل 
فريــق اقتصــادي متخصص 
يتبع ملجلس الوزراء ويتمتع 
بكل الصالحيات التي تساعده 
على تنفيذ بنود اخلطة بشكل 
فوري، خاصة أن الكويت متر 
اليوم بحقبة تعد االصعب في 
تاريخها، فالتصنيفات الدولية 
للكويت أصبحت سلبية، كما أن 
السيولة املادية بدأت تنضب، 
وليــس هناك أي بدائل أخرى 
أمام احلكومة، ما قد يؤثر على 
سعر صرف العملة مستقبال.

أكد األســتاذ  من ناحيته، 
املشــارك في قســم االقتصاد 
بكليــة العلــوم اإلداريــة في 
د.نايــف  الكويــت  جامعــة 
الشــمري ان جهــود اإلصالح 

اجلمعية أكدت أن السحب من االحتياطيات من دون وضع حلول عجز بحد ذاته

سمو رئيس الوزراء مستقبالً وفد اجلمعية االقتصادية الكويتية لتسليم ورقة أولويات اإلصالح الشامل في االقتصاد الكويتي

تكلفته عالية مع مرور الوقت.
وأضــاف: لذلــك تســتمر 
جهودنا في تقــدمي املبادرات 
وهو ما يعد من صميم عملنا 
كجمعيــة نفــع عــام وآخرها 
ورقة االصالح االقتصادي التي 
اشرفت عليها جلنة السياسات 
في اجلمعية االقتصادية، وقام 
بإعدادهــا خبــراء ومن خيرة 
املختصني بالشأن االقتصادي 
واملالي، وإننا ندعو السلطات 
املســؤولة الى الوقوف وقفة 
جادة لتشخيص اخللل ووضع 
احللول الالزمة والسمو فوق 
أي خــالف وتغليب املصلحة 
العليا للوطن لضمان الدميومة 
واالستدامة، كما ندعو السلطة 
التنفيذية إلى ان تشارك الرأي 
العــام برؤاهــا وتطلعاتهــا 

ف سوى الطموحني واملبدعني العبالني: «الوطني» ال يوظِّ
استضاف برنامج «متكن» 
التدريبي الــذي يأتي برعاية 
ودعــم اســتراتيجي من بنك 
الكويت الوطني، حلقة نقاشية 
حاضر فيها مدير عام املوارد 
البشرية ملجموعة بنك الكويت 
الوطني عماد العبالني، حيث 
أجاب عن مجموعة من األسئلة 
التــي طرحها املشــاركون في 
البرنامج وقدم نصائح حول 
أفضل السبل لتطوير املهارات 
الشــخصية بهدف  والقدرات 
التأهيل الناجح لدخول سوق 
العمل، وكذلك ضمان التطور 

في املسار الوظيفي.
وخالل احللقة حث العبالني 
املتدربني على ضرورة العمل 
بجد ورفع ســقف طموحاتهم 
والتحلي بالشــغف لتحقيق 
التطــور الوظيفي املنشــود، 
مشيرا إلى أن تنمية املهارات 
الشــخصية واإلحلــاح فــي 
طلب املعرفة والتعلم عوامل 
حاســمة تضمن جناح املسار 
املهني وتساهم في تقلد أرفع 
املناصب القيادية مســتقبال. 
وطالــب املتدربــني بضرورة 
املبكر للمســتقبل  التخطيط 
وكذلك التركيــز على البحث 
عن الفرص في القطاع اخلاص، 
مضيفا أن املستقبل والقيادة 
االقتصادية للكويت ستكون 
للقطاع اخلاص والتي ستدفع 
باالقتصاد الكويتي الى التقدم.
وشــدد علــى أن القطــاع 
بالفــرص  ملــيء  اخلــاص 
الوظيفيــة ولكن هناك حاجة 
إلى وجود منصة متخصصة 
أو ملتقى توظيف يســتطيع 
من خالله الباحث عن وظيفة 
استكشاف الفرص الوظيفية 
لــه فــي مختلــف  املناســبة 

أن الوطني لديه قيم تأســس 
عليها البنك من قبل املؤسسني 
في عام ١٩٥٢، مشــيرا إلى أن 
هذه القيم ظلت ثابتة وراسخة 
وأصبحت جزءا ال يتجزأ من 

هوية البنك وموظفيه.
وقــال: «ثقافتنا تدعو إلى 
املثابــرة واالتقان فــي العمل 
وكذلك الشفافية في التواصل 
مع عمالئنا وإضافة إلى ذلك فإن 
االحترام والتكاتف والتعاون 
الــذي يبديــه موظفونا متثل 
جميعها خصال تنبع من قيم 
املجتمع الكويتي». وأكد على أن 

املبادئ الثمانية املستمدة من 
القيم األساسية لبرنامج «أنا 
الوطني» والتي تشمل الثقة، 
والتوافق، والتميز وســهولة 
الوصــول والتوافــر، وروح 
الفريق، والنزاهة واالحترام، 

والتعاطف، والتواصل. 
وبســؤاله عــن املتطلبات 
واملهارات الالزمة لالنضمام إلى 
عائلة الوطني، أكد العبالني أن 
بنك الكويت الوطني ال يوظف 
سوى األشــخاص الطموحني 
واملبتكرين واملبدعني، فاألساس 
لدى البنك هــو احلفاظ على 
ريادته محليا وإقليميا ولكي 
يحافظ البنك على هذه الريادة، 
فالبد من أن يبحث عن الكوادر 
واملواهب البشرية التي تتمتع 
بروح االبتكار ولديها الشغف 

واحلافز للتطور الوظيفي.
وأشــار إلــى أن التوظيف 
اخلاطئ هو أمر مكلف لطرفي 
العالقة الوظيفية، لذلك يقوم 
موظفيــه  باختيــار  البنــك 
بعنايــة فائقــة، مبينــا أنــه 
ولضمان اســتمرارية العالقة 
بــني طرفني فالبــد لقيمهم أن 
تلتقي، وأن تكون بينهم أرضية 
مشتركة وهذا هو سر النجاح 
ملنظومــة البنــك االحترافية. 
وحول النصيحة التي يقدمها 
للشباب للبحث عن الوظيفة 
التي تناسبهم، قال العبالني: 
«علينا أن نفهم أنفســنا أوال، 
لكي نعرف نقاط قوتنا ونقاط 
ضعفنــا وحينهــا نســتطيع 
تســويق إمكانياتنا وقدراتنا 
الشخصية على الوجه األمثل، 
فعدم فهم النفس يقود إلى عدم 
معرفة الوظيفة التي يريدها 
الشــخص ويصبــح مشــتت 

وبدون هوية حقيقية».

االدارة التنفيذية وموظفي بنك 
الكويت الوطني شاغلهم األكبر 
هو ضمان استمرارية هذه القيم 
األصيلــة التي أنشــئ عليها 
البنــك، والذي على أساســها 

أطلق برنامج «أنا الوطني».
وأضــاف أن برنامــج «أنا 
الوطنــي» يكافــئ ويســاهم 
فــي تقديــر جهــود املوظفني 
املميزيــن على صعيــد األداء 
املهني والسلوكي، باإلضافة إلى 
بذلهم جهودا تتخطى الواجبات 
الوظيفيــة  واملســؤوليات 
املنوطــة بهم مع إظهار إحدى 

خالل محاضرة ببرنامج «متكن» لتدريب اخلريجني الكويتيني

عماد العبالني خالل احملاضرة

القطاعــات. وأكد العبالني أن 
جتربــة االنتقال مــن القطاع 
احلكومي الى القطاع اخلاص 
تكون عادة مليئة بالتحديات، 
وهو ما عاصره بشكل شخصي 
الوظيفــة  انتقــل مــن  حــني 
احلكومية بجامعة الكويت إلى 
القطاع اخلاص وأرجع ذلك إلى 
أن الطموحات تكون عادة أكبر 
من قالب الوظيفة احلكومية.

وبسؤاله عن األسباب التي 
جعلت بنــك الكويت الوطني 
يحافظ طيلة العقود املاضية 
على ريادته، أكد العبالني على 

«الوطني»: االقتصاد املصري على طريق التعافي من «كورونا»
قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن مصر جنحت في إدارة أزمة 
جائحة ڤيروس كورونا بشــكل جيد 
بفضل سياسات اإلغالق املبكر والتدابير 
االحترازية التي اتبعتها إدارات الصحة 
العامة، فضال عن تطبيق إجراءات مالية 
ونقدية مهمة. وتضاف تلك اجلهود إلى 
إجراءات اإلصالح االقتصادي السابقة 
التي ســاهمت في حتســني املؤشرات 
الرئيسية لالقتصاد الكلي بصفة عامة 
وعززت من مرونة االقتصاد الكلي، إال 
انه في اآلونة األخيرة شــهدت مصر 

زيادة عدد حاالت اإلصابة بالڤيروس 
وتخطــت اإلصابات اليومية أكثر من 
١٠٠٠ حالــة في يناير قبل أن تتراجع 
إلى ٦٠٠ حالة في املتوسط في فبراير.
وفــي إطــار مســاعي احلكومــة 
املصرية الحتواء اجلائحة، بدأت حملة 
التلقيــح ضد ڤيروس كورونا في ٢٤ 
يناير عن طريق تطعيم العاملني في 
املجال الطبي في مستشفيات احلجر 
الصحي باســتخدام لقاح سينوفارم 
الصيني، والتوسع قريبا في استخدام 
لقــاح اســترازينكا البريطاني ولقاح 

سبوتنيك الروسي. ساهمت اإلصالحات 
االقتصادية اجلادة التي بدأت منذ ٢٠١٧ 
في تعزيز مرونة االقتصاد وجعله أكثر 
قدرة على مواجهة الصدمات، وكانت 
مصر احدى الدول القليلة التي متكنت 
من حتقيق منو اقتصادي في عام ٢٠٢٠، 
إذ وصل معدل النمو إلى ٣٫٦٪ في السنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ (يوليو - يونيو) 

مقابل ٥٫٦٪ في العام السابق. 
وكشفت أحدث البيانات عن استمرار 
وتيرة االنتعاش في الربع الثالث من 
عــام ٢٠٢٠ (الربــع األول من الســنة 

املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠)، إذ ارتفع الناجت 
احمللــي اإلجمالي بنســبة ٠٫٧٪ على 
أساس سنوي مقابل انكماش بنسبة 
١٫٧٪ في الربع السابق وسط تخفيف 
قيــود اإلغالق وعودة فتح األنشــطة 
االقتصاديــة تدريجيا، كما ســاهمت 
السياسات املالية والنقدية التيسيرية 
ومواصلة اجلهود اإلصالحية في إحراز 

هذا التقدم. 

نصائح للمتدربني.. لتحقيق النجاح مبسيرتهم
٭ التطور والترقي في القطاع اخلاص يحتاج 
الى الصبر الذي يشكل عنصرا حاسما بذلك.
٭ صقل املهارات الشخصية هو عنصر ال 

غني عنه في املسار املهني الناجح.
٭ النجاح يحتاج إلى شغف بالتطور وعقل 

لديه رغبة في التعلم والتعطش لإلجناز.
٭ األداء والتفاني فــي العمل هما مفتاحا 

األمان الوظيفي في القطاع اخلاص.
٭ ال تعطي فرصة لآلراء الهدامة والسلبية 

أن تستهلك طاقتك وتفكيرك.

متطلبات أساسية قبل البدء باإلصالح
قالــت اجلمعية االقتصاديــة إن هناك 
عــددا من املتطلبات األساســية قبل البدء 

باإلصالح واملتمثلة بالتالي:
أوًال: وجود إرادة سياسية جادة

٭ تعزيز قــدرة اإلدارة احلكومية واإلدارة 
االقتصاديــة حتديــدا على تنفيــذ القرار 

االقتصادي واإلصالحات ذات الشأن.
٭ تعزيز ثقة املجتمع باإلجراءات احلكومية 

من خالل تنفيذ القانون، وعدم دعم ظاهرة 
الواسطة واحملســوبية خاصة في املناصب 

القيادية واإلشرافية واإلدارية.
ثانيًا: مكافحة الفساد

٭ مكافحة الفاسدين وتعزيز املساءلة وتفعيل 
مبدأ الثواب والعقاب.

٭ محاسبة املسؤولني في اجلهات ذات املخالفات 
املالية واإلدارية.

التفاصيل كاملة على موقع «األنباء»  اإللكتروني
www.alanba.com.kw
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آل ثاني: «Ooredoo» في ٢٠٢١.. تقّدم حلوًال رقمية أكثر ذكاء ومتانة

 Ooredoo» عقدت مجموعة
الكويــت» جمعيتهــا العامــة 
املبنــى  أمــس فــي  العاديــة 
الرئيسي للشركة، وذلك بنسبة 
حضور ٩٣٫٢٪ من مســاهمي 
الشركة، حيث أقرت العمومية 
توزيــع أرباح نقديــة مبقدار 
١٥ فلسا للســهم الواحد على 
املساهمني املقيدين في سجالت 
الشركة بنهاية يوم االستحقاق 
واحملدد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١. 
وقالت الشــركة، في بيان 
صحافــي، انه متــت مراجعة 
جدول األعمال وتالوة ومناقشة 
التقاريــر والبيانــات املاليــة 
واعتمادها ومناقشة كل البنود 
األخرى علــى جدول األعمال، 
الــى اســتعراض  باالضافــة 
التقرير السنوي املالي واإلداري 
للمجموعــة، والــذي تضمن 
أبرز اإلجنــازات التي حققتها 

املجموعة خالل عام ٢٠٢٠.
وشــهدت اجلمعية العامة 
 Ooredoo» العادية ملجموعــة
الكويــت» حضــور عــدد من 
اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء 
وهــم: د. يوســف الصليلي، 
والرئيس التنفيذي للشــركة 
عبدالعزيز البابطني، ورئيس 
قطاع العمليات فادي قعوار، 
ومجموعة من رؤساء القطاعات 
فــي الشــركة، باالضافــة الى 
ممثلي وزارة التجارة والشركة 

الكويتية للمقاصة.
تفاؤل كبير

وفي تصريح له مبناسبة 
انعقاد اجلمعية، أكد رئيس 
مجلس اإلدارة الشيخ محمد 

وعلى الرغم من ذلك حققنا 
إجمالــي إيــرادات موحــدة 
للشركة الوطنية لالتصاالت 
املتنقلــة بلغت ٥٩٣ مليون 
دينار في ٢٠٢٠، كما حققنا 
حتسنا في اإليرادات مقارنة 
بالربع الثالث من ٢٠٢٠، حيث 
ارتفعت من ١٤٨ مليون دينار 
فــي الربــع الثالــث إلى ١٥١ 
مليون دينار بالربع الرابع، 
األمر الذي يــدل على بداية 
التعافــي احملتمل، وال نزال 
متفائلني بحذر، حيث نتبنى 
خططــا متحفظــة ونعمــل 
جاهدين على دراسة األوضاع 
في األسواق التي نعمل بها 

بشكل دوري ومكثف».
وختــم تصريحــه قائال 
«نتطلــع بتفــاؤل ملزيد من 
اإلجنازات في ٢٠٢١، ونعدكم 
أننا سنستثمر لبذل املزيد 

اجتماعية واقتصادية عميقة، 
فقد عزز في ذات الوقت من 
أهمية االتصال كجزء أساسي 
من احلياة اليومية واملجتمع 
بأكملــه. وقــد أدى التحول 
الواســع النطاق واملتسارع 
إلى املنصــات االفتراضية ـ 
في عالم األعمال وفي مسيرة 
تعليــم األجيــال القادمــة ـ 
وصــوال إلى زيــادة الطلب 
على خدمــات االتصال على 

نحو غير مسبوق».
وحــول مســيرة النمــو 
الرقمية للشركة، قال البابطني 
«يعتمد ماليني األشــخاص 
اليــوم علــى منصــات الـــ 
«أونالين»، سواء للدراسة أو 
للعمل من املنزل أو حلضور 
االجتماعــات االفتراضيــة 
عبــر  التســوق  وحتــى 
اإلنترنــت. وبالتالي، تعمل 

من اجلهود نحو بناء حلول 
رقميــة أكثر متانــة وذكاء 
وأمانا، باإلضافة إلى تقدمي 
عــروض وباقــات حصرية 
جلميع عمالئنا، وستتوحد 
جهود املجموعة لتبوأ الريادة 
في صناعــة االتصاالت في 
العام احلالي وفي حقبة ما 

بعد اجلائحة».
تأثير إيجابي

وفي سياق تعليقه على 
النتائــج املاليــة الســنوية 
الرئيــس  قــال  للشــركة، 
 Ooredoo» التنفيــذي لــدى
الكويت» عبدالعزيز البابطني 
«لقــد جتلى بوضوح خالل 
جائحة كورونا الدور احلاسم 
الــذي تلعبه االتصاالت في 
مجتمعنــا واقتصادنا. ففي 
حــني شــكل الوبــاء أزمــة 

Ooredoo الكويت باستمرار 
علــى حتســني منتجاتهــا 
وخدماتها وعروضها خلدمة 
املجتمع. وقد شهدت قاعدة 
الكويــت   Ooredoo عمــالء
الرقمية منوا كبيرا مدعوما 
بزيادة املبيعــات من خالل 
تطبيق MyOoredoo وكذلك 
املتجر اإللكتروني. ونفخر 
في Ooredoo الكويت بتعزيز 
االستيراتيجية الرقمية خللق 
جتربة عمالء سلسة والدفع 
نحو النمو والتطور، حيث 
الكويــت   Ooredoo شــهدت
أعــداد  زيــادة هائلــة فــي 
املستخدمني الرقميني وقفزت 
عائــدات املبيعــات الرقمية 

بنسبة وصلت إلى ٩٠٪».
وبتفائــل واضــح، ختم 
البابطــني بقوله «لقد كانت 
Ooredoo أول مــن طــرح 
خدمــات رقمية مبتكرة في 
الكويــت، وأثبتــت كذلــك 
تصدرها املشــهد من خالل 
األداء االســتثنائي خــالل 
التي مر  األوقات الصعبــة 
بهــا العالم في عــام ٢٠٢٠، 
وحققت بذلك التميز بجدارة. 
واليوم، نحتفي جميعا بكل 
ما أجنزنــاه لعمالءنا، بدءا 
مــن تقــدمي حلــول رقمية 
مبتكــرة جديــدة وصــوال 
إلى دعم اجلهات احلكومية 
فــي الدولة والتعــاون مع 
الشــركات الكبرى وجميع 
أفراد املجتمع أثناء األزمة، 
فلن نتوقف هنا بل ستستمر 
مسيرة التميز والعطاء من 

Ooredoo الكويت».

