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عبدالعزيز اللوغاني 

شركة املال العاملية 
لتجارة السيارات تطلق 

٢٠٢١  ACURA TLX اجلديدة كليًا

«زين» شركة االتصاالت األولى في الشرق األوسط 
بالقائمة العاملية ملجاالت التصدي لتغير املناخ 

«األنباء» تنشر قائمة رسوم «التجارة» اجلديدة لفحص وحتليل 
ودمغ املعادن الثمينة.. بدءًا من ١ أبريل ٢٠٢١ 

القطاع النفطي يبدأ بتقييم العاملني.. و١٠٪ 
الزيادة السنوية كحد أقصى

املؤسس والرئيس التنفيذي 
بشركة «فالورد» عبدالعزيز اللوغاني 

لـ «األنباء»: حققنا ١٠٠٠٪ منوًا 
بعام «كورونا».. ونسعى للتوسع 

في ٣ دول بنهاية ٢٠٢١

16

15

15
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مدير جمعية السالم اخليرية 
د.نبيل العون لـ «األنباء»: حملة «نواف اخلير» 

جمعت ١٫٤ مليون دينار  وجّهزت
 ٣١٣ شاحنة إلغاثة ٦ ماليني شخص

السعودية: اللقاح إلزامي للمشاركني باحلج
أسامة أبوالسعود

أصدر مدير عــام اإلدارة العامة للحج 
والعمــرة وأمــني جلــان احلــج والعمرة 
التحضيرية باململكة العربية السعودية 
سري بن إبراهيم عسيري تعميما بإلزامية 

أخذ لقاح «كوڤيد ـ ١٩» كشرط للمشاركة 
في موسم احلج ١٤٤٢هـ..

وجاء في التعميم: «يرجى إبالغ الراغبني 
في املشاركة بأعمال احلج لهذا العام ١٤٤٢هـ 
إلزاميــة أخذ لقاح كورونــا (كوڤيد ـ ١٩) 

حيث انه أحد اشتراطات املشاركة».

اخلميس ١١ اجلاري  عطلة «اإلسراء واملعراج»
أعلن ديــوان اخلدمــة املدنية تعطيل 
العمل بجميع الوزارات واجلهات احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة يوم اخلميس 

١١ اجلاري مبناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج 
للعام ١٤٤٢. وقال الديوان إن الدوام الرسمي 

سيستأنف األحد املوافق ١٤ اجلاري.

«الدستورية» تفصل في ٤ طعون انتخابية 
أبرزها الطعن بعضوية الداهوم.. اليوم

عبدالكرمي أحمد

من املقــرر أن تفصل احملكمة الدســتورية 
اليوم في ٤ طعون انتخابية بالدائرتني الثانية 
واخلامســة، أبرزها الطعن في عضوية النائب 
د.بدر الداهوم بذريعة فقدانه شرطا من شروط 
صحة الترشح. إلى ذلك، أصدرت جمعية احملامني 
بيانا ذكرت فيه أن حكم محكمة التمييز بصحة 

ترشيح النائب د.بدر الداهوم حاز حجيته وال 
يجوز إعــادة إثارته أمام احملكمة الدســتورية 
خلروجه عن اختصاصها. وأشارت اجلمعية إلى 
أن حكم محكمة التمييز يسمو على قواعد النظام 
العام بحجيته، في وقت أفادت فيه بأن الفصل 
في موضوع الطعن يتعلق مبسألة موضوعية 
تخرج عن اختصاص احملكمة الدستورية التي 

تعنى بالفصل في الطعون االنتخابية.

نهاية مارس مهلة جديدة ملخالفي اإلقامة
مبارك التنيب

علمت «األنباء» أن وزير الداخلية الشــيخ 
ثامــر العلي أصدر أمس قــرارا يقضي بتمديد 
مهلة املخالفني حتى نهاية الشهر اجلاري. ويأتي 

القرار بهدف منح مزيــد من الوقت للمخالفني 
لتعديل أوضاعهم خالل املهلة اجلديدة، والدعوة 
لتحفيزهم الســتغالل الفرصة جتنبا للوقوع 
حتت طائلة العقوبات واإلجراءات التي ستتخذها 

وزارة الداخلية عقب انتهاء املهلة اجلديدة.

«الصحة» تبدأ حركة الترقية بـ «االختيار»

مؤهل علمي وتعهد الرواتب.. إلمتام التحويل 
اآللي.. و استبدال بطاقة مندوب بنموذج

عبدالكرمي العبداهللا

الترقيــة  تبــدأ وزارة الصحــة حركــة 
باالختيار للموظفني الكويتيني املســتوفني 
لشروط نظام اخلدمة املدنية وقرار مجلس 
اخلدمة املدنية بشــأن قواعــد املفاضلة بني 
املرشحني للترقية باالختيار. وخاطبت وزارة 
الصحة جميــع قطاعات الوزارة من مناطق 
صحية وإدارات مركزية ومستشفيات ومراكز 
صحية وبقية مرافق الوزارة، والذي حصلت 
«األنباء» على نسخة منه، بضرورة االلتزام 
بالنموذج اخلاص بالترقية باالختيار وتسليم 

الترشــيحات إلى مراقبة األحوال الوظيفية 
بإدارة الوظائف العامة بالطابق األرضي مببنى 
الوزارة. وأكدت الوزارة أن الترشيح للترقية 
باالختيار يشــمل فقــط املوظفني الكويتيني 
وجميع الفئات الوظيفية عدا األطباء الذين 
حتكم ترقيتهم قواعد خاصة بهم، مشيرة إلى 
أن آخر موعد لتســليم مناذج الترشيح هو 
شهر من اليوم، ومشددة على عدم قبول أي 
ترشيح بعد ذلك. ودعت الوزارة كل موظف 
يعمل بوظيفة إشــرافية الــى إرفاق صورة 
القرار اخلاص به لهذه الوظيفة مع النموذج 

اخلاص بالترقية لالختيار.

بشرى شعبان

كشــف مصــدر مســؤول بالهيئــة 
العامة للقوى العاملة، عن أن املوافقة 
علــى التحويل إلكترونيــا عبر خدمة 
«اسهل» تستوجب إرفاق املؤهل العلمي 
التخصصي املعتمد للمهن الفنية وفق 
املسميات املهنية لدليل توصيف املهن 
اخلليجي املوحد، باإلضافة الى ضرورة 
ارفاق تعهــد الرواتب للشــركة املراد 

التحويل اليها، ومنوذج موقع من قبل 
صاحب العمل املراد التحويل اليه ومن 

صاحب العمل احملول منه.
على صعيــد آخر، بــني املصدر أن 
الهيئة اعتمــدت تعبئة منوذج خاص 
يتم رفعه الى وزارة الداخلية واجلهات 
احلكومية املعنية بدال من بطاقة املندوب 
التــي كان يعمل بها من قبل، مشــيرا 
الى ان ادارة العمل لن جتدد أي بطاقة 

ملهنة مندوب.

مؤشر خطير.. تسجيل ١٣٤١ إصابة جديدة 
بالڤيروس خالل الساعات الـ ٢٤  املاضية

في مؤشــر خطير.. قفز عدد اإلصابات 
خالل الساعات الـ ٢٤ املاضية الى ١٣٤١ إصابة 
جديدة، ليرتفع عدد احلاالت املســجلة الى 
١٩٣٣٧٢ مع تسجيل ٧ حاالت وفاة، ليصبح 
مجمــوع الوفيــات حتــى اآلن ١٠٩٢ وفــاة. 
وأوضح املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة 

د.عبداهللا السند ان عدد متلقي الرعاية الطبية 
في أقســام العناية املركزة بلــغ ١٦٠ حالة، 
ليرتفــع عدد احلاالت التــي تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة الى ١١١٦١ في ظل إجراء مسحات 
بلغت ١٨٠٠٦٢٧ بعد إجراء ٨٥٨٦ مسحة خالل 

التفاصيل ص٦الساعات املاضية.

«اإلسكانية» ترفض «املطور العقاري» 
في «جنوب سعد العبداهللا»

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ

أعلن رئيس اللجنة اإلســكانية البرملانية 
النائب فايز اجلمهــور رفض اللجنة بإجماع 
أعضائهــا تطبيق فكرة املطــور العقاري في 
مدينة جنوب سعد العبداهللا، «على أن تبقى 
الفكرة نفسها قيد التجربة في أماكن صغيرة 

لتقييمها».
وقال اجلمهــور، في تصريح صحافي، إن 
«اإلسكانية» ناقشت في اجتماعها أمس موضوع 
املطور العقاري بحضور ممثلني عن املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وبنك االئتمان، حيث 

استمع األعضاء إلى آراء املؤسسة بشأن تطبيق 
املطور العقاري في املدينة وقرروا رفضه، على 
أن تكون الفكــرة موجودة ويتم تطبيقها في 
مناطق صغيرة لتقييم التجربة ومعرفة مدى 
جودتهــا وفعاليتها، وبعدها ســتقرر اللجنة 
إمكانية تنفيذ هذه الفكرة في املشاريع املقبلة 

من عدمها.
من جانب آخر، قدم النائب د.أحمد مطيع 
اقتراحا لزيــادة املكافأة االجتماعية، لتصبح 
٣٠٠ دينار شــهريا بدال من ٢٠٠ دينار للطلبة 
الدارســني في جامعة الكويت والهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.

ً أحمد مطيع يقترح زيادة مكافأة الطالب لتصبح ٣٠٠ دينار شهريا

التفاصيل ص ٨و٩

سمو الشيخ صباح اخلالد
 رئيسا ملجلس الوزراء

د.محمد الفارس 
وزيرا للنفط 

ووزيرا للتعليم  العالي

الشيخ ثامر العلي 
وزيرا للداخلية

د.عبداهللا السلمان 
وزيرا للتجارة والصناعة

عبداهللا الرومي 
نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للعدل 
ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة

د.رنا الفارس 
وزيرا لألشغال ووزير دولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

د.علي املضف 
وزيرا للتربية

عيسى الكندري 
وزيرا لألوقاف 

والشؤون  اإلسالمية

مبارك احلريص 
وزير دولة 

لشؤون مجلس األمة

شايع الشايع 
وزير دولة لشؤون البلدية 

ووزير دولة لشؤون اإلسكان 
والتطوير العمراني

الشيخ د.باسل الصباح 
وزيرا للصحة

خليفة حمادة 
وزيرا للمالية ووزير دولة 

للشؤون االقتصادية واالستثمار

د.مشعان العتيبي 
وزيرا للكهرباء واملاء والطاقة 

املتجددة ووزيرا للشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية

الشيخ حمد جابر العلي 
نائبا لرئيس الوزراء 

ووزيرا للدفاع

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد
 وزيرا للخارجية ووزير دولة 

لشؤون مجلس الوزراء

عبدالرحمن املطيري 
وزيرا لإلعالم والثقافة  

ووزير دولة  لشؤون الشباب

مرمي بندق

أصدر صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد مرسومًا بتشكيل احلكومة اجلديدة.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالد قد رفع الى صاحب الســمو 
أسماء الوزراء في التشكيل احلكومي اجلديد.

وقال سمو رئيس الوزراء انه مت استحداث 
حقيبتني جديدتني هما: وزارة الدولة لشؤون 
تعزيــز النزاهــة، ووزارة الدولة لشــؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، كما أشار 
سموه الى فصل حقيبة «التربية» عن حقيبة 
«التعليم العالي». وجاء التشكيل احلكومي 

اجلديد على النحو التالي:
٭ سمو الشيخ صباح اخلالد رئيسا ملجلس 

الوزراء.
٭ الشــيخ حمد جابر العلــي نائبا لرئيس 

الوزراء ووزيرا للدفاع.
٭ عبــداهللا الرومي نائبا لرئيــس الوزراء 
ووزيرا للعدل ووزير دولة لشــؤون تعزيز 

النزاهة.
٭ عيسى الكندري وزيرا لألوقاف والشؤون 

اإلسالمية.
٭ د.محمــد الفارس وزيــرا للنفط ووزيرا 

للتعليم العالي.
٭ الشيخ د.باسل الصباح وزيرا للصحة.

٭ الشــيخ د.أحمــد ناصــر احملمــد وزيــرا 
للخارجيــة ووزيــر دولة لشــؤون مجلس 

الوزراء.
٭ د.رنا الفارس وزيرا لألشغال ووزير دولة 

لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
٭ مبــارك احلريــص وزير دولة لشــؤون 

مجلس األمة.
٭ الشيخ ثامر العلي وزيرا للداخلية.

٭ خليفـــة حمــــادة وزيرا للمالية ووزير 
دولة للشـــؤون االقتصادية واالستثمار.

٭ عبدالرحمن املطيري وزيرا لإلعالم والثقافة 
ووزير دولة لشؤون الشباب.

٭ د.علي املضف وزيرا للتربية.
٭ شايع الشايع وزير دولة لشؤون البلدية 

ووزيــر دولة لشــؤون اإلســكان والتطوير 
العمراني.

الســلمان وزيــرا للتجــارة  ٭ د.عبــداهللا 
والصناعة.

٭ د.مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة ووزيرا للشؤون االجتماعية 

والتنمية املجتمعية.
وقد خلت احلكومة اجلديدة من أي اسم 
من الوزراء الذين عليهم اختالف في وجهات 
النظر في مسعى جوهري ورغبة حقيقية من 
ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد في التعاون والتنســيق مع مجلس 
األمة، باعتباره شريكا أساسيا مع احلكومة، 
في إقرار تشريعات ملحة وضرورية حتقق 
املصلحة العامة ومصالح أهل الكويت الطيبني.

ومت فصل اجلهات التالية عن وزارة شؤون 
مجلس الوزراء وإحلاقها بوزارة العدل وهي: 
إدارة الفتوى والتشــريع، جهاز املناقصات 
العامة، الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة)، 
وهيئة شؤون القصر ووحدة التحريات املالية.

وقد خرج الوزراء أنس الصالح، وفيصل 
املدلج، وعبــداهللا معرفي ونواف الياســني 
الذين استقبلهم سمو الشيخ صباح اخلالد 
صباح أمس شاكرا ومودعا ومتمنيا لهم كل 

التوفيق في حياتهم القادمة.
مــن جهة اخرى نفت مصادر صحة ما 
اشيع عن تولي أنس الصالح منصب أمني 
عــام مجلس الوزراء، مؤكــدة أن الصالح 
أدى مهمته بكل أمانة ومسؤولية وقد آثر 

االبتعاد.

الوزراء املغادرون الوزراء اجلدد
٭ أنس الصالح

٭ د.عبداهللا معرفي
٭ د.نواف الياسني

٭ فيصل املدلج

٭ عبداهللا الرومي 
٭ مشعان العتيبي 

٭ شايع الشايع 
٭ د.عبداهللا السلمان 

التفاصيل ص٢

التمثيل النسائي.. ال جديد وزيرة واحدة
لم تتضمن التشكيلة اجلديدة للحكومة «جديدا» بالنسبة لزيادة التمثيل 

النسائي في احلقائب الوزارية، إذ ظل الوضع على ما هو عليه بتولي وزيرة واحدة 

هي د.رنا الفارس والتي استمرت وزيرة لألشغال الى جانب احلقيبة اجلديدة املتمثلة 

بوزارة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
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شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية 
تطلق مسيرة التحول الرقمي مع «إس إيه بي»

ملتقى املرأة في مجال علم البيانات 
ينطلق ٨ اجلاري عن ُبعد

أعلنــت شــركة علــي 
عبدالوهــــاب املطــــــوع 
التجاريــة، إحــدى أبــرز 
الرائــدة فــي  الشــركات 
الكويت فــي مجال البيع 
بالتجزئة والتوزيع، عن 
توقيع اتفاقية مع «إس إيه 
بي» SAP، شركة البرمجة 
الرائدة عامليــا في مجال 
نظم املؤسسات، لتعزيز 
الرقمي واعتماد  التحول 
حلول وأنظمة تقنية إلدارة 
املوارد البشرية والرواتب، 

والتفاعل مع املوظفني وتقييم أدائهم.
ومبوجب هذه االتفاقية، قامت شركة 
التجاريــة  علــي عبدالوهــاب املطــوع 
باعتمــاد كل مــن باقــة «ساكســيس 
فاكتــرز» Success Factors إلــى جانــب 
باقة «هيومن إكســبيرينس ماجنمنت» 
Human experience Management مــن 
«إس إيــه بــي» SAP واللتــني تشــمالن 
على نظامني أساســيني همــا نظام إدارة 
أداء املوظفني ونظــام إدارة األهداف، ما 
جعلها حتافظ على اســتمرارية أعمالها 
عن بعد خالل جائحة كورونا. كما تعمل 
الشركتان املتعاقدتان حاليا على توظيف 
أنظمة أخرى من بينها أنظمة التوظيف 
اإللكترونية والتعيني والتخطيط للتعاقب 
الوظيفي. من جهته، قال رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة علي 
عبدالوهاب املطوع، فيصل علي املطوع: 
«لقد استطعنا في شركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية أن نحافظ على استمرارية 
 ،١٩-Covid أعمالنا خالل جائحة كورونا
من خالل تفعيل بعــض أنظمة التحول 
الرقمي بالتعاون مع SAP ومتكني القدرات 
التقنية املبتكرة اخلاصة بالعمل عن بعد. 
لقد أضحــى تركيزنا اليوم منصبا على 
االهتمام بتلبية احتياجات موظفينا أثناء 

عملهم عن بعد، السيما في 
ظل توســع رقعة أعمالنا 
خاصة في مجال التجارة 
اإللكترونيــة. ويواصــل 
موظفونــا جـهـودهـــــم 
البناءة وتستمر منتجاتنا 
وخدماتنا في الوفاء بأعلى 
معايير السوق، واهتمامها 
العـمـــــالء،  باحتياجات 
بالرغم من التحديات التي 

فرضتها اجلائحة.
من جانبه، قال املدير 
 SAP التنفيــذي لشــركة
الكويت، آندي فرومل: «إن مسيرة التحول 
الرقمي املســتندة على حلــول SAP في 
شركة علي عبدالوهاب املطوع، تبني كيف 
ميكن لشركات التجزئة املبتكرة اللجوء 
إلــى التقارير والبرامــج الذكية املدمجة 
إلحداث حتول رقمي يعزز أداء موظفيها». 
وأضاف: «تعد شــركة علي عبدالوهاب 
املطوع مؤسسة ذكية ومبتكرة تستفيد 
من قراءة املؤشــرات الفورية لتحســني 
خدمات للموظفني، والتكيف مع التطورات 
والظــروف، وضمــان االســتمرارية في 

األوضاع احلرجة».
شــركة علــي عبدالوهــاب المطــوع 
التجارية هي واحدة من أكبر الشــركات 
التجارية الرائدة في الشــرق األوســط، 
والتــي تســتثمر فــي ســبعة قطاعات 
تجارية مختلفة ومتنوعة تشمل السلع 
االستهالكية، والمستحضرات الصيدالنية 
والصحية، واألثاث والسجاد، والعقارات 
وأثــاث المطابــخ واألجهــزة المنزلية، 
ومعدات األنشطة الخارجية والتخييم، 
والمالبــس والمســتلزمات الرياضيــة، 
والعقــارات. وتضــم محفظــة العالمات 
التجارية العالمية التي تمثلها أكثر من 
١٠٠ عالمة رائدة في القطاعات االستهالكية 

في الشرق األوسط.

عبداهللا الراكان

ينطلق امللتقى الثالث 
«املــرأة فــي مجــال علم 
البيانــات» في يوم املرأة 
العاملي ٨ اجلاري بالشراكة 
العامليــة  الفعاليــة  مــع 
من جامعــة ســتانفورد 
ومبشــاركة  األميركيــة 
نخبة مــن املتخصصات 
من الكويت والســعودية 
وشــركة IBM في الشرق 
األوسط وأفريقيا، ويناقش 

امللتقى أهمية علم البيانات وتطبيقاته، 
خصوصا في ظل أزمة كورونا التي تواجه 
العالم، وسيقدم شرحا عن املشاريع التي 
مت استخدام حتليل البيانات فيها لتحسني 
الرعايــة الصحيــة عن بعد خــالل أزمة 
كورونا، باإلضافة الى التطرق ملوضوعات 
عن احلوســبة االجتماعية وكيفية بناء 
أخالقيات الذكاء االصطناعي وعن الرقم 

اإلحصائي بالكويت.
وأشادت سفيرة الكويت مللتقى املرأة في 
مجال علم البيانات م.أسيل املسعد بدعم 
ورعاية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

امللتقى  والتدريب إلقامة 
الثالــث والعمــل  للعــام 
على اســتضافة اخلبرات 
التقنية النسائية من داخل 
الكويت وخارجها إلبراز 
اجلديد في علم البيانات 
والذكاء االصطناعي، حيث 
يعقد امللتقى حتت إشراف 
نائب املدير العام لشؤون 
التدريب م.طارق العميري 
ومبشاركــــة سفيـــرات 
امللتقى العاملي من جامعة 
ستانفورد م.أسيل املسعد 
وم.معصومة بوشـــــهري إضافة إلــــى 
نخبــة من أعضاء الهيئــة التدريبية في 

الهيئة. 
وأوضحــت املســعد أن امللتقــى هذا 
العام ســيكون مميزا باحملتــوى الثري 
من متحدثات في فعالية الكويت وفعالية 
ستانفورد، حيث سيتاح عرض جزء من 
فعالية WiDS Stanford عبر البث املباشر، 
كما أوضحت املســعد أن امللتقى سيقام 
عن بعــد ومتاح للحضــور من املهتمني 
واملهتمات، وميكنهم التسجيل عبر موقع 

.e.paaet.edu.kw الهيئة

عبر توظيف نظام «سكسيس فاكترز» للتفاعل مع موظفيها

برعاية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

فيصل علي املطوع

م.أسيل املسعد

بنك برقان يرعى مسابقة محافظة األحمدي
الفنية التوعوية «نبيك سالم»

المســؤولية  في إطــار 
المجتمعية، وتحت رعاية 
بنك برقــان، تنطلق اليوم 
مسابقة محافظة األحمدي 
الفنيــة التوعويــة «نبيك 
سالم» بالتعاون مع التوجيه 
الفنــي بمنطقــة األحمدي 
وتســتهدف  التعليميــة. 
المســابقة شريحة واسعة 
من طالب وطالبات مدارس 
محافظة األحمدي بمراحلها 
الثالث «االبتدائيـ  المتوسط 
ـ الثانوي» لتوعية المجتمع 
عبر أعمال فنية تبرز أهمية 
االلتزام باتباع سبل الوقاية 
والتباعد الجسدي للحماية 
من جائحــة «كوفيد-١٩»، 
إضافة إلى إبراز أهمية لقاح 
كورونا والحث على تلقيه 
لضمان الوصول إلى المناعة 
المنشــودة  المجتمعيــة 

لتفادي األزمة الحالية.
قالــت  جانبهــا،  مــن 
حصــة حســين النجــادة، 
مدير العالقــات العامة في 
بنك برقان: «نحن ســعداء 
بشــراكتنا للعــام الثانــي 
على التوالــي مع محافظة 
األحمــدي. حيــث تنــدرج 

محافظــة األحمــدي مــن 
مختلف المراحل الدراسية 
من خالل أعمالهم الفنية على 
إبراز أهمية االلتزام واتباع 
سبل الوقاية وتلقي اللقاح 
المجتمعية  المناعة  لخلق 
البنك  المرجوة. كما يــود 

تسليم أعمالهم الفنية من 
بداية شهر مارس إلى يوم 
الخميس ٢٥ مارس، وذلك 
التعليمية  المنصــة  عبــر 
وفــرت  حيــث   «Teams»
اللجنــة المنظمــة مختلف 
الشــروط وآلية المشاركة 
علــى المنصة، كما ســيتم 
الفائزيــن  عــن  اإلعــالن 
الجوائــز مطلع  وتســليم 

شهر أبريل المقبل.
وينــدرج دعــم «برقان» 
لهذه المبادرة ضمن برنامج 
البنك االجتماعي تحت عنوان 
ENGAGEـ  معا لنكون التغيير، 
والذي يســلط الضوء على 
الجوانب المهمــة والمؤثرة 
في المجتمــع باإلضافة الى 
تعزيــز الرعاية االجتماعية 
مــن خــالل المســاهمة فــي 
التعليميـــــة  المبـــــادرات 
واالجتماعيــة  والثقافيــة 
والصحيــة. ويأتــي نهــج 
حملة ENGAGE تماشــيا مع 
مبادئ بنك برقان كمؤسسة 
مالية كويتية رائدة، بحيث 
ينسجم أسلوب سياساته مع 
احتياجات ومصالح المجتمع 

الكويتي.

أن يشــكر التوجيه الفني 
بالمحافظة على جهودهم مع 
جميع الطلبة خالل المسابقة 
التوفيق لجميع  ونتمنــى 

المشاركين».
هــذا، وبإمــكان الطالب 
المشــاركين  والطالبــات 

ملصق مسابقة محافظة األحمدي الفنية التوعوية «نبيك سالم»

رعاية مسابقة «نبيك سالم» 
ضمن أنشــطة المسؤولية 
المجتمعيــة وتأتــي أيضا 
من حرص بنك برقان على 
نشــر الوعي عــن ڤيروس 
كورونا المستجد من خالل 
تشــجيع طــالب وطالبات 

«التربية»: إيقاف راتب املعلمني «العالقني اجلدد»
عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل التعليم العام 
التربية أســامة  في وزارة 
إلــى ضــرورة  الســلطان 
حصر أسماء العاملني «من 
غير الكويتيني» ممن كانوا 
على رأس عملهم حتى نهاية 
الفصل الدراسي األول ٢٠٢٠ 
/٢٠٢١ ولم يباشروا العمل 
بالفصل الدراسي الثاني. 

جاء ذلك في نشرة عممها 
التعليمية  املناطــق  علــى 

وموجهي عموم املواد الدراسية والتعليم الديني وإدارة 
التربية اخلاصة، وتلقت «األنباء» نسخة منها، حيث قال 
فيها «نظرا لبدء دوام العاملني للفصل الدراســي الثاني 
مبختلف املراحل التعليمية للعام الدراســي ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
يرجى التكرم بالتعميم علــى جميع مراكز العمل لديكم 
بحصر أسماء العاملني لدى كل مركز عمل فئة «غير كويتي» 
ممن كانوا على رأس عملهم حتى نهاية الفصل الدراسي 
األول ٢٠٢٠-٢٠٢١ ولم يباشروا العمل بالفصل الدراسي 
الثاني على أن تكون البيانات بالكشــوف تشــمل «اسم 
الشــخص ـ الرقم املدني ـ املادة ـ مركز العمل ـ اجلنسية 

ـ املنطقة التعليمية ـ سبب االنقطاع».
ووجــه التعميم مبخاطبة جهــات االختصاص لوقف 
الراتب في حــال اكتمال مدة انقطاعهم للفترة القانونية 
املنصوص عليها بالقرار رقم ٤١ لســنة ٢٠٠٦ (مادة ٣٤) 
وااللتزام بتنفيذ كافة اللوائح والنظم بهذا الشأن وتعميمات 
اخلدمة املدنية بشأن العالقني خارج البالد، مؤكدا ضرورة 
توفير نسخة ورقية مجمعة معتمدة من الرئيس املباشر 
واملنطقة التعليمية + نسخة إلكترونية (فالش ميموري 
أو CD) بتلــك البيانــات حتى يتســنى متابعة األمر مع 

القطاعات ذات االختصاص.

دعت إلى حصر أسماء من لم يباشروا أعمالهم في الفصل الثاني

أسامة السلطان

السماح بنقل الطلبة بني املدارس اخلاصة 
األهلية العربية واحلكومية

عبدالعزيز الفضلي

التربية  أعلنت وزارة 
عن السماح بالنقل لفترة 
اســتثنائية للطلبــة من 
العربية  املدارس اخلاصة 
إلى احلكومية، اعتبارا من 
غد اخلميــس ٤ اجلاري 

وملدة أسبوعني.
جــاء ذلك فــي قرار 
أصدره وكيل وزارة التربية 
باإلنابة فيصل املقصيد، 

وتلقت «األنباء» نســخة منه، والذي قال 
فيه: «فتح باب النقل لفترة استثنائية من 
املدارس اخلاصة  إلى  املدارس احلكومية 
العربية وبالعكس اعتبارا من يوم اخلميس 
املوافق ٤ مــارس ٢٠٢١ حتى نهاية دوام 
يــوم اخلميس املوافق ١٨ مــارس ٢٠٢١ 
لرياض األطفال وطالب املرحلتني االبتدائية 
واملتوسطة املقيدين بالصفوف من األول إلى 

الشروط  التاسع وبنفس 
والضوابط املتبعة».