عمومية الشركة ُعقدت بنسبة حضور ٩٣٫٢٪.. وأقّرت توزيع ١٥٪ أرباحاً نقدية عن ٢٠٢٠

د.يوسف الصليلي متوسطا فادي قعوار وعبدالعزيز البابطني

فاطمة دشتي واميان أبو خضرا ود.يوسف الصليلي ود.فاتنة عبدالعال وناظم الغبرا

ياسر محمد وعبداهللا اخلطاف وفاطمة دشتي ود.يوسف الصليلي ومجبل األيوب وناظم الغبرا وعبداحملسن الفهد ويوسف الشمري عيسى املوسى وأمادو نداي وستيفني كولنز وفادي قعوار ود.يوسف الصليلي وعبدالعزيز البابطني وتابان تريباثي وعمر البسام ومجبل األيوب

الشيخ محمد بن عبداهللا ٓال ثاني

بن عبداهللا آل ثاني على أن 
٢٠٢٠ كان عاما اســتثنائيا 
وبشكل غير متوقع تعطلت 
فيه اقتصادات الدول واألعمال 
التجارية بســبب اجلائحة، 
وقــال «على الرغم من ذلك، 
فإنني ما زلت متفائال للغاية، 
وعلى يقني بأننا ســنتغلب 
على هذا الوضــع في ٢٠٢١ 
وفي السنوات القادمة، حني 
ســيتعني على العالم أجمع 
التكيف مع الوضع الطبيعي 

اجلديد».
وأضــاف آل ثانــي «لقد 
تأثــر أداؤنا املالي في ٢٠٢٠ 
بتباطــؤ عجلــة االقتصــاد 
نتيجــة جلائحــة كورونــا 
التي اجتاحت العالم بأسره 
إلــى تدهــور  والتــي أدت 
أوضاع السوق في عدد من 
الــدول التي نتواجــد فيها. 

«Ooredoo» أول من طرح خدمات رقمية مبتكرة بالكويت.. وقامت بأداء استثنائي خالل اجلائحةالبابطني: جائحة «كورونا» أبرزت الدور احلاسم الذي يلعبه قطاع االتصاالت باملجتمع واالقتصاد

«كامكو إنفست»: ٢٫٤٪ خسائر السوق األول 
في «البورصة» خالل فبراير

أبرز املؤشرات املالية 
للمجموعة في ٢٠٢٠

منتجات حصرية
للشركات بالكويت

جوائز مرموقة

قال تقرير صادر عن شــركة كامكو 
إنفست ان أداء أسواق األسهم اخلليجية 
ظل متفاوتا خالل فبراير املاضي، إذ سجلت 
معظم األسواق تراجعا هامشيا خالل الشهر، 
وكانت الســوق السعودية محطا لألنظار 
نظرا لتفردها بتسجيل أداء إيجابيا ملحوظا 
مبكاسب بلغت نسبتها ٦٪ تقريبا مما عزز 
املالية اخلليجية  مكاسب مؤشر األسواق 
األوسع نطاقا ودفعه نحو االرتفاع بنسبة 

تقارب ٤٪. 
وتسببت إعالنات األرباح وخاصة تلك 
اخلاصة بقطاع البنوك السعودية التي جاءت 
أفضل من املتوقع في حتقيق املؤشر ملكاسب 
شهرية ثنائية الرقم في حني أظهرت معظم 
املؤشــرات القطاعية األخرى منوا بنهاية 

الشهر. 
ومن جهة أخرى، ســجلت دبي، التي 
شهدت أداء إيجابيا على مدار الثالثة أشهر 
املاضية على التوالي، أكبر انخفاض خالل 
الشــهر. كما تراجعت املؤشرات الكويتية 
والقطرية مبعدالت متوسطة او متدنية في 

خانة االحاد خالل الشهر.
بورصة الكويت

تراجعت املؤشرات القياسية الكويتية في 
فبراير ٢٠٢١ بعد ان شهدت انخفاضا واسع 
النطاق أثر على معظم قطاعات البورصة، 

وسجل مؤشــر السوق األول أعلى معدل 
تراجع شــهري على مستوى السوق، إذ 
بلغت خسائره ٢٫٤٪ نظرا لألداء املختلط 
الذي شهدته مكونات املؤشر خالل الشهر.
كما شهد الشهر إضافة خمسة أسهم 
جديدة إلى مؤشر السوق األول بعد أن خففت 
بورصة الكويت العام املاضي متطلبات ادراج 
األسهم ضمن املؤشر ذي القيمة السوقية 
املرتفعة. وتفوق اداء مؤشــر رئيسي ٥٠ 
مجددا بتسجيله أقل معدل تراجع شهري 
على مستوى السوق بنسبة ١٫٢٪، تبعه مؤشر 
السوق الرئيسي الذي تراجع بنسبة ١٫٩٪. 
وأدى التأثير الصافي لتلك التراجعات 
إلى خسارة مؤشر السوق العام نسبة ٢٫٣٪ 
من قيمته فــي فبراير ٢٠٢١. كما أثر هذا 
األداء السلبي على أداء السوق منذ بداية 
العام ٢٠٢١ حتى تاريخه، اذ تقلصت مكاسب 
مؤشر السوق العام إلى ١٫٩٪ وبلغت مكاسب 
مؤشر السوق األول ١٫٨٪، في حني تفوق 
أداء مؤشر رئيسي ٥٠ بتسجيله مكاسب 
بنســبة ٤٫٠٪. ولم تشهد أنشطة التداول 
تغيرا يذكر هذا الشهر، إذ بلغت كمية األسهم 
املتداولــة ٦ مليارات دينار في حني بلغت 

قيمة التداوالت ٨٣٥ مليون دينار.

٭ ٢٤٫٨ مليون عميل قاعدة العمالء املوحدة بنهاية ٢٠٢٠.
٭ ٩٠٪ قفزت مببيعات «Ooredoo» الرقمية بالعام املاضي. 
٭ ٦٪ انخفــاض اإليرادات املوحدة إلــى ٥٩٢٫٨ مليون 

دينار في ٢٠٢٠.
٭ ١٩٦٫٩ مليــون دينار الدخل قبل احتســاب الفوائد 

والضرائب واالستهالك واإلطفاء.
٭ ٣٫٤ ماليني دينار صافي الربح العائد للشركة الوطنية 

لالتصاالت املتنقلة في ٢٠٢٠.
٭ ٧ فلوس األرباح املوحدة للسهم الواحد.. والتوصية 

بتوزيع ١٥٪ أرباح نقدية.

أكد البابطني أن قطاع األعمال والشركات في الكويت 
كان له نصيب األسد من اخلدمات احلصرية خالل ٢٠٢٠، 
حيث أطلقت Ooredoo منصة التعليم اإللكتروني بالشراكة 
مع Edunation، مع اســتمرار Ooredoo الكويت في دعم 
التحول الرقمي بأحــدث اخلدمات الرقمية، حيث قدمت 
Ooredoo منصة التعلم اإللكتروني كبيئة تعليمية جديدة 

تهدف إلى تزويد املدارس بفرصة التحول الرقمي.
وأضــاف «لقد قمنا أيضا بتوســيع حلولنا الرقمية 
وأطلقنا منتجات وخدمات حصرية، منها متجر إلكتروني 
ملوظفي احلكومــة، أول متجر إلكتروني B٢B بالكويت، 
باالضافــة إلى حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
ومركز عمليات األمن، وجدار حماية تطبيقات الشبكة».

وشــدد على أن Ooredoo دعمت استمرارية األعمال 
وقدمت حلوال مرنة منذ األيــام األولى للجائحة، ومنها 
الكاميرا احلرارية، وحلول التباعد االجتماعي من خالل 
حتليالت الذكاء االصطناعي، وقياس اإلشغال، واخلوذة 
الذكية وحلول العمل عن بعد، كما تفخر Ooredoo بإمتام 

١٠٠٠ يوم من خدمات مراكز البيانات دون توقف.

أعرب البابطني عن فخره بحصول الشركة على جوائز 
واستحقاقات مميزة، حيث مت تكرمي Ooredoo الكويت من قبل 
العديد من اجلهات وفازت بالعديد من اجلوائز املرموقة، مبا في 
ذلك جائزة أفضل برنامج والء ومكافآت عن برنامج مكافآت 
«جنوم» من «Telecom Review Laders» في نوفمبر ٢٠٢٠.

فيما حصل تطبيق «MyOoredoo» على جائزة أفضل تطبيق 
من «MENA Digital Awards»، كما حصدت Ooredoo الكويت 
على اجلائزة البرونزية من «Stevie Awards» العاملية، وذلك 
عن أفضل برنامج استجابة للشركات واألعمال واحلكومة 
في مجال املسؤولية االجتماعية، وحصدت Ooredoo جائزة 
اإلبداع اإلعالني ألفضل تلفزيــون في العيد الوطني لعام 

٢٠٢٠ من منتدى اإلعالم العربي.

«كافكو» دّربت ١٨ فردا
 من «القوة اجلوية» على عمليات 

تزويد الطائرات بالوقود

قامت الشــركة الكويتية لتزويــد الطائرات بالوقود 
(كافكو) بعمل دورة تأسيسية لعدد ١٨ فردا من منتسبي 
القوة اجلوية، في الفترة بني ٣ و ٢٨ يناير ٢٠٢١ لتدريبهم 
على عمليــات تزويــد الطائرات بالوقــود، وذلك ضمن 
التعاون املشترك بني «كافكو» وسالح الطيران الكويتي 

(فرع اخلدمات الفنية). 
وقــد عقدت الدورة في منشــآت شــركة كافكو حتت 
إشــراف مباشــر من املختصني بالشــركة، ومت في ختام 
الدورة توزيع شــهادات التقدير على املتدربني بحضور 
كل من املدير العام مشعل التنيب ومدير دائرة العمليات 
والهندســة والصيانة عبدالعزيز املشــيلح ومراقب أول 
تدريب العمليات حمد الســالم ومســاعد مراقب تدريب 

العمليات حسني دشتي. 
وقد تقدم التنيب بالشكر اجلزيل لرئاسة القوة اجلوية 
على ترشيح منتسبيها ملثل تلك الدورات التي تخدم الوطن.

لقطة جماعية للمشاركني في الدورة التدريبية

لتتقلص مكاسبه إلى ١٫٨٪ واملؤشر العام إلى ١٫٩٪ منذ بداية ٢٠٢١

باقي التفاصيل على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw
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«كورونا»: ٢٣٩ مليون جرعة لقاح في العالم
وبدء توزيع ٤ ماليني من «جونسون» بأميركا

عواصم - وكاالت: أظهرت بيانات جلامعة 
جونز هوبكنز األميركيــة ووكالة بلومبرغ 
لألنباء أمس، أنه مت إعطاء ما مجموعه ٢٣٩ 
مليون جرعة مــن اللقاحات املضادة ملرض 
كوڤيد- ١٩ على مستوى العالم. ويقدر أحدث 
معدل للتطعيم بنحو ٤٫٨٩ ماليني جرعة في 
اليوم، وفقا للبيانات. وبهذا املعدل، فإن إعطاء 
جرعتني من اللقاح لـ ٧٥٪ من سكان العالم من 
املتوقع أن يستغرق ٦٫٣٢ سنوات. وبحسب 
اجلامعــة ذاتهــا، بلغ عدد حــاالت اإلصابات 
املؤكدة بڤيروس كورونا على مستوى العالم 
١١٤٫٢ مليــون حالة، فيما بلــغ عدد الوفيات 

٢٫٥٣ مليون.
إلى ذلك، ذكرت وكالــة األنباء العمانية، 
أن اللجنــة العليا املعنية بإدارة التعامل مع 
اجلائحة قررت إغالق كل األنشطة التجارية في 
جميع محافظات السلطنة بني الساعة الثامنة 
مساء واخلامســة صباحا، وذلك اعتبارا من 
مساء يوم اخلميس املقبل حتى صباح يوم 
الســبت ٢٠ مارس. ويشمل اإلغالق املطاعم 
واملقاهي داخل املنشآت السياحية إضافة إلى 
خدمــات التوصيل للمنازل، وتســتثنى من 
اإلغالق محطات الوقود واملؤسسات الصحية 

والصيدليات اخلاصة.
من جهة أخرى، تلقى أكثر من ٢٠ مليون 
شــخص اجلرعــة األولى من اللقــاح املضاد 
لڤيروس كورونا في بريطانيا، وفق ما أعلنت 
احلكومة التي تعول على التطعيم للخروج 

من األزمة الصحية.
ويأتي هذا اإلعالن في وقت تشعر البالد، 
البالغ عدد سكانها ٦٦ مليون نسمة، بالقلق 
جراء اكتشــاف نسخة متحورة جديدة على 
أراضيهــا ظهرت في البرازيــل وتعتبر أكثر 

خطورة.
وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، 
في تغريدة: «تلقى ٢٠ مليون شخص في جميع 

أنحاء اململكة املتحدة اآلن اللقاح»، مشيرا إلى 
أنه «إجناز وطني ضخم».

لكــن تزامنا مع التقــدم احملرز في البالد 
جلهــة حملــة التطعيــم، أعلنت الســلطات 
الصحية، أنها اكتشــفت ٦ حاالت ألشخاص 
مصابني بنسخة متحورة من الڤيروس كانت 
رصدت في بــادئ األمر في ماناوس شــمال 
البرازيــل وميكن أن تكــون أكثر عدوى وأن 
تقاوم اللقاحات املوجودة. ويبحث مسؤولو 
الصحة البريطانيون عن شخص ثبتت إصابته 
بالســاللة البرازيلية. وقالــت هيئة الصحة 
العامة في إجنلترا في وقت متأخر من أمس 
األول، إنه مت تســجيل ما يصل إلى ٦ حاالت 
في بريطانيا من النوع املثير للقلق، منها ٣ 

حاالت في إجنلترا و٣ في اسكتلندا.
وفي الواليات، بدأت شركة األدوية األميركية 
«جونسون آند جونسون» في شحن جرعات 
لقاحها املضاد لڤيروس كورونا بعد يومني من 
ترخيصه، حيث ستســلم ٣٫٩ ماليني جرعة 

هذا األسبوع.
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة أليكس 
جورســكيـ  في تصريحــات إعالمية نقلتها 
صحيفة «ذا هيل» األميركيةـ  «نعتقد أنه في 
غضون ٢٤ إلى ٤٨ ساعة القادمة، حرفيا، سيبدأ 
األميركيــون في تلقي اجلرعات»، مضيفا أن 
جرعات اللقاح يجري شحنها حاليا «ونحن 
نتحدث». وتتوقع الشركة أن تكثف إمداداتها 
إلى حد ما بحلول نهاية مارس اجلاري، إذ من 
املتوقع أن يكون هناك ما مجموعه ٢٠ مليون 
جرعة بحلول هذا الوقت و١٠٠ مليون جرعة 

بحلول نهاية يونيو القادم.
كما أنه لقاح من جرعة واحدة فقط، بدال 
مــن اثنتني، وهو أيضا أســهل في التخزين، 
مما قد يســاعد في التخفيــف من التحديات 
املرتبطــة بالتوزيع والوصــول إلى مناطق 

جديدة، وفقا للصحيفة.