وأضاف املقصيد في 
قــراره «يســمح بالنقل 
لطالب املرحلــة الثانوية 
املقيديــن بالصفوف من 
الثاني عشر  إلى  العاشر 
من مدارس التعليم اخلاص 
األهلية العربية إلى مدارس 
التعليم العام فقط بشرط 
مطابقة مواد االختيار احلر 
ومينع نقل طالب املرحلة 
الثانوية املقيدين بالصفوف من العاشر إلى 
الثاني عشر من مدارس التعليم العام إلى 
مدارس التعليم اخلاص األهلية العربية على 
أن يكون النقل حسب الشواغر املتوافرة 

باملنطقة التعليمية».
وختم القرار بالنص على جميع اجلهات 
املعنيــة العلم والعمل مبوجب هذا القرار 

اعتبارا من ٤ مارس اجلاري.

بدءاً من غٍد اخلميس وملدة أسبوعني كفترة استثنائية

فيصل املقصيد

حقيبتان جديدتان في احلكومة وفصل «التربية» عن «التعليم العالي»
االقتصادية قدمــت الكثير من 
الدراسات واألفكار التي تسهم 
في تنويع مصادر الدخل وإشراك 
القطاع اخلاص كشريك رئيسي 
في إصــالح االقتصاد الوطني، 
ومتوجها سموه في الوقت ذاته 
الى مؤسســات املجتمع املدني 
الشــكر  املتخصصــة بجزيــل 
والتقدير على مساهماتهم القيمة، 
ومؤكدا أنهم سيكونون شركاء 
في حتويل األفكار والدراســات 

الى تشريعات وقرارات.
وجدد ســمو رئيس مجلس 
الوزراء التأكيد على ان املرحلة 
املقبلــة تتطلــب التعــاون مع 
التشــريعية واإلخوة  السلطة 
أعضاء مجلس األمة، مبينا ان 
اللقــاءات معهــم حققت الكثير 
من التقارب في وجهات النظر، 
وأكــدت حــرص اجلميــع على 
العمل للصالح العام واملواطنني، 
واالتفاق على حزمة تشريعات 
امللفــات  بعــض  وحلحلــة 
السياسية، مشــددا في الوقت 
ذاته على أهمية االلتزام باملبدأ 
الدستوري «الفصل بني السلطات 

مع تعاونها».

للنهــوض باملجتمــع وتقدمه، 
وبناء على ذلك وعلى اللقاءات 
السابقة مع الفعاليات السياسية 
والتعليمية ومؤسسات املجتمع 
املدني وما طرح من آراء وأفكار 
جديدة بأن تؤخذ بعني االعتبار 
وعلى رأسها فصل حقيبة وزارة 
التربية عن حقيبة وزارة التعليم 
العالي، مبا يتيح لإلخوة الوزراء 
التركيز على تطويــر العملية 
التعليميــة وربــط مخرجــات 
التعليم العالي باحتياجات سوق 

العمل واالرتقاء بها.
وأوضح سموه ان ما يعانيه 
الوطنــي يتطلــب  االقتصــاد 
تطوير وزارة الدولة للشؤون 
االقتصادية لتضم االســتثمار، 
الفتا ســموه الى ان الفعاليات 

للتركيز على مواجهة الفســاد 
وأدواتــه  واملالــي  اإلداري 
ســواء في اجلهاز احلكومي أو 
خارجه، ودعم األجهزة الرقابية 
للقيــام بعملها على أكمل وجه 

باستقاللية تامة.
وبني سموه ان وزارة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومــات ســتعنى بتطويــر 
التحتيــة اإللكترونية  البنيــة 
وتعزيــز األمــن الســيبراني 
واالرتقاء باخلدمات احلكومية 
اإللكترونيــة والذكية وتنمية 

قطاع االتصاالت.
وأشار سمو رئيس مجلس 
الوزراء الى ان التعليم هو أساس 
بناء الدولة وتطورها وركيزة 
االستثمار في العنصر البشري 

إلى مجلس األمة ويعمل به من 
تاريــخ صــدوره وينشــر في 

اجلريدة الرسمية.
وكان ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد قد 
رفع الى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد أســماء 
الوزراء في التشكيل احلكومي 

اجلديد.
وقال ســمو رئيس مجلس 
الوزراء، في بيان صحافي، انه 
مت استحداث حقيبتني جديدتني 
في احلكومة هما وزارة الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، مشددا 
على أن املرحلة املقبلة تتطلب 
تضافــر اجلهــود وتوحيدهــا 

١١ ـ عبدالرحمــن بداح املطيري 
وزيرا لإلعالم والثقافة ووزير 

دولة لشؤون الشباب.
١٢ ـ د.علي فهــد املضف وزيرا 

للتربية.
١٣ ـ شــايع عبدالرحمــن أحمد 
الشــايع وزيــر دولة لشــؤون 
البلدية ووزير دولة لشــؤون 

اإلسكان والتطوير العمراني.
١٤ ـ د.عبداهللا عيسى السلمان 

وزيرا للتجارة والصناعة.
١٥ ـ د.مشــعان محمد مشــعان 
العتيبي وزيرا للكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجــددة ووزيــرا 
للشؤون االجتماعية والتنمية 

املجتمعية.
مــادة ثانيــة: علــى رئيس 
مجلس الوزراء إبالغ هذا املرسوم 

وزيرا للنفــط ووزيرا للتعليم 
العالي.

٥ـ  د.باسل حمود حمد الصباح 
وزيرا للصحة.

٦ـ  د.أحمد ناصر احملمد الصباح 
وزيــرا للخارجية ووزير دولة 

لشؤون مجلس الوزراء.
٧ ـ د.رنا عبــداهللا عبدالرحمن 
الفارس وزيرا لألشغال العامة 
ووزير دولة لشؤون االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
٨ـ  مبارك سالم مبارك احلريص 
وزير دولة لشؤون مجلس األمة.

٩ـ  ثامــر علــي صباح الســالم 
الصباح وزيرا للداخلية.

١٠ـ  خليفة مساعد حمادة وزيرا 
للمالية ووزير دولة للشــؤون 

االقتصادية واالستثمار.

مرمي بندق

أصدر صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد مرسوما 
بتشكيل احلكومة اجلديدة فيما 
يلي نصه: مرسوم رقم ١٨ لسنة 

٢٠٢١ بتشكيل الوزارة.
بعد االطالع على الدستور، 
وعلــى أمرنا الصادر بتاريخ ١١ 
جمادى اآلخرة ١٤٤٢هـ املوافق 
٢٤ يناير ٢٠٢١م بتعيني ســمو 
الشــيخ صبــاح خالــد احلمــد 
الصباح رئيسا ملجلس الوزراء، 
وبناء على عرض رئيس مجلس 

الوزراء، رسمنا باآلتي:
مادة أولى: يعني كل من:

١ ـ حمــد جابر العلــي الصباح 
نائبا لرئيــس مجلس الوزراء 

ووزيرا للدفاع.
٢ـ  عبداهللا يوسف عبدالرحمن 
الرومي نائبــا لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيرا للعدل ووزير 

دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
٣ ـ عيســى أحمد محمد حسن 
لألوقــاف  وزيــرا  الكنــدري 

والشؤون اإلسالمية.
٤ـ  د.محمد عبداللطيف الفارس 

صاحب السمو أصدر مرسوماً بالتشكيل احلكومي اجلديد

رئيــس الــوزراء: املرحلــة املقبلــة تتطلب تضافــر اجلهــود وتوحيدهــا للتركيز علــى مواجهــة الفســاد اإلداري واملالــي وأدواته

ــتثمار ــم االسـ ــة لتضـ ــؤون االقتصاديـ ــة للشـ ــر وزارة الدولـ ــب تطويـ ــي يتطلـ ــاد الوطنـ ــه االقتصـ ــا يعانيـ مـ
ــه ــع وتقدم ــوض باملجتم ــري للنه ــر البش ــي العنص ــتثمار ف ــزة االس ــا وركي ــة وتطوره ــاء الدول ــاس بن ــو أس ــم ه التعلي

املرحلــة املقبلــة تتطلب التعاون مع الســلطة التشــريعية وأعضاء مجلــس األمة واللقــاءات معهم حققت الكثيــر من التقارب فــي وجهات النظر

لتوعية املجتمع عبر أعمال فنية تبرز أهمية االلتزام باتباع سبل الوقاية والتباعد للحماية من جائحة «كوفيد - ١٩»
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األمير وولي العهد استقبال احملمد وعّزيا خادم احلرمني بوفاة فهد بن محمد
استقبل صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر 
احملمد. كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر 
احملمد. إلى ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
حفظه اهللا، ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 
أعرب فيها ســموه، رعاه اهللا، عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز 
بن سعود بن فيصل آل سعود، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمده بواســع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم األسرة املالكة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهللا، ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه 

خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى صاحب السمو األمير فهد بن محمد 
بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، مبتهال 
سموه إلى الباري جل وعال أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته. كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميلوراد دوديك 
رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 

والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميلوراد دوديك رئيس 
مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة ذكرى العيد الوطني 

لبالده، راجيا سموه له دوام الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بالعيد الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو الشيخ ناصر احملمد

الكويت تقدم دعمًا لليمن بـ ٢٠ مليون دوالر
تلقى وزيــر اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد ناصــر 
احملمد اتصــاال هاتفيا من 
وزير خارجية سلطنة عمان 
الشــقيقة بدر بن حمد بن 
حمود البوسعيدي، تناول 
مجمــل العالقــات األخوية 
املتينة والوثيقة التي تربط 
الشــقيقني وسبل  البلدين 
تطويرهــا وتنميتهــا فــي 
مختلف املجاالت، باإلضافة 
إلى مناقشــة املســتجدات 
الراهنــة علــى الســاحتني 

اإلقليمية والدولية. 
وزيــر  تلقــى  كمــا   
اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد اتصاال هاتفيا 
من وزير الشؤون اخلارجية 
في جمهورية الهند الصديقة 
د.سوبرامنيام جاي شانكار، 
العالقــات  تنــاول مجمــل 
الثنائية التاريخية الوثيقة 
التي تربط البلدين الصديقني 
وسبل تطويرها وتنميتها 
املجــاالت،  فــي مختلــف 
باإلضافة إلى مناقشة آخر 
املســتجدات والتطــورات 
الســاحتني اإلقليمية  على 

والدولية.
الشــيخ د.أحمــد  وكان 
ناصر احملمد قد ترأس وفد 
الكويت املشارك في أعمال 
املؤمتــر االفتراضــي رفيع 
املســتوى للمانحني بشأن 
الوضع اإلنساني في اليمن، 
متاشيا مع خطة االستجابة 
اإلنسانية لليمن لعام ٢٠٢١ 

األميركية عن تعهدها مببلغ 
١٩١ مليــون دوالر، وأعلنت 
اململكة املتحــدة عن تقدمي 
٨٧ مليون جنيه استرليني، 
وتعهد بقيمة ٦٩٫٩ مليون 
دوالر من كندا، و٣١ مليون 
دوالر من االحتاد السويسري 
دعما للوضع اإلنساني في 

اليمن لهذا العام.
هــذا، وقد ألقى الشــيخ 
د.أحمد الناصر كلمة الكويت 
في املؤمتر.. نصها التالي:

يطيب لي أن أتقدم بالشكر 
على الدعوة للمشاركة في 
االجتمــاع ملناقشــة األزمة 
فــي اليمن فــي ظل ظروف 
بالغــة الدقة ومتاشــيا مع 
خطة االستجابة اإلنسانية 
للعــام ٢٠٢١ كما ال يفوتني 
التقــدم بالشــكر حلكومــة 
العربية السعودية  اململكة 
الشــقيقة على استضافتها 
الناجحة للمؤمتر الســابق 

في يونيو ٢٠٢٠.
لم تخطئ األمم املتحدة 
في توصيفها لألوضاع في 
اليمن حني أكدت بأنها أسوأ 
أزمة إنسانية يشهدها العالم، 
حيث زاد من سوئها تفشي 
جائحــة كورونــا ليضفي 
حتديــات جديدة في نقص 
الغذاء وانتشــار األمراض 
وتواصــل اإلعاقة املتعمدة 
اإلنســانية،  للمســاعدات 
إضافة الرتفاع مســتويات 
العنــف وموجــات جديدة 
للجــوء والنــزوح في ظل 

تواضــع البنــى الصحيــة 
واالقتصادية.

ولقد شهدنا في السنوات 
املاضية تضافــرا للجهود 
الدوليــة عبــر املشــاركة 
مؤمتــرات  فــي  الفاعلــة 
املانحني متاشــيا مع تزايد 
االحتياجات اإلنسانية امللحة 
للشــعب اليمني الشــقيق 
مع استمرار األزمة لعامها 
السابع لتأتي تلك اجلهود 
تأكيــدا علــى املســؤولية 
الدوليــة اجلماعيــة لدعم 
خطط االستجابة اإلنسانية.
تلك اجلهود التي كانت 
الكويت جزءا منها عبر دعمها 
املتواصل لليمن في املجاالت 
اإلنسانية والتنموية، حيث 
بلــغ إجمالي مــا قدمته في 
تلك املجــاالت مــا يفوق ١ 
مليــار و٥٥٩ مليون دوالر 
منها ٨٥٠ مليون دوالر في 
املجال اإلنســاني منذ عام 
٢٠١٥، مؤكدين اســتمرارنا 
بدعم األشقاء في اليمن من 

أجل معاجلة هذه األزمة.
وبنــاء علــى توجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد واســتجابة 
لالحتياجــات اإلنســانية 
اإلغاثية العاجلة للشــعب 
اليمني الشقيق تقدم الكويت 
دعما ملدة عامني بـ٢٠ مليون 
دوالر أميركــي، وذلــك من 
املــوارد املتاحة للصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية.

وزير اخلارجية بحث مع نظيريه العماني والهندي املستجدات اإلقليمية والدولية

والــذي ينعقــد بدعوة من 
االحتاد السويسري ومملكة 
السويد بالتعاون مع األمم 

املتحدة.
ويهدف املؤمتر إلى جمع 
تعهدات دولية بقيمة ٣٫٨٥ 
مليارات دوالر أميركي لرفع 
املعانــاة اإلنســانية التــي 
اليمني  الشــعب  يعيشــها 
الشــقيق وللتخفيــف مــن 
حــدة األزمــة التي تشــهد 
أســوأ حاالتها هــذا العام، 
حيــث أعلنــت العديــد من 
الدول عن تعهداتها في هذا 
املؤمتر ومنها اململكة العربية 
السعودية التي أعلنت عن 
تعهــد بقيمــة ٤٣٠ مليون 
دوالر أميركي ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة التي أعلنت 
دوالر  مليــون   ٢٣٠ عــن 
وجمهورية أملانيا االحتادية 
التي أعلنت عن تعهد بقيمة 
٢٠٠ مليون يورو، في حني 
الواليــات املتحدة  أعلنــت 

أحمد النواف استقبل سفير التشيك

«إحياء التراث»: السعودية قادرة على التعامل
مع األزمات وفقًا ملكانتها عربيًا وإسالميًا

اســتقبل نائــب رئيس 
الفريق  الوطنــي  احلرس 
أول متقاعد الشــيخ أحمد 
النواف في ديوانه بالرئاسة 
العامــة للحــرس الوطني 
ســفير جمهورية التشيك 
الصديقــة لــدى الكويــت 

مارتن دفوراك.
نائــب رئيس  ورحــب 
احلــرس الوطني بســفير 
التشـــــيك،  جمـــــهورية 
ومت خــالل اللقــاء بحــث 
املوضوعات ذات االهتمام 
املشــترك والتأكيــد علــى 
أهمية تعزيز العالقات بني 

البلدين الصديقني.

أصــدرت جمعية إحيــاء التراث 
اإلســالمي بيانا أشــادت فيه بالدور 
املبدئي املتضامــن حلكومة الكويت 
حتــت قيادة صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد مــع اململكة 
العربية السعودية، وتابعت اجلمعية 
فــي بيانها «ال ميكــن ونحن نعيش 
ذكرى االستقالل والتحرير أن ننسى 
دور اململكة الكبير قيادة وشعبا في 
وضع جميــع مقدراتها للوقوف مع 
الكويــت في أصعب الظــروف التي 

مرت بها».
وأضافــت اجلمعية: كمــا تعرب 
اجلمعية عن تأييدها ملا ورد في بيان 
وزارة اخلارجيــة باململكــة العربية 
السعودية وتؤكد قدرة اململكة على 
التعامل مع املعطيات واألزمات وفقا 

ملكانتهــا الفاعلة في العاملني العربي 
واإلسالمي، ودورها في احلفاظ على 
األمن إقلـــــيميا ودوليــا وال يخفى 
علــى أحد ما متثلــه اململكة العربية 
السعودية من ثقل عربي وإسالمي، وما 
لها من دور واضــــح في دعم سياسة 
االعـــــتدال والوسطية، ونبذ أنواع 
التطرف والعنف واإلرهاب، وسعيها 
الدائم لدعــــم األمن واالستقرار في 
املنطقــة والعــــالم أجمــع، ودورها 
املشــرف في دعم الدول في مجاالت 
التنمية، والعـــمل اإلنســـاني، فضال 
عن التصدي للممارســات املنحرفة 
العقيــدة اإلســـــالمية،  فــي فهــم 
ورعايتها الكرمية للحرمني الشريفني، 
واحملافظة على أمن وسالمة احلـــجاج 
واملعتمريــن، وال شــك أن اململكــة 

العربية الســعودية الشقيقة لديها 
عالقات متميزة ومثمرة مع دول العالم 
مبنية على االحترام املتبادل واملصالح 

املشتركة.
كمــا تضمن البيــان أيضا رفض 
«إحياء التراث» للتدخل في الشؤون 
الداخلية للدول بحجة قضايا حقوق 
اإلنسان، وتؤكد أهمية االحترام التام 
لسيادة الدول وفقا لألنظمة والقواعد 
الدولية املستقرة التي تنظم العالقات 
بينهــا. واســتنكرت جمعيــة إحياء 
التراث اإلســالمي اجلرائم اإلرهابية 
للميليشيات االنفصالية، واستهدافها 
املناطق املدنية فــي اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة عبــر إطــالق 
الصواريخ الباليســتية، والطائرات 

املسيرة املفخخة.

ال ننسى دورها في وضع جميع مقدراتها للوقوف مع الكويت في أصعب الظروف

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال سفير التشيك مارتن دفوراك

وزير الدفاع بحث مع ٤ سفراء تعزيز التعاون الثنائي

بحث نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمــد جابر العلــي مع عدد 
من السفراء املعتمدين لدى 
البالد- كل على حدة- تعزيز 
التعاون الثنائي بني الكويت 
والدول الشقيقة والصديقة.
وقــال بيــان صحافــي 

وسفير اليابان ماساتو تاكا 
أوكا، مناقشــة أهــم األمور 
واملوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.
وأضــاف البيــان انه مت 
أيضــا بحــث ســبل تعزيز 
أواصــر التعــاون والعمــل 
املشترك بني الكويت والدول 

الشقيقة والصديقة، إضافة 
إلى بحــث آخــر التطورات 
واملستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
اللقــاءات رئيس  حضر 
للجيــش  العامــة  األركان 
الفريق الركــن خالد صالح 

الصباح.

الشيخ حمد جابر العلي مستقبال السفير العراقي املنهل الصافي الشيخ حمد جابر العلي مستقبال السفير السنغالي عبداألحد إمباكي

العامــة  األركان  لرئاســة 
للجيش الكويتي انه مت خالل 
اللقاءات مع سفير جمهورية 
العــراق املنهــل الصافــي 
وسفير جمهورية السنغال 
عميد الســلك الديبلوماسي 
عبداألحــد إمباكي وســفير 
مملكة إسبانيا ميغيل أغيالر 

الضواحي املسّلمة شملت ١٤٨ محطة كهرباء فرعية.. والشركة 
تعمل على تنفيذ مشروع اخلزانات لتسليمه في الوقت احملدد

«السكنية» تسّلمت املرحلة الثانية
من العقد الثاني في املطالع مبدئيًا

عادل الشنان

تســلمت املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية من متعهد 
تنفيذ العقد الثاني في مشروع 
مدينة املطالع السكنية أعمال 
املرحلة الثانية بشكل مبدئي 
عبر جلنة تفصيلية مكونة من 

عدة جهات حكومية.
وقال الوكيل احمللي ملتعهد 
العقد الثانــي عبداهللا العلي 
إن االجتمــاع التفصيلــي مع 
جهات الدولة تخلله استعراض 
ابرز االجنازات ضمن مرحلة 
التســليم الثانية، حيث بلغ 
إجمالي عدد القسائم املسلمة 
٦٣٤٢ قسيمة في ثالث ضواح 

سكنية.
وأشار إلى أن املقاول كان 
حريصا على تنفيذ املشروع 
وفــق االشــتراطات املطلوبة 
املتفــق  الزمنــي  واجلــدول 
عليه، حيث عمل على جتاوز 
التحديات التي كان أبرزها ما 
يرتبط بصالبة األرض وكمية 

الدفان الكبيرة.
وذكــر العلي أن الشــركة 
ســلمت ٢١٧٢ قســيمة فــي 
الضاحية N٥ الى جانب ١٧٥٧ 

.Nو٢٤١٣ في ١٢ Nفي ٧
وبني أن الضواحي املسلمة 

جهودها حاليا لتنفيذ مشروع 
اخلزانات لتسليمه في الوقت 
احملدد وفق اخلطة املوضوعة 

مع اإلسكان.
وذكر أن الشــركة اهتمت 
وما زالت بتطبيق اشتراطات 
األمن والسالمة وتطبيق جميع 
مالحظات اللجنة املطلوبة في 
التقارير ومحاضر االجتماعات. 
إجمالي عدد القسائم التي مت 
تســليمها في الضواحي هو 

كالتالي:

تشمل ٦٣٤٢ قسيمة في ٣ ضواٍح سكنية

معاينة منهول الصرف من قبل جلنة االستالم

قياس مساحات الطرق الداخلية

شملت محطات كهرباء فرعية 
بإجمالي ١٤٨ محطة.

وعــن املرحلــة األولــى، 
اســتعرض مديــر العالقــات 
العامة للوكيــل احمللي أحمد 
الغريب في تصريح على هامش 
اللجنــة احلكومية  اجتمــاع 
اجلهود التــي قام بها املقاول 
منفــذ العقد الثانــي وانتهت 
الى تسليم ١٢١٧٧ قسيمة في 
٦ ضواح في املرحلة األولى.

ولفت إلى أن الشركة تعمل 

عدد القسائم الضاحية
٢١٢٢ N١١
٢٣٦٢ N٩
٢٢٨٤ N٨
٢٢٢٣ N١٠
٢٤٤٥ N٦
٢٤٩٠ N٧
٢١٧٢ N٥
٢٤١٣ N١٢

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد
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قصتان رائعتان أعرضهما على قارئي 
الكرمي كي نســتفيد من املواقف السلبية 
ونحولها إلى مواقف إيجابية عبر السلوك.. 

كيف ذلك؟
يقول أحد الطلبة ألســتاذه: كنت في 
املرحلة االبتدائية ورجعت من املدرسة وأنا 
حزين وخائف بعد ان ضاع قلمي الرصاص 
وعندما علمت أمي باخلبر ضربتني وأنّبتني 
ووصفتني بعــدة ألقاب حتقير، ونتيجة 
لقسوة أمي الزائدة قررت أن أسرق أقالم 

زمالئي في الفصل!
وفي اليوم الثانــي نّفذت اخلطة ولم 
أكتف بســرقة قلم أو قلمني، بل سرقت 
كل زمالئي في الفصل، وبعد مرور األيام 
صرت محترفا بالســرقة، قلبي ال يعرف 
اخلوف وصرت أشعر بلذة حتى انني سرقت 
أقالم الصفوف األخرى حتى ُقبض علّي، 
وكان «مدير املدرسة» حكيما حليما مربيا، 
قــال لي إن ما تفعله غلط وحرام، وعليك 
منذ اليوم أن جتعل تلك األقالم التي في 
حقيبتك أقالما لكسب احلسنات، وكل طالب 
وتلميذ ليس عنده قلم تعيره هذه األقالم، 
ومع األيام صار (حرامي أقالم الرصاص) 
مثاال للطالب اإليجابي الذي يعير من نسي 
قلمه «قلم رصاص»، والغريب ان مستواه 
الدراسي حتسن وصار من املمتازين وصار 
يحب املدرسة وحتول الى جنم في مدرسته، 
الكل يلجأ إليه ويسأل أين فالن صاحب 

األقالم االحتياطية؟
كبر الولد وتزوج ورزق باألوالد الذين 

علمهم (شنطة أقالم الرصاص)!
أما القصة الثانية فتقول إحدى األمهات: 
عندما كان ابني في الصف الثاني االبتدائي 
رجع يوما من املدرسة وقد ضاع منه قلمه 

الرصاص، فقالت له: ِمبَ كتبت دروسك؟
فقال: استعرت قلما من زميلي، فقالت 
له: تصرف جيد ولكن ماذا كسب زميلك 

عندما أعطاك قلما لتكتب به؟
هل أخذ منك طعاما او شرابا او ماال؟

قال: ال، لم يفعل!
فقالت لــه: إذن لقد ربــح الكثير من 

احلسنات يا بني.
ملاذا يكون هو أذكى وأكرم منك؟!

ملاذا ال تكسب أنت الدرجات واحلسنات؟
قال: وكيف يا أمي؟

فقالت: سنشتري لك قلمي رصاص، 
قلما تكتب به والقلم اآلخر نســميه (قلم 
احلسنات)، ألنك ستعطيه ملن نسي قلمه 

أو ضاع منه على شــرط ان تأخذه بعدما 
تنتهي احلصة.

٭ ومضة: فلنحذر فــي تربيتنا ألبنائنا 
ولنعاملهــم بالرحمة والقدوة احلســنة، 
ولنحول املواقف السلبية التي يتعرضون 

لها في مدارسهم الى مواقف إيجابية.
أليست في هاتني القصتني عبرة ومثال 
لتحويل املوقف السلبي الى موقف إيجابي 

تربوي ثمني؟
ال تتهاونوا في فرز املواقف وتعديل 

املسار إذا وجدنا جنوحا نحو اخلطأ.

٭ آخر الكالم: عزيزّي األب واألم ال تتهاونا 
في مثل هذه املواقف، خاصة سرقات األطفال 
والتالميذ، فالطفل إن تعود وتعلم أن يأخذ 
ممتلكات شخص آخر دون إذنه او موافقته 
بقصد حرمانه من ملكه واالنتفاع به بغرض 
التملك فهذه ســرقة حرام حرمها ديننا 
اإلسالمي صغرت أم كبرت، ولهذه السرقة 
أسباب كثيرة، منها الرغبة في التملك او 

الفقر او االنتقام.

٭ زبدة احلچي: إهمال هؤالء التالميذ منذ 
الصغر عن السرقة غلط، وعلينا حتويل 
ما قاموا به الى مواقف إيجابية وتطبيقات 
سلوكية ومتابعتهم حتى نضمن متسكهم 
باالستقامة والوفاء بالعهود وحفظ األمانات 
في كل أمر دنيــوي وديني، فمن ثمرات 
االستقامة (األمن) في الدنيا واآلخرة واحملبة 
من اهللا عز وجل والتوفيق، وفوائدها كثيرة 
في الدارين ففي اآلخرة تدخلنا اجلنة، أما 
في الدنيا فآثارها ممتدة منها البشــارة 
والتطمني ومغفرة الذنوب وحسن اخلامتة.