إغالق جزئي في سلطنة عمان.. و«الساللة البرازيلية» تستنفر بريطانيا

ساركوزي أول رئيس فرنسي يصدر بحقه حكم بالسجن سنة مع النفاذ
باريس ـ وكاالت: وجهت 
محكمة فرنسية صفعة قوية 
للرئيــس األســبق نيكــوال 
ساركوزي، الذي أصبح أول 
رئيس ســابق يصدر بحقه 
حكم مع النفاذ، فيما يسمى 
بقضية «التنصت» التي تعود 

لعام ٢٠١٤.
فقــد أدان قضــاة محكمة 
باريس ساركوزي مبحاولة 
رشــوة قــاض وباســتغالل 
النفوذ وحكموا عليه بالسجن 
ثالث سنوات منها سنتان مع 
إيقاف التنفيذ وسنة واحدة 

واجبة النفاذ.
واعتبرت محكمة اجلنايات 
انــه مت إبرام «اتفاق فســاد» 
بني الرئيس الســابق، الذي 
يبلغ من العمر اآلن ٦٦ عاما، 
ومحاميه تييري هيرتسوغ، 
وقاضــي التحقيق الســابق 
جيلبــرت أزيبير الذي حكم 
عليــه أيضا بالســجن ثالث 

سنوات.
ونفى ساركوزي، الذي قاد 
فرنســا في الفترة من ٢٠٠٧ 
إلى ٢٠١٢، ارتكاب أي مخالفة، 
وقال انه وقع ضحية مكيدة 

من تسجيل صوتي حلوار بني 
ساركوزي ومحاميه يتعلق 
بتحقيــق آخر في مزاعم عن 
متويل ليبي للحملة نفسها، 
وذلك بعد أن ترك ساركوزي 

السلطة.

التحقيــق  وفــي إطــار 
التمويــل  حــول شــبهات 
الليبــي حلملته االنتخابية 
العــام ٢٠٠٧ الــذي وجهت 
إليه أربع تهــم في إطارها، 
اكتشــف القضاة عام ٢٠١٤ 

أن ساركوزي يستخدم خطا 
هاتفيا سريا حتت اسم «بول 
بيســموث» للتواصــل مع 

محاميه هيرتسوغ.
وقد أظهر تفريغ حوالي ١٠ 
من اتصاالتهما بحسب االدعاء 

وجود «نية على الفساد» بني 
ساركوزي ومحاميه والقاضي 

السابق إيزبير.
وتعتبر النيابة العامة أن 
القاضي نقل عبر هيرتسوغ 
معلومات مشمولة بالسرية 
وحــاول التأثير على طعن 
تقــدم بــه ســاركوزي أمام 
محكمــة التمييز فــي إطار 
قضيــة أخرى. فــي املقابل، 
قبل ساركوزي بدعم ترشح 
القاضــي ملنصــب رفيــع 

املستوى في موناكو.
ويقــول هيرتســوغ في 
أحد االتصــاالت التي تليت 
على احملكمة «لقد بذل جهدا» 
ليــرد عليه ســاركوزي في 
مكاملة أخرى «أنا أساهم في 

ارتقائه».
وســيواجه ســاركوزي 
محاكمة ثانية في ١٧ مارس 
في قضيــة متعلقة بنفقات 
حملته الرئاسية عام ٢٠١٢، 
وبذلك أصبح ساركوزي ثاني 
رئيس فرنسي يدان في ظل 
اجلمهورية اخلامســة بعد 
الرئيس الراحل جاك شيراك.
وقال محامــو الدفاع إن 

هذه االتصاالت «كانت مجرد 
ثرثرة بني أصدقاء» منددين 
بـ «تخيالت» و«فرضيات» 
و«محاكمة على النوايا» من 

قبل االدعاء.
وشدد محامو الدفاع على 
الغياب التام لألدلة وطالبوا 

بتبرئة املتهمني.
وأمام احملكمــة قالوا ان 
ســاركوزي لــم يحصل في 
نهايــة املطــاف علــى حكم 
مؤيد له في محكمة التمييز 
كما أن ايزبير لم ينجح في 
احلصول علــى منصب في 
موناكو. ومبوجب القانون 
من غير الضروري أن يحصل 
الطرف على املقابل املوعود 
أو أن يكــون النفــوذ فعليا 
لكي توصــف األفعال بأنها 
تندرج في إطار الفســاد أو 

استغالل النفوذ.
التي  وطــوال احملاكمــة 
جرت في أجــواء محتدمة، 
طالب الدفاع بإلغاء احملاكمة 
التي تستند برأيه إلى عمليات 
تنصت «غير قانونية» ألنها 
تنتهــك ســرية التبادل بني 

محام وموكله.

وكان مكتــب املدعي العام 
قد طالب بســجن ساركوزي 
أربع ســنوات، منها ســنتان 
نافذتــان، معتبرا أن الصورة 
الرئاسية «تضررت» من جراء 
هذه القضية و«آثارها املدمرة».

أمامه ١٠ أيام للطعن وميكنه قضاء العقوبة في املنزل بعد وضع «سوار إلكتروني» بعد إدانته بـ «الفساد» و«استغالل النفوذ» في قضية «التنصت»

(رويترز) الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي لدى مثوله أمام محكمة باريس أمس 

مــن أعضــاء النيابــة املالية 
الذين جلأوا ألساليب مفرطة 

للتجسس على شؤونه.
لكــن الرئيــس األســبق 
الذي حضر جلســة القضية 
لن يدخل الســجن، ألن هذه 
العقوبــة تطبــق عــادة في 
فرنسا لألحكام التي تزيد ع

gn سنتني، وقالت احملكمة انه 
مخول لطلب قضاء العقوبة 
فــي املنزل مع وضع ســوار 

إلكتروني.
الذي  وأمام ســاركوزي، 
اعتزل العمل السياسي لكنه 
مــا زال يتمتــع بنفــوذ بني 
احملافظني، عشرة أيام للطعن 

على احلكم.
وأقنع االدعاء القضاة بأن 
ساركوزي عرض منح القاضي 
جيلبر أزيبير وظيفة مرموقة 
في موناكو مقابل احلصول 
علــى معلومات ســرية عن 
حتقيــق في مزاعــم عن أنه 
تلقى مدفوعات غير قانونية 
من ليليــان بيتنكور وريثة 
شركة منتجات جتميل عاملية 

حلملته للترشح في ٢٠٠٧.
وقالوا انهــم علموا بذلك 

إيران حتّذر: ال معلومات «نووية» ما لم يرفع احلظر
عواصمـ  وكاالت: أعلنت 
ايــران امس انها لــن تزود 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بأي معلومات بشأن أنشطتها 
النووية ما لم يتم رفع احلظر 

املفروض عنها.
ونقل التلفزيون احلكومي 
اإليراني عن املتحدث باسم 
الذريــة  الطاقــة  منظمــة 
اإليرانية بهروز كمالوندي 
قوله في تصريحات صحافية 
«ما لم يتم الغاء احلظر فلن 
يتم تزويد الوكالة الدولية 

بأي معلومات».
وأوضح كمالوندي «إذا 
لم يتم رفع احلظر بعد ثالثة 
أشهر سوف نحذف معلومات 
كاميــرات املراقبة وســيتم 
وقــف تســجيل املعلومات 
لكن فــي حال رفــع احلظر 
عنا سنضع املعلومات التي 
بحوزتنــا حتــت تصــرف 

الوكالة الدولية».
العمــل  ان  وأضــاف 
االضافــي  بالبروتوكــول 
متوقف في الوقت احلاضر 
وفيما لو مت الغاء احلظر بناء 
على قرار البرملان اإليراني في 
غضون ٣ أشهر فإن احلكومة 
البرملان  اإليرانية ســتطلع 
ليتخذ بدوره القرار الالزم.

قالــت  جانبهــا،  مــن 
اخلارجية االيرانية إنه يتعني 
على الواليــات املتحدة رفع 
العقوبات املفروضة أوال إذا 
كانــت تريد إجراء محادثات 
إلنقاذ االتفاق النووي املوقع 

لكنها مستعدة «لالنخراط من 
جديد في عملية ديبلوماسية 
مجدية» وستتشاور مع قوى 

كبرى.
وقال خطيب زاده «رفض 
اإلدارة األميركيــة اجلديــدة 
العودة لالتفاق خطأ تاريخي» 
وتابــع أن إيران ســتواصل 
العمــل مع الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذرية علــى الرغم 

من تقليص التعاون معها.
وحــث وزيــر اخلارجية 
اإليراني محمد جود ظريف 
مجلس محافظي الوكالة الذي 
يضم ٣٥ دولة على عدم إثارة 
«فوضى» عبر إقرار مسعى 

مؤقتا على بعــض عمليات 
املراقبة ألنشطة طهران وذلك 
بحسب «رويترز» التي اكدت 
اطالعها على وثيقة أرسلت 
إلى بقية أعضاء الوكالة قبيل 
االجتماع ربع السنوي ملجلس 
محافظيها هذا األسبوع. لكن 
ديبلوماســيني قالوا إنه لم 
يتضــح مــا إذا كان املجلس 

سيتبنى قرارا.
من جانبه، دعا املدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إلــى عــدم حتويــل عمليات 
التفتيش التي جتريها هيئته 
في إيران إلى «ورقة مساومة»

وقال رافايل غروسي في 
مؤمتر صحافي في مستهل 
اجتماع مجلس حكام الوكالة 
«يجب احملافظة على عمليات 
التفتيش التي جتريها الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية... 
يجب أال توضع على طاولة 
املفاوضات كورقة مساومة».

ووصف غروسي تعليق 
عمليات التفتيش بـ«اخلسارة 
الهائلة»، لكن لدى ســؤاله 
بشأن إن كان اليزال بإمكان 
الوكالــة تطمــني املجتمــع 
الدولــي بــأن برنامج إيران 
النووي ســلمي بحــت، رد 
بالقــول «حتى اآلن الوضع 

جيد».
وأفاد غروسي أن الوكالة 
ســتحافظ على السبل التي 
متكنها من التحقق من كمية 
الذي تخصبه  اليورانيــوم 

إيران.

أميركــي لتبنــي قــرار ضد 
خفض طهــران تعاونها مع 
الوكالة التابعة لألمم املتحدة.
ونقلــت وســائل إعــالم 
إيرانية عن ظريف قوله امس 
«استهل األوروبيون، بدعم 
من الواليات املتحدة، مسارا 
الوكالة  خاطئا في مجلــس 
الدولية للطاقة الذرية.. نعتقد 
أن هذا التحرك سيؤدي إلى 

فوضى».
وأضاف «لدينا حلول لكل 
االحتماالت». كانت إيران قد 
هددت بإنهــاء اتفاق أبرمته 
مع الوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة قبل أســبوع يبقي 

مدير وكالة الطاقة الذرية: على عمليات التفتيش في طهران أال تستخدم «كورقة مساومة»

عــام ٢٠١٥ مع قــوى عاملية 
والذي انسحب منه الرئيس 
األميركــي الســابق دونالــد 

ترامب.
وقــال ســعيد خطيــب 
زاده املتحدث باســم وزارة 
اخلارجية «يتعني على إدارة 
الرئيس جــو بايدن تغيير 
سياسة الضغوط القصوى 
التــي اتبعهــا ترامب جتاه 
طهران.. إذا كانت تريد إجراء 
محادثــات مع إيران، يتعني 
عليها أوال رفع العقوبات».

وقالــت واشــنطن أمس 
األول إنها شعرت بخيبة أمل 
لرفض إيران إجراء محادثات 

ترامب يفتح النار في جميع االجتاهات واستطالعات الرأي توّجه رسالة حتذيرية له
في الكونغرس لتحميله مسؤولية التحريض على الهجوم الدامي 
على مقر الكونغرس في الكابيتول في السادس من يناير املاضي.
وذكر ترامب بعضهم باالســم ومنهم عضوا مجلس الشيوخ 
ميت رومني وبات تومي وعضوا مجلس النواب آدم كينزنغر وليز 
تشيني، وأشار إلى أنه سيدعم املرشحني الذين سينافسونهم في 

انتخابات احلزب. وقال ترامب: «تخلصوا منهم جميعا».
كما كرر الرئيس السابق أكاذيبه بأنه خسر انتخابات الثالث من 
نوفمبر أمام بايدن، ووجه انتقادات الذعة للرئيس الدميوقراطي. 
وقال: «لقد خســروا البيت األبيض.. لكن من يعرف؟ رمبا أقرر 

أن أهزمهم مرة ثالثة».
واندلعت حرب داخل احلزب اجلمهوري، حيث سعى البعض 
ومنهم زعيم األقلية مبجلس الشيوخ ميتش مكونيل إلى طي صفحة 
ترامب في حني أكد آخرون، ومنهم ليندزي غراهام، أن مستقبل 

احلزب يتوقف على طاقة القاعدة املؤيدة لترامب.
وأعلن ترامب أن احلزب اجلمهــوري متحد خلفه مؤكدا أن 
املعارضة تأتي من «حفنة من املأجورين السياسيني في واشنطن».
كما أكد الرئيس السابق أنه ال يعتزم تأسيس حزب ثالث وهي 

فكرة بحثها مع مستشاريه خالل الشهرين املاضيني.
وقال ترامب: «لن نؤسس أحزابا جديدة. لدينا احلزب اجلمهوري. 

سيكون متحدا وأقوى من ذي قبل. لن أؤسس حزبا جديدا».
وترامب الذي حرم من استخدام تويتر ووسائل تواصل اجتماعي 
أخرى، شــن هجوما على املهاجرين، منتقدا سياسات بايدن في 

مجال تغير املناخ والطاقة ونزاهة االنتخابات.
وكما كان متوقعا، انتقد ترامب بايدن، قائال إن الدميوقراطي أنهى 
للتو: «الشهر األول األكثر كارثية» ألي رئيس جديد في السلطة.
ووصف ترامب في خطابه املتشــائم أيضا، الواليات املتحدة 
بأنها أرض مقسمة، مشــددا على أن «أمننا وازدهارنا وهويتنا 

كأميركيني على احملك».

له منذ مغادرته البيت األبيض قبل نحو ٦ أسابيع.
وتعهد ترامب، في كلمته في أورالندو بوالية فلوريدا، مبساعدة 
اجلمهوريني في السعي الستعادة األغلبية، التي خسروها خالل 
رئاسته، في مجلسي النواب والشيوخ خالل انتخابات الكونغرس 
العام املقبل، كما قدم نفسه مرشحا محتمال لالنتخابات الرئاسية 

املقبلة.
وال يبدو أن ابتعاد ترامب عن واشــنطن قد بدد غضبه من 
بعض اجلمهوريني الذين صوتوا ملساءلته في محاولة باءت بالفشل 

تذكارات عليها اســم ترامب، فيما توســط املؤمتر متثال ذهبي 
للملياردير اجلمهوري، وقال: «مبســاعدتكم سنستعيد مجلس 
النواب، وســنفوز مبجلس الشــيوخ، وبعد ذلك سيعود رئيس 

جمهوري منتصرا إلى البيت األبيض، وأتساءل من سيكون؟».
وقال: «من يدري؟ رمبا أقرر أن أهزم (الدميوقراطيني) للمرة 
الثالثة». وتابــع: «الرحلة املذهلة التي بدأناها معا.. لم تنته بعد»، 
مضيفا: «وفي النهاية سنفوز». كما هاجم الرئيس جو بايدن، وكرر 
مزاعمه الزائفة بفوزه بانتخابات ٢٠٢٠، وذلك في أول ظهور كبير 

عواصم - وكاالت: عاد الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
إلى مقدم الساحة السياسية، ووجه اتهاماته املعهودة في كل اجتاه 
مصوبا على خصومه الدميوقراطيني وعلى خلفه الرئيس جو بايدن، 
وكالعادة على وسائل اإلعالم التي طاملا اتهمها بالكذب. ولم يوفر 
حتى زمالئه في احلزب اجلمهوري الذين عارضوه وتعهد بالعمل 
على هزميتهم. فقد أطــل على جمهور من احملافظني املتطرفني، 
مصمما على استعادة السيطرة على احلزب اجلمهوري الذي بات 
ضعيفا ويطرح تساؤالت حول حظوظ الرئيس السابق بالفوز في 
انتخابــات ٢٠٢٤. وعندما اعتلى ترامب إلى املنصة، القى حفاوة 
بالغة من مؤيديه الذين لم تضع ســوى قلة منهم كمامات، رغم 

انتشار ڤيروس كورونا.
لكن ووفقا الستطالع جديد، أراد ما يقرب من ٧٠٪ من املشاركني 
أن يترشح للرئاسة مرة ثالثة. وعن مستقبل احلزب اجلمهوري، 

صوت ٩٥٪ منهم لصالح استمراره في برنامجه الشعبوي.
لكن ٥٥٪ منهم فقط اعتبروا أن ترامب يجب أن يكون مرشح 

احلزب اجلمهوري العام ٢٠٢٤.
وقال اخلبير االســتراتيجي اجلمهوري كارل روف إنه كان 
يتوقــع نتيجة أقوى لترامب، خصوصا فــي جتمع داعم للغاية 

للرئيس السابق.
وعلق بالقول: «سأعتبر ذلك مالحظة حتذيرية».

وفــي أول خطاب له منذ خروجه مــن البيت األبيض في ٢٠ 
يناير، قال امللياردير األميركي في إطار «مؤمتر العمل السياسي 
احملافظ»، امللتقى الســنوي للمحافظــني األميركيني الذي افتتح 
اجلمعة في أورالندو، «نحن نخوض صراعا من أجل بقاء الواليات 

املتحدة كما نعرفها».
وأملح ترامب من دون أن يذكر ذلك صراحة، إلى أنه قد يترشح 
لالنتخابات الرئاسية للعام ٢٠٢٤. وتوجه إلى حضور من املناصرين 
له الذين اليزالون يرفعون أعالمــا ويضعون قبعات ويحملون 

أملح إلى خوضه سباق الرئاسة في ٢٠٢٤ وكّرر مزاعم تزوير االنتخابات

(رويترز) مؤيدو الرئيس السابق دونالد ترامب يرقصون بعد خطابه أمام مؤمتر احملافظني في فلوريدا 

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي

ملشاهدة الڤيديو
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طيب!!!

إفقار.. املستورين (٣)
كما توقعت في بداية مقالي بتاريخ ٢٧ فبراير عندما قلت (يخاجلني 
شــعور قــوي أن تعديل أو تأجيل أو إلغاء املــادة (٣٥ مكرر) من قانون 

الشهر العقاري ستصدر به تعليمات رئاسية خالل أيام... قليلة).
وباألمس، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون 
كلــه (رقم ١٨٦ لســنة ٢٠٢٠) لفترة انتقالية ال تقل عــن عامني، وإجراء 
حــوار مجتمعي حولــه، وأن يتم خالل هذه الفتــرة االنتقالية حتصيل 
قيمــة ثابتــة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تســجيل األمالك حســب 

مساحة ونوع امللكية.
شــكراً جزيًال للرئيس على التدخل احلاســم واالستجابة السريعة، 
واصطفافه الى جانب املواطن، وإفشال خطط مستشاري السوء، ومشّرعي 
الغيبوبة لالســتيالء على أموال املصريني دون وجه حق، وهم يظنون 
أنهــم بفعلتهم هذه يحققون أهدافا وطنية لدعم موازنة الدولة!.. بينما 
يضربون بتصرفاتهم هذه وحدة وصالبة الشــعب امللتف حول قيادته 

السياسية.
.. ولكن ال أظن األمر انتهى.. طاملا عقلية «املستشــارين» لم تتغير!! 

وستتكرر محاولتهم.
صراحة.. وبعد االستماع إلى رأي ممثل األغلبية والذي كان قد أملحـ  
قبل تدخل الرئيس ـ  إلى أنه سيطالب مبد فترة السماح اخلاصة بربط 
توصيل املرافق حتى يناير ٢٠٢٢ أي حوالي ١٠ شــهور فقط!!، و«بحث 
تقسيط» نسبة ٢٫٥٪ اخلاصة بضريبة التصرفات العقارية!!، أعتقد بعد 
ذلك كان البد من تدخل الرئيس شخصيا إليقاف هذا «التغول» على حق 
املواطن املطحون؛ ألن سيناريو مأساة «قانون التصالح في املخالفات» 
كان سيتم إعادته بحذافيره، باعتبار أننا شعب ميتلك ذاكرة سمكية!!

١ ـ يتــم إصدار قانون ظاهره الرحمة، ويتحمل فيه املخالف (املالك ـ 
املقاول) غرامات التصالح املقدرة مببالغ ضخمة.

٢ـ  يصرخ الشعب فتتدخل القيادة لرفع الظلم وخفض مبالغ املصاحلات.
٣ـ  يختفي املالكـ  واملقاولـ  واملطورـ  وصاحب الشركة، وعم احلاج 
صاحب العمارة، ويضطر «املشــتري» لسداد قيمة مخالفة البناء نيابة 

عنهم!! وحتنو عليه احلكومة بتقسيط املبلغ على ٣ سنوات!!
٤ ـ ال تتم محاســبة أي من مسؤولي احلي واحملافظة الذين تغاضوا 

عن املخالفة.
نفس السيناريو كان من املنتظر أن يتكرر مع قانون الشهر العقاري، 
وســيتم خفض قيم املبالــغ وإجراء تعديالت، ولكن ســتبقى مخالفات 
ومغالطات أخرى عجيبة و«عوار» قانوني غير مسبوق، أوضحه خبراء 
القانون ـ وليس أنا ـ ما يؤكد أن املستشــار اجلهبذ الذي اســتغل رغبة 
القيادة السياسية في تصحيح أوضاع امللكية العقارية (شديدة السوء 
حقا) هذا املستشار لم يسع ملعرفة آراء اخلبراء، أو إدارة حوار مجتمعي 
مــع األحزاب وبيوت اخلبرة االستشــارية وغيرهم، حتى يتالفى كل ما 

حدث من لغط، وكانت «عينه على جيب املواطن» فقط!!
مرة ثانية، شكراً للرئيس على االستجابة لصرخات املواطنني وإفشال 

مخطط املستشارين!
وللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يوّجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري 
لفترة انتقالية ال تقل عن عامني

القاهرة - خديجة حمودة

وجه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي بتأجيل تطبيق 
القانــون رقم ١٨٦ لســنة 
٢٠٢٠ اخلــاص بتعديــل 
قانــون الشــهر العقاري، 
وذلــك لفتــرة انتقالية ال 
تقــل عــن عامــني بهــدف 
إتاحــة الفرصــة والوقت 
إلجراء حــوار مجتمعي، 
وأن يتم خالل تلك الفترة 
االنتقاليــة حتصيل قيمة 
ثابتــة مقطوعة مخفضة 
وواضحــة عند تســجيل 
األمالك، حســب مســاحة 
ونــوع امللكية، وذلك بدال 
من الضريبة املفروضة في 
هذا الصدد على التصرفات 

العقارية.
جاء ذلك خالل اجتماع 
عبدالفتــاح  الرئيــس 
مــع  امــس  السيســي 
د.مصطفى مدبولي رئيس 
مجلس الوزراء، واملستشار 

عمر مروان وزير العدل.
املتحــدث  وصــرح 
الرســمي باســم رئاســة 
اجلمهورية بأن االجتماع 
تناول استعراض «تطوير 
الشــهر  عمــل منظومــة 
العقاري، وجهود احلكومة 

في هذا الصدد».
وقــد اطلــع الرئيــس 
عبدالفتاح السيسي على 
جهود تيســير اإلجراءات 
على املواطنني، فيما يتعلق 
بتسجيل األمالك، موجها 
فــي هــذا اإلطــار بتأجيل 
تطبيــق القانون رقم ١٨٦ 
لسنة ٢٠٢٠ اخلاص بتعديل 
قانــون الشــهر العقاري، 
وذلــك لفتــرة انتقالية ال 
تقل عن عامني بهدف إتاحة 

الفترة االنتقالية حتصيل 
قيمــة ثابتــة مقطوعــة 
مخفضــة وواضحــة عند 
تســجيل األمالك، حسب 
امللكية،  مســاحة ونــوع 
وذلــك بدال مــن الضريبة 

وجهــود احلكومة في هذا 
الصــدد من خالل حوكمة 
إصدار تراخيص البناء، إلى 
جانب إزالة التعديات على 
أمالك الدولة، وكذلك إتاحة 
العقارات  التصالح علــى 

بضوابــط،  املخالفــة 
وتوفير مســاكن لقاطني 
العشــوائيات في عقارات 
مرخصة، حيث تهدف تلك 
املنظومة إلى تأمني ملكية 
املواطنني للثروة العقارية 
وتعظيم االستفادة منها، 
فضال عــن ضبط وتأمني 
الســوق العقاري، وكذلك 
القضاء علــى البناء غير 

املرخص والعشوائيات.
املتحــدث  وأضــاف 
االجتمــاع  أن  الرســمي 
شــهد اســتعراض نتائج 
تطويــر ربــط احملاكــم 
باملنشآت الشرطية، فيما 
يتعلق بالنظر في جتديد 
احلبــس االحتياطــي عن 
بعد، حيث وجه الرئيس 
السيسي بالتوسع في هذا 
التطبيــق وتعميمه على 
مختلف احملافظات خالل 
الفتــرة املقبلة ملــا حققه 
من نتائج إيجابية، والتي 
تتواكب أيضــا مع جهود 
تطوير مقار احملاكم على 

مستوى الدولة.
الرئيــس  كمــا وجــه 
السيســي بدراسة إنشاء 
مدينة للعدالة بالعاصمة 
اإلداريــة اجلديدة، لتضم 
مجمعا مركزيــا للمحاكم 
ومركز دراســات وغيرها 
مــن املنشــآت اخلدميــة 
املختلفــة ذات الصلة، مع 
توفير الوحدات السكنية 
املتنوعــة ملوظفي اجلهاز 
اإلداري واحلكومي للدولة 
فــي العاصمــة اإلداريــة، 
مبن فيهم أعضاء اجلهات 
القضائيــة  والهيئــات 
والعاملون بوزارة العدل، 
وذلك عن طريق البدء في 

فتح باب احلجز لهم.

املفروضة في هذا الصدد 
على التصرفات العقارية.
وقد اســتعرض وزير 
العــدل فــي هــذا اإلطــار 
تفاصيــل منظومة حصر 
وتنمية الثروة العقارية، 

«على أن يتم خالل تلك الفترة حتصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل األمالك.. بدالً من الضريبة»

جانب من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واملستشار عمر مروان وزير العدل

الفرصــة والوقت إلجراء 
حــوار مجتمعي، مع قيام 
احلكومة بإعداد مشــروع 
قانون يحقق ذلك التأجيل.
الرئيــس  كمــا وجــه 
السيسي بأن يتم خالل تلك 

«اإلسكان»: ٥٥٪ نسبة تنفيذ وحدات مبادرة
«سكن كل املصريني» في ٦ أكتوبر اجلديدة

القاهرة - ناهد إمام

أكد د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان 
أن  العمرانية،  واملرافق واملجتمعات 
نسبة تنفيذ ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية (١٠٣٧ 
الرئيس «سكن كل  عمارة) مببادرة 
املصريني»، مبدينة ٦ أكتوبر اجلديدة، 
بلغت نحو ٥٥٪، مشيرا إلى أن القيمة 
االستثمارية للمشروع تقدر بـ ٥٫٦ 
مليارات جنيه، ومن املتوقع االنتهاء 

من املشروع نهاية العام احلالي.
النجــار، رئيس  ووجه م.عادل 
جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر اجلديدة، 

مسؤولي جهاز املدينة للمتابعة امليدانية 
للمشروعات اجلاري تنفيذها، لدفع 
العمل وإزالة أي عقبات، مع االلتزام 
بأعلى معايير اجلــودة والتوقيتات 
الشــركات  احملــددة واملقدمة من 
الوحدات  تنفيذ  املنفذة لالنتهاء من 
وتسليمها إلى مستحقيها، وذلك في 
ضوء توجيهــات د.عاصم اجلزار، 
وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانية مبتابعة املشروعات اجلارية 

في املدن اجلديدة.
من جانبه، قام م.وليد عبدالرحمن، 
نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، 

بجولة تفقدية مبواقع عمارات مبادرة 
رئيس اجلمهورية سكن لكل املصريني 
باملدينة يرافقه مســؤولو اجلهاز، 
املنفذة وجهات  الشــركات  ومدراء 
اإلشراف، حيث تفقدوا مواقع العمل 
باملشروع بقطاعي (أ، ب) في منطقة 

غرب أرض املطار.
وطالــب م.وليــد عبدالرحمن 
بااللتزام  املنفذة  الشركات  مسئولي 
بأعلــى معايير اجلودة والكفاءة في 
تنفيذ األعمال باملشروع، مشيرا إلى أنه 
يجري تنفيذ أعمال املرافق للعمارات 

حسب تنسيق املوقع.

ردود األفعال تتوالى.. ومصادر بكركي: «سبت الراعي» مجرد بداية
بيروت - عمر حبنجر 

علــى  الــردود  توالــت 
احلشد الذي شهده بكريكي 
يوم الســبت املاضــي دعما 
البطريرك بشــارة  ملواقــف 
الراعــي، وإن كانت بوجوه 
متعددة، تراوحت بني الكالم 
والعراضــات  السياســي 
باللباس العسكري واألعالم 
احلزبية على منت الدراجات 
النارية. وحتى في السياسة 
كانت حرارة الردود متفاوتة، 
بني اعتبار املفتي اجلعفري 
املمتاز الشــيخ أحمد قبالن، 
ان «التدويــل خيانة» وقول 
النائب حســن فضــل اهللا، 
عضو كتلة الوفاء للمقاومة، 
وراء  تلطــى  البعــض  ان 
بكركي للهجوم على رئيس 
اجلمهوريــة وحــزب اهللا، 
وأضــاف «ال مشــكلة لدينا 
حيــال أي مســاعدة دولية، 
لكن ضمن أدبياتنا وكرامتنا 

الوطنية».
التيــار احلــر  مصــادر 
احلاكــم، اختصــر الطريق، 
عبر التعبير عن االعتقاد بأن 
ما حدث يوم السبت الفائت 
انتهى فــي حينه، وبات من 
املاضــي، وان الزمــن ليس 
زمن العام ٢٠٠٥، يوم أفضى 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري ورفاقه، الى رحيل 
من رحلــوا. ولكن األوضاع 
اللبنانية اليوم تفوق بسوئها 
ما ســبق ان شهده هذا البلد 
في تاريخه القدمي واحلديث، 
ففــي العــام ٢٠٠٥، عام بدء 
مسلسل االغتياالت، لم تكن 
هناك أزمة نقد وال سيولة، او 
ودائع مصرفية متبخرة، أو 
أموال عامة مهربة او مهدورة، 
وال أزمة كهرباء ودواء وغذاء 
وكســاء، وال دولــة متوقفة 
عن الدفــع وال كورونا، وال 
مستشــفيات مكتظة. وهذا 
القاصــي  الوضــع يعرفــه 
والدانــي يعرفــه البطريرك 
الراعي، كما يعرفه  بشــارة 

البابا فرنسيس.
ومن هنا تقــول مصادر 
بكركــي، ان احلــراك الــذي 
شهده «ســبت الراعي» كان 
بداية الكالم ال مسك اخلتام، 
وان هناك حتضيرات حلشد 

في هذا الوقت، غابت أمس 
النارية  الدراجــات  مواكــب 
حلاملــي أعالم احلــزب عن 
الضاحيــة احتجاجــا علــى 
مواقف الراعي، فيما جتددت 
االعتراضــات علــى انقطاع 

الكهرباء.
الغائب  امللف احلكومي، 
عن السمع، حضر أمس، في 
لقــاء البطريــرك الراعي مع 
وفد كتلة املستقبل برئاسة 
النائبة بهية احلريري، وقد 
حتدث النائب سمير اجلسر 
باســم الكتلــة، مشــيرا الى 
ان البحــث تناول تشــكيل 
احلكومــة وجهــود الرئيس 
املكلــف، كمــا تطــرق الــى 
«إعالن بعبــدا» الصادر في 
عهد الرئيس ميشال سليمان 
الذي ينص على حتييد لبنان 

عن صراعات اآلخرين.
مطرانيــة  الوفــد  وزار 
للــروم األرثوذكس  بيروت 
للقاء املطــران إلياس عودة 
الــذي أكــد علــى أن حقوق 
مســيحيني  اللبنانيــني 
ومســلمني، تكون باقتصاد 
متني وإصالحات ضرورية من 
أجل إنقاذ الدولة وتطهيرها 

من كل مستغل وفاسد.
النائب محمد نصر اهللا، 
عضو كتلة التنمية والتحرير، 

لبنان لدولة حتارب العرب، 
وتعمل على جعل لبنان قاعدة 
عسكرية ضد األمة العربية».

وفي غضون ذلك، وبعد ٧ 
أسابيع على اإلقفال العام في 
لبنان، عادت أمس القطاعات 
التجارية الــى العمل، وبقي 
إليهــا مشــروطا  الدخــول 
بأذونــات تصدر عن منصة 
جلنة متابعة كورونا، أما منع 
التجول فمازال جاريا إمنا من 
الســاعة الثامنة مساء حتى 

اخلامسة صباحا.
وعلى صعيد كورونا، فقد 
ســجل أمــس ٤٠ حالة وفاة 
و٢٢٨٠ إصابة، بينما تستمر 
حملــة التطعيم بتؤدة، وقد 
بلغ عــدد املطعمــني ٥٠٤١٥ 
شخصا و٦٠ منهم من األطقم 
الصحية و٤٠ من كبار السن.
إلــى ذلــك، انتهــت امس 
االثنــني املهلة التــي حددها 
مصرف لبنان، للمصارف من 
أجل زيادة رأســمالها ٢٠٪. 
وضخ الدوالرات حلساباتها 
لدى املصارف املراسلة بنسبة 
٣٪، واسترداد األموال احملولة 
الى اخلــارج بني عامي ٢٠١٧ 
و٢٠٢٠ بنســبة ١٥٪، مــن 
العاديــني، و٣٠٪  املودعــني 
من أصحاب املصارف وكبار 

املوظفني.