زبدة كالمي وسطوري لكم جميعا خاصة 
أولياء األمور: ال تســتهينوا بسرقة قلم 

الرصاص!
شــاهدمت (احلرامية الكبار) ومن كل 
املناصب هؤالء سرقوا في الصغر ولم 
يتابعهم ويصلحهم أحد، واخلالص من هذه 
الصفة الذميمة املزيد من التربية والرقابة 
في مدارسنا احلكومية واخلاصة، فهؤالء 
الصغار أمانات عند املربني حتى ال يكبر 
هذا الصغير ويصــرخ بنا: جعلتموني 

سارقا!
اللهم أصلــح احلال واألحوال، ويبقى 
هذا الطفل الصغير أمانة في رقابنا جميعا!

في أمان اهللا.

ومضات

حرامية
«أقالم الرصاص»!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبدالرحمن

املنفوحي: زيادة نسبة البناء ُتسهم في الضغط على اخلدمات

«الفنية» تبحث مشروع العاصمة في «املرقاب»

بداح العنزي

أوضح مدير عام بلدية 
الكويت م.أحمد املنفوحي 
البناء  أن زيــادة نســبة 
تؤدي إلــى الضغط على 
اخلدمات وزيادة املشاكل 

املرورية.
وقــال م.املنفوحي في 
اقتراح العضو  رده على 
م.عبد الســالم الرندي - 
بشأن زيادة نسبة البناء 
في مناطق السكن اخلاص 
في املناطــق اجلديدة إن 
تعريف الســكن اخلاص 
الهيكلي  وفــق املخطــط 
الرابع هو (سكن مخصص 
إلقامة أســرة واحدة) أو 
كثافة سكانية خفيفة وهو 
لعائلة واحدة بنسبة بناء 
١٧٠٪، وتطبيق هذه النسبة 

الفنية  اللجنــة  تبحــث 
فــي املجلس البلــدي خالل 
اجتماعهــا اليــوم برئاســة 
د.علــي بــن ســاير الكتاب 
املقدم من شركة الصاحلية 
العقاريــة بشــأن مشــروع 
املرقاب  العاصمة مبنطقــة 
قطعة ٣ وطلب اعتماد تعدد 
األنشطة التجارية مبشروع 
العاصمة باألدوار العليا التي 
تلي امليزانني للقسيمة رقم ٧ 
الواقع عليه املجمع التجاري.

ويتضمن جدول األعمال 
املعامالت التالية:

الطلــب املقدم من وزارة 
الصحــة بشــأن األنشــطة 

إلى زيــادة هذه الوحدات 
وعدد السكان املتوقع، ما 
يؤدي إلى زيادة الضغط 
علــي اخلدمــات احلالية 
من كهربــاء وماه وزيادة 
املشــاكل املروريــة على 

شبكة الطرق.
وفــي ضوء مــا تقدم، 

السكن اخلاص في املناطق 
اجلديدة.

االقتراح املقدم من العضو 

لتلك الزيادة وغيرها من 
املسائل ذات الطابع الفني 
البحت، ومــن ثم يخرج 
املقترح من اختصاصات 

اإلدارة القانونية.
من جانب آخر، أوضح 
رده  فــي  م.املنفوحــي 
على االقتــراح املقدم من 
العضو مشعل احلمضان، 
بشأن تخصيص شواطئ 
خاصة للسباحة وصيانة 
هــذه الشــواطئ وتوفير 
اشتراطات األمن والسالمة 
بأنه تتم حاليا الدراســة 
لتخصيص شواطئ خاصة 
للسباحة متكاملة اخلدمات 
ومبواقــع مختلفــة على 
سواحل البالد من الشمال 
إلى اجلنوب، وذلك ضمن 
مشروع املخطط الهيكلي 

الرابع للدولة.

الكتــاب املقدم من احتاد 
اجلمعيات التعاونية وجمعية 
مشرف التعاونية والروضة 
التعاونية وجمعيات أخرى 
بشــأن قرار املجلس البلدي 
بخصــوص أفــرع البنشــر 
باجلمعيــات  والكهربــاء 
التعاونية. تغير االستعمال 
وحتديد األنشطة باملرحلة 
الثانية مــن املنطقة احلرة 
مبنطقة الشويخ تنفيذ قرار 
مجلس الوزراء (١٠٠٣/٢٠٢٠) 
بشــأن تغيــر االســتعمال 
وحتديد األنشطة باملرحلة 
الثانية مــن املنطقة احلرة 

مبنطقة الشويخ.

ترى أن املقترح محل الرأي 
املاثل يتعلق ببحث زيادة 
نســبة البناء في مناطق 
السكن اخلاص اجلديدة، 
حيث إن بحث زيادة نسبة 
ارتباطا  البنــاء يرتبــط 
وثيقــة بدراســة مــدى 
استيعاب البنية التحتية 

م.مها البغلي بشأن استخدام 
نظــام اإلشــارات املروريــة 
الذكية والتــي تتميز بربط 
اإلشــارات جميعهــا بنظام 

واحد.
مــن  املقــدم  االقتــراح 
العضو د.حسن كمال بشأن 
إصدار معاملة إيصال التيار 
الكهربائي للقسائم السكنية 

من البلدية.
االقتراح املقدم من العضو 
مشــعل احلمضــان بشــأن 
تخصيص شــواطئ خاصة 
للســباحة وصيانــة هــذه 
الشواطئ وتوفير اشتراطات 

األمن والسالمة.

أكد وجود دراسة لتخصيص شواطئ للسباحة مكتملة اخلدمات ضمن املخطط الهيكلي الرابع

م.عبدالسالم الرنديم.أحمد املنفوحي

د.علي بن ساير

مشعل احلمضان

الســكنية  املناطق  علــي 
العمرانية  التجمعات  في 
اجلديدة واحلفــاظ على 
مســتوى التنمية احلالي 
ضمن املنطقة احلضرية 
وفقا للطاقة االستيعابية 
للبنية التحتية، حيث إن 
زيادة نسبة البناء تؤدي 

الواردة بقرار املجلس البلدي 
املتعلق بالســاحة املجاورة 
ملشروع دار الشفاء القسيمة 

رقم ٤٧ بالقطعة ٦٦.
طلب وزارة الصحة إعادة 
تخصيص األراضي احلكومية 
التي قد خصصت مسبقا لها 
لبناء مستشفيات أهلية ومت 
سحبها أو إلغاء تخصيصها.

االقتراح املقدم من العضو 
عبدالعزيــز املعجل بشــأن 
تعديل آلية إصدار شهادات 

األوصاف لقسائم املشاع.
اقتــراح العضــو م.عبد 
السالم الرندي بشأن زيادة 
نســبة البنــاء فــي مناطق 

رفع ١٠٥ سيارات وحترير ١٦٠ مخالفة خالل ٦ أيام في حولي
العالقات  إدارة  كشــفت 
العامة في البلدية عن قيام 
الفريق الرقابي بإدارة النظافة 
العامــة وإشــغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة حولي 
عن تنفيذ جوالت ميدانية في 
عموم مناطق احملافظة خالل 
الفترة من ٢٠٢١/٢/١٧ حتى 
٢٠٢١/٢/٢٢ لرفــع مســتوى 
النظافة وكل ما يعمل على 
إعاقة الطريق ويشوه املنظر 
العام للمحافظة، وذلك من 
خالل رفع السيارات املهملة 
والقــوارب مــن الســاحات 
والشوارع، فضال عن التأكد 

وفي هذا السياق أوضح 
مديــر إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 

املنظر احلضاري للمحافظة.
وأكــد اجلبعة على قيام 
بــإدارة  الرقابــي  الفريــق 
النظافة العامة وإشــغاالت 
الطــرق بتنفيــذ جــوالت 
ميدانيــة خــالل الفترة من 
٢٠٢١/٢/١٧ حتى ٢٠٢١/٢/٢٢ 
وقد أســفرت اجلوالت عن 
رفع ١٠٥ سيارات مهملة إلى 
جانب اإلفراج عن ٤٥ سيارة 
وحترير ١٦٠ مخالفة إشغاالت 
طرق لعدم االلتزام بالشروط 
املقررة بالئحة  والضوابط 
النظافة العامة وإشــغاالت 

الطرق.

احملافظــة محمد اجلبعة أن 
الهدف من اجلوالت امليدانية 
املكثفة هــو رصد املخالفني 
االجــراءات  كل  واتخــاذ 
القانونية بحقهم، الفتا إلى 
أن الفريــق الرقابــي بإدارة 
النظافة العامة يولي اهتماما 
بالغا برفع مستوى النظافة 
باملناطــق التــي تقع حتت 
مسؤوليته، فضال عن رفع 
كل ما يشوه املنظر اجلمالي 
ويعمل على إشغال الطريق 
بجميع املناطــق، وذلك من 
خالل اجلوالت امليدانية التي 
يقوم بتنفيذها للحفاظ على 

رفع إحدى السيارات املهملة

من التزام احملالت بشروط 
وضوابــط الئحــة النظافة 

العامة وإشغاالت الطرق.

«البابطني» تصدر العدد ٢٠ من «نوادر النوادر»
ضمن مسعاها الستذكار 
نتاج العقل البشــري من 
العلــوم والثقافــة عبــر 
أكملــت مكتبة  التاريــخ، 
املركزية للشعر  البابطني 
العربي إصدار سلســلتها 
«نوادر النوادر من الكتب» 
ووصلــت فــي إصدارهــا 
اجلديد إلى العدد العشرين، 
وجــاء متضمنــا نبذا عن 
٨٠ كتابا من الكتب القيمة 
التــي يقتنيها  والنــادرة 
عبدالكرمي سعود البابطني 

الذي يقول في تصديره للجزء اجلديد «ومن 
خالل هــذا اإلدراك لقيمة الثقافة في احلياة 
ولدورها الكبير في إغناء احلياة وغلبة قوانني 
املنطق واالنتظام على مسارها، كان سعيي 
املتواصــل لتوفير وســائل الثقافة من كتب 
مطبوعــة ونوادر ومخطوطــات ودوريات، 
وعرضها لكل القراء لتكون لهم وسيلة إلى 
فهم واقعهم ولكي يكونوا أعضاء فاعلني في 
تطوير واقعهم ونفي كل العقبات والثغرات 
التي تعيق انتظام املجتمع، وهم لن يكونوا 
بوعيهم الثاقب إال بناة املجتمع ودعاة للحرية 

والسالم وإعالء قيمة اإلنسان».
ويتميز اجلزء اجلديد من «نوادر النوادر» 
بأنه سلط الضوء على النفائس التاريخية 
التــي تنوعت ما بني األدب والعلوم والفقه 
والتراجم والطرائف وأدب الرحالت وغيرها، 
وهو ما توضحه املدير العام ملكتبة البابطني 
املركزية للشعر العربي سعاد العتيقي من 
خــالل تقدميها للعدد حيث تقول: مســيرة 
طويلة قطعها مشــروع «نوادر النوادر من 
الكتب في مكتبة عبدالكرمي سعود البابطني» 

فــي التعريف مبخزونها مــن كتب النوادر 
القيمــة، وخــالل ما يقرب مــن ١٤ عاما من 
العمل الدؤوب وصلت املســيرة إلى العدد 
العشرين من هذه السلسلة وهو عدد حافلـ  
كغيره من األعدادـ  بطعوم مختلفة ومتنوعة 
مــن ذخائر الثقافة العربيــة وما حفلت به 

املكتبة العربية.
وتشير مقدمة العدد إلى أن اجلزء اجلديد 
يقدم مجموعة مهمة ونادرة من الكتب ككتاب 
«السير» للقدوري الذي طبع في اليبزغ بأملانيا 
سنة ١٨٢٥م، وكتاب «قصيدة زهير ابن أبي 
سلمى املعلقة» الذي طبع سنة ١٨٢٦م أيضا 
في اليبزغ بأملانيا، ومن الكتب القيمة ايضا 
فــي هذا العــدد كتاب «نقد الشــعر» لقدامة 
بن جعفر الذي طبع ســنة ١٩٤٨م في مكتبة 
اخلانكي مبصر، وهو أول كتاب ألف باللغة 
العربية يقدم نظرية متكاملة لنقد الشــعر، 
إذ إن مــن ســبقه من املؤلفــني اقتصروا في 
حديثهم عن الشعر على نقدات جزئية تتناول 
بعض األبيات دون أن تتأطر هذه اجلزيئات 

في نظرية متكاملة.

غالف العددعبدالكرمي البابطني

املجلس البلدي

«املواصالت» تصلح ١٧٢٠ عطًال 
في قطاع املشتركني خالل فبراير

عادل الشنان

كشــفت اإلحصائيــة الشــهرية لــوزارة 
املواصالت عن بلوغ عدد إصالحات األعطال 
خالل شــهر فبراير املاضــي لقطاع خدمات 
املشــتركني ١٧٢٠ عملية في كافة محافظات 
البالد وبالتفاصيل شهدت محافظة العاصمة 
عــدد ٤٧٥ عملية ومحافظــة الفروانية ٢٨٣ 
عملية، في حــني بلغ عدد عمليات اإلصالح 
فــي محافظة مبارك الكبيــر ٥٩ عطال، وفي 
محافظــة اجلهراء ١٧٤ عمليــة إصالح وفي 
محافظة األحمدي ٣٣٨ عملية، وأخيرا شهدت 

محافظة حولي ٣٩١ عملية.
وفي هذا الســياق، أكد مصدر لـ «ألنباء» 
ان معدل إصالح األعطال في قطاع املشتركني 
يعتبر طبيعيا جدا كونه شهريا ال يتخطى 
حاجــز األلفي حالــة على مســتوى البالد، 
وتتعامــل املواصالت مع كافة األعطال على 

مدار الســاعة عبر فرقها املتخصصة والتي 
تعمــل حتى أثناء العطل الرســمية لضمان 
استمرار اخلدمات للمواطنني واملقيمني على 
حد سواء وللجهات احلكومية واخلاصة ايضا.

إحصائية إصالح األعطال خالل فبراير املاضي

إدانة ٥٤٣ متهمًا في قضايا وسائل التواصل بأحكام 
وصلت إلى ١٠ سنوات حبسًا خالل العام ٢٠٢٠

عبدالكرمي أحمد

تولت النيابة العامة خالل 
العام املاضــي التحقيق في 
٢١٣٦٣ قضيــة، أجنزت ٩٤٪ 

منها.
جاء ذلك خالل إحصائية 
عرضتها النيابة عبر مقطع 
مصــور، الفتة إلــى أن عدد 
مرتكبي اجلرائم خالل العام 
املاضــي بلــغ ١٦١٤٠ متهما، 
يشكل الكويتيون نسبة ٤٩٪ 
منهم، فيما يشــكل األحداث 
١٤٪ منهم، وقد تركزت جرائم 
األحــداث على قضايا املرور 

والسرقات والضرب.
وأفــادت اإلحصائية بأن 

بالبشــر فقــد انحصرت في 
محافظة العاصمة، في حني 

كان مرصودا في العام ٢٠١٩، 
فيما بلغ عدد قضايا االعتداء 
على جرائم املــال العام ١٤٤ 
قضية، وصدرت بشأنها أحكام 
إدانــة ١٠٠ متهــم بعقوبــات 
حبس وصلت إلى ١٥ ســنة 
ورد املبالغ املتحصلة منها.

وتابعــت اإلحصائية أن 
النيابة العامة أبدت رأيها في 
دعاوى النظام العام املنظورة 
أمام محاكم األسرة في ١٨١٩ 
دعوى، وقد شــكلت دعاوى 
فاقدي األهلية وناقصيها ١٠٩١ 
دعوى، مضيفــة أن النيابة 
أجنــزت ٢٧ إنابــة قضائية 
البــالد بالتعاون مع  خارج 
نظيراتها في عواصم عديدة.

كان جلرائم القتل والشروع 
فيــه نصيبهــا األكبــر فــي 

محافظة األحمدي.
وذكرت أن النيابة حققت 
العام املاضي في ٤٥٧٧ قضية 
شيكات وجنح جتارة، و٢٠٥٩ 
قضيــة تعاطــي مخــدرات 
وإدمانهــا، والفتــة إلــى أن 
مادتــي الكيميكال والشــبو 
نالتــا النصيــب األكبــر من 
بــني املواد املخــدرة التي مت 
التحقيــق بتعاطيهــا، وكان 
متهموهــا في الفئة العمرية 

بني ١٩ و ٢٩ عاما.
وأشــارت إلــى أن قضايا 
غســيل األموال بلغت العام 
املاضي ٨٦ قضية بزيادة عما 

النيابة حققت خالله في ٢١٣٦٣ قضية منها ٧٤ قتل وشروع بالقتل و٨٤ اجتار بالبشر

املستشار 
ضرار العسعوسي

النيابة حققت في ٧٤ قضية 
قتــل وشــروع بالقتل، و٨٤ 
قضية اجتار بالبشر، و٣٣٣ 
قضيــة تتعلــق بالعــرض 
والســمعة، و١٩٣٩ قضيــة 
سرقة، و١٧٨٢ قضية خاصة 
بوسائل التواصل االجتماعي 
أدين فيها ٥٤٣ متهما بأحكام 
الغرامــات  بــني  تتفــاوت 
واحلبس مبدد تصل إلى ١٠ 

سنوات.
وأشارت اإلحصائية إلى 
أن جرائم الســرقات تركزت 
اجلهــراء  محافظتــي  فــي 
والفروانيــة، وبرزت جرائم 
العرض والسمعة في محافظة 
حولــي، أما قضايــا االجتار 

ملشاهدة الڤيديو
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«اخلياطة النسائية».. تصارع التطور واحلداثة للبقاء رغم «كورونا»
طالت جائحة «كورونا» وآثارها معظم جوانب احلياة، إن لم تكن كلها، فاألسواق لم تعد كما كانت وعادات التسوق لم حتافظ على طبيعتها كذلك كان لألمور االجتماعية نصيبها من األثر السلبي أيضا، ولعل مهنة اخلياطة من تلك املهن التي تأثرت باألزمة أيضا، غير أن الكثيرين من 

اخلياطني وأصحاب احملالت جلأوا إلى العمل عبر «األونالين»، وكذلك أصحاب محالت األقمشة، عبر التسويق اإللكتروني متاشيا مع الظروف وحرصا على تلبية طلبات زبائنهم وجتنيبهم احلضور إلى السوق. وألن الكويتيني امتهنوا قدميا العديد من احلرف واملهن اليدوية كمصادر 
رزق لكسب قوتهم اليومي ووسيلة لتلبية احتياجاتهم البسيطة آنذاك، والتي أصبح بعضها مع مرور الزمن جزءا ال يتجزأ من التراث الكويتي، ومنها حرفة «اخلياطة» التي الزمت اإلنسان منذ بداية تطوره، وكان بحاجة لها لستر جسمه ووقايته من البرد ومن عوامل خارجية أخرى إضافة 
إلى حاجته إلشباع ذوقه أحيانا والتمتع بالرفاهية من خالل اقتناء قطع مميزة. وهذه األيام يواجه أصحاب هذه احلرفة والعاملون فيها اخلوف من خطر االندثار بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي عكستها «كورونا» على الناس وكذلك التطور التكنولوجي املتسارع ووجود معامل 

لأللبسة اجلاهزة واملنتجة ملختلف أنواع القماش، والتي أدت إلى حصر أعمال اخلياطني بالتصليحات وأعمال اخلياطة البسيطة، وحديثنا عن اخلياطني العاديني وليس عن مصممي األزياء املشهورين، لكن هذا لم مينع جلوء بعض الناس إليهم لتفصيل مالبسهم وبالتحديد 
مالبس السهرات واحلفالت. وللوقوف على أوضاع هذه املهنة قامت «األنباء» بجولة للتعرف على آراء بعض السيدات الكويتيات وبعض اخلياطني، وما اذا كانت هذه احلرفة مازالت على قيد احلياة، أم انها تواجه خطر االندثار وهل مازال هناك عليها طلب واقبال؟.. وإلى التفاصيل:

ڤيروس «كورونا املستجد»، 
والتخــوف منه، واخلياطة 
دائما لها زبائنها وخصوصا 
في املناســبات ولم يتغير 
علينا شيء من حيث االقبال 
والطلب في السنوات السابقة 
الى ان اتى الڤيروس وتأثرت 
محــالت اخلياطــة كثيــرا 
كغيرها من احملالت، ونتمنى 
ان تعود احلياة مثل السابق 
ويذهب املرض لتعود حركة 
االســواق مثل قبل وأفضل 

بإذن اهللا تعالى.
كذلك قال محمد زكريا: ان 
االقبال على أعمال اخلياطة 
والتصميم جيد ولكن ليس 
كالســابق وازمة «كورونا» 
اثــرت ســلبا علــى الطلب 
والنــاس فــي تخــوف من 
انتقال العدوى واالختالط، 
وأصبحــت اآلن املالبــس 
اجلاهزة متوافرة «اونالين» 
وأيضا في االســواق بشكل 
كبيــر مــع مــا يرافقها من 

عروض مختلفة.
ولكن نحــن ايضا لدينا 
الذيــن  الزبائــن  بعــض 
لــم يتوقفــوا عــن الطلــب 
خلياطــة املالبــس لهم عن 
طريق «االونالين» من دون 
احلضور، ونستطيع تلبية 
اذواق السيدات بكل سهولة 
من دون ان يعرضن أنفسهن 

للخطر.
ومتنــى ان يــزول هــذا 
الوبــاء وأن تعــود احلياة 
إلــى طبيعتها الن اخلياطة 
الكثير  شيء اساســي عند 
مــن الزبونــات الكويتيات 
املعروفــات بذوقهن العالي 
وحرصهــن علــى الظهــور 
بأبهــى حلــة خصوصا في 

املناسبات.

بكل املوديالت واملقاســات 
واأللــوان ويلبــي جميــع 

االذواق.
التفاصيل «أونالين»

وبسؤال اخلياط سنجاي 
سيبستيان عن ظروف عمله 
اآلن، قــال: إن اخلياطة في 
الســابق كان عليهــا اقبال 
اكثر سواء من داخل الكويت 
او قطــر أوالبحرين، وكان 
هناك ازدحام وطلب كبير، 
أما اآلن بســبب «كورونا» 
فالناس يخافون من العدوى 
واصبحوا يشترون املالبس 
اجلاهــزة، وهنــاك طلــب 
مــن بعض الزبونــات على 
اخلياطة «اونالين»، لكننا 
ال نستطيع ان نتواصل مع 
الزبونــة «اونالين» ملعرفة 
كل التفاصيل وارسال لها ما 
تريد خوفا من بعض األخطاء 
في التصميم أو القياسات، 
وهذا يؤثر سلبا على عملنا.

إقبال خفيف

قــال اخليــاط  بــدوره، 
اســامة ابراهيم دان: يعتبر 
االقبــال اآلن خفيفــا جــدا 
وليــس مثل قبل والســبب 

محــالت اخلياطــة مغلقــة 
وفي ســراديب ونخاف من 
انتقال العدوى وانتشارها، 
والفكرة قائمــة وموجودة 
لكنها مؤجلــة فقط الى ان 
تصبــح االمور اكثــر امانا 
الڤيــروس، ألننا  ويختفي 
ال نســتطيع االستغناء عن 
اخلياطة بشكل كامل، ففي 
املناسبات نفضل ان نخيط 
مالبسنا للظهور بشكل مميز 

وأال نشتري اجلاهز.
جودة اخلامات

العواد:  وقالت عــذاري 
اصبحنا نشتري كل شيء 
جاهزا ألن كل شيء أصبح 
متوافرا بالسوق واختلفت 
اخلياطــة عن قبــل إذ كان 
«اخلام» يأتــي من اخلارج 
من فرنســا وايطاليــا، أما 
اآلن فاخلامــات واألقمشــة 
أكثرها صينية وليست من 
الدرجة األولى، فنحن ندفع 
مبالــغ كبيرة مــن دون أي 
داع، وانــا ارى ان املالبس 
اجلاهزة افضــل وخاماتها 
اجود، وانا واخواتي وامي 
كلنا نشتري مالبس جاهزة 
وكل شيء متوافر باالسواق 

متوافرة في االسواق، واآلن 
بســبب «كورونــا» وعــدم 
وجود املناسبات أتوقع أن 
ذلك قــد خف بشــكل كبير 
إضافة إلى حرص الناس على 
عدم الذهاب إلى األسواق إال 
للضــرورة، أما في األحوال 
العادية فاخلياطة شيء جيد 
ومعظم النساء يقبلن عليها 
جلودتها ومتيز تصاميمها 

أيضا.
التخوف من «كورونا»

من جهتها، قالت باسمة 
العازمي: منذ فترة طويلة لم 
نذهب الى اخلياطني بسبب 
التخوف من «كورونا» وألن 

التــي تريدهــا مــن حيــث 
النوعيــة واللــون وتطلب 
الــذي تريده من  التصميم 
اخليــاط، وبذلــك ترتــدي 
قطعة جميلة وفريدة وغير 

متوافرة في السوق.
تصاميم فاخرة

كذلك حتدثت مرمي البراك 
لـ«األنبــاء» حيث قالت: ان 
املالبــس اجلاهــزة افضــل 
وأوفر للوقت، واالسواق فيها 
كل شيء، ولكن ال نستطيع 
االستغناء كليا عن اخلياطة، 
ففــي املناســبات نفضل ان 
نذهــب للخيــاط ونصمــم 
اشياء مميزة وفاخرة وغير 

ضــروري، وال نســتطيع 
االســتغناء عنهــا، فتوجد 
أشــياء غيــر موجــودة في 
االسواق وتصاميم خاصة 
من املمكن ان نأخذها للخياط 
لكي يصمم لنا مثلها، وتكون 
مميــزة وخصوصــا فــي 
املناســبات، التي نتمنى أن 
تعود قريبا بعد جالء هذه 
األزمة التي اجتاحت بالدنا 

والعالم.
كما ان املقاســات تكون 
افضل فــي اخلياطة، حيث 
إن هناك تصاميم جميلة جدا 
في األســواق غير أنها غير 
املقاسات،  متوافرة لبعض 
وهنا تنتقي السيدة اخلامة 

واختيــار التصميــم، وهذا 
يشعرني بالتميز.

املالبس اجلاهزة

مــــن جانبهــــا، قالــت 
أم يعقوب: كنا سابقا نذهب 
كثيرا إلى اخلياطني، أما اآلن 
فنتوجــه لشــراء املالبــس 
اجلاهزة بشكل أكثر، فالسوق 
متوفر فيه كل شــيء، وفي 
الوقت احلالي أصبح الشراء 
أمانــا مــن اخلياطة  أكثــر 
بســبب اخلــوف مــن عدم 
االلتزام بالشروط الصحية 
مــن البعــض، وأصبحــت 
املعامل اجلاهزة احمللية أو 
املســتوردة اآلن توفــر كل 
التصاميم وجلميع األعمار 
واملقاسات، وتستطيع املرأة 
ان حتصل على ما تريد بكل 
سهولة، وخالل وقت أقصر 
مــن ان تشــتري القمــاش 
وتأخذه إلى اخلياط وانتظار 
إجناز ما تريده، وفي النهاية 
قد يعجبها وقد ال يعجبها، 
بينما اجلاهز واضح أمامها.