نقل عن الرئيس نبيه بري، 
انــه تقــدم بحــل للعقــدة 
احلكومية، «لكنهم لم يكلفوا 
خاطرهم مبناقشتها»، وأشار 
فــي حديث ملوقــع «األنباء» 
الناطق بلسان احلزب التقدمي 
االشتراكي، الى ان املسافات 
التزال بعيدة جدا بني الفرقاء 

السياسيني.
انطــوان نصر  احملامــي 
اهللا، املنشق عن التيار احلر، 
استبعد تشكيل احلكومة قبل 
شــروط ٣ وضعهــا جبران 
باســيل لتســهيل التشكيل: 
األول ان يتلقــى تعهــدا من 
حــزب اهللا بدعمه لرئاســة 
اجلمهورية، او الثلث املعطل، 
العتيــدة، او  في احلكومــة 
مبادرة الواليات املتحدة الى 
إزالة العقوبات التي فرضتها 

عليه.
بدوره، مفتي جبل لبنان 
الشيخ محمد علي اجلوزو، 
البطريرك  أشــاد «مبوقــف 
الراعي، وقال في تصريح له 
أمس:« نحن مــع البطريرك 
الراعــي، فــي مواجهة أعداء 
لبنان والعــرب، لقد حتدث 
اللبنانيــني،  باســم جميــع 
ادعــوا  مــن  ان  وأضــاف، 
فــي  املســيحيني  حمايــة 
لبنــان، يحاولــون اآلن بيع 

القطاعات التجارية تعود إلى العمل بشروط

(محمود الطويل) البطريرك املاروني بشارة الراعي مستقبال في بكركي وفدا من تيار املستقبل برئاسة النائبة بهية احلريري 

التأييد في الداخل واخلارج، 
حتى اخلروج من هذه املرحلة 
السياسية اخلانقة، وال ترقب 
وال انتظار، لقد راهنوا على 
الرئيــس األميركي  تغييــر 
يراهنــون  واآلن  ترامــب، 
على تعلم خلفه جو بايدن، 
النطــق بالفارســية، وعلى 
استيعاب املبادرة الفرنسية، 
وتشــويه  إجهاضهــا  أو 
الدستورية،  االســتحقاقات 
متهيــدا لبقائهــم مــع هــذه 
الشاذة، واملدمرة،  األوضاع 
لكن البطريرك رفع شــعار 
«ال تسكتوا» وكرره ١٧ مرة 

في خطاب السبت.
ووسط هذا اخلضم، يلوح 
احتمال جتدد مساعي املدير 
العــام لألمــن العــام اللواء 
عبــاس ابراهيم، بني بكركي 
اللجنة  وحــزب اهللا، عبــر 
الغائبة  املشتركة احلاضرة 
بينهما. أما العالقة بني بكركي 
ورئاسة اجلمهورية، فيمكن 
رصدهــا من خــالل احلديث 
املرتقــب للبطريرك الراعي، 
الــى قناة احلــرة األميركية 
الناطقــة بالعربيــة، حيــث 
ستكون له توضيحات ملواقف 
يعتبرها البعض ملتبسة، في 
موضــوع التدويل وبحاجة 

الى توضيح.

توتر أمني كبير وطوق أمني حول «السيدة زينب» 
بعد الغارات اإلسرائيلية على جنوب دمشق

تقارير حقوقية: ثالثة أرباع الالجئني السوريني 
يعانون من أعراض نفسية خطيرة

عواصــم - وكاالت: ســاد التوتر األمني 
في منطقة «السيدة زينب» جنوب العاصمة 
السورية دمشق، في صفوف قوات «احلرس 
الثوري» اإليراني وامليليشــيات املوالية لها 
املتمركزة في املنطقة، عقب الغارات اإلسرائيلية 
التي نفذت في وقت متأخر من ليل أمس األول.

وقال موقع «زمــان الوصل» إن حتركات 
عسكرية كبيرة شوهدت صباح امس باملنطقة 
بالتزامن مع اســتنفار عســكري على أوسع 
نطــاق وذلــك نتيجة تعــرض املنطقة لعدة 
غارات جوية. ولفت إلى أن امليليشيا فرضت 
طوقا أمنيا شديدا حول املنطقة وعلى مداخل 
ومخارج البلدة وسط تواجد كبير للعناصر 

على أطرافها وداخل أحيائها.
وأفاد بأن امليليشيا قامت صباحا بإفراغ 
أحد مقراتها العسكرية الواقعة على أطراف 
السيدة زينب من جهة قرية «حوش صهيا» 
والتي مت تخصيصها مسبقا لتكون مستودعا 
لألسلحة والذخائر وذلك خوفا من تعرضها 

للغارات مجددا.
موضحــا أنه عند إفــراغ املقر بالكامل مت 
نقل جميع ما بداخله باجتاه «مطار دمشــق 

الدولي» دون معرفة الوجهة بالتحديد.
وكانت طائرات حربية إسرائيلية، شنت 
غارات جوية على مواقــع للنظام واحلرس 
الثــوري في محيط دمشــق، فــي قصف هو 
السادس من نوعه منذ مطلع العام احلالي.

ونقلت وكالة األنباء الرسمية «سانا»، عن 
مصدر عســكري لم تســمه، قوله إن «العدو 

اإلسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اجتاه اجلوالن 
السوري احملتل، مستهدفا بعض األهداف في 

محيط دمشق».
وأضاف املصدر أن «وسائط دفاعنا اجلوي 
لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها»، دون 
اإلشارة إلى إصابات بشرية أو خسائر مادية.

مــن جانبــه املرصــد الســوري حلقوق 
االنســان، قال إن القصف اإلســرائيلي تركز 
بشــكل أساســي على محيط منطقة السيدة 
زينب التــي تعتبر معقال أساســيا للحرس 
الثــوري اإليرانــي و«حــزب اهللا» اللبناني 
ويوجــد فيها شــخصيات قيادية منهم، ولم 
يؤكد أو ينفي مقتل أي منها بســبب الطوق 
األمني املفــروض من قبل احلــرس الثوري 
وحــزب اهللا على املنطقــة. وأكد أن الضربة 
كانت تســتهدف شــخصيات لقتلها وتدمير 
مقارهــا، أكثر من كونها اســتهداف وتدمير 
مستودعات أسلحة وذخيرة، الفتا إلى وجود 
منازل ومقرات لقيادات تابعة للحرس وحزب 
اهللا هناك، في حني القت الضربة اإلسرائيلية 
األخيرة سخطا واستياء شعبيا كبيرا. وشهدت 
وسائل التواصل االجتماعي عشرات اآلالف من 
تعليقات الرواد الســوريني، يعبرون خاللها 
عن استيائهم من االستهداف وجاء في بعض 
تلك التعليقات التي رصدها املرصد السوري: 
«نحن شو ذنبنا بإيران يضربوها بأرضها مو 
بأرضنــا.. ال ميت بدنا نعيش برعب من ورا 
إيران.. شو عم تعمل إيران عندنا أصال.. اللي 
فينا بكفينا لسا بدنا ندفع ثمن أعمال إيران».

وكاالت: كشفت تقارير حقوقية أن أكثر 
من ثالثة أرباع الالجئني السوريني يعانون 
من أعراض نفسية خطيرة، بعد ١٠ سنوات 

من اندالع احلرب.
وتدعو جمعية خيرية بريطانية إلى مزيد 
من االستثمار في خدمات الصحة العقلية 
لالجئني في عدة دول بعد أن وجدت أعراض 
اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) منتشرة 
على نطاق واســع في دراسة استقصائية 
عن السوريني النازحني، بحسب تقرير نقله 
موقع «احلرة» عــن صحيفة «الغارديان» 
البريطانية. وقالت منظمة اإلغاثة السورية 
إن الالجئني والنازحني داخليا بسبب النزاع 

يكافحون من أجل احلصول على الدعم.
كما وجدت دراسة استقصائية شملت ٧٢١ 
سورية يعيشون في لبنان وتركيا وإدلب 
في شمال غرب سورية أن ٨٤٪ لديهم على 
األقل ٧ من أصل ١٥ من األعراض الرئيسية 

الضطراب ما بعد الصدمة.
وقالت الجئة سورية في لبنان، طلبت 

عدم ذكر اســمها: «أنا ال أغادر املنزل على 
اإلطالق، أنا فقط أبقى في اخليمة. في بعض 
األحيان، أعاني من نوبات من التوتر أشعر 
فيها برغبة في حتطيم كل شــيء وضرب 

زوجي».
وذكرت أنها كافحت للتعافي من سنوات 
من املآسي املتراكمة خالل احلرب، مبا في 
ذلــك معركة حلب في عــام ٢٠١٥، وفقدان 
مولود جديد بســبب املــرض، وجنت من 

محاولة اغتصاب.
وبحسب تقرير ملنظمة اإلغاثة السورية، 
فإن ١٥٪ فقط من الالجئني في لبنان متاح 
لهم عالج الصحة العقلية، بينما ال يتجاوز 

الرقم ١٪ لالجئني في إدلب. 
بينما قال أحمد موسى، ٢٤ عاما، الذي 
أصيب بجروح بالغة عندما أصاب برميل 
متفجر منزله في تل الكرامة عام ٢٠١٤، إن 
األصوات العالية، خاصة أصوات الطائرات 
في سماء املنطقة، التزال تثير اخلوف لديه 
على الفور. ولم يجد أي مساعدة حلالته.
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ناصر العنزي

عاد العربي مرة أخرى الى صدارة فرق دوري 
«stc» املمتاز بعد فوزه الثمني على النصر بهدف 
نظيف فــي اللقاء الذي جمعهما أمس في ختام 
اجلولة اخلامسة، ورفع األخضر رصيده إلى ١١ 

نقطة وبقي «العنابي» على نقاطه الـ ١٠.
أحســن النصر في لعبه خالل الشوط األول 
وكان قريبا من تسجيل هدف التقدم لوال يقظة 
حارس العربي سليمان عبدالغفور، وكاد العب 
النصر النشــط محمد دحام أن يفتتح األهداف 
بعدما سدد كرة قوية صدها عبدالغفور (٤٢).

 وشكل الثالثي دحام واحمد الرياحي ودينيس 
جيسيه خطورة على دفاع اخلصم بفضل سرعة 
حتركاتهم، وســجل الرياحي هدفا ألغاه احلكم 
بداعي التسلل (٢٤)، وحصل خالد شامان على 
فرصة ثمينة لكن كرته مرت بجوار القائم (٣٠)، 
ويحسب لدفاع النصر متاسكه بقيادة عبدالرحمن 
العنزي وقاسم الزين، ولم يترك مجاال خلصمه 
لتهديد مرمى حارسه خليفة رحيل، ولو وقف 

احلــظ قليال مع النصر «األفضل» في الشــوط 
األول خلرج بهدف.

أما العربي فقد قلت فاعليته الهجومية كثيرا 
في الشوط األول رغم ان املدرب ميشا بدأ املباراة 
بالرباعي بندر السالمة والهادي السنوسي وعدي 
الدباغ وعالء الدالي، ولم يحصل «األخضر» على 
فرصة خطرة طوال الشــوط األول بعدما وجد 

نفسه محاصرا من دفاع النصر.
وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات، 
وحصل العربي على فرصة ســانحة للتسجيل 
بعدما ســدد الهادي السنوسي كرة قوية داخل 
املنطقــة صدها احلــارس خليفــة رحيل (٥١)، 
وتقدم الظهير األيســر للنصــر معاذ الظفيري 
وسدد كرة قوية تصدى لها احلارس عبدالغفور 
(٥٣). ولم تكتمــل هجمات الفريقني لوقوعهما 

في أخطاء بالتمرير.
وجنح مدافع العربي أحمد الصالح في تسجيل 

هدف التقدم برأسه (٧١).
وقد أدار املباراة احلكم يوسف نصار، وجاءت 

قراراته سليمة.

هادي العنزي

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الساملية الشيخ تركي اليوسف 
بأداء العبي «الســماوي»الذي مكنهم من اخلروج بالفوز على 
الفحيحيل بهدف نظيف رغم النقص العددي في صفوفهم منذ 
الشوط األول، آمال استمرار النتائج اجليدة في املباريات املقبلة 

واملنافسة على الدوري من جديد.
وقال: «أحرزنا فوزا صعبا على الفحيحيل الذي قدم أداء جيدا 
على مدار شوطي املباراة، لكن في املقابل قدم العبو الفريق أداء 
بطوليا توجوه بـ ٣ نقطة مهمة، في بطولة تعد من بني األصعب 
في السنوات األخيرة». وأكد اليوسف أن املدرب الوطني ثامر 
عناد املعار مع قبل احتاد الكرة مســتمر مع الفريق حتى نهاية 
املوسم، مضيفا أن «املدرب السابق د.محمد املشعان قدم جهدا 
طيبا مع الســاملية ونقدره، ولكن تبقى النتائج هي التي حتكم 
مسيرة كرة القدم، باإلضافة إلى أنه من املستبعد تغيير فريق 
بأكمله لســوء نتائجه، وعليه عادة ما يكون التغيير في اجلهاز 
الفني، واليوم لدينا املدرب الوطني ثامر عناد وهو ليس بغريب 

على منافسات الدوري احمللي».

مبارك اخلالدي

تبدأ إدارة الطب الرياضي باخلالدية صباح اليوم، في استقبال 
الرياضيني وذلك ألخذ مســحات الكشف عن ڤيروس كورونا، 
ويعتبر اإلجراء استمرارا لاللتزام بالبروتوكول الصحي الذي 
تعهد الرياضيون بااللتزام به فور صدور قرار استئناف النشاط 

الرياضي بعد توقف قسري لتفشي الوباء.
 وكانت املرحلة األولى للكشــف عن الڤيروس قد انطلقت 
السبت قبل املاضي في وحدة الدرن مبستشفى الصباح بالتعاون 
بني اللجنة األوملبية الكويتيــة والهيئة العامه للرياضة واحتاد 
كرة القدم، حيث كان مؤشــر احلاالت السلبية قليال جدا األمر 
الذي عكس حالة من االرتياح واالطمئنان إيذانا بانطالق اجلولة 

اخلامسة من منافسات دوري stc بدرجتيه املمتازة واألولى.

عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب القادسية بابلو فرانكو، 
أن «األصفر» سيطر على بداية مباراته 
مع الساحل والتي خرج فيها فائزا ٣-٢، 
مضيفا لـ «األنباء»: «متكنا من خلق عدة 
فرص للتسجيل، وحتكمنا في املباراة 
بشكل جيد، وسجلنا هدفا جميال بواسطة 
سيف احلشان، وبعدها بدأ املنافس برفع 

وتيرة لعبه، وسجلوا من ركلة جزاء، ومن 
تلك اللحظة أصبحت املواجهة صعبة على 
الطرفني، من الناحيتني الفنية والذهنية».

ولفت إلى أنه لم يكن قلقا في الشوط 
الثاني بعدما شاهد الروح العالية التي 
يلعب بها العبو الفريق، ليتمكنوا من 
معادلة النتيجة والتقدم بعدما استعادوا 
املبادرة واألفضلية،وقال«لست سعيدا 
باألداء العــام للفريق فهو ليس في 

أفضل حاالته، وهذا أمر أعرفه جيدا، 
وعلى الرغم من إعطاء الفرصة لالعبني 
ألخذ الراحة الكافية من خالل التناوب 
في إشراكهم باملباريات، إال اننا لسنا 
في أفضل حاالتنا البدنية، وفي املجمل 
املوســم صعب جدا، ليس للقادسية 
فحسب ولكن جلميع الفرق، وعلينا 
احملافظة على تركيزنا واســتعادة 

املصابني».

هادي العنزي

أبدى رئيس جهاز الكرة بنادي الســاحل 
جمال العتيبي استياءه الشديد من أداء حكم 
مباراة فريقه مع القادسية والتي خسرها ٢-٣. 
وقال لـ «األنباء»: «على احلكام بشــكل عام 
تغيير ثقافتهم الكروية التي تعتمد تواجد فرق 
كبيرة وأخرى صغيرة في الدوري، خاصة عند 
إدارتهم للمباريات، والتعامل مع اجلميع على 
حد سواء، ألن من شأن تلك النظرة أن تهدر 

حقوقا وطاقات ومكتســبات متت عبر عمل 
مضن لســنني متواصلة»، الفتا إلى أن أداء 
حكم مباراة القادسية تسبب وبشكل مباشر 
في خسارة فريقه. وشدد: «قدمنا أداء متميزا 
أمام األصفر وأجبرناهم على أداء بعينه، ولكن 
خسرنا بقرارات حتكيمية مجحفة، بعدما لم 
يطرد العب القادســية عدي الصيفي نتيجة 
لدخوله العنيف على أحمد غازي، واحتساب 
ركلة جزاء علينا غير صحيحة متام بعدما كنا 
متقدمني ٢-١ مما أعاد األصفر إلى اللقاء مجددا».

مبارك اخلالدي

قدم نائب رئيس احتاد كرة القدم 
ورئيــس جلنة احلــكام أحمد عقلة 
اعتذاره الى إدارة نادي الساحل على 
األخطاء التحكيمية التي صاحبت اللقاء 
الذي جمع فريقي القادسية والساحل 
مســاء اول من امــس ضمن اجلولة 
اخلامسة لدوري stc، كما قرر استدعاء 
طاقم املباراة ملناقشــته في القرارات 
اإلدارية التي أثارت جدال واسعا عقب 

املباراة. وأعلن عقلة عبر برنامج «بني 
الشوطني» اعتذاره وجلنة احلكام الى 
إدارة الساحل «عما بدر من احلكام في 
هذه املبــاراة ولكن قدرنا ان جناحنا 
يعتمد على اآلخرين»، مضيفا: نعمل 
وجنتهد لالرتقاء مبنظومة العمل في 
االحتاد، وقد قررنا اســتدعاء احلكم 
عبداهللا جمالي وهو من حكام النخبة 
املميزين ولــه كل االحترام لكن هذا 
اإلجراء متبع فــي كل املباريات التي 
يصاحبها جدل وأخطاء. وأكد عقلة ان 

مسطرتنا واحدة وليس عندنا ناد كبير 
وآخر صغير وكل األندية لها االحترام 
والتقدير فهم جمعيتنا العمومية ونحن 
نحاسب املخطئ ونشد على يد املتميز، 
مشيرا الى ان قرار استدعاء احلكام 
هو قرار جلنة كاملة وليس أحمد عقلة 
منفردا، الفتا الى قرار اللجنة باستبعاد 
احلكم سعد الفضلي مؤقتا وهو من 
احلكام املميزين وقد غاب في اجلولتني 
املاضيتني لكن هذا اإلجراء لصاحله وال 

يقلل من شأنه ومكانته.

هادي العنزي

أبدى مدرب الفحيحيل ظاهر 
العدواني عدم رضاه عن النتيجة 
التي آلت إليها مواجهة فريقه مع 
الساملية، مضيفا: «كنا نعرف مدى 
صعوبة املواجهة جيدا، خاصة أن 
اخلصم خســر فــي آخر ثالث 
مواجهات، وعليه فإن الدافع لديه 
للخروج بنتيجة إيجابية سيكون 
كبيرا جدا، ولكن لم نكن نستحق 
اخلسارة، بل على العكس متاما فقد 
كنا نستحق اخلروج بنقاط املباراة 
كاملة، لكننا لم نحسن استغالل الفرص، ولم يكن تركيزنا جيدا، 
فضال عن خبرة العبي الساملية التي رجحت كفتهم في النهاية». 
وأكد العدواني أن «األشاوس» فريق غير محظوظ، ففي املواجهات 
الثالث األخيرة فقد الفريق نقاطا مهمة سواء بالتعادل أو اخلسارة.

يحيى حميدان

أكد نائب رئيس جهاز الكرة 
أن  املال،  بنادي خيطان محمد 
املباراة املقبلة أمام القادســية 
املقبل ضمن اجلولة  اخلميس 
السادسة ستكون صعبة جدا 
لفريقه الذي يحتل مركزا متأخرا 
في سلم الترتيب. وأضاف املال

لـــ «األنبــاء»، أن «األحمــر 
واألسود» سيفتقد جهود اجلناح 
محمد عبيد لسفره الى مصر 
بداعي الدراسة، فيما يتواصل 

غياب أحمد عبدالغفور وفيصل سعيد وأحمد عادل لإلصابة، 
مبينا أن العب خط الوســط طالل األنصاري سليم وتدرب 
بصفة طبيعية عقب لقاء الشــباب بعد تعرضه لضربة قوية 
في الفك أفقدته الوعي للحظات ومت اســتبداله على اثر ذلك. 
وأشــار املال إلى أن وضع خيطان، صاحب املركز العاشــر 
واألخير برصيد نقطتني، يحتاج الى وقت للتحسن، السيما 
في ظل انضمام بعض الالعبني اجلدد على املجموعة، ومنهم 
املهاجم السنغالي ابراهيما ديينغ، الذي نتوقع منه الكثير في 

حال انسجامه مع الالعبني.

املسحات في اخلالدية من اليوماليوسف: الساملية استحق الفوز فرانكو: القادسية ليس في أفضل أحواله

العتيبي: احلكام مطالبون بتغيير ثقافتهم الكروية

عقلة يعتذر للساحل.. ويستدعي طاقم التحكيم

العدواني: «األشاوس» غير محظوظ

الدراسة تبعد عبيد عن خيطان

«طائرة» القادسية والعربي تعبران الصليبخات واليرموك

احلويلة: دعم ومساعدة فئة الصم

يعقوب العوضي

علــى  القادســية  فــاز 
الصليبخات بـ ٣ أشواط نظيفة 
في افتتاح منافسات كأس احتاد 
الكــرة الطائرة، والتي أقيمت 
مساء أول من امس على صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا 
في مقر االحتاد، كما فاز العربي 
على اليرموك ٣-٠، والتضامن 
على الشباب بالنتيجة نفسها.
وتقــام اليــوم ٣ مباريات 
ضمن إياب الــدور التمهيدي 
مــن البطولــة، حيــث تلتقي 
نفس الفرق، فيلعب القادسية 
مــع الصليبخات في الـ ٧:٠٠، 
والعربــي مــع اليرمــوك في 
الـــ ٤:٠٠، وتقــام املباراتــان 
علــى صالــة مجمع الشــيخ 
ســعد العبداهللا، فيما يلتقي 
التضامن مع الشــباب في الـ 

وزارة  وكيــل  اســتقبل 
التربيــة املســاعد للتعليــم 
اخلاص والنوعي د.عبداحملسن 
احلويلة وفد النادي الكويتي 
الرياضي للصم برئاسة حمد 
املري عضــو املجلس األعلى 
بالهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة ورئيس مجلس إدارة 
النــادي، رافقه أنور احلربي 
أمني السر العام للنادي، وأحمد 
احلبيب مترجم لغة اإلشارة 

للصم.
ورحب احلويلــة بالوفد 
معربــا عــن ســعادته بهذه 
الزيارة، ومشــيدا مبا يقدمه 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
النــادي الكويتــي الرياضي 

جدارته في املباراة املقبلة. من 
جهته، أشاد مدير فريق الكويت 
منصور الشــمري باجلاهزية 
التامة لالعبيه رغم عدم وجود 
محترف أجنبــي في صفوف 

املنتمني إلــى وزارة التربية، 
حيــث قــام بالعمــل علــى 
تخصيص عــدد من املدارس 
للطالب والدارســني من فئة 
الصم داخــل الكويت، وذلك 

األبيــض، مؤكــدا أن الالعبني 
يســتعدون باستمرار جلميع 
املنافســات، وأنهم يســعون 
لتقدمي صورة مشرفة لطائرة 

العميد.

بهــدف تقدمي أجود اخلدمات 
للصم من ناحية السهولة في 

التعليم وتيسير التنقل.
بدوره، قدم املري، باألصالة 
عن نفسه ونيابة عن إخوانه 
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء 
اجلمعية العمومية بالنادي، 
الشكر للحويلة على حفاوة 
االستقبال لوفد الصم وعلى 
دعمه الكبيــر لتقدمي أفضل 
اخلدمات للصــم وتذليل كل 
الصعوبــات والعراقيل التي 
تواجه أبناءنا الطالب وتسهيل 
كل األمور وحل جميع املشاكل 
التي يعاني منها أولياء أمور 
الطالب فــي قطــاع التعليم 

اخلاص والنوعي.

جانب من مباراة العربي واليرموك

د.عبداحملسن احلويلة مستقبال وفد نادي الصم

٥:٠٠ على صالة نادي كاظمة. 
وفي سياق متصل، أكد مدير 
فريق العربي محمد القطان، أن 
األخضر حقق فوزا معنويا في 
انطالق البطولة ويسعى لتأكيد 

للصم من خدمات إلخوانهم 
وأخواتهم أعضاء النادي.

كما أبدى سعادته بتقدمي 
كل الدعم واملساعدة ألبنائنا 
وإخواننــا مــن فئــة الصــم 

محمد املال

جمال العتيبي

القادسية جنح في الفوز على اجلهراء

«beIN» تطلق باقات وقنوات جديدة
أعلنــت مجموعــة beIN اإلعالمية، عن 
إطالق مجموعة من الباقات احملدثة ملاليني 
املشــتركني في جميع أنحاء العالم العربي 
والتي ســتجمع بني احملتوى اجلديد كليا، 
والبرامج التي يرتقبها أفراد األسرة، لتناسب 
 beIN احتياجات جميع املشاهدين، كما عملت
علــى تطوير واجهة املســتخدم على جهاز 
االستقبال. وتوفر الباقات احلديثة، والتي 
أطلقتها beIN من أمس اإلثنني، مزايا رائعة 
للمشــتركني ومجموعة كبيرة من خيارات 
احملتوى التي تلبي جميع االحتياجات، مبا 
فيها الرياضة أو الترفيه أو البث التلفزيوني 
املباشر أو خدمة املشاهدة عند الطلب. وسوف 
حتل هذه الباقات اجلديدة بدال من الباقات 
املعروفة سابقا بباقة بيسك، وباقة سبورت، 
والباقــة الترفيهية، وباقة برمييوم، وباقة 

إيليت، على النحو التالي:
٭ باقة سوا: جتمع هذه الباقة العائالت حول 
برامجها املفضلة، مبا في ذلك قنوات األفالم 
واملسلسالت والبرامج العائلية واملنافسات 
الرياضية املتنوعة كبطوالت التنس والدوري 
األميركي لكرة السلة للمحترفني واأللعاب 
األوملبية وغيرها الكثير، وتضم باقة سوا 
٧٠ قناة ترفيهية ورياضية متنوعة، ورصيدا 
 beIN شــهريا بقيمة ٨ دوالرات فــي متجر
.beIN BOX OFFICE وقنوات ON DEMAND
٭ باقة انطالقة: تدعو هذه الباقة املشــاهدين 
إلى االنطالق في رحلة مميزة مع املنافسات 
الرياضية ودوريات كرة القدم احلماســية 
كالدوري اإلسباني والدوري الفرنسي وأقوى 
األفــالم وبرامج عائلية، وتضــم الباقة ٧٨ 
قناة رياضيــة وترفيهية متنوعة، وخدمة 
تطبيــق beIN CONNECT مجانا ملشــاهدة 
قنوات beIN، ورصيدا شهريا بقيمة ١٢ دوالرا 
 beIN وقنوات beIN ON DEMAND في متجر

.BOX OFFICE
٭ باقة متيز: تضع الباقة بني يدي املشاهدين 
أقــوى البطــوالت والدوريــات احلصريــة 
مبــا فيهــا دوري أبطال أوروبــا، والدوري 
اإلجنليــزي املمتــاز، باإلضافــة إلى أحدث 
البرامج الترفيهيــة، وتضم الباقة ٩٠ قناة 
رياضية وترفيهية متنوعة، وخدمة تطبيق 

 ،beIN مجانا ملشاهدة قنوات beIN CONNECT
ورصيدا شهريا بقيمة ١٦ دوالرا أميركيا في 
 beIN وقنــوات beIN ON DEMAND متجــر

BOX OFFICE
٭ باقة قمة: توفر الباقة لعشاق احملتوى املتميز 
واحلصري جتربة استثنائية بدقة ٤K. وتضم 
الباقة ٩٩ قناة رياضية وترفيهية متنوعة، 
وجميع قنوات الدفع مقابل املشــاهدة التي 
تنقل أقوى البطوالت العاملية كبطولة أمم 
أوروبا لكرة القدم ٢٠٢٠ وكوبا أميركا ٢٠٢١، 
 FIFA ودوري أبطال أفريقيا، وكأس العالم
قطر ٢٠٢٢. كما تتيح للمشتركني املشاهدة 
بدقة ٤K فائقة اجلودة، وتوفر خدمة تطبيق 
 ،beIN مجانا ملشاهدة قنوات beIN CONNECT
ورصيدا شــهريا بقيمة ١٦ دوالرا في متجر 
 beIN BOX وقنــوات beIN ON DEMAND

.OFFICE
وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
باإلنابة في beIN الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيا محمد السبيعي: «متحمسون للغاية 
إلطالق هــذه الباقــات اجلديــدة واحملدثة 
ملشتركينا في جميع أنحاء املنطقة. إذ يعتبر 
هذا وقتا مثاليا لالشــتراك في beIN، حيث 
نقترب من شهر رمضان الذي جتتمع العائلة 
خالله حول التلفزيون، كما ينتظرنا صيف 
حافل باإلحداث الرياضية العاملية، مثل بطولة 
كأس األمم األوروبيــة ٢٠٢٠، وبطولة كوبا 

أميركا ٢٠٢١».
وسيشــكل طرح القنوات اجلديدة كليا 
 Premium و٢ Premium ١ beIN SPORTSمثل
و٣ Premium حدثا مهما لعشاق الرياضة، 
حيث ستكون القنوات الثالث مخصصة لنقل 
جميع املباريات املباشرة مبا في ذلك تغطية 
استوديوهات beIN املتميزة ألهم الدوريات 
والبطوالت، كما ستطلق beIN SPORTS قناتني 
هما XTRA١ وXTRA٢ على باقتي متيز وقمة، 
مما يوفر لعشاق الرياضة املتميزين وصوال 
حصريا إلى الدوريات األوروبية الكبرى مثل 
الــدوري اإلجنليزي املمتــاز ودوري أبطال 
أوروبا والدوري األوروبي والدوري اإلسباني 
والدوري الفرنســي وغيرهــا بثالث لغات 
مختلفة هي العربية واإلجنليزية والفرنسية.

قنوات رياضية وترفيهية جديدة كلياً تنضم إلى خدمة الڤيديو عند الطلب «سلة» الكويت 
والقادسية تتغلب 

على كاظمة واجلهراء

هادي العنزي 

عاد الفريق األول لكرة السلة 
بنادي الكويت بقوة إلى منافسات 
الدور نصــف النهائي للدوري 
بعدما تغلب على نظيره كاظمة 
٩٨-٩٠ في أول مباراة للفريقني 
بعد التوقف املفاجئ للنشــاط 
الرياضي بسبب تداعيات وباء 
ليبتعــد األبيض في  كورونا، 
قمة ترتيب فرق املربع الذهبي، 
لم يستطع العبو كاظمة  حيث 
مجاراة النســق املرتفع واألداء 
الثابت للكويت طوال املباراة. وفي 
املواجهة الثانية التي أقيمت على 
صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد 
العبداهللا للصاالت، تفوق القادسية 
على اجلهراء ٧٦-٦٩ نقطة، في 
مباراة شهدت تقلبات عدة، حيث 
الربعني  بدا اجلهراء أفضل في 
األول والثالث، فيما كان األصفر 
حاضرا وبقوة في الربعني الثاني 
واألخير الذي حسمه ملصلحته 

بفارق ٦ نقاط (٢٥-١٩).

ظاهر العدواني

«األخضر» يعود إلى الصدارة من بوابة النصر



رياضـة
الثالثاء ٢ مارس ٢٠٢١

23

مونشنغالدباخ ودورمتوند.. صراع في الكأس
سيتواجه مدرب بوروسيا مونشنغالدباخ ماركو 
روزه اليوم مع فريقه املســتقبلي بوروســيا 
دورمتوند في الدور ربع النهائي ملسابقة كأس 
أملانيا لكرة القدم، وذلك في ظل تنافس مفتوح 
على مصراعيه من أجل نيل اللقب بعد خروج 

العمالق بايرن ميونيخ من دائرة املنافسة.
وتعاقد دورمتوند مع روزه (٤٤ عاما) منتصف 
الشهر املاضي لقيادة الفريق اعتبارا من املوسم 
املقبل خلفا للسويسري لوسيان فافر املقال من 

منصبه بسبب سوء النتائج.
واآلن، يجد روزه نفســه فــي مواجهة فريقه 
املســتقبلي، الباحث كما حال مونشنغالدباخ، 
عن االســتفادة من غياب بايرن ميونيخ الذي 
ودع املسابقة من الدور الثاني على يد هولشتاين 
كيل من الدرجة الثانية. وبالنسبة لروزه ستكون 
املباراة فرصة له لكي يثبت قدراته أمام دورمتوند 
ومحاولة منح مونشنغالدباخ أفضل هدية وداعية 
قبل الرحيل عــن النادي الذي وصل اليه بداية 
املوسم املاضي وقاده في موسمه االول معه الى 
املركز الرابع في البوندسليغا وحجز بطاقته الى 

مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بلغ دورها 
الثمن النهائي من مجموعة صعبة ضمت ريال 

مدريد وإنتر وشاختار دانييتسك.
وعلى الورق، يبدو فيــردر برمين أمام املهمة 
األسهل في ربع النهائي مبا أنه يواجه ريغنسبرغ 

من الدرجة الثانية.