مقاسات مختلفة

أما بلقيس العبد الرزاق 
فقالــت: ان اخلياطة شــيء 

التقــت  البدايــة،  فــي 
«األنباء» أم سالم التي قالت: 
مازلنا نقصد اخلياطني حتى 
اآلن وهناك ازدحام لديهم، 
وانا ارى ان اخلياطة افضل 
من شراء املالبس اجلاهزة 
خصوصا بالنســبة لذوي 
املقاسات التي ال قد ال تكون 
متوافــرة بشــكل دائــم، أو 
باأللوان املرغوبة، وبالنسبة 
للخامــات وحتى املوديالت 
ألن القطعة يكون فيها متيز 
وفن وليســت موجودة في 
األســواق، وبالتالــي فــإن 
املالبس التي تتم خياطتها 
تكون أكثر متيزا من غيرها، 
وبالنسبة لألوضاع احلالية 
فإننــا نراعــي االجــراءات 
الصحية من لبس للكمامات 
والتعقيــم وأن تكون أيضا 
احملــالت التي نذهــب إليها 

ملتزمة بتلك اإلجراءات.
مالبس مميزة

بدورهــا، قالــت منــى 
أنــا حتــى اآلن  العنــزي: 
اذهب الــى اخلياطني، رغم 
ما فرضته جائحة «كورونا»، 
حيــث انني حريصــة جدا 
على تطبيق االشــتراطات 
الصحيــة من تباعد ولبس 
للكمامة والتعقيم والتأكد من 
نظافة احملل، كما أنني أحب 
ان أصمم مالبســي وأختار 
من املوديــالت ما يعجبني 
ثم أنفذه عند اخلياط وهكذا 
تكون القطعة مميزة، إضافة 
إلــى أننــا نشــتري أيضــا 
املالبس اجلاهزة، ولكن إذا 
كان لدي مناسبة وأريد ان 
أرتدي شــيئا مميزا فإنني 
أجته الــى محالت اخلياطة 
بعد شراء األقمشة املناسبة 

الظروف االقتصادية واإلجراءات املصاحبة لألزمة فرضت أوضاعاً جديدة على اخلياطني وبائعي األقمشة والزبائن

أسامة إبراهيم محمد زكرياسنجاي سيبستيان

باسمة العازميبلقيس العبد الرزاقأم سالم عذاري العوادمرمي البراكمنى العنزي

ملشاهدة الڤيديو

ندى أبو نصر

(أحمد علي) أحد محالت خياطة النساء  

الكويت تسجل أعلى عدد إصابات بـ «كورونا» منذ بداية اجلائحة
عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت وزارة الصحة أمس 
شفاء ٩٦٤ حالة من اإلصابة 
بڤيروس كورونا املســتجد 
(كوفيد ـ ١٩) في الســاعات 
الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالــي عــدد املتعافني في 

البالد إلى ١٨١١١٩.
الرســمي  وقال املتحدث 
باســم الــوزارة د.عبــداهللا 
الســند، خـــــالل املؤمتــر 
الصحافــي الــدوري الـ ١١٣، 
انــه مت تأكيــد متاثــل تلك 
احلاالت للشــفاء بعد إجراء 
الفحوصات الطبية الالزمة 
واخلطــوات املتبعة في هذا 
الشأن مبينا أن نسبة مجموع 
حاالت الشــفاء من مجموع 

اإلصابات بلغت ٩٣٫٧٪.
وأضاف د.السند، أنه مت 
تسجيل ١٣٤١ إصابة جديدة 
في الساعات الـ ٢٤ املاضية، 
ليرتفــع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املســجلة في البالد 
إلــى ١٩٣٣٧٢ وتســجيل ٧ 
حاالت وفاة، ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

أمس ١٠٩٢ حالة.
وأوضح أن عدد من يتلقى 
الرعاية الطبيـــة في أقسام 
العناية املركزة بلغ ١٦٠ حالة، 

كافة وجتنب مخالطة اآلخرين 
تطبيــق  علــى  واحلــرص 
استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى د.السند اجلميع 
بزيارة احلسابات الرسمية 
لــوزارة الصحــة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شأنه اإلسهام في 

احتواء انتشار الڤيروس.
وأكــد أن منظمة الصحة 
العاملية أكدت على اإلجراءات 
األساســية للصحــة العامة 
للتصدي للوباء، مشيرا إلى 
أن أخذ التطعيم ال يعفينا من 
تطبيق اإلجراءات االحترازية، 

أجهزة «االيكمو» والتنفس 
الصناعي.

وأوضــح أن مستشــفى 
اجلهراء اســتقبل اكبر عدد 
علــى مســتوى الكويت من 
حاالت «كوفيــد ـ ١٩» خالل 
الشــهور األربعــة االخيرة، 
مشــيرا إلى أنه كانت هناك 
قفزة في احلاالت خالل شهر 
فبراير مبستشــفى اجلهراء 
حيث وصل عدد الكويتيني 
املصابني الى ٨٠٪ وما فوق، 
كما جتاوز عدد من يتلقون 
الرعاية الطبية في العناية 
املركزة ٣٠ حالة في الشــهر 

نفسه.
وأضاف الشــمري: هناك 
صلــة قرابــة بــني املرضى 
املصابني بـ «كوفيدـ  ١٩» الذين 
أدخلوا مبستشفى اجلهراء 
بسبب املناسبات، مشددا على 
ضرورة االلتزام باإلجراءات 
اللقاحات  االحترازية وأخذ 
التــي أدخلتها الوزارة وهي 
معتمدة وآمنــة، كما أن كل 
العالجيــة  البروتوكــوالت 
معتمــدة ومشــابهة لــدول 
العالم، مشيرا إلى أن التحدي 
القادم هو حتــدي «الوعي» 
والشعــــور باملسؤوليـــة 
وتغيير السلوكيات وااللتزام 

بالقوانني.

وكاشــفا عــن أن الطــوارئ 
الطبيــة تعاملت مــع ١٢٨٧ 
حالة مت نقلها لتلقي العالج 
خالل األعياد الوطنية، مشيرا 
إلى أن احلاالت التي مت نقلها 
عبر إسعاف الطوارئ الطبية 
منها ٣٠٥ حاالت من األمراض 

املعدية.
مــن جانبه، قــال رئيس 
الباطنية مبستشفى  قســم 
اجلهــــراء د.عبدالرحمــــن 
الشمري، إن السعة السريرية 
اجلهــراء  فــي مستشــفى 
تبلــغ أكثر من ٢٠٠ ســرير 
قابلــة للزيادة وهي مجهزة 
بالكامل، مضيفا: لدينا كذلك 

١٣٤١ إصابة جديدة و٧ حاالت وفاة.. و١٦٠ حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية املركزة

د.عبدالرحمن الشمري د.عبداهللا السند

ليصبح بذلك املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض «كوفيدـ  ١٩» ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

١١١٦١ حالة.
وأفاد بأن عدد املســحات 
التي مت إجراؤها في الساعات 
الـــ ٢٤ املاضية بلــغ ٨٥٨٦ 
مجمــوع  ليبلــغ  مســحة 
الفحوصات ١٨٠٠٦٢٧ فحصا، 
مضيفا أن نســبة اإلصابات 
لعدد املســحات خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية بلغت ١٥٫٦٪.
وجــدد د. الســند الدعوة 
للمواطنــني واملقيمــني، إلــى 
مداومة األخذ بســبل الوقاية 

الشمري: مستشفى اجلهراء استقبل أكبر عدد من حاالت «كوفيد ـ ١٩» خالل الشهور األربعة األخيرةالسـند: شـفاء ٩٦٤ حالـة وأخـذ التطعيـم ال يعفينـا مـن تطبيـق اإلجـراءات االحترازيـة
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«التقدمية»: ورقة اجلمعية االقتصادية ترويج لسياسات نيوليبرالية منحازة
التقدمية  أصدرت احلركة 
الكويتية بيانا جاء فيه: أصدرت 
اجلمعية االقتصادية الكويتية 
ورقة أسمتها «أولويات اإلصالح 
الشامل في االقتصاد الكويتي»، 
وهي ورقة مغرقة في توجهاتها 
املنحازة لصالح  النيوليبرالية 
كبار الرأســماليني الطفيليني، 
بحيث ميكن القول بأنها تقف 
على ميني ورقة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت املعنونة «إن 
وطننا في خطر» التي صدرت 
في نهاية شــهر ديسمبر من 
العام املاضي، ناهيك عن أنها 
تقف على الضد إلى حد كبير 
مــن الورقة البحثيــة املهمة 
املعنونة «قبل فوات األوان» التي 
شارك في إعدادها ٢٩ أكادمييا 
اقتصاديا كويتيا ونشرت في 
أواخر شــهر نوفمبر ٢٠٢٠، 
بينمــا يفتــرض باجلمعية 
االقتصادية أن تكون متوازنة 
ومتثــل مختلــف التوجهات 
االقتصاديــة وليس أن تعبر 
فقط عن اجتاه مييني متطرف.

واالقتصادية واملالية واإلدارية 
في الدولة، وركزت فقط على 
هيمنة القطاع العام.. وبالنسبة 
لنا فإنــه إذا كان هناك خلل 
في القطــاع العام فإنه يتمثل 
باألساس في سوء إدارة القطاع 
العــام، وبالتالي فإن املطلوب 
هو إصالح إدارة القطاع العام 
وليس حتجيم دوره وتصفية 
وجوده، مثلمــا تدعو ورقة 

اجلمعية االقتصادية.
تناولت ورقة  أما عندمــا 
الفساد  اجلمعية االقتصادية 
الفاعلية في مواجهته  وغياب 
أنه نتيجة  تناولته على  فإنها 
للدور القيــادي للقطاع العام 
فــي االقتصــاد الكويتــي، 
متجاهلــة حقيقة أن فســاد 
القطاع العــام إمنا هو امتداد 
القطاع اخلاص، حيث  لفساد 
أمثلة ملموســة على  تكفينا 
ذلك سلسلة فضائح: ضيافة 
الداخلية، وغســيل األموال، 
والصندوق املاليزي، وقضايا 
النصب العقاري، وفساد تنفيذ 
مشــروعات البنيــة التحتية 
وأشــهرها تطايــر حصــى 
الشوارع، التي أوجدها باألساس 
فســاد بعض شركات القطاع 
اخلاص وجنمت عــن غياب 
الرقابة احلكومية اجلادة على 

بعض أنشطته.
وعند تناول ورقة اجلمعية 
الكويتية ملراحل  االقتصادية 
اإلصالح الشــامل، جندها قد 
قســمته إلى ٣ مســتويات: 
اإلصالح املؤسسي، واإلصالح 
االقتصادي، واإلصالح املالي، 
وحاولــت أن حتــدد مديات 
زمنية لتحقيق اإلصالحات تبدأ 
بالتنفيذ الفوري خالل أقل من 
سنة، ومدى متوسط بني سنة 
و٣ سنوات، ومدى طويل ألكثر 
من ٣ سنوات، ورسمت جداول 

لتلك «اإلصالحات».
ونبدأ باإلصالح املؤسسي 

املدى املتوسط هي البدء بتنفيذ 
برامــج التخصيص، أما على 
املــدى الطويل فالهدف ثابت: 
إعادة صياغة الدور االقتصادي 
للقطاع اخلاص ليكون مستثمرا 
ومموال ومشــغال لألنشطة 
االقتصادية.. أما املهمة األخطر 
التي لم جترؤ ورقة اجلمعية 
على ذكرها بصورة صريحة، 
فهي خصخصة القطاع النفطي، 
حيث تعمدت الورقة استخدام 
تعبير مــراوغ وهو «حترير 

القطاعات اإلنتاجية».
إلى  الورقة  وعندما تنتقل 
اإلصــالح املالي، فإن املهمات 
الفوري  املدى  املطروحة على 
تتمثل في «إقرار قانون الدين 
العام»، من دون أن تطرح الورقة 
أي بدائل أخرى، ثم تبدأ هجومها 
على املكتســبات االجتماعية 
واحلقوق العمالية عبر الدعوة 
إلى «جتميد مؤقت للزيادات في 
الفوري،  املدى  الرواتب» على 
التقاعدي» على  السن  و«رفع 
املدى الطويــل، مع دعوة إلى 
خصخصة الشــركات العامة، 
أداء  حتت عنــوان «تقييــم 
التي متثل  العامة  الشــركات 
عبئا ماليا وإداريا على الدولة، 
واتخاذ قــرار بخصخصتها 
تأهيلها».. وال حتتاج  وإعادة 
هذه العناوين إلى عناء لكشف 
طبيعتهــا الطبقية وانحيازها 
الصارخ ضد مصالح وحقوق 
الطبقة العاملة والفئات الشعبية 
واملتقاعدين. واملالحظ أن ورقة 
اجلمعية االقتصادية ال تخفي 
املعارضة  محاولتها لتحييــد 
الشعبية لهذه التوجهات املنحازة 
طبقيا املســماة باإلصالحات، 
حيث تشير أكثر من مرة إلى 
ما أسمته «تعزيز ثقة املجتمع 
باإلجراءات احلكومية» و«تعزيز 
ثقة الشعب في احلكومة ومن ثم 
تهيئة املجتمع وتقبله ولو بشكل 
نسبي ألي إجراء إصالحي في 

اآلن، وبالتالي، فإن احلديث عن 
الضريبة بهذه العمومية مجرد 

ذر رماد في العيون.
وقد جتاهلت ورقة اجلمعية 
االقتصادية ٣ عناصر أساسية: 
أولها، جتاهل الربط بني حتقيق 
اإلصالح السياسي الدميوقراطي 
وما يفترض حتقيقه من إصالح 
اقتصادي مستحق وليس ما 
ورد في الورقة.. وثانيها، جتاهل 
إلى مراعاة مبادئ  اإلشــارة 
العدالة االجتماعية عند طرح 
اإلصالح االقتصادي، ما يدل 
أن اجلمعية االقتصادية  على 
غير معنية بحيــاة وأوضاع 
الساحقة من  الغالبية  معيشة 
املواطنني والســكان من غير 
رجــال املال واألعمــال.. أما 
نقطة النقص الفاضحة الثالثة 
في ورقة اجلمعية االقتصادية 
الكويتيــة فإنهــا تتمثل في 
أن  التــام لضرورة  جتاهلها 
تتوافق اإلصالحات املؤسسية 
واالقتصادية واملالية مع ما قرره 
دستور البالد في املادة ٢٠ من 
أن «االقتصاد الوطني أساسه 
العدالة االجتماعيــة وقوامه 
التعاون العادل بني النشاط العام 
والنشاط اخلاص وهدفه حتقيق 
التنميــة االقتصادية وزيادة 
اإلنتاج ورفع مستوى املعيشة 
وحتقيق الرخــاء للمواطنني، 
وذلك كله في حدود القانون»، 
وبالتالي فإن التعاون العادل بني 
النشاط العام والنشاط اخلاص 
وليس تصفية النشــاط العام 
الذي ميثل  وخصخصته هو 
الشــاملة لإلصالح  املنهجية 
االقتصادي.. وهنا نؤكد أننا ال 
ندعو إلى التضييق على القطاع 
اخلاص، بل ندعو إلى تشجيعه 
على االستثمار ومساعدته على 
اإلنتاجية  العمل في املجاالت 
تبعات  أن يتحمــل  بشــرط 
قراراته وفشــله مثلما ينتفع 
أرباحه وجناحاته، وكذلك  من 

حيــث تدعو ورقــة اجلمعية 
االقتصادية إلى أن يكون الهدف 
على املدى الطويل هو «إعادة 
هيكلة القطاع العام ليتوافق مع 
دور احلكومة كمنظم ومراقب 
وليس منتجا أو مشغال»، وهذا 
بالضبط هو جوهر التوجهات 
النيوليبرالية الرأسمالية، التي 
راجت في العام في سبعينيات 
القرن العشــرين وتهاوت مع 
األزمة االقتصادية التي شهدها 
العاملي في  الرأسمالي  النظام 
العام ٢٠٠٨، وهي توجهات تدعو 
إلى إلغاء الــدور االقتصادي 
للدولــة وتقليصــه إلى أدنى 
حد، بل تدعو إلى حتلل الدولة 
من مسؤولياتها االجتماعية، 
واقتصــار دورها على األمن 
والدفاع والسياسة اخلارجية!

واملالحظ أن النيوليبراليني 
في بالدنا يتجهون إلى احلفل 
انفضاضــه، ويروجون  بعد 
للنيوليبرالية بعد فشلها الذريع 

وسقوطها املدوي.
أما عنــد تناولها لإلصالح 
االقتصادي، فإن ورقة اجلمعية 
االقتصادية تدعو إلى أن يكون 
العنصــر األول فــي التنفيذ 
البدء في برنامج  الفوري هو 
زمنــي محــدد للتخصيص، 
أي للخصخصــة وتصفيــة 
العام،  أو  القطاع احلكومــي 
املهمة األولى على  وأن تكون 

املســتقبل» و«تسهيل تقبلها 
اجتماعيا».. ولهذا، فقد حرصت 
ورقة اجلمعيــة االقتصادية 
على أن تذر الرماد في عيون 
الشعب وتطرح بعض عناوين 
تبدو مقبولة اجتماعيا وشعبيا، 
ولكنها طرحتها بحذر وحرص 
وحتفظ، فهي تشير إلى «تفعيل 
االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
الفساد»، بدالً من تطهير أجهزة 
الدولة من العناصر الفاســدة 
الرقابة  ومالحقتها، و«تشديد 
على القطــاع اخلاص لاللتزام 
املطلوبة  النســبة  بتحقيــق 
لتوظيف العمالة الوطنية»، بدال 
من إلزام القطاع اخلاص ورفع 
نسبة تشغيل العمالة الوطنية 
القيمة اإليجارية  فيه، و«رفع 
ألمالك الدولة بشكل تدريجي»، 
بتغيير نظام  املطالبة  بدال من 
تأجير أمالك الدولة في القسائم 
الصناعية واخلدمية التي جرى 
إما  تقسيمها وإعادة تأجيرها 
بسحبها وإعادتها للدولة أو بأن 
تكون القيمة اإليجارية املدفوعة 
للدولة بنسبة جدية من القيمة 
لها، وكذلك  الفعلية  اإليجارية 
جند أن ورقة اجلمعية تدعو إلى 
«وقف الهدر في اإلنفاق العام 
ورفع كفاءته» ولكنها تركز فقط 
على ترشيد بنود االستشارات، 
بينما املطلوب هو ضبط أسعار 
املناقصات والعقود احلكومية 
ومنــع املبالغة فــي تقديرها 
وضبط األوامر التغييرية التي 
متثل أبرز مجــاالت التنفيع، 
وكذلك جند أن ورقة اجلمعية 
إلى «تطبيــق تدريجي  تدعو 
لنظام ضريبي شامل» من دون 
أن تشــير من قريب أو بعيد 
إلى الضريبة التصاعدية على 
الدخول الكبيرة والضريبة على 
أرباح الشركات، مع حرصها على 
أن يكون ذلك بشكل تدريجي 
وبعد توفير بيئات تشــريعية 
وإدارية وفنية، وهذا غير متوافر 

البد من أن يســهم رأس املال 
بأداء وظيفته االجتماعية، التي 
نص عليها الدستور في املادة 
١٦، بحيــث يوفر فرص عمل 
كرميــة للمواطنني الكويتيني 
ويســهم في متويل امليزانية 

العامة للدولة.
أخيرا، فإننــا في احلركة 
التقدمية الكويتية نكرر متسكنا 
التنموية»  «املقترحات  بوثيقة 
التي سبق أن قدمتها حركتنا 
للتخطيط  إلى املجلس األعلى 
والتنمية في العام ٢٠١٨، كما أننا 
نرى أن اإلصالح االقتصادي 
ميكن أن يتحقق على شــكل 
متوازن اجتماعيا عبر االستناد 
إلــى الورقة البحثيــة املهمة 
املعنونة «قبل فوات األوان» التي 
شارك في إعدادها ٢٩ أكادمييا 
اقتصاديا كويتيا ونشرت في 
أواخر شــهر نوفمبر ٢٠٢٠، 
وندعو إلى األخذ مبا تضمنته 
من حتليل موضوعي لعناصر 
اخللل االقتصادي في االعتماد 
على النفــط كمصدر أحادي 
للدخل، واالختالالت في مجاالت 
العمل  العامة وســوق  املالية 
والنظــام التعليمي والتركيبة 
الســكانية، وما استندت إليه 
تلــك الورقــة األكادميية من 
ركائز أساسية لتصحيح هذه 
االختالالت متمثلة في االقتصاد 
املستدام، والشفافية ومكافحة 
الفساد، والعدالة االجتماعية، 
العلمي،  بالدليل  واالسترشاد 
واالستناد إلى ما طرحته ورقة 
األكادمييني الكويتيني تلك من 
محاور اإلصالح اخلمسة بشأن 
املتنوع واملستدام،  االقتصاد 
العامة،  وإصالح املصروفات 
وإصالح االختالل في ســوق 
العمل، واالستثمار في رأس 
املال البشري، وإصالح اختالل 
التركيبة السكانية، وغير ذلك 
مما ورد فيهــا من توصيات 

واقتراحات.

دعت إلى األخذ مبا تضمنته وثيقة «قبل فوات األوان» وحتليلها املوضوعي لعناصر اخللل االقتصادي في االعتماد على النفط كمصدر أحادي الدخل

شعار احلركة التقدمية الكويتية

حيث ترى ورقة اجلمعية 
التحــدي  أن  االقتصاديــة 
األساسي الذي يواجه االقتصاد 
الكويتي إمنا يكمن فيما أسمته 
التنمية االقتصادية  «منوذج 
القطاع  املبني علــى قيــادة 
العام»، وجتاهلت االختالالت 
التي  والتحديات األساســية 
الكويتي،  يعانيها االقتصــاد 
الريعية  الطبيعة  واملتمثلة في 
لالقتصــاد، وفشــل القطاع 
اخلاص في املساهمة اجلدية 
في التنمية واتكاله شبه الكامل 
على اإلنفــاق احلكومي، فيما 
حاولــت الورقة في املقابل أن 
تصور بعض هذه االختالالت 
على أنها مجرد نتائج لهيمنة 
القطاع احلكومي على األنشطة 
االقتصادية للدولة، فيما قفزت 
الورقة بشــكل رشــيق على 
حقيقة أن فشل ما أسمته منوذج 
التنميــة االقتصادية إمنا هو 
نتيجة حتكم املصالح الطبقية 
للقــوى االجتماعية  الضيقة 
املتنفذة في القرارات السياسية 

عبداهللا الطريجي: ما مالبسات
هروب شاحنة من ميناء الشويخ؟

وجــه النائب د. عبداهللا 
الطريجي ســؤاال إلى وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي 
قال فيه: هل مت إبالغكم عن 
هروب شــاحنة محملة من 
ميناء الشــويخ في التاسع 
من فبراير املاضي، وعودتها 
بعــد أربعة أيــام من تفريغ 
احلمولــة؟ ومــا إجراءاتكم 
بشــأن هــذه الواقعة؟ وهل 
يوجد مخفر شرطة أو مركز 
أمني داخل ميناء الشــويخ 
حلفظ األمن؟ وما اإلجراءات 

التــي اتخذت من قبــل رجال األمن في ميناء 
الشــويخ جتاه هروب الشاحنة؟ وطالب د. 
الطريجي بتزويده برقــم القضية ووصفها 
القانوني وأسماء املتهمني في حال مت تسجيل 

القضية.

ووجه الطريجي ســؤاال 
آخر إلى وزير املالية خليفة 
حمــادة للقضية ذاتها طلب 
فيــه تزويــده مبالبســات 
هــروب الشــاحنة محملــة 
بــدون تفتيش، وقــال: هل 
مت إجــراء حتقيــق ملعرفــة 
مالبسات واقعة الهروب وما  
نتائجها، وما اسم وجنسية 
قائد الشاحنة واسم الكفيل؟ 
وما البضاعة التي كانت داخل 
احلاوية مع تزويده بصورة 
من البيان اجلمركي للحمولة.

وسأل د.الطريجي عن اسم الدولة املصدرة 
للحمولة إلى الكويت، واسم الشركة بالكويت 
املوردة للبضاعة واسم مالكها، واسم مسؤول 
نوبة اجلمارك في يوم ٩ فبراير، ومســؤول 

نوبة اجلمارك بعد عودة الشاحنة.

د. عبداهللا الطريجي

أحمد مطيع لزيادة املكافأة
االجتماعية للطلبة إلى ٣٠٠ دينار

فارس العتيبي يقترح توظيف
مترجمني للغة اإلشارة في الوزارات

تقدم النائب د.أحمد مطيع باقتراح برغبة بزيادة املكافأة 
االجتماعية للطلبة الدارســني في جامعــة الكويت والهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي إلى ٣٠٠ دينار شهريا.
وقال في مقدمة االقتراح إنه نظرا لألعباء املادية املرتفعة 
التي تثقل كاهل أبنائنا وبناتنا طلبة جامعة الكويت والهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي والتدريب لعــدم كفاية املكافأة 
الشــهرية احلاليــة (٢٠٠ دينــار) التي ال تغطــي حاجاتهم 
األساسية من شراء مستلزمات وأدوات وكتب ومراجع دراسية 
وتكاليف أخرى، في ظل هذا الغالء املهول باألسعار ما شكل 
عبئا وعائقا صعبا في مشوارهم الدراسي، ومن أجل تخفيف 
هــذه األعباء املادية التي تثقل كاهل أبنائنا وبناتنا الطالب 
والطالبــات. ونص االقتراح على زيادة املكافأة االجتماعية 
(٣٠٠ دينار) شــهريا للطلبة الدارســني في جامعة الكويت 

والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

قــدم النائب فــارس العتيبي اقتراحــا برغبة بتوظيف 
مترجمني للغة اإلشارة، في كل الوزارات واملصالح احلكومية.

ونص االقتراح على ما يلي:
تشــكل لغــة اإلشــارة أهمية كبيــرة لألشــخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة، ألنها السبيل الوحيد لتعاملهم وتواصلهم 
مع اآلخرين، خاصة في جميع الوزارات واملصالح احلكومية، 
وملــا كانت هذه الوزارات واملصالح احلكومية تفتقد وجود 
مترجمي إشــارة لهم (الصــم والبكم)، وحتى ال يشــعروا 
بأنهم غرباء في مجتمعاتهم بسبب جتاهل البعض لهم في 
الوزارات واإلدارات احلكومية واملرافق العامة بشكل يومي.
ونــص االقتــراح على التالــي: أن يقوم ديــوان اخلدمة 
املدنية بتوفير وظائف ملترجمي لغة اإلشارة لألشخاص من 
ذوي االحتياجات اخلاصة (الصم والبكم)، في كل الوزارات 

واملصالح احلكومية واختيار األشخاص ذوي اخلبرة والدراية في هذه الوظائف حتى يتسنى 
ألصحاب االحتياجات اخلاصة التعامل والتواصل مع مجتمعاتهم.

د.أحمد مطيع

فارس العتيبي

بدر احلميدي: تشكيل جلنة خماسية السترداد
املال العام في قضايا الفساد بالداخل واخلارج

قدم النائب بدر احلميدي 
اقتراحًا برغبة تشكيل جلنة 
مشــتركة من خمسة أعضاء 
تشكل من رئيسي جلنة حماية 
املال العــام واللجنة املالية، 
إضافــة إلــى وزيــر الدولــة 
لشؤون مجلس األمة واثنني 
من خبراء املــال واالقتصاد، 
تتولى التنسيق السترداد املال 
العام في قضايا الفســاد في 

الداخل واخلارج.
 ونص االقتــراح على ما 

يلي:
تثير قضية الفساد اإلداري 
والسياسي بانتشارها الكثير 
من املشــاكل، وشغل اإلعالم 
ووسائل التواصل االجتماعي 
بظاهرة تفشي سوء استخدام 
الوظيفــة العامــة لتحقيــق 
مكاسب شخصية أو استغالل 
نفوذ بعض شاغلي املناصب 
العليا في الدولة، ســواء في 
بعــض الوظائــف القياديــة 
أو مــن خالل االنخــراط في 
احلياة السياسية، بل وامتد 

إلى مرافق هامة في الدولة.
إلــى فقــد  كل ذلــك أدى 

لم جتد لها التنفيذ لصعوبة 
مالحقة سراق املال العام في 

حساباتهم خارج البالد.
وإلــى جانب تلك اجلهود 
صــدر القانون رقم ٢ لســنة 
٢٠١٦ بتوافق الســلطتني في 
شــأن إنشــاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد. والتي ما زالت 
تعاني الكثير من الصعوبات 
القانونيــة واإلجرائيــة فــي 
مالحقة اســترداد املال العام 
ممــن قاموا بتهريبــه خارج 
البالد وفي أكثر من دولة، كان 
من الصعب مالحقته والكشف 

مــع تعاونها وفقــا لألحكام 
الدستور) التعاون من منطلق 
اســتهداف اجلميــع الصالح 
العام في البالد، والتعاون في 
إصدار القانون رقم ٢ لســنة 
٢٠١٦ املشار إليه، وإنشاء جلنة 
حمايــة املال العام ولتحقيق 
مزيد من إجراءات حماية املال 

العام والصالح العام معا.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة التالي: «تشكيل جلنة 
مشــتركة من خمسة أعضاء 
تشكل من رئيسي جلنة حماية 
املــال العام واللجنــة املالية 
واالقتصادية، ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة واثنني 
من خبراء املــال واالقتصاد، 
تتولى التنســيق في قواعد 
استرداد املال العام في قضايا 
الفساد في الداخل واخلارج، 
واالستعانة مبكتب أو أكثر من 
العاملية املتخصصة  املكاتب 
في تتبع احلسابات املرتبطة 
بقضايــا الفســاد وإجراءات 
استردادها، وموافاة مجلس 
األمة بتقرير كل ثالثة أشهر 

بنتائج أعمال اللجنة».

عنه السترداده.
لذلــك وســعيًا لتوحيــد 
القوانني،  اجلهــود وإرســاء 
وحتقيقًا ملزيــد من التعاون 
احملقــق لتبــادل اخلبــرات 
واستقاء املعلومات ومكافحة 
ظاهرة انتشــار الفساد وهو 
ما يؤدي مــن خالل التعاون 
املشــترك بني السلطتني إلى 
إمــكان الوصول إلى إرســاء 
قواعد واتفاقيات كاملة متثل 
أساس املكافحة ونظم املتابعة 
وأصــول التعاون املشــترك 
بني الســلطتني التشــريعية 
والتنفيذيــة لتبنــي توحيد 
التشريعات احلاسمة للقضاء 
على ظاهرة الفســاد وإجراء 
اســترداد األمــوال املنهوبــة 
واملسروقة املهربة إلى خارج 

البالد.
وملــا كان لهــذا التعــاون 
ســنده من الدستور والواقع 
وفقا لنــص املادتني (١٧٫٥٠) 
من الدستور (لألموال العامة 
حرمة وحمايتها واجب على 
كل مواطن، يقدم نظم احلكم 
على أســاس فصل السلطات 

بدر احلميدي

املصداقية في األداء أو التقيد 
بالقوانني، محصلــة احلرام 
مــن املال فتضخمــت ثروات 
البعــض، بدايــة الظهور في 
البذخ في اإلنفاق والتكسب 
مــن املشــروعات مصحوبة 
بتهريــب الثــروات الوطنية 
وفتــح حســابات لغســيل 

األموال.
وفي ظل صور من الفساد 
اإلداري في البعض من جهات 
العمل. تكشــفت مظاهرة في 
بالغات عن الكثير من قضايا 
املساس باملال العام أو إهداره.
ورغــم تضافــر اجلهــود 
بني الســلطتني التشــريعية 
مصحوبــة  والتنفيذيــة 
اللجان.  بإجــراءات تقاريــر 
وعلى ضوء التوصيات التي 
تصــدر بضــرورة محاربــة 
الفســاد والقضاء على كافة 
صــوره لذلك أنشــئت جلنة 
حمايــة املال العــام واللجنة 
املالية واالقتصادية مبجلس 
األمة إلى جانب جلان التحقيق 
في وقائع فساد بعينها جنم 
عنها الكثيــر من التوصيات 

محمد احلويلة يسأل وزراء العدل واإلعالم
والصحة واملالية والنفط عن حتصيل األموال

النائــب د. محمــد  وجــه 
احلويلــة أســئلة إلــى وزراء 
العدل واملالية واإلعالم الصحة 
والنفط والكهرباء واملاء، وقال 
في مقدمــة األول منها املوجه 
إلى وزير االعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبد الرحمن 
املطيــري، ذكــر تقرير ديوان 
احملاسبة في تقريره عن نتائج 
الفحص واملراجعة على تنفيذ 
ميزانيات اجلهات املشــمولة 
برقابتــه عــن تراكــم مبالــغ 
مســتحقة واجبــة التحصيل 
على بعض الشركات املنتفعة 
بخدماتها وزارة االعالم والتي 
بلغــت نحو ٦٫٣ ماليني دينار 
كويتي.  وطالب تزويده باآلتي:

١- ملاذا لــم يتم حتصيل 
املبالغ املستحقة لوزارة االعالم 
لدى الشركات املنتفعة بخدمات 
الــوزارة للحــد مــن تراكمها 
بالتقادم  ومنعــا لســقوطها 
حفاظا على املــال العام؟ هل 
توجد معوقــات حتول دون 
حتصيــل هــذه املبالــغ؟ ان 
وجدت يرجى تزويدي بها مع 

الفحــص واملراجعة  نتائــج 
على تنفيذ ميزانيات اجلهات 
املشمولة برقابته عن استمرار 
تراكــم بعــض املســتحقات 
الواجــب حتصيلها لدى عدة 
جهات واملقيدة باحلســابات 
وزارة  منهــا  اإلحصائيــة 
العدل حيــث بلغت تراكمات 
الغرامات اجلزائية والرسوم 
القضائية الواجب حتصيلها 
حتى بلغت نحو ٣٢٫٩ مليون 
دينار كويتي. وطالب تزويده 

وإفادته باآلتي:

العام؟ هــل توجد معوقات 
حتــول دون حتصيلها؟ ان 
وجدت يرجى تزويدي بها؟

وقال في مقدمة ســؤاله 
اخلامس املوجــه إلى وزير 
املاليــة :ذكر تقريــر ديوان 
احملاســبة في تقريــره عن 
الفحــص واملراجعة  نتائج 
على تنفيذ ميزانيات اجلهات 
املشمولة برقابته عن استمرار 
تراكــم بعض املســتحقات 
الواجب حتصيلها لدى عدة 
جهات واملقيدة باحلسابات 
اإلحصائية منها وزارة املالية 
– اإلدارة العامة حيث بلغت 
املتراكمة  جملة املستحقات 
من بعض القيــم االيجارية 
نحــو ٢٦٨٫٩ مليــون دينار 

كويتي
وطالب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
١- ملاذا لــم يتم حتصيل 
هــذه املبالغ حفاظًا على املال 
العــام؟ هل توجــد معوقات 
حتــول دون حتصيلهــا؟ ان 

وجدت يرجى تزويدي بها؟

١- لـماذا لم يتم حتصيل 
هذه الـمبالغ حفاظًا على املال 
العام؟ هــل توجد معوقات 
حتــول دون حتصيلها؟ ان 
وجدت يـرجى تزويدي بها؟
وقال في مقدمة ســؤاله 
الرابــع الـــموجه إلى وزير 
الكهربــاء  النفــط ووزيـــر 
واملــاء: ذكــر تقريــر ديوان 
احملاســبة في تقريــره عن 
الفحــص واملراجعة  نتائج 
على تنفيذ ميزانيات اجلهات 
املشمولة برقابته عن استمرار 
تراكــم بعض املســتحقات 
الواجب حتصيلها لدى عدة 
جهات واملقيدة باحلسابات 
وزارة  منهــا  اإلحصائيــة 
الكهربــاء واملاء حيث بلغت 
اإليـرادات الواجب حتصيلها 
من املنتفعني بخدمات وزارة 
الكهربــاء واملاء نحو ٢٩٩٫٥ 

مليون دينار كويتي.
وطالب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
١- ملــاذا لم يتم حتصيل 
هذه املبالغ حفاظًا على املال 

د. محمد احلويلة

تزويدي بأسماء هذه الشركات 
واخلدمات املقدمة لها. وقال في 
مقدمة ســؤاله الثاني املوجه 
إلى وزير الصحة: ذكر تقرير 
ديوان احملاســبة في تقريره 
عن نتائج الفحص واملراجعة 
على تنفيذ ميزانيات اجلهات 
املشمولة برقابته عن استمرار 
تراكــم بعــض املســتحقات 
الواجــب حتصيلها لدى عدة 
جهات واملقيدة باحلســابات 
اإلحصائية منها وزارة الصحة، 
حيث بلغت مستحقات الوزارة 
املتراكمة لدى الغير نحو ٣١٫٣ 

مليون دينار كويتي.
وطالب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
١- ملاذا لــم يتم حتصيل 
هــذه املبالغ حفاظًا على املال 
العــام؟ هل توجــد معوقات 
حتــول دون حتصيلهــا؟ ان 

وجدت يرجى تزويدي بها؟
وقال فــي مقدمة ســؤاله 
الثالــث املوجــه إلــى وزيــر 
العــدل: ذكــر تقريــر ديوان 
احملاســبة فــي تقريــره عن 
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«اإلسكانية» ترفض تطبيق املطور العقاري في «سعد العبداهللا»
سامح عبداحلفيظ

ناقشــت جلنة شؤون اإلسكان في اجتماعها امس موضوع 
املطور العقاري بحضور ممثلني عن املؤسســة العامة للرعاية 

السكنية وبنك االئتمان.
وقال رئيس اللجنة النائب فايز اجلمهور في تصريح صحافي 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة إن اللجنة انتهت بإجماع أعضائها 
إلى رفض تطبيق فكرة املطور العقاري في مدينة جنوب سعد 
العبداهللا، على أن تبقى الفكرة نفســها قيد التجربة في أماكن 
صغيرة لتقييمها. وأوضح اجلمهور أن أعضاء اللجنة استمعوا 
إلى آراء املؤسســة العامة للرعاية السكنية بشأن تطبيق املطور 
العقاري في مدينة جنوب سعد العبداهللا، وقررت اللجنة رفض 
وجود هذا املطور في املدينة على أن تكون الفكرة موجودة ويتم 
تطبيقها في مناطق صغيرة لتقييم التجربة ومعرفة مدى جودتها 
وفعاليتها وبعدها ستقرر اللجنة إمكانية تنفيذ هذه الفكرة في 

املشاريع املقبلة من عدمه.

على أن تبقى الفكرة نفسها قيد التجربة في أماكن صغيرة لتقييمها

د. أحمد مطيع وفايز اجلمهور ود. صالح املطيري ود. علي القطان خالل اجتماع اللجنة ً ملشاهدة الڤيديوفايز اجلمهور متحدثا

بدر املال: قانون لتعديل مرسوم إنشاء مؤسسة البترول الكويتية
أعلن النائب د.بدر املال عن 
عزمه التقدم باقتراح بقانون 
لتعديل املرســوم بقانون في 
شأن إنشاء مؤسسة البترول 
الكويتية، وذلك بعد التشاور 
مــع مجموعــة مــن النــواب 
وموافقتهم على ضرورة تعديل 

قانون إنشاء املؤسسة.
ودعــا املــال فــي تصريح 
صحافــي باملركــز اإلعالمــي 
ملجلس األمة، احلكومة ممثلة 
بسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد الى مد يد 
التعاون لتعديل هذا املرسوم 
مبــا يضمــن ســيادة الدولة 
وحقوقها وتوزيع الصالحيات 
وأسس التحاسب التي يجب ان 
تكون عن طريق قانون وليس 
عن طريق مرسوم. وأكد املال أنه 
لن يقف مكتوف األيدي وسوف 
يستخدم صالحياته الدستورية 
كنائب إذا لم تتعاون احلكومة 

في هذا األمر.
وقــال إن إحــدى الصحف 
احملليــة أوردت خبرا يراد به 
لي ذراع الدولة مفاده أن القطاع 

الفتــا إلى أنه كان هناك اتفاق 
مــع مؤسســة البتــرول على 
تقسيط مبلغ معني لكن هناك 
مبالــغ أخرى لم يتــم االتفاق 

على جدولتها.
ولفــت إلى تصويت جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
في الفصل التشريعي السابق 
علــى ترحيــل هــذه األرباح، 
مؤكدا أنــه حتى هذه اللحظة 
لــم ترحل مؤسســة البترول 
وبعض اجلهــات هذه األرباح 
إلى االحتياطــي العام خاصة 
في ظل احلديــث عن نضوب 
املال العام واحلاجة إلى النقد 

لتسيير أمور الدولة.
وأشــار إلــى أن النفقــات 
الرأســمالية تعالج محاسبيا 
عن طريق االستهالك، مضيفا 
انــه على ما يبــدو أن القطاع 
النفطي دخل في مشــاريع ما 
وال يســتطيع حتقيق األرباح 
املطلوبة من خالل هذه املشاريع 
وتوريد األرباح احملتجزة لديه.

وطالب املال احلكومة بوقفة 
جادة جتــاه القطــاع النفطي 

املتضررة طالبت بوقف التوسع 
ومعاجلة املشاريع املتضررة في 
اخلارج ولــم يوجد أي صدى 

ملطالبتها.
وقال املال إنه اتفق ومجموعة 
مــن النواب بأن يكــون هناك 
حترك لتعديل مشروع قانون 
إنشاء مؤسسة البترول، الفتا 
إلى أنــه مت تكليفه من قبلهم 

بإعداد االقتراح.
وأضــاف: «بــدأت بإعــداد 
االقتــراح بقانون على أن يتم 
طرحــه كمرحلــة ثانية على 
احلكومــة بعــد االنتهــاء من 
املرحلة األولى املتعلقة بالنظام 
االنتخابي وتكويت الوظائف 
وتعارض املصالح والقوانني 
األخــرى التي طلبهــا النواب 
ووعد رئيس الوزراء بإقرارها».

ومتنى املال تعاون احلكومة 
فــي هذا الشــأن، مبــا يحفظ 
ســيادة الدولــة علــى القطاع 
النفطي وليس العكس، مضيفا: 
«حتدثت عن مرسوم التحاسب 
وأتى القطاع النفطي في اجتماع 
للجنة امليزانيات بفكرة جديدة 

البتــرول حلضور  مؤسســة 
اجتماع جلنة امليزانيات يوم 
اخلميــس املقبــل ملناقشــته 
في شــأن موضوع التحاسب 
واألربــاح احملتجــزة التي لم 
تــورد. وأضاف املــال: «أن أي 
مؤسســة أو جهــة حكوميــة 
ستتقاعس عن توريد األرباح 
تنفيــذا ملا ورد في احلســاب 
اخلتامــي ســيكون لنــا معها 
تعامل مختلف في امليزانية».

إلــى أن مرســوم  ولفــت 
التحاسب املطبق حاليا صدر 
سنة ١٩٨١ باسم األسس املالية 
املتعلقة بتسويق النفط اخلام 
والغاز العائد للدولة من قبل 
مؤسسة البترول، وأن شركة 
نفط الكويت هي مقاول الدولة 
في القطاع النفطي وكل األعمال 
التي تقوم بها حتاسب الدولة 
بشأنها في كل سنة ويتم خصم 
املبالــغ والنفقــات إضافة الى 

االستهالكات.
ورأى أن املؤسسة تريد أن 
تطرح مرسوم حتاسب جديدا 
ومختلفا، بحجــة أنه منوذج 

مــن خــالل املتابعــة وتقييم 
األداء لإلخفاقات املستمرة في 
املشاريع وتقاعسه في توريد 
األرباح احملتجزة، الفتا إلى أنه 
في ظل القيادة النفطية احلالية 
فإن هنــاك تعاظــم للقروض 
والفوائــد وتأخير املشــاريع 
واستمرار تراكم اخلسائر في 
املشــاريع. ولفت إلى مشروع 
الوقود البيئي الذي استجوب 
فيه وزير النفط األسبق بخيت 
الرشيدي في عام ٢٠١٨ بسبب 
التأخر في إجناز هذا املشروع، 
مضيفا أن هذا املشروع لم ينجز 
حتى اآلن وكذلك مصفاة الزور.

وطالب سمو رئيس مجلس 
الوزراء باعتباره رئيس املجلس 
األعلى للبتــرول بتقييم أداء 
القائمني على إدارة مؤسســة 
البترول، مشيرا إلى أن خسائر 
مصفاة ڤيتنام في العام املاضي 
بلغــت ٥٠٪ وتعاظمــت تلك 
اخلســائر لتتجاوز هذا العام 

رأس املال.
ولفت إلى أن جلنة التحقيق 
بشأن تلك املصفاة واملشاريع 

يريد مــن خاللهــا أن يعكس 
املعادلة».

وأشــار إلى أن املــادة ١٢٣ 
من الدستور تقول إن مجلس 
الــوزراء يهيمن على املصالح 
مشــروع  وأن  احلكوميــة، 
التحاســب الــذي تقدمــوا به 
هدفــه هيمنــة مجلــس إدارة 
علــى  البتــرول  مؤسســة 
القطاعات احلكومية. وقال إن 
هذا القطاع يريد أن يكون وزارة 
مالية ويحتفظ باملبالغ لديهم 
ويستقطع التكاليف ومن ثم 
تعــود األرباح لهــم، مبينا أن 
اإليرادات النفطية أصبحت ال 
تكفي الرواتب وأن هناك عجزا.

وأضاف: «أن وزير املالية 
حتــدث فــي اللجنــة املاليــة 
البرملانيــة عن قانــون الدين 
العــام، ومســؤولو البتــرول 
يريــدون اســتقطاع أربــاح 
مــن أجــل البونــص وإخفاء 
إخفاقاتهم وقرارات التوســع 

غير املدروسة».
وأكد أن هــذا األمر لن مير 
مرور الكرام، الفتا إلى استدعاء 

أمثل مطبق في إحدى الشركات 
النفطية العاملية، الفتا إلى أنه 
ســبق وأن لوح باســتجواب 
رئيس الوزراء في حال إقرار 
مرســوم التحاسب بالصورة 
اخلاطئة والسيئة التي عرضت 

على جلنة امليزانيات.
فــي ختــام  املــال  وقــال 
تصريحه إنــه ينتظر تعاون 
احلكومة لتعديل قانون إنشاء 
مؤسسة البترول، وإال سيمضي 
مبمارسة صالحياته الدستورية 
باعتباره نائبا في مجلس األمة.

بعد التشاور مع مجموعة من النواب..  لن أقف مكتوف األيدي وسوف أستخدم صالحياتي الدستورية كنائب إذا لم تتعاون احلكومة

د.بدر املال

النفطي يطالب الدولة مببلغ 
١٥ مليار دينار، معتبرا أن هذا 
التصريح نال اســتهجانا من 
قبل الشارع الكويتي، السيما 
أن هــذا القطــاع لــم ينــف ما 
ورد بهــذا اخلبر. وأضاف أنه 
كان هنــاك اتفاق على ترحيل 
األرباح احملتجزة لعدة جهات 
كاالتصاالت واملوانئ والصناعة 
والبترول وغيرها ويقومون 
بتوريد هذه األرباح احملتجزة، 

فرز الديحاني ملعاجلة الصرف الصحي 
في «جليب الشيوخ» و«صباح الناصر»

أسامة الشاهني: هل نقل مقر
املعهد العالي للطاقة من الدعية؟

مرزوق اخلليفة: كم عدد حملة
شهادة هندسة البترول في «النفط»؟

قدم النائب فرز الديحاني اقتراحا برغبة في شــأن عمل 
صيانة دورية ومســتعجلة ملشــاكل الصــرف الصحي في 
قطعــة (٣) مبنطقة جليب الشــيوخ وقطعــة (٤) مبنطقة 
صبــاح الناصــر. وجاء في مقدمة االقتــراح برغبة ما يلي: 
رغم سوء اخلدمات وتهالك البنية التحتية ملنطقتي جليب 
الشــيوخ ق ٣ وصباح الناصر ق٤، فإن اجلهات احلكومية 
املسؤولة عن اخلدمات تكابر في توفير كل االحتياجات الالزمة 
للمنطقتني من صيانة دورية للبنية التحتية سواء من وزارات 
األشــغال او الكهرباء او البلدية، لذا اتقدم باالقتراح برغبة 
التالي:«صيانة دورية ومستعجلة ملشاكل الصرف الصحي 
ملنطقتي جليب الشــيوخ ق٣ ومنطقة صباح الناصر ق٤، 
إضافة إلى االهتمام بنظافة املنطقتني ككل وتشديد الرقابة 

على شركات التنظيف املسؤولة عن نظافة املنطقتني».

وجه النائب أسامة الشــاهني سؤالني إلى وزير التربية 
وزير التعليم العالي د. علي املضف، طالب في السؤال األول 
بتزويده وإفادته باآلتي: هل نقل مقر املعهد العالي للطاقة 
الذي كان مسماه السابق (معهد الكهرباء واملاء) من موقعه 
احلالــي في منطقة الدعية؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، هل 
لدى وزارة التربية توجه لالستفادة من املوقع السابق ليكون 
مدرسة تخدم أهالي املنطقة؟ وقال في مقدمة السؤال الثاني 
إنه تعد روضة (بلقيس ســابقا) مبنطقة الدســمة من أقدم 
رياض األطفال بالكويت، فقد تأسست عام ١٩٥٥، وقد أغلقت 
منــذ ســنوات، وقد أطلق نفس املســمى على إحدى رياض 
األطفــال مبنطقــة األحمدي التعليمية. وملــا كان قد تخرج 

أجيال من هذه الروضة ومتثل تاريخ للتعليم بالكويت.
وطالب بإفادته بأسباب إغالق روضة بلقيس؟ 

وجــه النائب مرزوق اخلليفة ســؤاال إلــى وزير النفط 
وزيــر الكهرباء واملاء د. محمــد الفارس قال في مقدمته: ملا 
كان النفط ثروة الكويت. حيث شــهد عام ٢٠١٩ قبول آخر 
دفعة من مهندســي ومهندســات البترول في مشهد غريب 
وتأخير شــديد احلق الضرر املــادي واملعنوي باخلريجني 
واخلريجــات. وطالب بتزويده وإفادتــه باآلتي: عدد حملة 
«شــهادة هندســة البترول» العاملني بوزارة النفط، وعدد 
حملة «شــهادة هندســة البترول» الكويتيــني العاملني في 
الشركات النفطية اململوكة للدولة؟وما أسباب تأخر إعالن 
قبول دفعة جديدة منهم؟ وما املوعد املقرر لذلك، وعدد غير 
الكويتيني حملة شهادة هندسة البترول العاملني حاليا في 

الشركات النفطية اململوكة للدولة.

فرز الديحاني

أسامة الشاهني

مرزوق اخلليفة

مبارك العرو: ُيعهد مبراقبة حسابات وأعمال 
بنك الكويت املركزي إلى ديوان احملاسبة

قدم النائــب مبارك العرو 
اقتراحــا بقانــون بتعديــل 
بعــض أحــكام القانــون رقم 
٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد 
وبنك الكويت املركزي واملهنة 

املصرفية.
وجاء القانون كالتالي:

مادة أولى
تســتبدل نصــوص املواد 
(املادة ١٤)، (الفقرة الثالثة من 
املادة ٢٨)، (الفقرة الثالثة من 
املادة ٨٠)، (الفقرة الرابعة من 
املادة ٨٣)، من القانون املشار 

إليه بالنصوص التالية:
(املادة ١٤)

«يكــون للبنــك املركــزي 
ميزانية خاصة تعد على النمط 

التجاري.
ويعتبر البنــك تاجرا في 
عالقاتــه مــع الغيــر وجترى 
عملياته وتنظم حساباته وفقا 
للقواعد التجارية املصرفية.

األحــكام  عــدا  وفيمــا 
الدســتورية الســارية فــي 
شــأن أعمال البنك وامليزانية 
وحسابه اخلتامي يضع مجلس 

«مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
أشــد ينص عليها قانون آخر 
يعاقب كل من يخالف احلظر 
الوارد في الفقرتني السابقتني 
باحلبس مدة ال تزيد عن ثالث 
ســنوات وبغرامــة ال جتاوز 
خمسة اآلف دينار أو بإحدى 
هاتــني العقوبتني مــع العزل 
في جميع األحــوال» (الفقرة 
الثانية من املادة ٨٠) «ومع عدم 
اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص 
عليها قانون آخر يعاقب كل من 
يخالف احلظر املنصوص عليه 
في الفقرة الســابقة باحلبس 
مــدة ال تزيد على ٣ ســنوات 
وبغرامة ال جتاوز ٥ اآلف دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني مع 
العزل من الوظيفة». (الفقرة 

الرابعة من املادة ٨٣)
«ومــع عدم اإلخــالل بأية 
عقوبة أشد ينص عليها قانون 
آخر، يعاقب كل من يخالف هذا 
احلظــر باحلبس مدة ال تزيد 
علــى ٣ ســنوات وبغرامة ال 
جتاوز ٥ آالف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني مع العزل من 

أكثر يعينهم مجلس الوزراء، 
إذ مــن غير املقبول أن يتولى 
مراقبة حسابات البنك املركزي 
املاليــة مراقبو حســابات من 
القطاع األهلي وال يعهد بذلك 
الى ديوان احملاسبة وهو اجلهة 
الرقابية الرسمية بالدولة، فكان 
ذلك التعديل بإلغاء نص املادة 
٤٩ وتعديل نص املادة ١٤ بأن 
تخضع حسابات وأعمال البنك 
املركزي وقرارات التوظيف الى 
ديوان احملاســبة مــع مراعاة 
أحكام قوانني املناقصات العامة.

كما شمل التعديل تغليظ 
العقوبات املنصــوص عليها 
باملــواد (٨٣، ٨٠، ٢٨) وذلــك 
ألهمية وطبيعة العمل اخلاصة 
ألعمال البنك املركزي وحتى 
تكون رادعا لكل من تسول له 
نفسه من العاملني أو املتعاملني 
مع البيانات واألســرار املالية 
وتردعه إذا مــا خالف مبادئ 
احلرص واحلفاظ على سرية 
البيانات واملعلومات املتداولة 
بالبنــك املركــزي أو البنــوك 

واملؤسسات املتعاملة معه.

الوظيفة في جميع األحوال»
مادة ثانية

تلغي املادة ٤٩ من القانون 
رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ املشار إليه.