ديوكوفيتش يعادل فيدرر في «أسابيع القمة»
عادل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز للمرة 
التاسعة في مسيرته ببطولة استراليا املفتوحة 
للتنس، أولى البطــوالت االربع الكبرى، الرقم 
القياسي في تصدر تصنيف الالعبني احملترفني، 
ليتساوى مع السويسري روجيه فيدرر بعد بقائه 

على القمة على مدى ٣١٠ أسابيع.
وبات االنفراد بالرقم القياسي مسألة وقت ليس 
إال، ألن الصربي ميلك ١٢٠٣٠ نقطة في الترتيب 
الصادر أمس، وال يســتطيع مطاردة اإلسباني 
رافايل نادال (٩٨٥٠ نقطة) والروســي دانييل 
مدڤيديڤ (٩٧٣٥) اللحاق به في املدى القريب.

وكان ديوكوفيتش حقق فوزا سهال على مدڤيديڤ 
بالذات في نهائي بطولة أستراليا ٧-٥ و٦-٢ و٦-٢ 
في ٢١ فبراير، ليرفع رصيده إلى ١٨ لقبا كبيرا.

رجال غوارديوال للتحليق بعيدًا في صدارة «البرميييرليغ»
حللوله أخيرا في الترتيب مع 

١١ نقطة من ٢٦ مباراة.
وعبــر مــدرب ليڤربــول 
يورغــن كلوب عــن ارتياحه 
بعد الفوز، وقال «اخلطة كانت 
مواصلــة العمل وفعل األمور 
نفســها مجــددا، عندما لعبنا 
بالطريقة التــي أردناها، لم 
يستطيعوا التعامل معنا». 
وأضاف: «من الطبيعي أن 
نتعرض لالنتقاد. استبعدنا 
الناس من حســاباتهم، ال 

بأس في هذا».
وأضاف: «الفوز يتعلق 
بإثبــات أننــا مازلنــا هنا، 
أمــام تشلســي  ســنلعب 
املقبــل، يجــب  اخلميــس 
أن نظهــر األمــر مجــددا، 
يجب أن نفوز باملباريات 
ونعــرف ذلــك، ال يوجد 

مجال للتأهل إلى دوري 
األبطال دون النتائج، 

الليلــة حصلنــا 
النتيجة،  علــى 

وســنواصل 
العمل».

أفضل الفرق أداء ونتائج في 
القارة العجوز خالل األسابيع 
األخيــرة بتحقيقــه ١٤ فوزا 
متتاليــا في الــدوري املمتاز 
ومحافظته على سجله اخلالي 
من الهزائم لـــ ٢٧ مباراة في 

مختلف املسابقات.
وتعود آخر خسارة لفريق 
غوارديوال في الدوري إلى ٢١ 
نوفمبر املاضي، عندما سقط 
أمام توتنهــام ٠-٢ ليتراجع 
حينها الى املركز احلادي عشر 
قبل أن يستعيد توازنه تدريجا 
ويهيمن علــى البرميييرليغ 
الذي احرز لقبه في ٢٠١٨ و٢٠١٩ 

ضمن ستة ألقاب.
واعتبــر غوارديوال أن ما 
حققه فريقه ال يصدق بقوله 
«حتقيق ٢٠ فــوزا تواليا في 
هذه الفترة في ظل ما يحصل 
حول العالم صعــب للغاية. 
إنه رمبا أحد أهــم إجنازاتنا 
التي قمنا بــه معا في تاريخ 

مسيرتنا».
وعاد ليڤربول إلى ســكة 
االنتصارات مجددا بعد أربع 
خسارات متتالية في الدوري 
اإلجنليزي لكرة القدم، وكانت 
على حساب مضيفه شيفيلد 
يونايتد بهدفــني نظيفني في 
املرحلة السادسة والعشرين 

من البطولة احمللية.
رفع ليڤربول رصيده إلى 
٤٣ نقطة في املركز السادس، 
فيما بات شيفيلد يونايتد على 
أبواب توديع الدوري املمتاز 

على أرضــه أيضا مباراة قد 
تكون مفصلية في مسيرته 
نحــو اللقب، إذ يلتقي جاره 

اللدود يونايتد.
وفرض سيتي نفسه أحد 

لكن في الوقت احلالي ال 
يبــدو أن أحدا باســتطاعته 
الوقوف في وجه فريق املدرب 
اإلسباني جوسيب غوارديوال 
الذي يخوض األحــد املقبل 

يســعى مــان ســيتي الى 
إضافــة فــوز جديد والســير 
خطوة إضافية نحو استعادة 
اللقب من ليڤربول، وذلك حني 
يستضيف ولفرهامبتون في 
مبــاراة مقدمــة مــن املرحلة 
التاسعة والعشرين للدوري 

اإلجنليزي في كرة القدم.
ويشهد منتصف األسبوع ٦ 
مباريات من املرحلة التاسعة 
والعشرين بسبب ارتباط عدد 
من أطرافها بالدور ربع النهائي 
ملســابقة الكأس املقرر في ٢٠ 
و٢١ اجلاري وواحدة من املرحلة 
الثالثة والثالثني جتمع توتنهام 
بجاره فــوالم نتيجة ارتباط 
األول بنهائــي مســابقة كأس 
الرابطــة املقرر فــي ٢٥ أبريل 

ضد مان سيتي بالذات.
وبعدما بــات الفارق بينه 
وبني جاره اللدود مانشســتر 
يونايتد ١٢ نقطــة بفوزه في 
السادسة والعشرين  املرحلة 
على وســت هــام ٢-١ وتعثر 
أمــام  احلمــر»  «الشــياطني 
تشلسي (٠-٠)، ميني سيتي 
النفــس مبواصلــة حتليقــه 
القياســي  الرقــم  وتعزيــز 
اإلجنليزي لعدد االنتصارات 
املتتالية في جميع املسابقات 
من خالل حتقيق فوزه احلادي 
والعشرين تواليا على حساب 
ضيفه ولفرهامبتون الذي فاز 
على «الســيتيزينس» مرتني 
في املواجهات الثالث األخيرة 

بينهما.

كلوب: من الطبيعي أن نتعرض لالنتقاد وعلينا مواصلة العمل

الشرطة تداهم برشلونة وتعتقل بارتوميو

من يتهمنا بذلك».
من جهته أصدر برشلونة بيانا رسميا في 
قضية «بارساغايت»، وقال «بالنظر ملا يتعلق 
من البحث من قبل الشرطة الكتالونية هذا 
الصباح في مكاتب النادي، بأمر من احملكمة، 
املتعلقة بوسائل  القضية  واملسؤولة عن 
التواصل االجتماعي، فإن برشلونة عرض 
زيادة التعاون مع الســلطات القانونية 
والشرطة، للمساعدة في توضيح احلقائق 
التي يتم التحقيق فيها». وأضاف البيان: 
«املعلومــات والوثائــق التي طلبتها 
الشرطة القضائية تتعلق بشكل صارم 
بالوقائع املرتبطة بالقضية، ويعرب 
نادي برشلونة عن احترامه لإلجراءات 
القضائيــة، مع االحتفاظ بفرضية 
البراءة لألشخاص الذين تضرروا 

من إجراءات التحقيق».

ذكر متحدث باســم الشرطة اإلقليمية في 
كاتالونيا، أن األخيرة داهمت أمس مقر نادي 
برشلونة، وقامت بـ«اعتقاالت» عدة في إطار 
عملية استهدفت، بحســب وسائل إعالم، 
الرئيس الســابق جوزيب ماريا بارتوميو، 

وذلك قبل ٦ أيام من انتخاباته الرئاسية.
ورفض املتحدث باســم الشرطة اإلقليمية 
الكاتالونية الكشــف عن هويات املعتقلني، 
واكتفى باإلشارة إلى أن رجال الشرطة «بصدد 

القيام باعتقاالت».
لكن وفقا لوسائل إعالم عدة، مبا فيها راديو 
«كادينا سير» الذي يكون على دراية جيدة 
بشؤون نادي البالوغرانا، فإن بارتوميو هو 
أحدهم. كما أكدت «كادينا سير» أنه مت أيضا 
اعتقال املدير العام احلالي للنادي، أوسكار 
غراو، واملدير القانوني رومان غوميس بونتي.

وبحسب وســائل اإلعالم اإلسبانية، فإن 
عملية املداهمــة والتفتيش التي جرت في 
مقر نادي برشلونة مرتبطة بالتحقيق في 
قضية «بارساغايت» التي ظهرت قبل عام.

في ١٧ فبراير ٢٠٢٠، نفى نادي برشلونة أن 
يكون السبب وراء حملة تشهير استهدفت 
شــخصيات بارزة في النادي على مواقع 
التواصل االجتماعي من أجل حتسني صورة 
الرئيس بارتوميو الذي استقال من منصبه 

في ٢٧ أكتوبر املاضي.
وكان راديو «كادينا سير» أظهر في حتقيق، 
أن برشلونة دفع مليون يورو في ست فواتير 
منفصلة لشركة «أي٣ فنتشور» التي قطع 

النادي العالقات معها منذ ذلك احلني.
وقتها دافع بارتوميو عن نفسه قائال «هل مت 
تكليفهم مبراقبة مواقع التواصل االجتماعي؟ 
اجلواب نعم. هل مت تكليفهم بتشويه سمعة 
أشخاص أو مؤسسات على مواقع التواصل 
االجتماعي؟ اجلواب ال. سنقوم مبحاكمة كل 

«السيدة» للحاق بفرق الصدارة قبل فوات األوان
يــدرك يوڤنتــوس حــني 
يســتضيف سبيتســيا فــي 
املرحلة اخلامسة والعشرين من 
الدوري اإليطالي، أن أي تعثر 
جديد سيقضي على آماله في 
إحراز اللقب للموسم العاشر 
تواليا وسيزيد الضغط على 
مدربه أندريا بيرلو، الســيما 
في ظــل النتائج التي يحققها 

غرميه املتصدر إنتر ميالن.
وبعد خيبة اخلسارة أمام 
نابولي ٠ -١ في املرحلة الثانية 
والعشــرين ثم السقوط على 
أرض بورتــو البرتغالي ١-٢ 
فــي ذهاب الدور ثمن النهائي 
لدوري أبطــال أوروبا، عادت 
احلياة الى يوڤنتوس بفوزه 
الكبير في املرحلة قبل املاضية 

على كروتوني ٣-٠.
لكن فريــق بيرلو انتكس 
مجددا بسقوطه في فخ التعادل 
مع مضيفه هيالس فيرونا ١-١.

 واســتعاد ميالن توازنه 
بحسمه مواجهته مع مضيفه 
روما ٢-١ لكنه خســر جهود 
ثالثة من ركائزه بسبب اإلصابة 
في املرحلة الرابعة والعشرين.

 عــاد ميــالن الــى ســكة 
االنتصارات بعد اخلســارتني 
اللتني مني بهما في املرحلتني 

على يد غرناطة اإلسباني رغم 
فوزه إيابا علــى أرضه ٢-١ 
وذلك خلسارته ذهابا ٠-٢، 
بفوزه على ضيفه بينيفينتو 
بهدفــي البلجيكــي درايــس 
مرتنز العائد إلى الفريق للمرة 
األولى منذ شهرين بعد تعافيه 
مــن إصابة في الكاحل (٣٤) 

الثاني أمــام أياكس الهولندي 
في ملعب األخيــر ١-٢ بعدما 
خسر ذهابا أيضا على أرضه 
بالنتيجة ذاتها. وعاد ليون من 
ملعب مرسيليا بالتعادل بهدف 
للكاميروني كارل توكو إيكامبي 
(٢١) مقابل هدف للوافد اجلديد 
أركاديوس ميليك  الپولنــدي 

(٤٤ من ركلة جزاء).
ستيفان يقرر الرحيل عن رين

 أعلــن جوليان ســتيفان، 
الذي قاد رين الفرنسي للتأهل 
إلى دوري أبطال أوروبا للمرة 
األولى في تاريخه، اســتقالته 
مــن منصبــه بعــد خســارة 
جديدة لفريقه أمام نيس ١-٢ 
في الدوري احمللي لكرة القدم 
كما أعلن ناديه. وقال رين في 
بيان «أخذ نــادي رين صباح 
أمس علمــا باســتقالة مدربه 
جوليــان ســتيفان»، شــاكرا 
إيــاه على فترة الـ ٩ ســنوات 
التي أمضاها في صفوفه بدءا 
باإلشراف على الفئات العمرية 
قبل أن يتسلم تدريب الفريق 
االول عــام ٢٠١٨ ويقــوده الى 
إحراز كأس فرنسا على حساب 
باريس ســان جرمان بركالت 

الترجيح عام ٢٠١٩.

وماتيو بوليتانو (٦٦).
إقالة مدرب كروتوني

إلــى ذلــك، أعلــن نــادي 
املركــز  كروتونــي صاحــب 
األخير في الدوري إقالة مدربه 
فريقه جوفاني ســتروبا من 
منصبــه. ووضعت خســارة 
كروتوني أمام كالياري ٠-٢ 
في املرحلة الرابعة والعشرين، 
وكانت السادسة على التوالي 
والثامنة عشــرة هذا املوسم، 
حدا ملشوار ستروبا مع النادي 

منذ عام ٢٠١٨.
ليل يفلت من اخلسارة

أفلــت ليــل املتصــدر من 
ضربة قاسية أخرى يضيفها 
الى اخلروج من الدور الثاني 
ملسابقة «يوروبا ليغ» وجتنب 
الســقوط األول له على أرضه 
أمام ستراسبورغ منذ ٢٠٠٧، 
بإدراكه التعادل ١-١ في الوقت 
القاتــل في املرحلة الســابعة 
والعشرين من الدوري الفرنسي 
والتــي شــهدت فــوزا جديدا 
ملوناكــو. ودخل ليــل مباراة 
علــى خلفية انتهاء مشــواره 
في «يوروبا ليغ» بخســارته 
اخلميــس فــي إيــاب الــدور 

ميالن يعود لالنتصارات مرة أخرى من معقل «الذئاب»

املاضيتني في لقاء خسر خالله 
جهود جنمه السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش والتركي هاكان 
جالهان أوغلو والكرواتي أنتي 
ريبيتش، الــذي كان صاحب 

هدف الفوز.
ووضــع نابولــي خلفــه 
خروجه مــن «يوروبا ليغ» 

سيميوني: الفوز على ڤياريال كان صعبًا

تنفس أتلتيكو مدريــد املتصدر الصعداء بعد 
سلســلة من النتائج املخيبة مؤخرا، وحتضر 
جيدا لديربي العاصمة بعد أسبوع من اآلن ضد 
جاره اللدود ريال مدريد حامل اللقب، بعودته 
من ملعب ڤياريال بالنقاط الثالث بعد الفوز عليه 
٢-٠ في املرحلة اخلامسة والعشرين من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وأشاد مدرب اتلتيكو دييغو سيميوني باملهاجم 
جواو فيليكس بعدما شارك كبديل أمام ڤياريال 

وسجل هدف ضمان الفوز الثاني.

وقال سيميوني: «لقد سجل هدفا رائعا وترك 
بصمة مؤثرة وهذا ما نريده منه. أحب أن يقاتل 
الالعبون ويحاولون إثبات مدى قوتهم. إنه مهم 

جدا بالنسبة لنا».
وأضاف سيميوني: «في كل مرة نلعب فيها هنا، 
تكون األمور صعبة جدا لكننا شعرنا براحة أكبر 
في الشوط الثاني. تطور مستوانا في املباراة 

وبحثنا عن الفوز الذي كنا نريده ونحتاجه».
وتابع: «سندخل القمة بالكثير من األمل والطاقة 

والرغبة ملواصلة التحسن».

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا ـ املرحلة الـ ٢٩

١١beIN SPORTS HD١مان سيتي ـ ولڤرهامبتون
إيطاليا ـ املرحلة الـ ٢٥

٨:٣٠beIN SPORTS HD٤التسيو ـ تورينو
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤يوڤنتوس ـ سبيتسيا

كأس أملانيا ـ ربع النهائي
٨:٣٠ريغنسبرغ ـ فيردر برمين

١٠:٤٥بوروسيا مونشنغالدباخ ـ دورمتوند



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.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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الثالثاء

واحد أبواللطف

«دراسة»: إعطاء لقاح «كورونا» 
لـ ٧٥٪ من سكان العالم يحتاج 

ألكثر من ٦ سنوات بهذه الوتيرة.