مادة ثالثة
يلغــي كل حكــم يعارض 

أحكام هذا القانون.
وجاءت املذكرة اإليضاحية 
للقانون بالتالي: تقتضي قواعد 
النزاهة والشفافية أن يخضع 
البنك املركزي للرقابة املالية 
التــي تخضــع  واحملاســبية 
لها جميــع أجهــزة احلكومة 
العامة األخرى  واملؤسســات 
الرقابــة  بتلــك  يعهــد  وأن 
املالية واحملاسبية الى ديوان 
احملاســبة واملنشــأ بالقانون 
رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤، ومن ذلك 
املبدأ رأى املشرع تعديل نص 
املادة ١٤ والنص مبوجب ذلك 
التعديل على ان يعهد مبراقبة 
حســابات البنك املركزي إلى 
ديوان احملاســبة وإلغاء نص 
املادة ٤٩ والتي كان مبوجبها 
يعهد مبراقبة حسابات البنك 
املركزي الى مراقب حسابات أو 

يعتبر البنك تاجراً في عالقاته مع الغير وجترى عملياته وتنظم حساباته وفقاً  للقواعد املصرفية

مبارك العرو

اإلدارة، مبوافقة وزير املالية 
والنفط سائر النظم واألحكام 
املتعلقة بشئون البنك اإلدارية 
واملاليــة مبا في ذلك شــؤون 
املوظفني واحملاسبة، مع التقيد 
فــي ذلك كله بأحــكام قوانني 
العامة والوظائف  املناقصات 
العامة املدنية. يعهد مبراقبة 
حسابات وأعمال البنك املركزي 
إلى ديوان احملاسبة مبقتضي 
القانون رقم ٣٠ لســنة ١٩٦٤ 
بإنشــاء ديــوان احملاســبة» 
(الفقرة الثالثة من املادة ٢٨)

مهلهل املضف يسأل عن ذمم قياديني مستقيلني
وجه النائب مهلهل املضف 
سؤاال إلى وزير العدل نواف 
الياسني، قال إنه بعد االطالع 
على الدســتور واستنادا إلى 
القانــون رقم ٢ لســنة ٢٠١٦ 
ومرسوم رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٦ 
بإصدار الالئحة التنفيذية في 
إنشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفســاد واألحــكام اخلاصــة 
بالكشــف عن الذمــة املالية، 
يرجي إفادتنا وتزويدنا باآلتي، 

مشفوعا باملستندات:
١ - هــل مت تقــدمي جميع 
العاملني في الديوان األميري 
والذين مت قبول اســتقاالتهم 
بناء على املرسوم رقم ٣ لسنة 
٢٠٢١ بإنهاء العمل باملراسيم 
الصــادرة بالتعيــني بدرجــة 

الهيئة وحتى  قانون إنشــاء 
ورود هذا السؤال؟ كما يرجى 
تزويدي بكشف تفصيلي بعدد 
وأســماء من هم بدرجة وزير 
يبني احلالة لكل وزير ليشمل 
من تقدم  بكشف ذمته املالية 

ومن لم يقدم؟
 ٢ - كــم عــدد اإلحالة إلى 
النيابــة العامة بالنســبة ملن 
ينطبــق عليهم قرار كشــف 
الذمــة املالية ولــم يتقدم به 
بعد استكمال املدة املفترضة 
منذ بداية صدور قانون الهيئة 

وحتى ورود هذا السؤال؟
 ٣ - كم عدد الشــكاوى أو 
البالغات التي تخص املال العام 
لدى هيئة مكافحة الفساد وكم 
عدد اإلحاالت إلى النيابة على 

املالية؟ وكم عدد من صدرت 
عليهــم تلك اإلجــراءات؟ مع 
كشف تفصيلي بأسماء حاملي 
القيادية أو بدرجة  الوظائف 
وزير يبني أسماءهم ومناصبهم 
ومالحظات الهيئة وقرارها؟

 ٦ - كم عدد قرارات جلنة 
تقصــي احلقائق فــي الهيئة 
العامة ملكافحة الفســاد وكم 
عــدد البالغات التــي حفظت 
في اللجنة  نفسها مع تزويدي 
بشــرح مفصــل عــن نــوع 
البالغات وأسباب احلفظ وكم 
عدد احلاالت إلى النيابة العامة 
بناء على قرار اللجنة نفسها؟ 
وكم عدد اجتماعــات اللجنة 
منذ تاريخ إنشاء الهيئة حتى 

ورود هذا السؤال؟

نفس املوضوع؟
 ٤ - مــا إجــراءات حماية 
املبلغ وضمانات عدم املساس 
به التي تقوم بها الهيئة جتاه 
املبلــغ؟ كمــا يرجــى حتديد 
الشروط الالزمة ليتمكن املبلغ 
مــن احلصول علــى احلماية 
الالزمة؟ وهل هناك أي شكاوى 
تقدم بها األفراد جتاه فرق تلقى 
احلماية؟ إذا كانت نعم فيرجى 
تزويدنا باملستندات  مع حتديد 
إجراءات الهيئة في هذا الشأن؟

 ٥ - ما إجراءات صدور قرار 
العزل أو التحويل إلى النيابة 
بناء على عدم إفصاح كشــف 
الذمة املالية للمشمولني بقانون 
هيئة مكافحة الفساد الذي يقع 
عليهم لزاما تقدمي كشف الذمة 

مهلهل املضف

وزيــر لكشــف الذمــة املالية 
واملتمثل بتقــدمي إقرار الذمة 
املالية للهيئة العامة ملكافحة 
الفساد؟ وهل هناك استثناءات 
ألي وزير منــذ بداية صدور 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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العقل احلكيم 
«منبع املعرفة 

ومعدن اإلفادة»

حديث الساعة

اللواء الركن م.مساعد خزام احلمدان

الذوق العام

رأي عام

bbb.www٦٥٦٠@gmail.com
بدر الهران

حتى ال نفقد عزيزا آخر..
بعد الضجة التي حصلت حول وفاة الفنان مشاري البالم 
في مواقع السوشيال ميديا واالتهامات التي وجهت لبعض 
زمالئه الفنانني، أقول إن املوت علينا حق، وال يجوز أن نتهم 
أشــخاصا بأعينهم بالتسبب في وفاة الفنان الراحل، ألن 
هذا األمر ال يجوز خصوصا ما لم تكن لدينا أدلة على ذلك.
والراحل مشــاري البالم «بوصالح» لم يتهم أحدا بعد 
إصابته بڤيروس كورونا، لذلك وجب علينا الدعاء له بالرحمة 

واملغفرة وأن يسكنه اهللا فسيح جناته.
وهنا نناشد منتجي املسلسالت التي تصور حاليا أن 
يلتزموا بشــروط السلطات الصحية واملتمثلة في قانون 
التجمعات وإجراء املسحات أســبوعيا على فريق العمل 
للمحافظــة على أرواحهم حتــى ال نفقد أي عزيز علينا، 
واملطلــوب من فريق العمل ســواء أكان جنما معروفا أو 
«كومبارس» إخبار املنتــج أو القائمني على العمل بنتائج 
تلك املسحات وال «يستحون» أو «ينحرجون» من اإلبالغ 
بذلك، ويبعدون عنهم «الطمع» باستكمال تصوير مشاهدهم 
وهم يعلمون أنهــم مصابون بـ«كورونا» حتى «ال تروح 

عليهم» فلوس العمل!
جريدة «األنباء».. بقلم األستاذ مفرح الشمري... األحد 

.٢٠٢١/٢/٢٨
تبدأ ســطور مقالتنا من حيــث انتهت كلمات الزميل 
مفرح الشمري.. حان الوقت أن يفعل قانون يلزم العاملني 
ليس فقط في املسلســالت، بل جميع من يعمل في حقل 
اإلعالم بأن يحمل تصريح «إعالمي صحي» ويكون هذا 
التصريح وفق قواعد وقوانني مشــروطة، بداية يشترط 
أخذ اللقاح.. ويشترط أيضا أن يقوم بعمل مسحات على 
فتــرات متقاربة.. وأال يقتصر هــذا التصريح فقط على 

الكويتيني بل يلزم به أيضا الوافدون.
ذلك التصريح سيكون حماية لكل من يعمل في حقل 
اإلعالم وحماية للمجتمع أيضا، فاخلطر يواجه اإلعالمي 
واملجتمع أيضا، حيث إن املذيعــني الذين يقومون بعمل 
لقاءات خارجية مع العديد من فئات املجتمع قد يحاورون 
أحــد حاملي الوباء دون أن يعلم املذيع ويلتقط منه، وهو 
أيضا ال يعلم أنه أصيب وتدور احللقة من واحد لآلخر من 
خالل برنامج! فتنتشــر العدوى دون علم املذيع أو طاقم 
التصويــر لهذا البرنامج وتكون النتيجة انتشــار الوباء 
وزيادة احلاالت دون معرفة من أين بدأت بؤرة االنتشار! 
ذلك مثال في بحر من األمثلة اإلعالمية التي من املمكن أن 
 .١٩-covid تكون، بل أجزم بأنها سبب أساسي في انتشار الـ
ومن هذا وجب أن يفعل قرار التصريح اإلعالمي الصحي.
٭ مسك اخلتام: فقدت الساحة الفنية واملسرحية والثقافية 
نهاية األسبوع املاضي رمزين من خيرة الرموز اإلبداعية 
وهما أســتاذتي د.وطفاء حمادي (رحمهــا اهللا)، واملبدع 
اخللوق الفنان والزميل مشاري البالم (رحمه اهللا).. نسأل 
اهللا أن يغفر لهما ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما 

الصبر.. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

من منا ســأل نفســه.. ماذا نريد من أعضاء مجلس 
األمة؟ هل فقط نريدهم أن يتحدثون عن أسطوانة (الفساد 

واملفسدين) املكررة التي أكل الدهر عليها وشرب؟!
فرغم أنني ال أنكر وجود فساد لدينا ووجود فاسدين 
ومفسدين، وهذا األمر يتعلق بخلل مجتمعي الكل شريك 
به عن عمد أو دون قصد، ويفترض من نواب األمة خاصة 
من الذين يكررون هذه املقولة أن يفضحوا هؤالء الفاسدين 
واملفسدين ويقدموا أسماءهم باألدلة للمحاكم حتى ينالوا 
جزاءهم.. أليس هذا اإلجناز احلقيقي لكسر أصنام الفساد 

بدال من كثرة الثرثرة الفارغة؟! 
ألن عدم فضح هؤالء الفاســدين واملفسدين الذين 
يعرفهم بعض نواب مجلس األمة يشير إلى وجود عالمة 

استفهام كبيرة!
قد يكون هذا املصطلح لدغدغة مشاعر الناخبني وكسب 
رضاهم خاصة الناخبني الذين حتولوا جلماهير سياسية 
بال أدنى وعي لألحداث، ومنهم اصبحوا يقدسون أشخاصا 
وإن افسدوا العتبارات عدة أبرزها فزعة أو كرها للطرف 
اآلخر فحسب، وقد يكون تكرارهم هذا املصطلح (الفاسدين 
واملفســدين) ألنهم ال ميلكون حلوال لقضايا املواطنني 
الرئيسية التي هي أشهر من أن تذكر، وقد ويكون وسيلة 
ضغط للمعني لعقد صفقات خارج بوابة مصلحة املواطن 
والوطن، وقد ال ميلكون أي أدلة حقيقية على من يسمونهم 
فاسدين ومفسدين لكنهم ينفذون أوامر معينة لتحقيق 

أهداف أشخاص معينني وليس عامة!.
وأنا هنا أوجه كالمي للمواطن البســيط الذي يعاني 
ضيق العيش الــذي ينتظر بيتا والذي ينتظر عالوة في 
راتبه املتواضع والذي ينتظر وظيفة والذي ينتظر إنهاء 
قرضه في البنك والذي ينتظر تعليم جيد ألبنائه وصحة 

أفضل لصحة املجتمع.
ماذا قدم لكم هؤالء النواب أصحاب لعبة (الفاســدين 
واملفسدين) الذين يروجون لهذا املصطلح الذي نسمعه 
من سنوات ولم نستشعر عالجه من أحد لألسف، األولى 
أن توجهوا رســالة لنوابكم إذا لديهم أدلة على الفاسدين 
واملفسدين يجب أن حتيلوا ملفاتهم للقضاء ونشرها إعالميا، 
وعليكم أن حتثوهم على أن يتفرغوا حلل قضايا املواطنني، 

والتي كانت تطرب أسماعنا أثناء حمالتهم االنتخابية.
وهذه القضايا طبعا لن حتل أبدا ما دامت لغة التحدي 
والصراع والعناد حاضرة، بقدر ما يجب أن تطرح للنقاش 
مع السلطة التنفيذية التي أبدت استعدادها للتعاون على 
لسان رئيسها، وذلك يتم من خالل التعاون ورسم سياسة 
عامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالشق االقتصادي ووضع 
فترات زمنية محــددة لإلجناز املرتقب ومن ثم بعد ذلك 

تأتي احملاسبة.
نعلم أننا متجهون إلى مرحلــة جديدة بنهج جديد، 
بدأنا نرى مالمحه في بعض القرارات اإليجابية، لذا يجب 
استثمار هذا النهج من قبل نواب مجلس األمة للمصلحة 
العامة خاصة للقضايا التي تتعلق في معيشــة املواطنني 
ومعاناتهم، وترك التكسبات االنتخابية لضمان استمرار 

الكرسي األخضر.
٭ رســالة مع التحية إلى ســمو رئيس مجلس الوزراء 
والنواب.. أهالي مدينة صباح األحمد الســكنية يطالبون 
بفتــح طريق من مدينتهم إلى الدائري الســابع لتفادي 
االزدحام وتقريب املســافة للجامعات واملعاهد والديرة، 
علما بأن وزارة األشــغال أبدت موافقتها، والقرار لدى 

القطاع النفطي.

الــذي يتميز  العقل احلكيم 
على وضع قضاياه ضمن ميزانها 
احلقيقي، ويتمتــع بقدرته على 
استكشاف حقائق األشياء بالنظر 
إليها من نواح عدة، كما يتصف 
باملرونــة والتكيف مــع األفكار 
التــي يختبرها حوله،  اجلديدة 
ويوازن في أحكامــه في تقدير 

األمور. «منقول».
فاحلكمــاء عميقــو التفكير 
ويجيــدون التأمل ويفكرون في 
البدائل، وخاصة بتنبؤاتهم، فواثق 
اخلطوة ميشي ملكا، ولكل دولة 
رجالها النجباء، ونحن نفخر بالعم 
الدكتور صالح العجيري ذي الفكر 
الفلكي، والعم مشاري العنجري ذي 
الفكر السياسي والتنموي، واألخ 
الفريق أول محمد اخلضر القيادي 
ذي الفكر العسكري، فهؤالء هم 
أصحاب «العقول املعرفية الفلسفية 
املتنورة»، ومن القلة القليلة الذين 
يندرجون حتت هذا املسمى، ونحن 
مجمعــون بفطنتهم وبصيرتهم 
احلاذقة، وبتنبئاتهم الصادقة، حقا 
إنهم ينابيع املعرفة ومعادن اإلفادة، 

فنسأل اهللا الصحة والعافية.
وكم نحــن فــي حاجة من 
أمثال هؤالء املفكرين األخيار في 
مجتمعنا ومؤسساتنا، ملا لهم من 
حظوة معرفية في شبكة العلوم، 
ومصيدة املعارف والفهوم، لوضع 
التنمية، وإعداد  اســتراتيجيات 
ســيناريوهات املواجهة، وإدراك 
إنها صياغة  التهديدات احملتملة، 

األمن الوطني.
فالكويــت وّالدة برجاالتهــا 
املخلصني، وكلمــا كان أصحاب 
القرار من ذوي خبرات ومهارة، 
كانت اخلطط محكمــة ودقيقة، 
وقال: «مارتن لوثر كنج» (وليس 
املهم طول حياة املرء بل جودتها)، 
ونحن نقول إذا لم ننشغل بالفكر 
النافع غزاك الفكر الهادم «كالعقل 
اإلسفنجي» الذي ميتص كل شيء، 

ال يفرق بني اخلطأ والصواب.
نختم (حديث الساعة) مبقولة 
ســيف اهللا املســلول خالد بن 
الرجال على  الوليد ے «عقول 
أقالمهم، وليس على أسنة  أسنة 

رماحهم».. ودمتم ودام الوطن.
قال أبوالعتاهية:

وخير الكالم قليل احلروف 
بليغ األثر القطوف  كثير 

حبذا لو تغير زمننا هذا بعد ما 
قفزنا إلى حقبة التكنولوجيا وعالم 
السوشيال ميديا وأصبحت احلياة 
أسهل من أي وقت مضى. وهناك 
عالمات استفهام وتعجب حتيرني، 
كيف أصبحنا نعيش حياة أشبه 

بصورة بيانية عكسية؟!
التطور في  التكنولوجيا هي 
العلم واملعرفة وهي احلياة الذكية 
التي جتعل البعيد قريبا والصعب 
سهال، لكن ما عالقة التكنولوجيا 

بالذوق العام؟
احلقيقة والواقع أن التكنولوجيا 
وسلية نافعة، وبعد السؤال واألخذ 
باألسباب تبني أن الكل بدأ يقضي 
أغلب وقته مــع الهواتف الذكية، 
وأصبح الكل منشــغال بنفســه 
الرقابة  الصاعد  حتى فقد اجليل 
والنصيحة، وعندما يفتقد اجليل 
الصاعــد النصيحة والتوجيه لن 
تظهر له خطوط حمراء أو حدود 
يلتزمهــا فينجرف إلى ســموم 
بأفكار خارجة  السوشيال ميديا 
عن إطار العائلــة أو البيئة التي 

هو فيها.
ما بني غمضة عني وانتباهتها 
أدرك الواعي منــا ظهور ظاهرة 
بالتفكك  سلبية اجتماعية تسمى 
األســري من نوع آخر، التفكك 
األســري هو «اختــالل التوازن 
أو تخلي أحد  األســري بفقدان 
الوالديــن عــن دوره التربوي»، 
أما النــوع اآلخر فهو عدم رقابة 
الوالدين لألبناء، باختصار «كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

املجتمع، فإن  األســرة نواة 
حافظنــا على كيانها أصبح لدينا 

مجتمع سليم.

على هذا، ولكن احلكومة سترمي بثقلها 
في تغيير الدوائر وشكلها وإعادة توزيع 
املناطق مبا يخدمها باملخرجات املتوقعة، 
واهللا ظنــي أن احلكومــة لديها تصور 
وســيناريوهات جاهزة وموجودة في 
مجلس الوزراء، وعامة أعتقد أن تعديل 
قانون االنتخاب سيكون مطروحا بقوة 

حال عودة مجلس األمة إلى االنعقاد.
< < <

ما أستغرب منه حقيقة هو عدم حرص 
أعضاء مجلس األمة على تعديل قانون 
االنتخاب، رغم أن تعديله يعتبر احد اهم 
حلول األزمة السياسية املستمرة لدينا، 
ومن صالح اجلميع حكومة ومجلسا السير 
في اجتاه التعاون لتغيير القانون الذي كما 
ذكرت سيكون باباً إلنهاء حالة االحتقان 

السياسية.
< < <

التجارة جميع  عدا وزارة  توضيح الواضح: 
وزارات الدولة فشلت في التحول للنظام 
اإللكتروني والفشــل سببه قيادات تلك 
الوزارات الذين يصرون على أن يشاهدوا 

املراجع بأم أعينهم.

التعليمات منهم ال يلتزمون بتنفيذها، 
فأين القدوة لآلخرين؟! القدوة اآلن أمر 
ضروري فــي كل أمور احلياة واألداء 
احلكومي بصفة خاصة اللتصاقها املباشر 
مع املواطنني وهي التصرفات التي تخرج 
من املسؤولني ويراها املواطنون والسلوك 

الذي يبدر منهم!
العامة باخلطر الصحي  كيف نقنع 

املتمثل في اجلائحة؟!
كم أمتنــى اآلن أن تصدر تعليمات 
بالتعليمات الصحية  بااللتزام  واضحة 
واجلديــة فــي تطبيقهــا بــدال من 
التي ال طائل  االستعراضات اإلعالمية 
منهــا وال فائدة، إن فقدت القدوة، وأن 
نرى إقاالت ملن ال يلتزم بها حفاظا على 
الصحة العامة، وأرجو أال نصل إلى بيت 

الشعر ألبي العالء املعري:
وينشــأ ناشــئ الفتيان منا

علــى مــا كان عــوده أبوه

ألبنائهم من عدمها؟ وماذا عن احتماالت 
اإلصابة بالڤيروس واالحتماالت كبيرة 
جدا بالتفشي بني الطلبة في ظل التحّور 

الڤيروسي املستمر ألكثر من ساللة؟
أما الشــق األهم فــي احلديث عن 
العام الدراســي، فنسأل وزارة التربية 
عن النتائج التي وصلت إليها وتقييمها 
للعملية التعليمية بعد عام من التجربة، 
الســلبيات قبل  الوزارة  وهل رصدت 
اإليجابيات، أم ســيبقى أبناؤنا أجسادا 
في حقــل التجربة، ومع املتغيرات التي 

فرضتها علينا جائحة «كورونا»؟
أدعــو وزارة الصحة إلــى متابعة 
التربية  التوصيات الصادرة عن وزارة 
لدراستها وبحثها، وذلك تزامنا مع رفض 
شريحة كبيرة من أولياء األمور اعتماد آلية 
االختبارات التحريرية في صفوف الدراسة 
لطلبة وطالبات الصف الثاني عشر لشهادة 
الثانوية العامة، لذلك بصراحة مستقبلهم 

في ملعبكم يا وزارة الصحة.

للبرد فحصلت الكارثة وفشلت املؤسسات 
العيــوب وانفضح  حركيا وانكشــفت 

املستور.
حيث مت إغالق أكبر محطة تصفية نفط 
في أميركا في تكساس بسبب البرد وقلة 
الطاقة، ومت وصف األمر وكأن الواليات 

املتحدة األميركية بلد من العالم الثالث!
وانقطعــت الطاقة عن تقريبا ماليني 
املنازل ومن كانــوا محظوظني في عدم 
انقطاع الكهرباء عن منازلهم وشركاتهم 
مت إصدار فواتير مالية لهم بأسعار خيالية 
حسب قانون العرض والطلب الرأسمالي 
املعمول به في الواليات املتحدة األميركية، 
مما سبب فضيحة إعالمية وغضبا شعبيا 
وأيضا سخرية الذعة من استغالل املأساة 

للربح املادي. 
كاوبوي تكساس جتمد هناك، وهذا 
مثال على فشــل مؤسسي وسوء إدارة 
و«عقم» نظام اقتصادي ال يخدم الطبقات 
الشعبية ولكي ال يتجمد «كاوبوي» آخر في 
موقع مختلف من الكرة األرضية! هناك من 
عليه أن يفكر في طريقة أخرى وأسلوب 
مختلف!، وإال فإن الكارثة ستتكرر ولكن 
ستكون أكثر من مسألة اجلليد والتجمد.

الصراع السياسي ويحد من التدخالت 
السياسية من خارج البرملان، واألهم أنه 
سيعيد مجلس األمة روحا وشكال ملا قبل 
٢٠١٢، وسيخلق حالة من التوازن السياسية 

املفقودة منذ اكثر من ٩ سنوات.
< < <

ســيتفق األطراف وال شــك على 
صوتني لــكل ناخب، مكمن اخلالف في 
القانون سيكون في شكل وطبيعة الدوائر 
االنتخابية، وأعتقد أن احلكومة ستوافق 
على الصوتني، بــل إنها ضمنيا موافقة 

مين عليهم بالشفاء.
إن القدوة تأتي من التزام من بيدهم 
األمر في كل شيء أمر مطلوب ومحمود، 
خاصة فيما يتعلق بالعمل احلكومي، التي 
تصدر التعليمــات والتوجيهات للعامة 
وتفرض غرامات وعقوبات على من لم 
يلتزم بها! فــإذا كانت من تصدر تلك 

معينة، وال ميكنها تطبيق هذه اآللية مع 
طلبة الثانوية العامة لهذا العام؟!

وقد تطمئــن وزارة الصحة أولياء 
األمور بإمكانية تطعيم طلبة الثانوية العامة 
في حال القرار الصحي بإجراء االختبارات 
التحريرية، وتارة لبحث املستجدات حول 
املتمحور، وأتساءل ماذا عن  الڤيروس 
أولياء األمــور وموافقتهم على الطعوم 

غنية بالبترول والغاز، ومع ذلك اجتهت 
للطاقة النظيفة مثل الشمس والهواء من 
البيئــة، ولكن ضمن  باب احلفاظ على 
البنية  هذه األعاصير مت كشــف تهالك 
التحتية وأيضا عدم القدرة املؤسساتية 
على التصدي ألي طارئ مستجد، وهذا 
يعطينا أن هناك خلال عميقا وكذلك كان 
هناك عدم قدرة على قراءة املســتقبل 
والتوقع باملخاطر املترقبة وصناعة آلية 

تعامل مع األزمات إن حصلت. 
حيث حدث إعصار جليدي فتجمدت 
مولدات الطاقة في مراوح الرياح نتيجة 

بعيدا عن مجلس األمــة فإن من كلفته 
السياسية انه سيدخلنا في عهد مقاطعة 
جديد ومعارضــة جديدة ومجلس يولد 
وسط خالف سياسي أعمق من اخلالف 

احلالي.
< < <

أما فيمــا لو مر قانــون االنتخاب 
السياســي والدوائر عبر مجلس األمة، 
فاعتقد انه سيكون بداية سياسية للجميع 
ويعني أيضا فتح صفحة جديدة من العمل 
البرملاني وينهي املقاطعة ويغير بوصلة 

أشــرنا في مقاالت سابقة وآخرين 
إلى أهمية االلتزام بالتعليمات الصحية 
إذا أردنا فعال جتــاوز محنة اجلائحة 
وتخفيف الضغط املتزايد على اخلدمات 
الصحية، والتي بال شك بدأت تئن اآلن 
من زيادة أعــداد املصابني، وأيضا في 
العنايــة املركزة، داعيا اهللا عز وجل أن 

القرارات الرسمية محل سخط من قبل 
أولياء األمور.

إن تالقف املسؤولية بني وزارة التربية 
ووزارة الصحة بشأن اختبارات الثانوية 
العامة ٢٠٢١/٢٠٢٠، يعطل املزايا احلقيقية 
ملنظومــة التعليم عن بُعد، فكيف ميكن 
لوزارة التربية إجراء اختبارات عن بعد 
للصف العاشر واحلادي عشر وفق آلية 

العاصفة  املثال، حيث تستمر  األميركية 
«أوري» في إحــداث فوضى في والية 
تكساس وفي جميع أنحاء الواليات املتحدة 
- حيث توفي ما ال يقل عن ٢٠ شخصا 
من عاصفة الشتاء غير املسبوقة منذ أكثر 

من ثالثني عاما.
لقد مت ترك أكثر من ثالثة ماليني منزل 
من دون كهرباء، مع انتشار طوابير بشرية 
طويلة شــوهدت في جميع أنحاء والية 
تكساس ومدنها، حيث أزمة توافر الغذاء 

وباقي اخلدمات املعيشية.
علينا أن نعرف أن تكســاس والية 

بدون تغيير للنظام االنتخابي لدينا 
مهما أجريت انتخابات ومهما تشــكلت 
حكومات وتغيرت واســتقالت وعادت، 
فســنعود دائما إلى مربع صراع القوى 
األول، وســنعود إلى ذات الصراع على 

النفوذ املستمر منذ عقود.
وتغيير النظــام االنتخابي لن يغير 
من حقيقة وجــود الصراع، ولكنه على 
األقل سيغير من قواعد اللعبة وسيقلص 
السيطرة على األدوات  املتصارعني في 
الدســتورية ويخفف وطــأة تدخالت 

املتصارعني على النفوذ.
< < <

ال يوجد حل آخر متاح سوى تغيير 
النظام االنتخابي، وهو باملناسبة غير مكلف 
سياسيا، نعم قد يكون من مساوئه إذا ما 
اقر مبرسوم ضرورة أنه سيكون في شكله 
قريبا من الرغبة السياســية احلكومية، 
ولكن األمل املتاح هو أن مير عبر مجلس 
األمة احلالي وبذا سيكون نظاما انتخابيا 
متوازنا يشترك بني احلكومة والبرملان.

< < <
فيما لو جاء تغيير النظام االنتخابي 

من األخبــار املثيرة لالنتباه والتي 
تسترعي انتباه املشاهد أو القارئ، خبر 
إقالة وزراء من مناصبهم، وهذه الكلمة 
«إقالة» بال شك كبيرة في مفهوم اخلدمة 
احلكومية التي تعني فداحة اخلطأ املرتكب 
جراء استغالل املنصب الوزاري أو حدوث 

خطأ كبير!
وعندما تتمعن في اخلبر بأن سبب 
اإلقالة هو عدم التزام الوزير باإلجراءات 
الصحية ملواجهة «كورونا» يكون اخلبر 
صادما، فهل إلى هذه الدرجة تصل العقوبة 
باإلقالة من املنصب؟! نعم، هذا ما حدث في 
األردن الشقيق مؤخرا من إقالة وزيرين 
بعد مخالفتهما اإلجراءات االحترازية، 
فتمت إقالتهما من منصبيهما! هذا هو 
الواجب اتخاذه هنا في الكويت، فلألسف 
كثير من املسؤولني أبعد ما يكونون عن 
االلتزام باإلجراءات احلكومية الصحية! 

فكيف يتم إقناع املواطن العادي بها؟!

ألقت وزارة التربية بظالل املسؤولية 
أبنائنا  اإلنســانية والعلمية ومستقبل 
على وزارة الصحة، وباتت األخيرة في 
مأزق، حيث حسمت «التربية» موقفها من 
اختبارات الصفوف املدرسية التي تسبق 
الصف الثاني عشر، وقررت أن جترى 
االختبارات للصف الثاني عشر باآللية 
الكالسيكية أال وهي االمتحانات الورقية 
حني إعالن وزارة الصحة املوافقة عليها.
ورغم املالحظات املهمة التي قدمتها 
التربية، والتي  الهيئات اإلدارية لوزارة 
حتســم اللغط الدائر بني أولياء األمور 
بني مؤيد ومعارض لالختبارات ســواء 
الـ «أون الين»، أتساءل:  التحريرية أو 
ملاذا كل هذه الفوضى واجللبة التي تعّقد 
امللف التعليمي بأكمله، إن هذا التخبط 
الواضح في اســتخدام آلية االختبارات 
لطالب الثانويــة العامة والتي تبقى بني 
التربوي  مؤيد ومعارض في اجلســم 
أوال، واجلسم الصحي ثانيا.. يجعل من 

احلالة املؤسســية مهمة وقوتها في 
العمل اجلماعي وإشراك املتخصصني في 
اتخاذ القرار، وكذلك دمج الرؤية املستقبلية 
فــي أي قرار يتعلق باحلاضر احلالي أو 
اخلطة قادمة، وهذا ضمن متطلبات النجاح 
اإلداري، فاملؤسســة ليست استعراضا 
لـ«شــخص» واحد فقط، بل هو تناغم 
اختصاصيني يفجرون إبداعاتهم الشخصية 
الفردية ضمن هيكل إداري تنظيمي موحد 
والتزام قانوني دون اســتثناء من هنا 

وترضيات اجتماعية من هناك.
وكذلك ليس موقع املسؤولية الرئيسي 
هو منصب «للوجاهة» وليس منصبا للعلو 
االجتماعي، وليس منطلقا لتنفيع األقرباء أو 
االتباع بعيدا عن االختصاصيني املتعلمني 

أصحاب الشهادات «احلقيقية». 
كل الســلبيات واألخطاء والفشــل 
تفضحها األزمات والكوارث، حيث يعرف 
الناس «القدرة احلقيقية للفرد املسؤول» 
وكذلك قوة املؤسســات ومتانتها ومدى 
جناح األنظمة اإلدارية فيها وكذلك النظام 
املجتمع  االقتصادي وهو شريان حياة 

ومصدر معيشته.
ولنا فيما حصــل بالواليات املتحدة 

محلك سر

تصريح إعالمي 
صحي!

 Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

شرارة قلم

لعبة
الفاسدين 

واملفسدين!
hassankuw@hotmail.comحسن الهداد الشمري

قضية ورأي

القدوة 
املفقودة!

libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

سلطنة حرف

مستقبلهم
في ملعبكم

يا وزارة الصحة
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

وقفة

عندما يتجمد 
كاوبوي 

تكساس!
د.عادل رضا

احلرف ٢٩

تغيير النظام 
االنتخابي.. 

واحلل السحري
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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جانب من املساعدات املقدمة للمحتاجني في سورية واليمن طفل يحمل نصيبه من املساعدات

د.نبيل العون لـ «األنباء»: حملة «نواف اخلير» جمعت
١٫٤ مليون دينار وجّهزت ٣١٣ شاحنة يستفيد 

منها ٦ ماليني شخص في سورية واليمن

مدير عام وعضو مجلس إدارة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية أكد سعي اجلمعية 
لتكون ضمن أكبر خمس جمعيات ومنظمات عاملية خيرية معتمدة من األم املتحدة

أكد مدير عام وعضو مجلس إدارة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية د.نبيل العون، أن حملة نواف اخلير والعطاء تعتبر حملة فريدة من نوعها أطلقتها اجلمعية 
استكماال حلملة شاحنات «صباح اإلنسانية»، الفتا الى أن هدف احلملة الوصول الى ٣٠٠ شاحنة، وقد مت بحمد اهللا كسر هذا الرقم، حيث وصلت احلملة الى ٣١٣ شاحنة، 

ويستفيد من احلملة ٦ ماليني شخص في سورية واليمن. وقال إن احلملة حققت جناحا كبيرا لتطورها واختالفها عن احلمالت األخرى، وقد متت مبشاركة ١٠٠ فريق تطوعي، 
وأيضا مبشاركة عوائل أهل الكويت والتجار ورواد املساجد. وحتدث د. العون في حواره مع «األنباء» عن احلملة وما حتتويه وطرق التوزيع ، فإلى التفاصيل:

د.نبيل العون متحدثا للزميلة ليلى الشافعي               (أحمد علي)

ماذا عن حملتكم اجلديدة شاحنات 
نواف اخلير والعطاء؟

٭ حملة نــواف اخلير والعطاء 
جاءت اســتكماال حلملة شــاحنات 
«صباح اإلنســانية» التــي أطلقتها 
اجلمعيــة في الســنوات الســابقة، 
واحلملة خاصة بإغاثة اخواننا في 
ســورية واليمن، وهي تعتبر حملة 
فريدة من نوعها إليصال املساعدات 
وتقــدمي االحتياجــات الضروريــة 
للمحتاجني في الدول املنكوبة، وقد 
انطلقــت احلملة في منتصف يناير 
املاضــي. وكان هدفنا األول هو ٢١٠ 
شاحنات والهدف الثاني الوصول الى 
٣٠٠ شاحنة، وبحمد اهللا كسرنا هذا 
الرقم في هذه احلملة، حيث وصلنا 
الى ٣١٣ شــاحنة، ومت إرســال ٢٥٠ 
شــاحنة حتى هــذه اللحظــة داخل 
ســورية لقاطني املخيمات اســتفاد 
منها الى اآلن ٤٨٠ مخيما، وإن شــاء 
اهللا يقدرنا اهللا تعالى ان نصل الى 
٧٠٠ مخيــم من اصــل ١٨٠٠ مخيم، 
ونحن مســتمرون في التوزيع، كما 
مت توزيــع الشــاحنات الى مختلف 
محافظــات ومدن وقــرى اليمن في 
نحو ١٠٠٠ مخيم، ويستفيد من هذه 
احلملة ٦ ماليني شخص في سورية 
واليمن وقد مت جمع ١٫٤ مليون دينار 

أي  ٤٫٥ ماليني دوالر.

هل حققت الشاحنات اإلغاثية السابقة 
النجاح املطلوب؟

٭ نعــم، حققت جناحا كبيرا، إذ 
مت جتهيز ٢٠٥ شاحنات حتمل مواد 
اغاثية تقدر قيمتها بنحو ٦٫٥ ماليني 
دينــار أي نحــو ٢١٫٤ مليون دوالر 
اميركي وذلك عام ٢٠٢٠. وقد استفاد 
منهــا اكثر من ١٫٨ مليون شــخص، 
وكانــت احلملة األولى تشــمل ٢٠٥ 
شاحنات وهذه احلملة تشمل اكثر من 
٣٠٠ شاحنة وقد بدأنا في عام ٢٠١٦ 
باملشروع اخليري «شاحنات كويت 
االنســانية»، ثم شــاحنات «صباح 
اإلنســانية»، والنســخة اجلديــدة 
مختلفة ومتطورة وهي حملة «نواف 
اخليــر والعطاء» التــي انطلقت في
١٥ ينايــر املاضي واســتمرت حتى
٢٠ فبرايــر، وتعتبــر معلما للعمل 

اخليري االنساني لدولة الكويت.

وما اجلديد في حملة «نواف اخلير 
والعطاء»؟

٭ اجلديــد ان الشــاحنات في 
الســابق كانت تنطلق من منطقة 
العديليــة، حيــث مقــر اجلمعية 
وكانت التبرعات مالية ومواد عينية 
جديدة او مستعملة، ولكن بسبب 
تداعيــات جائحة كورونا رأينا ان 
يكون التبرع ماليا فقط عن طريق 
اونالين او التبرع كي نت او شيكات، 
وال يتــم تســلم اي مبلغ نقدي او 
مــواد عينية، كما ان اجلديد ايضا 
اننا اشترينا جميع املستلزمات من 
تركيا بأسعار مناسبة، وساعدتنا 
الشركات التركية في التكلفة حتى 

ومواقــف فهــد األحمــد ومواقــف 
مقــر الهيئــة اخليرية اإلســالمية 
العامليــة باجلهراء، وقد مت جتهيز 
هذه الشــاحنات داخل الكويت من 
خالل اهل الكويت والشركات وأهل 
اخلليج، وكانــت ذات قيمة عالية 
بســبب تبرعات الشركات الكبرى 
مــن املالبس والبطاطــني والتمور 

وغيرها.

ما الدول األخرى التي تعملون فيها 
غير سورية واليمن؟

٭ نعمــل أيضــا فــي قرغيزيــا، 
ومســلمو  الفلبــني،  طاجيكســتان، 
الروهينغيــا في بورما، ألبانيا، لبنان 

وتركيا، باإلضافة الى الكويت.

ما اجلهات املشرفة عليكم؟
٭ وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة 
اخلارجية محليا وخارجيا وهما الغطاء 
الرســمي لعمــل اجلمعيــات اخليرية 

الكويتية.

كيف تتأكدون من وصول املساعدات 
ملستحقيها؟

٭ نعمل بشكل رسمي من احلكومة 
ومن اخلارجية الكويتية، ويتابع أعمال 
اجلمعيــة املوظفــون والقائمون على 
اجلمعيــة ميدانيا فــي كل دولة تعمل 
فيها اجلمعية ونتابع العمل ونراقبه مع 
اجلمعيات العاملة هناك واملعتمدة من 
وزارة اخلارجية واملكاتب اخلارجية، 
وحتــرص جمعية الســالم دائما على 
التوثيق بالصوت والصورة وإيصال هذا 
التوثيق جلميع املتبرعني حتى نحقق 

مبدأ الشفافية والوضوح في عملنا.
حققت جمعية السالم لألعمال 

اإلنسانية اخليرية الكثير من النجاحات 

توفير ٥٨ جهاز تنفس آليا إلخواننا 
في قرغيزيا باإلضافــة الى توفير 
١٤ ســيارة إســعاف مجهــزة فــي 
طاجيكستان وتوزيع سالت صحية 

وغذائية في سورية واليمن.
وأيضــا خــالل حملــة «خلونا 
نبرد عليهم» في الكويت مت توزيع 
املكيفــات والبــرادات واألجهــزة 
الضرورية لألســر املتعففة والتي 
استفاد منها اكثر من ٧ آالف أسرة، 
كما مت توزيع وجبات قام بتجهيزها 
شيفات متميزون من رجال الكويت 
الهواة املتطوعني للطبخ حيث وزعت 
الوجبــات على مؤسســات الدولة 
العاملة في اخلطوط األولى وعلى 

العمالة املتضررة.

ما استعداداتكم لشهر رمضان لو 
قدر اهللا ولم تفتح املساجد؟

٭ جاهزون ألي طارئ يطرأ على 
البالد، وقد كانت لنا جتربة جميلة 
منذ بداية األزمة، واحلمد هللا عندنا 
فرق جاهزة للتعامل مع أي طارئ، 
وسوف نستمر بإذن اهللا في توزيع 
الســالت الغذائية لألسر املتعففة، 
التي تبلغ نحو ٧ آالف أسرة، وكذلك 
سيتم توزيع وجبات إفطار صائم 

جاهزة في شهر رمضان.

هل تفكرون في القيام بحمالت 
أخرى؟

٭ نحن مســتمرون فــي العمل 
اخليري واإلنساني ولدينا حمالت 
كثيــرة جدا، أهمهــا للقرى التي مت 
بناؤها في سورية واليمن وقرغيزيا، 
وهي على وشــك االنتهــاء، وكذلك 
املشــاريع اإلنشــائية من املساجد 
ومراكــز القــرآن الكــرمي واملراكــز 
الصحيــة وبيوت األرامل واأليتام، 

ومشاريع املياه وغيرها.

ما الدور الرئيس للفرق التطوعية 
وعمل املتطوعني باجلمعية؟

٭ هــو دور كبيــر، حيث توكل 
إليهم اجلمعية أعماال كبيرة جدا من 
خالل التوزيع والتغليف والتجهيز 
في كل حملة من حمالت اجلمعية، 
وكان لهم في احلملة األخيرة «نواف 
اخلير والعطاء» دور بارز في جتهيز 
هذه الشــاحنات باإلضافــة الى ان 
كل فريــق له هدف، فيوجد الفريق 
الطبي أو اإلنساني أو الفني وغيره، 
ويبلغ عددها نحو (١٠٠) فريق كل 
فريق يتكون من ٢٠ إلى ٣٠ متطوعا 
ومتطوعــة. ونحــن نســتفيد من 
خبرات املتطوعني العلمية والفنية 
والعملية، وكذلك نفتح املجال لهم 
ملمارسة العمل اخليري واإلنساني، 
وبذلك نسهم في ايجاد جيل متميز 
في العمل اخليري يقف الى جانب 
حكومتــه ومؤسســات الوطن في 
احملن واألزمــات، مما يظهر أصالة 
أبناء الشعب الكويتي الذي يسارع 
في العمــل التطوعي مبواجهة هذا 

الوباء العاملي.

في زمن قياسي فما هو سر جناحكم؟
٭ ســر جناحنــا هــو الشــفافية 
والوضوح والعمل كفريق واحد والبعد 

عن البيروقراطية في العمل.

ما الذي تتمنون حتقيقه؟
٭ نأمــل ان نكون ضمــن أكبر

٥ جمعيات ومنظمات عاملية خيرية 
معتمــدة من منظمــة األمم املتحدة 
ونعمل ساعني على تطوير أعمالنا 

لتحقيق هذا األمل.

ماذا قدمتم منذ بداية كورونا؟
٭ عملت اجلمعية على قدم وساق 
يوميا في شهر رمضان طوال اليوم 
عمل مســتمر، كما مت تقدمي خطط 
للدعم اللوجستي للجهات احلكومية 
والدعــم املباشــر لألســر املتعففة 
والعمالة املتضررة داخل الكويت، 
فقمنا بعدة حمالت منها حملة فزعة 
الكويــت، حيث مت توزيع ١٢٠ ألف 
سلة غذائية على األسر املتعففة و٤٥ 
ألف ســلة صحية وتوزيع مليون 
و٦٠٠ ألــف وجبــة علــى العمالــة 
املتضررة خاصة في احملاجر، كما 
مت توزيــع مليون و٧٠٠ ألف معقم 
يــدوي و٥ آالف معقــم إلكتروني، 
وكذلك مت جتهيز ٤٨ شاليها باحملاجر 
ملنتســبي وزارة الداخلية وجتهيز 
هذه احملاجر بالبطانيات واملراتب 
والشراشف وكل ما يلزم، باإلضافة 
الــى توفير أكياس صحية بداخلها 
معقمات وكمامات وكل مستلزمات 
الصحة للعائدين من خارج الكويت.

وكم كانت التكلفة؟
٭ مت صــرف مليون و٧٠٠ ألف 
دينــار أثناء فتــرة كورونا، كما مت 

املواد الغذائية كانت اسعارها زهيدة 
وبجودة عالية. كما شارك في هذه 
احلملة اكثر من ١٠٠ فريق تطوعي، 
وأيضا شاركت عوائل اهل الكويت 
وكل عائلة من خالل رابط التبرع 
تتبنى شــاحنة كاملــة يتبرعون 
الشــيء جديد  مبحتوياتها، وهذا 
علــى أهل الكويت اخليرين، وفيه 
تعليم لألبناء بقيمة العمل اخليري 
اإلنساني والشعور بالفقراء، وفيه 
يتعلــم اوالدنــا وشــبابنا القدوة 
وينغمسون في هذا العمل الذي بدأ 
به اجدادنا منذ زمن، وأيضا اجلديد 
ان رواد املساجد قاموا بعمل «لنك» 
للتبرع من خالله مبا يقدرون عليه 
سواء بجزء من جتهيز شاحنة او 
نصف أو غيرها وهذا شيء جديد، 
والحظنــا ان كثيرا من الشــركات 
تواصلــوا معنا وقامــوا بالتبرع، 
كمــا ان اجلديــد في هــذه احلملة 
ان الشــاحنات خرجــت من داخل 
الكويت الى الســعودية من البحر 
عن طريق انطاليا ثم تدخل معبر 
باب الهوى السوري الذي من خالله 
تتســلمه جمعياتنا املعتمدة لدى 
اخلارجية الكويتية والتي بدوره 
تقوم بالتنسيق مع املجلس احمللي 
لتوزيعهــا على قاطنــي املخيمات 
في مختلف األماكن املســموح بها، 
وكذلك في اليمن تخرج الشاحنات 
من السعودية ثم املعبر احلدودي 
بني السعودية واليمن ثم تتسلمها 
جمعيــة النور اخليريــة املعتمدة 
لدى اخلارجيــة الكويتية ثم تبدأ 
التوزيعات حسب اخلطة، وكذلك 
شاحنات حملة «صباح االنسانية» 
كانت موجــودة داخل الكويت في 
مواقــف نــادي كاظمــة بالعديلية 

كل شــاحنة حتمــل نوعــا من 
التبرعــات، وحتتوي الشــاحنات 

على اآلتي:
١ ـ شــاحنة شاملة تشمل: مواد 
غذائية منوعة، منظفات، بطانيات، 
مالبــس، متورا، دواش شراشــف، 
وكمامات بتكلفة بلغت ١٥٢٠٠ دينار.
٢ ـ شــاحنة طحــني (٢٤ طنــا) 

بتكلفة ٣٧٠٠ دينار.
٣ ـ شاحنة بطانيات وشراشف 
وتشــمل مخدات ودواشق بتكلفة 

٧٤٠٠ دينار.
٤ـ  شاحنة مواد غذائية أساسية 
حتتــوي على أرز وطحني وســكر 
وزيــت ومكرونة وشــعرية وملح 
ومعجــون طماطم بتكلفــة بلغت 

٨٣٠٠ دينار.
٥ـ  شاحنة خشب وفحم للتدفئة 
حتتوي على منظومة طاقة شمسية 
ـ طرابيل للخيامـ  اسفنج لباد لعزل 

اخليمة بتكلفة ٨٧٠٠ دينار.
٦ ـ شــاحنة منظفــات صحيــة 
حتتــوي علــى: صابــون مالبــس 
ـ صابــون يد ـ صابــون لألواني ـ 
شــامبو ـ حفاضات أطفال وكبار ـ 
فوط نســائية ـ مناديل ـ كمامات ـ 
معقمــات ـ كلوركس ـ تبوب للماء 

بتكلفة ٨٨٠٠ دينار.
٧ـ  شاحنة متر (٢٤ طنا) بتكلفة 

١٠٧٠٠ دينار.
٨ـ  شاحنة مواد غذائية ذات قيمة 
غذائية عالية حتتوي على: عدس 
ـ فــول ـ فوصوليا ـ تونة ـ نخي ـ 
مرتديال ـ بازاليا ـ ســمنة ـ برغل ـ 
زيتون ـ رهش حــالوة ـ حلويات 
وكعــك لألطفال والكبــار ـ بهارات 

مشكلة ـ شاي ـ حليب.
٩ ـ شــاحنة مالبــس وكســوة 
وأحذية بتكلفة تبلغ ١٨٥٠٠ دينار.

١ـ  جائزة التميز في مجال املنح 
(ماغ) لعام ٢٠٢٠.

٢ـ  جائزة التميز في مجال قياس 
وإدارة األثر االجتماعي لعام ٢٠٢٠.

٣ـ  جائزة التميز في مجال رعاية 
األيتام (كافل) لعام ٢٠٢٠.

٤ ـ اجلائزة الدولية للتميز في 
مجال الديبلوماسية اإلنسانية لعام 

.٢٠٢١
٥ ـ جائــزة الكفاءة العلمية في 

مجال الديبلوماسية اإلنسانية.
٦ ـ املركز األول كأفضل مبادرة 
مؤسســية علــى مســتوى الوطن 

العربي.
٧ ـ اختيار د.نبيل العون مدير 
عام اجلمعية وعضو مجلس االدارة 
في قائمة الـ١٠٠ شــخصية عربية 
األكثر تأثيرا في مجال املسؤولية 

املجتمعية لعام ٢٠٢٠.
٨ ـ جائــزة الكفاءة العلمية في 
مجال االستدامة ملدير عام اجلمعية 
وعضو مجلس اإلدارة د.نبيل العون 

.٢٠٢١

٭ احلملــة األولى فــي عام ٢٠١٦ 
شملت ٧ شاحنات.

٭ احلملة الثانيــة في عام ٢٠١٧ 
شملت ١٢ شاحنة.

٭ احلملة الثالثــة في عام ٢٠١٧ 
شملت ٢٦ شاحنة.

٭ احلملــة الرابعة في عام ٢٠١٨ 
شملت ٤٠ شاحنة.

٭ احلملة اخلامسة في نهاية عام 
٢٠١٨ شملت ١٠٥ شاحنات.

٭ احلملة السادسة في بداية عام 
٢٠٢٠ شملت ٢٠٥ شاحنات.

٭ احلملة السابعة في بداية عام 
٢٠٢١ شملت ٣١٣ شاحنة.

محتويات شاحنات 
«نواف اخلير والعطاء»

جوائز حصلت عليها 
جمعية السالم لألعمال 

اإلنسانية واخليرية

حمالت إغاثية قدمتها 
جمعية السالم 

وّزعنا ١٫٦مليون وجبة على العمالة املتضررة أثناء جائحة ڤيروس «كورونا»
مت صرف ١٫٧ مليون دينار خالل اجلائحة وجاهزون ألي طارئ

مستمرون في العمل اخليري واإلنساني داخل الكويت وخارجها

ليلى الشافعي

ملشاهدة الڤيديو
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سرقة ٧ أعمدة كهربائية

سائقان سرقا أخشابًا
بـ ١٠ آالف دينار من الشويخ

«التمييز» تكتفي بحبس ناشطة 
شهرًا بقضية اإلساءة إلى النيابة

إحالة شاب إلى النيابة بتهمة 
سرقة مركبته «احملجوزة»!

سلب بقال ١٠ كروزات 
سجائر بـ «مطرقة»

مبارك التنيب

انتقل فريق من األدلة اجلنائية إلى منطقة املطالع لرفع اآلثار 
التــي ميكن أن تكون للصــوص مجهولني قد خلفوها وراءهم، 
وجاءت تلك اخلطوة بناء على تعليمات من وكيل نيابة اجلهراء، 
وكان مواطــن لديه تفويض مــن وزارة الكهربــاء واملاء تقدم 
إلى مخفر اجلهراء، وأبلغ عن قيام لصوص مجهولني بســرقة 
٧ أعمــدة كهربائيــة مبنطقة بر املطالع ، ومت تســجيل قضية 
ســرقة وتصنيف جنايات. يشــار الى أن رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية متكنوا قبل نحو اســبوعني من ضبط وافد 
من اجلنســية البنغالية تبني قيامه وتشكيل عصابي بارتكاب 

٦ جرائم سرقات لكيبالت كهربائية.

احمد خميس

كّلــف رجال املباحث اجلنائية بضبــط وافدين األول 
باكستاني والثاني هندي التهامهما بسرقة ألواح خشبية 
تقدر قيمتها بـ ١٠ آالف دينار من مقر شركة في الشويخ، 
وقال مصدر امني ان محامي الشركة ابلغ مخفر الشامية 
بأن ٢٠٠٠ لوح خشــبي بقيمة ١٠ آالف دينار سرقت وان 
اللصني هما باكستاني ويعمل سائق شاحنة وآخر هندي 
ويعمل ســائق رافعــة وأنهما هاربني. وســجلت قضية 

خيانة أمانة.

عبدالكرمي أحمد

قضــت محكمة جنــح التمييز باالكتفاء مبدة الشــهر 
التي قضتها شهيرة وسائل التواصل االجتماعي بقضية 

اإلساءة إلى النيابة.
وكانــت احملكمة قد قررت الشــهر املاضــي وقف نفاذ 
حكم محكمة اجلنح املستأنفة القاضي باحلبس ٣ أشهر 
مع الشغل والنفاذ للمتهمة، وأمرت بإخالء سبيلها حلني 

الفصل باحلكم.
يذكر أن إدارة اجلرائم اإللكترونية قد استدعت الناشطة 
فور انتشــار تســجيل صوتي منســوب إليها ويتضمن 
انتقادات إلجراءات مقاضاة مشــاهير وســائل التواصل 

االجتماعي بقضية غسيل األموال.
وقررت النيابة حينها إخالء سبيلها بكفالة ٢٠٠٠ دينار 
بعدمــا قدمت اعتذارا مكتوبا، مؤكدة أن ما بدر منها كان 

حتت ضغط وانفعال غير مقصود.

مبارك التنيب

أبلغ مصدر أمني «األنباء» أن شــابا كويتيا جار إحالته 
إلى النيابة العامة التهامه بسرقة مركبته! وبحسب املصدر، 
فإن رجال مخفر شــرطة كبد رصدوا مــن خالل الكاميرات 
اخلارجية قيام شــخص يحــاول الهروب مبركبة محجوزة 
داخل ســاحة املخفر، وعليه اســتطاع رجال األمن ضبطه، 
وتبني أن الشــاب كان بصدد االستيالء على سيارته، والتي 

كان يستهتر بها، ومت ضبطه من قبل رجال األمن.
وقال املصدر إن الشــاب حــاول تبرير ما صدر عنه بأن 
مركبته ســحبت منه بشكل متعسف حسب زعمه، نافيا أن 
يكون قد استغل ســيارته في وصلة استهتار مبنطقة كبد 

حيث مت ضبطه هناك قبل أيام.

عبداهللا قنيص

سجلت في مخفر شرطة الواحة قضية سرقة باستخدام 
العنــف. وجــاءت القضية عقب تقدم مواطــن ببالغ عن ان 
بقالته التي يعمل بها وافد هندي في منطقة الواحة تعرضت 
للســرقة، مشــيرا الى ان مجهوال على مركبــة رباعية هدد 
العامل مبطرقة ومتكن من سرقة عدد ١٠ كروزات سجائر. 

هذا، وقد أحيلت القضية إلى املباحث.

م حملة ملتابعة  «اإلطفاء» ُتنظِّ
االلتزام باالشتراطات الصحية

«فحمة بخور» تتلف شقة 
الزميلة آالء خليفة بالكامل

قامت فرق قوة االطفاء العام بجوالتها التفتيشية في 
جميــع محافظات الكويت بالتعــاون مع وزارة الصحة 
وجلنــة االشــتراطات الصحية، وذلك ملتابعــة وتنفيذ 
االشــتراطات الصحية في البالد، وقد شــملت اجلوالت 
التفتيشية مختلف األنشطة والقطاعات لضمان االلتزام 

باالجراءات الوقائية.
وقــال نائب رئيس قوة اإلطفاء العام لقطاع الوقاية 
اللواء خالد عبداهللا فهد إن فرق اإلطفاء مستمرة بجوالتها 
التفتيشية صباحا ومساء في جميع احملافظات لضمان 
االلتزام اجلاد بتطبيق االشتراطات الصحية وحفظ األمن 

املجتمعي في الكويت.

محمد اجلالهمة

جنت الزميلة آالء خليفة وأســرتها من حريق مروع التهم 
جميع محتويات شقتها، وكادت النيران متتد الى املنازل املالصقة 
ملنزلها في حولي إال ان رجال اإلطفاء استطاعوا السيطرة على 
ألسنة اللهب، فيما حلقت تلفيات جسيمة للغاية بكل محتويات 

الشقة الكائنة في منطقة حولي.
وحول احلادث، قالت الزميلة آالء خليفة انها كانت تضع فحمة 
بخور على الغاز وفجأة سقطت الفحمة على سلة املهمالت ونظرا 
الشتعال الغاز انتشرت النيران سريعا لتتسبب في انفجار سلندر 
الغاز ومن ثم امتدت لتؤدي إلى انفجار وكمبروسر املكيفات.

 وثمنــت الزميلة آالء ســرعة جتاوب رجــال اإلطفاء الذين 
أحكموا الســيطرة على ألســنة اللهب قبل أن متتد الى الشقق 
املجاورة ملســكنها. هــذا، وتتمنى «األنباء» للزميلة وأســرتها 

السالمة والصحة والعافية.

من حملة «اإلطفاء» في مجمع جتاري

من هنا بدأ احلريق

«الداخلية»: جتّنبوا تنزيل تطبيقات غير موّثقة

النصب على مواطنة بـ ٤٠ ألف دينار على «إنستغرام»

مقلب في «التيك توك» كاد يودي بحياة طفل

سيدة برفقة أطفال تهني وكيل عريف

محمد اجلالهمة

في الوقت الذي تتزايد فيه نشاطات 
عصابات اجرامية تقوم بإرسال رسائل 
ودعوات للمشــاركة في برامج صداقة 
أو غيرها ومن ثم تقوم تلك العصابات 
بسرقة احلسابات اإللكترونية وتهكير 
الواتســاب اخلاصة مبواطنني  برامج 
ومقيمني وعقب ذلك ارسال رسائل إلى 
املســجلني على هواتف املجني عليهم 
وطلب مبالغ مالية او دفع مبلغ بسيط 
من املال عبر روابط يقومون بإرسالها 
ألصدقاء املجني عليهم والحقا االستيالء 
على أرصدتهم البنكية. بالتزامن مع ذلك 
أطلقت وزارة الداخلية حملة توعوية 
حددت فيها جملة من اإلرشادات اخلاصة 
microsoft. باالستخدام اآلمن لبرنامج

teams وطالبت في االرشــادات جميع 
املواطنــني واملقيمــني بتجنــب تنزيل 
برنامــج مــن املصادر غير الرســمية. 
وإنشــاء كلمة ســر قويــة مكونة من 
احرف ورموز والتأكد من صحة عنوان 
صفحة الدخــول اإللكترونية وجتنب 
اســتخدام تاريــخ امليالد أو األســماء 
واألرقام الشــخصية فــي كلمة املرور 

وعدم مشاركة احد كلمة السر.