حترير ١٩٩٣ مخالفة 
ملركبات ودراجات مزعجة 

في ٢٤ ساعة.

 حيلكم فيهم. وهل املطلوب منا أن ننتظر؟!

٤:٥٤الفجر
٦:١٣الشروق

١٢:٠٠الظهر
٣:١٩العصر

٥:٤٨املغرب
٧:٠٥العشاء

العظمى: ٢٣
الصغرى: ١١

أعلى مد: ١:٥٥ ص ـ ٢:٢٤ م
أدنى جزر: ٨:١٥ ص ـ ٨:٣٥ م

 

أبعد من الكلمات
«بسبب كوڤيد شاب شعري وقرأت كتابا»

بــن ســتيالر، املمثــل الكوميدي 
األميركي، يتحدث عن الدروس التي 
تعلمها خالل إغالقات (كوڤيد- ١٩). 

«ال تراهنوا ضد أميركا»

وارين بافيت، املســتثمر األميركي 
الشهير، متفائل ويعاود شراء أسهم 

شركته بنحو ٢٥ مليار دوالر.

«نعتذر عن تجاهل حقوق السود»

املمثلة األميركية، تعتذر  تينا فاي، 
لتجاهل السود وأعمالهم الفنية في 

جوائز غولدن غلوب.

«سالمة اللقاح موثقة علميا في مجلة النسيت»

ماثيو ريفرز، مراســل شبكة سي 
ان ان، يصور حلظــة تلقيه اللقاح 

.V- الروسي سبوتنيك

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى
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تابعونا وتواصلوا معنا

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

لولوه علي إبراهيم البداح: أرملة عبداللطيف جاسم السجاري: ٩٦ 
عاما ـ ت: ٩٩٧٦٨٣٨٢ ـ ٦٦٦٥٥١٦٥ ـ ٩٩٦٠٢٢٩٧ ـ ٩٩٥٠٣٩٨٧ 

ـ شيعت.
انتصار يعقوب يعقوب احملميد: ٦٠ عاماـ  ت: ٥٠٤٤٦٦٢٦ـ  شيعت.

بدرية علي شعبان: زوجة خليل رجب إسماعيل الشطي: ٨٢ عاما 
ـ ت: ٩٩٤٠٩٤٩٤ ـ ٩٤٩٢٦٩٥٩ ـ شيعت.

خزنة عبداهللا مرضي الرشيدي: ٥٩ عاماـ  ت: ٩٩٩٧٧١٤٤ـ  ٩٩٨١٢٨٤٣ 
ـ شيعت.

حنان جمال محمد علي: زوجة ناصر بدر البلوشــي: ٤٤ عاماـ  
ت: ٦٦٦٢٥٦٩٦ ـ ٦٠٠٠٠٢٥٢ ـ شيعت.

طيبة محمد حمد الوقيان: أرملة علي عبداهللا العمر الدرباس: ٨٥ 
عاما ـ ت: ٩٩٤٢٧٤٩٠ ـ ٩٧٧٦٦٠٤٩ ـ شيعت.

طفله هديان خميس هديان: زوجة سعود قضاب املطوطح: ٧٦ 
عاما ـ ت: ٦٠٩٦٧٧٧٧ ـ شيعت.

عيوف جويزي سعدون العتيبي: أرملة عايض إبراهيم الزند العتيبي: 
٨٧ عاما ـ ت: ٦٧٦٩٣٦٣٥ ـ ٩٩٦٧٦٧٣٣ ـ شيعت.

12األمنية

13آراء
البريطاني ومسلسل (شيتس كريج) 
وكذلك (ذا كوين جامبت) بجوائز األعمال 

التلفزيونية.
وحصلت إميا كورين، التي جسدت 
أوكونور  دور األميرة ديانا، وجوش 
الذي لعب دور األمير تشالز، وجيليان 
اندرسون التي أدت شخصية مارغريت 
تاتشــر في (ذا كراون) على جوائز 

التمثيل التلفزيوني.
وكــــان املمـثـــــــالن 

البريطانيـــــان دانـيــال 
بوييجا  كالويا وجــون 

وفيلم الرسوم املتحركة 
(سول) من بني الفائزين 

العديدين الذين اختارتهم 
رابطة هوليوود للصحافة 
األجنبية التي تعرضت 
النتقادات لعدم وجود 
أي سود بني أعضائها 
البالغ عددهم ٨٧ فردا.

إلى «الهيبيز» املعاصرين وهم «سكان 
املقطــورات» الذين يجوبون الواليات 
املتحدة في مركباتهم القدمية، في الفوز 
بجائزة أفضــل فيلم درامي، في حني 
أصبحت مخرجته األميركية من أصل 
صيني كلويه جاو (٣٨ عاما) ثاني امرأة 
الـ«غولدن غلوب» حتصل  تاريخ  في 
على جائــزة أفضل مخرج بعد باربرا 
سترايسند عام ١٩٨٤. واختير ساشا 
بارون كوهــني أفضل ممثل كوميدي 
عن اجلزء الثاني مــن (بورات) بينما 
فــازت روزاموند بايك بجائزة أفضل 
ممثلة كوميدية عن فيلم (آي كير ألوت).
وحصلـت انـــدرا دي علـى لقب 
أفضل ممثلـــة درامية عن دورها في 
فيلم (يونايتد ستيتس فيرساس بيلي 
هوليدي)، وفاز الراحل تشادويك بوزمان 
بجائزة أفضل ممثل درامي عن دوره 

في فيلم (ما رينيز بالك بوتوم).
وفاز مسلسل (ذا كراون) الدرامي 

أقيمت  لوس اجنيليس ـ وكاالت: 
مساء األحد فعاليات جوائز غولدن غلوب 
الـ٧٨، وذلك بعد إرجائها ملدة شهرين 
بسبب جائحة كورونا، في أجواء تأثرت 
بتداعيات مكافحة الڤيروس وهيمنت 

عليها االشتراطات الصحية. 
املمثلني  املراسم حضور  وشهدت 
بصورة مباشــرة في فندق بيفرلي 
هيلتون في بيفرلي هيلز أو املشاركة 

افتراضيا.
وشــاركت في الفعاليات النجمات 
سلمى حايك وريجينا كينج ومارغريت 

روبي ورينيه زيلويجرز.
وبسبــب اجلائحة، أقيمت الفعاليات 
هذا العام بصــورة مختلفة عن العام 
الســابق، حيث قامت مقدمتا احلفل 
املمثلتان تينا فاي واميي بولر بتقدمي 
احلفل من مكانني مختلفني في أميركا، 
مع حضور أفراد من العاملني في مجال 
الرعايــة الصحية ومراعــاة التباعد 

االجتماعي.
وقدمت تينا احلفل من قاعة رينوبو 
في مدينة نيويورك، في حني قدمت إميي 
احلفل من فندق بيفرلي هيلتون في 
لوس اجنيليس. وكان من أبرز محطات 
حفل توزيع جوائــز «غولدن غلوب» 
بنســختها الثامنة والسبعني األخطاء 
التقنية، حيث انقطع نقل خطاب أول 
الفائزين في احلفلة دانيال كالويا بسبب 
مشكالت تقنية، في داللة على الصعوبات 
الفنية في زمن جائحة كوفيد-١٩ لهذا 
الذي فصل بني  احلدث االفتراضــي 
املوقعني املتباعدين اللذين أقيم فيهما 
آالف الكيلومترات وتوزع الفائزون فيه 
علــى مختلف أرجاء الواليات املتحدة 

وخارجها.
وبصــورة عامة، كان وقع املقاطع 
الفنية والكلمات ضعيفا أكثر من أي وقت 
مضى بسبب القيود التقنية والتباعد 
اجلغرافي والتدابير الصحية املتصلة 
مبكافحة ڤيروس كورونا. وحدهــم 
الكوميديون غير احملترفني واألطباء 
واملمرضات أفلتوا من هذه الهفوات مع 
مقاطع ساخرة قصيرة خالل األمسية.
وفيما يتعلق باجلوائز، توج فيلم 
«نومادالند» الفائز األكبر في حفل جوائز 
«غولدن غلوب» التي كافأت أيضا في 
فئات مهمة عددا كبيــرا من الفنانني 
السود بينهم الراحل تشادويك بوزمان، 
بعد انتقادات لنقص التنوع في الهيئة 
التي تختار الفائزين، فيما فاز «بورات» 

بجائزة أفضل فيلم كوميدي. 
وجنح «نومادالند» الذي يشكل حتية 

«كورونا» يهيمن على «غولدن غلوب»: أخطاء تقنية وتباعد وحضور طبي
النسخة الـ ٧٨ من اجلوائز أقيمت في موقعني مختلفني وتّوجت «نومادالند» و«بورات» و«ذا كراون» والراحل تشادويك بوزمان

األمير هاري لوينفري: ابتعدت 
وميغان عن العائلة املالكة 

خلوفي أن يعيد التاريخ نفسه

لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): بعدما حمل الصحافة جزءا 
من املســؤولية في موت والدته األميرة ديانا املأســوي، 
كشف األمير هاري للمقدمة التلفزيونية األميركية الشهيرة 

أوبرا وينفري أنه يخشى أن يعيد التاريخ نفسه.
وكان األميــر هاري أحدث خضة كبيــرة في العائلة 
امللكيــة البريطانية إثر قراره التخلــي عن مهماته فيها 
قبل عام وانتقاله لإلقامة في الواليات املتحدة مع زوجته 

األميركية ميغان ماركل.
وبثت قناة «ســي بــي اس» التلفزيونيــة األميركية 
مســاء األحد مقتطفات من املقابلة «احلميمة» مع جنمة 
التلفزيون األميركي أوبرا وينفري املقرر عرضها كاملة 

في السابع من مارس.
وقال األمير البالــغ ٣٦ عاما: «أكبر قلق لدي كان من 
أن يعيد التاريخ نفســه»، في إشــارة علــى ما يبدو إلى 
وفــاة والدتــه األميرة ديانا في حادث ســير في باريس 
إثــر محاولتهــا اإلفالت من صائدي صور املشــاهير في 

العام ١٩٩٧.
ولطاملا كانت عالقة دوق ساسكس صعبة مع الصحافة 
البريطانية، وهو قال أخيرا إن الضغط الذي واجهه من 

اإلعالم في بالده كان «يحطمه ذهنيا».
وأوضح األمير هاري ممسكا بيد ميغان خالل املقابلة 
«أنا مرتاح حقا ألنني جالس هنا وأتكلم معكم إلى جانب 
زوجتــي». وأضاف: «ألننــي ال ميكنني البدء بتصور ما 
كان الوضع عليه بالنســبة إليها (ديانا) مع اضطرارها 

ملواجهة كل هذا الوضع وحيدة طوال هذه السنوات».
وتابع هاري قائال: «لقد كان ذلك صعبا للغاية لكلينا، 

لكننا على األقل مجتمعني معا».
وندد األمير هاري، وهو الســادس في ترتيب خالفة 
العرش البريطاني، مرارا بالضغوط اإلعالمية التي مورست 
على عائلته الصغيرة محمال إياها املسؤولية الرئيسية 
عن قرار انســحابه وزوجته من العائلة امللكية الذي بدأ 

سريانه منذ أبريل ٢٠٢٠.

األمير هاري وزوجته ميغان خالل اللقاء

عادل املرزوق: فلكيًا.. ٤٢ يومًا باقية على رمضان
قال اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق إنه مع دخول شهر 
مارس وحتديدا اليوم الثالثاء 
الثانــي منه ســيتبقى على 
بداية شــهر رمضــان فلكيا 
ـ وأؤكــد فلكيــا ـ نحــو ٤٢ 
يوما، ويبقى حتديد البداية 
للشهر الكرمي وفق قرار هيئة 
الرؤية الشــرعية الكويتية 
إذ هي اجلهة الرسمية التي 

حتدد ذلك.
وأضاف املرزوق: إن هالل 
شهر شعبان ســيقترن مع 
الشــمس مبعنى سيولد في 
الساعة ١:٢١:٤٨ من بعد ظهر 
الســبت ١٣ مــارس اجلاري 
املوافــق ٢٩ من رجب ١٤٤٢، 
وعليه ســتكون رؤية هالل 

املوافق ١٥ شعبان ١٤٤٢ هو 
يوم «الناصفة» أو ما يسمى 

بيوم «النافلة».
واستدرك بقوله: أما فيما 
يتعلــق ببداية رمضان فإن 
شعبان ســوف يكمل عدته 
وهي (٣٠) يوما بسبب عدم 
التمكــن مــن رؤيــة الهالل 
يوم األحــد ١١ ابريل املوافق 
٢٩ من شــعبان ١٤٤٢ حيث 
انــه ســيغرب قبــل غروب 
الشمس بحوالي (٣٢) دقيقة 
ولن يتمكن أي شــخص من 
رؤيته، وهناك قاعدة فقهية 
تشير إلى أنه «ال استهالل بعد 
الغروب»، ولذلك يصبح من 
املتعــذر رؤية الهالل، ولكن 
اقتــران القمر بالشــمس أو 

والدة الهــالل ســيكون يوم 
االثنني ١٢ ابريل املوافق ٣٠ 
من شــهر شــعبان في متام 
الســاعة (٥:٣١:٣١) صباحا، 
ولذلك رؤية الهالل في هذه 
احلالة غير ذات جدوى؛ ألن 
شــهر شــعبان أكمــل عدته 
وهــي (٣٠) يومــا ويصبح 
تلقائيا وبدون رؤية دخول 
شهر رمضان املبارك. فيكون 
الثالثاء املوافق ١٣ من ابريل 
هو غرة شهر رمضان املبارك 
علينــا  اهللا  أعــاده   ،١٤٤٢
وعليكــم واألمة اإلســالمية 
باخلير والبركات، ضارعني 
إلى اهللا العلي القدير ان يرفع 
عنــا هذه الغمة وهذا الوباء 

إنه سميع مجيب.

ً وفق احلسابات سيكون أوله الثالثاء ١٣ أبريل.. وشعبان ٣٠ يوما

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

شعبان ممكنة ورجب مدته 
٢٩ يوما على أن يكون األحد 
١٤ مارس هو اليوم األول من 
شهر شعبان ١٤٤٢. وسوف 
يكون يوم األحد ٢٨ من مارس 

حركة مرور على املريخ ُتدار من شقة في لندن!
إجــراءات كورونــا. ويقــول 
البروفيســور غوبتا انه كان 
من املتوقع ان يكون في واحد 
من عدد من املكاتب التي تبلغ 
مساحة الواحد منها ٣ أضعاف 

مساحة صالون شقته.
وكان غوبتا قد تابع هبوط 
العربة من خالل خمسة أجهزة 
كمبيوتــر. واملهمة التالية له 
مع زمالئه هي حتديد األماكن 
التي ســتجمع منهــا العربة 
عينات من التربة في منطقة 
يعتقــد انها كانــت بحيرة أو 
دلتا لنهــر جف قبل مليارات 
السنني. وفي إشارة الى مفارقة 
مكانه احلالي يقول غوبتا ان 
املريخ يبعد عن األرض نحو 
١٥٠ مليون ميل وانه يتابع ما 
يجري على سطحه من شقة في 
لندن ألنه ال يستطيع السفر 
الى كاليفورنيا التي تبعد ٥٥٠٠ 

ميل فقط.

ولكن البروفيســور ليس 
اخلبير الوحيد الذي يشارك 
في التحكم بعربة املريخ من 
منزله، فكثيرون من العلماء الـ 
٤٠٠ الذين يشرفون على املهمة 
يعملون من بيوتهم بســبب 

كوليــج لنــدن» كان يفترض 
بالبروفيسور غوبتا ان يلتحق 
مبجموعة العلمــاء في مركز 
التحكم األرضي لتقرير مكان 
وتوقيت استخراج العينات من 

تربة الكوكب األحمر.

حالــت إجــراءات احلظــر 
بسبب ڤيروس كورونا دون 
البروفيسور ساجنيف  سفر 
غوبتا إلى كاليفورنيا لالنضمام 
الــى طاقــم التحكــم األرضي 
بعربــة املريخ برســفيرنس. 
وتعني على البروفيسور مثل 
كثيرين غيره ان ميارس عمله 

من البيت.
وألنه، حسب «الديلي ميل»، 
لم يــرد إقالق راحة أســرته 
بعمله ليال في بعض األحيان 
بادر الى استئجار شقة صغيرة 
تقع فوق صالون للحالقة في 
شــارع قريب مــن املنزل في 

جنوب لندن.
وكانــت العربــة املســبار 
قد حطت على ســطح املريخ 
بســالم قبــل مــا يزيــد على 
األسبوع بعد رحلة استغرقت 
٧ أشــهر. وبصفته خبيرا في 
اجليولوجيــا فــي «امبيريال 

البروفيسور ساجنيف غوبتا يعمل من شقته

النجمة سلمى حايك لدى 
مشاركتها في حفل جوائز غولدن 

غلوب الـ ٧٨ (أ.ف.پ)
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