سعود عبدالعزيز

تكبدت مواطنة خسارة قدرها 
٤٠ ألف دينار من قبل شركة وهمية 
استغلت اسم شركة شهيرة على 
االنستغرام.. املواطنة وبعد أن حولت 
املبلغ الكبيــر قامت بالتواصل مع 
الشركة الرسمية لتكتشف احلقيقة 
أنها تعرضت للخداع وأن احلساب 
الذي تواصلت معه ال ميت للشركة 
بصلة. وبحسب القضية التي سجلت 

في مخفر شرطة اخلالدية، وسردها 
مصدر أمني لـ «األنباء» فإن مواطنة 
تبلغ من العمــر ٦٩ عاما قالت إن 
شخصا تواصل معها عبر الهاتف 
من رقم محلي، وأبلغها بأنه ممثل 
شركة شهيرة تتعامل في األسهم 
والعقارات ببريطانيا، وطلب منها 
١٠ آالف دينار لالســتثمار وفتح 
ملف لها علــى ان يكون التوصل 
على االنستغرام. وعليه، أرسلت له 
املبلغ ثــم عاد وطلب منها ٢٠ ألف 

دينار أخرى لصدور قوانني جديدة 
تخص شركة االستثمار، وجتاوبت 
معه وعاد شخص ثالث وطلب منها 
١٠ آالف أخــرى للتداول، وبعد ان 
حولت املبلــغ قامت بالتواصل مع 
الشركة الشهيرة وإذ بها تصطدم 
بأن األشخاص الذين تواصلوا معها 

ال ميتون للشركة بصلة. 
ومت تســجيل قضيــة نصب 

واحتيال وأحيلت إلى املباحث.

سعود عبدالعزيز 

كاد مقلب في التيك توك يودي 
بحيــاة طفــل كويتي فــي منطقة 
إال ان رجــال األمــن  الفروانيــة 
اســتطاعوا إنقاذ الطفــل ليبلغهم 
بأن مــا صدر عنه لســببني: األول 
«مقلب التيك توك» والسبب اآلخر، 

سعود عبدالعزيز 

وجــه محقق مخفر شــرطة كبد 
باســتدعاء ســيدة من مواليد ١٩٧٧ 
على خلفية إهانة وكيل عريف في 
وزارة الداخلية ومحاولة الهروب.

ورغم ما تعرض له رجل األمن من 
اهانة إال أنه رفض سحب السيارة من 
املواطنة نظرا لوجود أطفال برفقتها.

فــي برنامــج التيك تــوك وأن أمه 
وشقيقته من مواليد ٢٠٠٦ تقومان 
بضربه ليتم استدعاء األم والفتاة، 
ولدى االستفسار من احملقق وجه 
بتسجيل القضية كاعتداء بالضرب 
وإعادة استدعاء األم وشقيقة الطفل 
للتحقيق وفي حــال ثبوت ضرب 
الطفل ستحال القضية الى احملاكمة.

وســبه ومحاولــة الهــروب لتتــم 
مالحقتها وإجبارها على التوقف، 
فعادت وسبته وأهانته مرة أخرى، 
وبسؤالها عن رخصة السوق قالت 
إنها ليست لديها اجازة قيادة مركبة، 
ونظــرا لوجود اطفــال برفقتها مت 
االكتفاء بتحريــر مخالفة مرورية 
دون سحب املركبة ومعرفة اسمها، 

إذ رفضت تقدمي اي اثبات.

مع تزايد سرقة احلسابات اإللكترونية والواتساب

تعلق في شباك الشقة واشتكى أمه وشقيقته لضربه

فشلت في الهروب واملجني عليه اكتفى مبخالفة دون «السحب»

ان أمه وشــقيقته تقومان بضربه، 
وقال مصدر امني ان عمليات وزارة 
الداخلية تلقت بالغا مبحاولة انتحار 
في الفروانيــة، وعلى الفور انتقل 
رجال األمن وشوهد الطفل (١٣ عاما) 
معلقا بشــباك الشقة ليتم إنقاذه، 
وبسؤاله عن أسباب ما صدر عنه 
قال انــه كان يــود ان يعمل مقلبا 

وقــال مصــدر امنــي ان وكيل 
عريف قال فــي إفاداته إنه وخالل 
قيامه مبهام عمله على منت الدورية 
رصد مركبة متوقفة على الطريق 
الرئيســي مقابل جمعية تعاونية، 
وعليه تقدم للمركبة ورصد بداخلها 
سيدة وبرفقتها اطفال ولدى الطلب 
منها دفتر السيارة ورخصة السوق 
ملخالفتها رفضــت وقامت بإهانته 

ملشاهدة الڤيديو
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بنك اخلليج يعيد إحياء أغنية «وطني حبيبي» بأبطالها األصليني بعد ١٨ عامًا
الستني  الوطني  بالعيد  احتفاال 
للكويت والذكرى الثالثني للتحرير، 
وفي العام الذي يوافق الذكرى الستني 
لتأسيس بنك اخلليج كذلك، أهدى 
البنك جلمهوره عمال وطنيا ال ينسى. 
استذكر بنك اخلليج هذا العام أغنية 
«وطني حبيبي» التي غناها أطفال 

الكويت وانتشرت انتشارا كبيرا.
أطلقــت أغنية «وطني حبيبي» 
عام ٢٠٠٣، وكانت عامل تشــجيع 
وتوحيد في الظــروف التي كانت 
متر بها البالد في ذلك الوقت. وقد 
شارك في األغنية التي كتب كلماتها 

الشاعر ساهر، وحلنها امللحن مشعل 
العروج، أكثر من ٤٠٠ طفل تتراوح 
أعمارهم بني ٧ و٩ ســنوات. وبعد 
مرور ١٨ عاما علــى األغنية، قابل 
بنك اخلليج أبطالها الذين أصبحوا 

اليوم شبابا وشابات.
وقد نــال هذا العمــل إعجاب 
اجلماهير بشــكل كبير، حيث فاز 

باملركز األول بني إعالنات األعياد 
الوطنية حسب استبيان «تساويق»، 
وكان بني أكثر ثالثة مواضيع شيوعا 
على موقع تويتر خالل ساعة واحدة 
من إطالقه، وحصــل على مليون 

مشاهدة على يوتيوب في أقل من 
ثالثة أيام، و«ترند» رقم واحد ليومني، 
كمــا حصل العمل على أكثر من ٣ 
ماليني مشاهدة في مواقع التواصل 

االجتماعي خالل أقل من أسبوع.

وحول هذا العمل الوطني، قالت 
مدير إدارة التسويق في بنك اخلليج 
جنالء العيســى: «أردنا هذا العام 
أن نحتفل بعدة مناسبات سعيدة 
الوطني  العيد  الكويت،  تعيشــها 

الثالثني،  التحرير  الســتني وعيد 
وأيضــا مبرور ســتني عاما على 
تأســيس بنك اخلليج، ووجدنا أن 
أفضل طريقة نحتفل بها هذا العام 
هي باستذكار أمجاد الوطن وأهله. 
نحن في بنك اخلليج جزء ال يتجزأ 
من النسيج الكويتي، فقد شاركنا 
الكويت وأهلها جميع األحداث التي 

مرت على البالد خالل الستني عاما 
املاضية، وسنواصل العمل لنكون 

معاكم دوم».
وقد حصل العمل الوطني الذي 
قدمه بنــك اخلليج بهذا العام على 
شعبية كبيرة وانتشار واسع حيث 
تداوله الناس على وسائل التواصل 
االجتماعي والواتساب، ووصل الى 
املركز الثالث بــني أكثر املواضيع 
شيوعا على موقع تويتر خالل ساعة 
واحدة من إطالقه، كما أن األغنية 
متوافرة وموجــودة على تطبيق 

املوسيقى الشهير «أنغامي».

مدير إدارة التسويق جنالء العيسى

من أكثر األغاني الوطنية شعبية بني اجليل احلالي وفاز باملركز األول بني إعالنات األعياد الوطنية حسب استبيان «تساويق»
إعالن بنك اخلليج حصل على تفاعل كبير وكان بني أكثر ثالثة مواضيع شيوعًا على «تويتر» خالل ساعة واحدة من إطالقه

مليون مشاهدة على «يوتيوب» في أقل من ثالثة أيام و«ترند» رقم واحد ليومني

«فتى الكويت» مصطفى أحمد لم ينصفه «ليالي الكويت»
مفرح الشمري

حترص البرامج التلفزيونية في 
العديد من القنوات على استضافة 
الفنانــني الكبار، تقديراً لعطاءاتهم 
الكبيرة في الســاحة الفنية، سواء 
أكانوا ممثلني أو مطربني، وبرنامج 
«ليالي الكويت» يعد واحداً من هذه 
البرامج التي تســلك هذا الطريق، 
وهو أمر يشكر عليه القائمون على 
هذا البرنامج الذي يبث منذ سنوات 
على شاشة تلفزيون الكويت، ولكن 
في اســتضافتهم األخيرة للمطرب 
القدير مصطفى أحمد شعرت وكأنهم 
يستضيفون مطربًا عاديًا من خالل 
األســئلة املوجهة لــه، حيث كانت 
عادية جدا دون التطرق إلى مراحل 
ومحطات مــرت بحياة هذا املطرب 
القدير الذي دخل الساحة باسم «فتى 

الكويت»، ويعتبر من املطربني الرواد 
لألغنية الكويتية، األسئلة اقتصرت 
على جديــده في األعيــاد الوطنية 
وبعض املداخالت الهاتفية املسجلة 

والتي لم يستغلها مقدمو البرنامج 
إلنصاف هذا املطرب القدير، ألن في 
تلــك املداخالت معلومات مهمة عن 
مشوار املطرب القدير مصطفى أحمد 
لم يستغلها مقدما البرنامج للغوص 

في أعماق مشوار املطرب الكبير!
اســتضافة املطربــني الكبار في 
البرامج لها طابع خاص، حيث تذّكر 
املشاهدين بأمجاد األغنية الكويتية 
أين كانت ومــا وصلت إليه حاليا، 
وهــؤالء الكبــار عندمــا يوافقــون 
على الظهــور بعد هذا الغياب فهي 
فرصة ليتعرف عليهم املشاهد أكثر 
وليتحدثوا عن أمنياتهم التي يتمنون 
حتقيقهــا بعد عطائهــم الكبير في 
الســاحة الفنية، فهم حتى وإن لم 
يظهروا على الشاشــة فإجنازاتهم 

محفورة في القلوب.
لألســف الشديد، األســئلة التي 

وجهــت للمطــرب القدير مصطفى 
أحمد في استضافته ببرنامج «ليالي 
الكويت» لم تكن بحجم وال بعطاءات 
هذا املطرب القدير الذي كان يستحق 
أســئلة عميقــة عن هويــة األغنية 
الكويتية حاليا، وعن الســبب في 
عــدم حصوله على جائــزة الدولة 
التقديرية حتى اآلن، على الرغم من 
مسيرته الغنائية التي انطلقت من 
الستينيات وال يزال موجودا على 

الساحة الغنائية.
أمتنى من القائمني على برنامج 
«ليالي الكويت» في اســتضافاتهم 
املقبلــة لفنانينــا الكبــار التركيز 
على مطالباتهم من املسؤولني بعد 
مشوارهم الفني الطويل، وهذا واجب 
علينا بنقل أصواتهم للمســؤولني 
للحصول على حقوقهم بعد عطاءاتهم 

الكثيرة في الساحة الفنية!

اجلدي لـ «األنباء»: قصة «الوباء» ليست لها عالقة بـ «كورونا»
عبداحلميد اخلطيب

منذ إخراجه لفيلم «الباص» أول 
عمل ســينمائي له، يحاول املخرج 
الشــاب خالــد اجلــدي ان يصنــع 
بصمة خاصة به في عالم الفن، لكن 
بأسلوب مختلف وطريق مختلف 
عن اآلخرين، فقد قرر أن يكون موقع 
«يوتيوب» هو املنصة التي يعرض 
فيها أعماله املتنوعة، وآخرها فيلم 
«الوبــاء» الذي ســيطرحه بعد غد 

اجلمعة عبر قناة «قرطاس».
وفي تصريــح لـ «األنباء»، قال 
خالــد: بعــد النجــاح الــذي حققه 
«البــاص» والــذي حصــد عــدد 
مشــاهدات قريبــة مــن املليــون، 
حتمســت لتقدمي فيلم ثــاٍن يكون 
على نفس املســتوى مــن اجلودة 
وأكثر، فاخترت «الوباء» وهو فكرتي 
وســيناريو وحوار محمد املصري 
وإنتاج قروب «قرطاس» وبطولة 
أحمد الشليان، غادة الكندري، ميار 
الصفار، زينه الصفار، حور العني، 
ومساعد مخرج نورهان الشرقاوي، 
مستدركا: قصة العمل ال عالقة لها 
بأزمــة كورونا، لكنهــا تدور حول 
نبتة توجــد في األرض تؤثر على 
اجلهاز العصبي لإلنسان وقد تؤدي 
الى املوت، وتتعرض احدى الفتيات 
لهذا املرض ويحاول والدها إنقاذها 
وتساعده في ذلك احدى الطبيبات.
وتابــع: نقدم حكايــة محبوكة 
وحتمل رمزيات كثيرة، وقد واجهتنا 
أثناء التصوير مشكلة كيف جنعل 
الدنيا مهجورة «والناس منحاشة» 
خوفــا من العــدوى، لكننا تغلبنا 
عليها بطرق مختلفة، مضيفا: هناك 
اثارة وتشــويق في الفيلم وأراهن 
على جناحه، مشيرا في نفس السياق 
الى انه ينوي تصوير جزء ثان من 
فيلم «الباص» وسيعلن التفاصيل 
قريبا، منوها الــى انه طرح أيضا 
حلقــات قصيرة مدتها من ٤ الى ٧ 
دقائق ملسلســل بعنوان «مدرسة 
املشاغبني» وحققت أرقام مشاهدات 
قويــة، وبصــدد إنتــاج املزيد من 

احللقات خالل الفترة املقبلة. 
وعن العوائــق التي تقف أمامه 
كشــاب محــب للســينما، رد: ال 
توجد عندنا سينما بالكويت، هي 
فقط محاوالت وعروض شــبابية، 

وهناك عوائق كثيرة أهمها التكلفة 
االنتاجية، فالفيلم ال يعطي املردود 
املــادي الذي يغطــي نفقاته، وهذا 

األمر جعل السينما مغامرة بالنسبة 
لشــركات االنتاج مقارنة باإلنتاج 
الدرامي، وأردف: اإلنتاجية هي احد 

االســباب التي جعلتني اجته الى 
عــرض أعمالي علــي «اليوتيوب» 
ليس ألنــه أرخص لكنــه «أهون» 
ماديا، وفيه سقف حرية عاٍل، كاشفا 
عن جتهيــزه لبرنامجني جديدين 
ســيعرضان عبر قنــاة «قرطاس» 
خالل شــهر رمضان املبارك، األول 
هو «مطبخ زيونة» ويتضمن فقرات 
متنوعة، والثاني «ردة فعل» وفيه 
تتم استضافة عدد من املشاهير مع 
رصد ردات فعلهم في مواقف معينة.

وبســؤاله عن طموحاتــه، قال 
خالد: في الكويت ال يوجد منتجون 
لـ «اليوتيوب» وهذه مشكلة كبيرة 
تواجهنا، وأســعى مــن خالل قناة 
«قرطاس» الى تقدم أعمال فنية على 
هذا املوقع الشهير تنافس التلفزيون 
والسينما وتصل الى العاملية، أعمال 
تكــون عالية اجلودة وحتمل قيما 
ورساالت مفيدة للناس، مكمال: احب 
جمهور «اليوتيــوب» ألنه متذوق 
اكثر من «انستغرام»، وألنه جمهور 
فنــي بالفعل ويدعــم العمل اجليد 
بالتعليقات واالقتراحات املناسبة 
بعيــدا عــن االنتقــادات اجلارحة، 
وأنا أســتمتع بطــرح أعمالي عبر 
«اليوتيوب» والذي اجته اليه اغلب 

املشاهير.
اجلدير بالذكر أن فيلم «الباص» 
مــن إخراج وإنتــاج خالد اجلدي، 
فكرة: علي رضا، ومتثيل: عبدالعزيز 
احلسن وســارة الكويتية وأنوار 
السبيعي وهاجر العطوان وقنوت 
وغنى وملوك العنزي، طيبة مبارك 
وميســاء القداح، ابيار وملار علي، 
منــار العديلة، ماريــا وجلني املال، 
حور العني املرجان، ريناد محمد، 
جلني وهيب، هناء السعيدين، ماريا 
احلداد، والغال املطيــري، وتنفيذ 
طاقم العمل: مشــعل العوام وبدر 
العمر وجيهان علي وسعد الشمالن 
وزينب سالم وبجاد محمد، والفيلم 
مقتبس من قصة واقعية، وتدور 
أحداثه حول أسرة تفقد ابنتها التي 
ينساها السائق داخل باص املدرسة 
فتجد نفسها محبوسة وحيدة في 
الوقت الذي ينشغل والدها بعمله 
ووالدتها بصديقاتها، فيكتشــفان 
غيابهــا وتبدأ رحلــة البحث عنها 
حتى يجدها والدها بعد صراع مع 

الوقت.

فيلم جديد يطرحه اجلمعة على «يوتيوب» ويراهن على جناحه

ملشاهدة الڤيديو

تكلفة اإلنتاج من أسباب توجهي إلى موقع «يوتيوب» 
جديدي «مطبخ زيونة» و«ردة فعل» وسيعرضان في رمضان

ال توجد سينما بالكويت هي فقط محاوالت وعروض شبابية

بوستر فيلم «الوباء»

«اإلعالم» لم تنَع سليم سالم!
مفرح الشمري

رحيل اإلعالمي سليم سالم، معد البرنامج 
الشهير اإلذاعي «أخبار جهينة» أول من أمس، 
كان مثل الصدمة على أسرة البرنامج، ولكن 
املستغرب أن وزارة اإلعالم لم تنَع هذا الرجل 
الذي قدم إلى الكويت في عام ١٩٦٣ وعمل 
بها في الصحافة إلى أن مت تكليفه في عام 
١٩٧٣ بإعداد برنامج ثقافي يبث عبر اإلذاعة، 
فظهر الى النــور برنامج «أخبار جهينة» 
واملســتمر في بثه بإذاعة الكويت منذ ٤٥ 
عاما ويســتعد لدخول موسوعة غينيس 

كأطول برنامج إذاعي يبث بشكل يومي.
الراحل سليم سالم «أبو مهيار» يعشق 
الكويت وأهلها بعد هذه املســيرة الكبيرة 
ويعتبرهــا األقــرب إلــى قلبــه، لذلك من 
املفتــرض أن وزارة اإلعالم تنعيه، تقديرا 

ملا قدمه هذا الرجل بني أروقتها!

نادين جنيم.. «عشرين عشرين»

بيروت - بولني فاضل

شخصيتان جتسدهما الفنانة نادين 
نســيب جنيــم في مسلســل «عشــرين 
عشرين» املرتقب عرضه في شهر رمضان، 
إحداهمــا شــخصية نقيــب في شــعبة 

املعلومات وتدعى «سما»، والثانية امرأة 
لها قضيتها املختلفة، حيث تظهر مرتدية 
احلجــاب، وقــد أفرجت شــركة الصباح 
لإلنتاج عن بوســتر العمــل وتظهر فيه 
نادين في احلجاب مع شريكها في البطولة 

املمثل السوري قصي خولي.

مدرسة إعالمية
نعت اإلعالمية القديرة 
ســلوى حســني برسالة 
إلى «األنباء» جاء  أرسلتها 
فيها: هي حياة اإلنســان 
ال ميلك ميــالداً وال موتاً 
وال بعثاً، ومــا بني امليالد 
واملوت رحلة عمل وذكريات، 
وأستاذنا سليم سالم، غفر 
اهللا له، مازال يتراءى أمامي 
ما قبل الغزو بابتســامته 
الوادعة ونبــرات صوته 
الهادئة وهو يحدثني عن 

كيف يصول ويجول بني أجهزة التيكرز 
كل يوم ليلتقط موضوعات «أخبار جهينة» 

طازجة.

كان إعدادا شاقا في زمن 
الالإنترنت وغوغل وثورة 
التكنولوجيــا املعلوماتية، 
وبني السهل املمتنع والدرامي 
واملنوع، كان يصوغ حوارا 
رفيع الطراز بني املقدمني، 
وُكتب لـــ «أخبار جهينة» 
االستمرار بفضل عبقرية 
اإلعداد وليس النقل الفج.

رحم اهللا جيالً عشــق 
عمله وتعــب إلبرازه في 
أجمل حلة وترك لنا مدارس 
إعالمية نرجو أن يتعلم منها جيل القص 
واللزق دون معنى.. رحم اهللا أستاذنا سليم 

سالم.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

متحف كويتي من ١١ حرفًا

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

متحف طارق رجب

مي عز الدين

سدةابارحمم

لبهـجحشاملت

اررتلملريع

خطىمماسفحا

لتقاشءدرتش

خاتععلوكسق

تءلااردضما

اامتفرىضري

فشقفتسهـبحي

انىارحلمجر

ساولارءارح

مبرختاوامس

١ - إكثار - جواب، ٢ - عليل - منزل، ٣ - تخضان 
أنانية، ٦ - من  - نيشان، ٤ - كثير، ٥ - عكس 
مشتقات احلليب - علم مؤنث - متشابهان، ٧ - 
يقبالن - من الشجر (معكوسة)، ٨ - شعوب - أسرة 
- عملة آسيوية، ٩ - يدخل - والدتي، ١٠ مهرجان 

تسويقي كويتي.

عاشق
روى
سدة

بر
يرضى

يحبه
جمل

مر
سماوات

ارتفاع

حرائر
خالف

هر
ملتقى

انشاءات

محراب
اجتماعات

سر
شمائل
خلخال

السدود
مسافات

ركض
مستحيل

شمل

١ - من القارات، ٢ - فاقة - لقياس السوائل، ٣ 
- علبة السرعات بالسيارة (معكوسة) - املتعب 
(معكوسة) ٤ - آمال - يبس، ٥ - غنى، ٦ - من 
األوقات، ٧ - حجر كرمي (معكوسة) - جمعا، 
٨ - من الفنون - متشابهان، ٩ - ظلمي، ١٠ - 

غيمة - نعس.

أفقياً: عموديًا:
١ - افراط - رد، ٢ - سقيم - دار، ٣ - ترجان - 
وسام، ٤ - جم، ٥ - إيثار، ٦ - لنب - رلى - و و، ٧ 
- يرضيان - سرو (معكوسة)، ٨ - أمم - أهل - ين، 

٩ - يلج - أمي، ١٠ - هال فبراير.

١ - أستراليا، ٢ - فقر - برميل، ٣ - جير (معكوسة) 
- املضنى (معكوسة)، ٤ - أماني - جّف، ٥ - ثراء، ٦ - 
النهار، ٧ - أرجوان (معكوسة) ـ ملا، ٨ - رسم - ي ي، 

٩ - جوري، ١٠ - دمية - وسن.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

املوسوعة الثقافية الكبرى

الدولة الطولونية

دولة إسالمية، حكمت مصر وسورية في 
الفترة من عام ٨٦٨ حتى ٩٠٤، أسسها أحمد 
بن طولون (٨٣٥ - ٨٨٤)، الذي ولد بسامراء 
العراقية، وعّينه اخلليفة العباسي واليا على 
مصر عام ٨٦٨، فأعلن استقالله بها عام ٨٧٧، 
وورثها بنوه من بعده، وأحلق بها سورية، وقد 
شّيد مبصر مدينة القطائع، معتبرا إياها عاصمة 
لدولته، كما شيد بها مسجده الكبير. خلفه ابنه 
خمارويه في احلكم، عام ٨٨٤، فوّسع نطاق 
دولته، كما تزوج اخلليفة العباسي املعتضد 
باهللا ابنته قطر الندى. ثم خلفه ابنه أبو العساكر 
ثم أبو موسى هارون، ثم أبو املناقب شيبان 
الذي سّلم السلطة أو احلكم حملمد بن سليمان 

قائد املكتفي باهللا العباسي عام ٩٠٤.
وعد بلفور

هذا الوعد هو بداية مأساة فلسطني وضياعها، 
الثاني من نوفمبر عام ١٩١٧،  وقد صدر في 
عندما أعلن وزير خارجية بريطانيا وقتها، 
أرثر جيمس بلفور (١٨٤٨ ـ ١٩٣٠)، في صورة 
خطاب إلى لورد روتشيلد، أحد أثرياء وزعماء 
اليهود في أوروبا، جاء فيه: «إن حكومة جاللة 
امللك تنظر بعني العطف الى تأسيس وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطني، وستبذل جهدها 

لتسهيل حتقيق هذه الغاية...».

من كتاب: املوسوعة الثقافية الكبرى ـ  مجدي سيد عبدالعزيز

عالم الصحة

ما الذي ميكن أن يفعله ٥٠٠ ملغرام من الهيل بجسمك؟ 

بذور وزيوت ومستخلصات الهيل لها خصائص 
طبية رائعة، وقد استخدمت في الطب التقليدي 

لعدة قرون، إذ حتتوي على اآلتي: 
٭ مضادات األكسدة ومدرة للبول وقد تخفض 
ضغط الدم، لذا فهي مفيدة للذين يعانون من 
ارتفاع ضغط الدم، في إحدى الدراسات أعطى 
الباحثون ٣ غرامات من مسحوق الهيل يوميا 
إلى ٢٠ بالغا مت تشخيص إصابتهم بارتفاع 
ضغط الدم، بعد ١٢ أسبوعا انخفضت مستويات 
ضغط الدم بشكل ملحوظ إلى املعدل الطبيعي.
٭ قد يحتوي على مركبات تساعد في محاربة 
ومقاومة اخلاليا السرطانية، اذ تشير األبحاث 
التي أجريت على اخلاليا السرطانية البشرية 
والهيل إلى نتائج جيدة، أظهرت إحدى الدراسات 
أن مركبا معينا في الهيل منع خاليا سرطان 

الفم في أنابيب االختبار من التكاثر.
٭ قد يقي من األمراض املزمنة بفضل التأثيرات 
املضادة لاللتهابات املتوافرة فيها، حيث وجدت 
إحدى الدراسات أن مستخلص الهيل بجرعات 
٥٠-١٠٠ ملغم لكل كيلو غرام من وزن اجلسم 
التهابية  أربعة مركبات  كان فعاال في تثبيط 

مختلفة على األقل في الفئران.
٭ قد يساعد في حل مشاكل اجلهاز الهضمي 
الهيل منذ  إذ يستخدم  القرحة،  مبا في ذلك 
آالف السنني للمساعدة في الهضم. غالبا ما يتم 
مزجه مع توابل طبية أخرى لتخفيف االنزعاج 

والغثيان والقيء.
٭ قد تكون لها تأثيرات مضادة للجراثيم وتعالج 
االلتهابات، حيث تظهر األبحاث أن مستخلصات 
الهيل والزيوت األساسية حتتوي على مركبات 
تقاوم العديد من السالالت الشائعة من البكتيريا 
منها بكتيريا E. coli وStaphylococcus التي قد 

تسبب التسمم الغذائي.
٭ قد يحسن الهيل التنفس واستخدام األكسجني، 
كما أنه قد يخفض مستويات السكر في الدم 
وفقدان الوزن، حيث وجدت دراسة أجريت على 
امرأة تعاني من السمنة املفرطة ومرض   ٨٠
السكري وجود صلة بني الهيل وانخفاض محيط 
الفوائد  اخلصر بشكل طفيف، ومع ذلك هذه 

احملتملة محدودة.
 توصي معظم املكمالت بتناول ٥٠٠ ملغم من 
مسحوق الهيل أو مستخلصه مرة أو مرتني يوميا.

عن إدارة  التغذية املجتمعية في مستشفى توام
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١٠ دنانير رسوم فتح ملف للشركات و٥ دنانير للتجديد و١٠ إلصدار هوية مندوب و٥ للتجديد٥٠٠ دينار شهادة العالمة التجارية األجنبية.. و٢٠ دينارًا إلصدار مشغوالت األحجار 

حالة من الترّقب ينتظرها العاملون املعفون من الدوام والعاملون عن ُبعد خالل جائحة «كورونا»لرؤساء الفرق واملديرين.. ٧٠٪ نسبة االمتياز و٣٠٪ جيد جدًا واالعتماد من جلنة القياديني

القطاع النفطي يبدأ بتقييم العاملني.. و١٠٪ الزيادة السنوية كحد أقصى
أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر نفطية مسؤولة أن 
مؤسسة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة بدأت من 
يوم االثنني املاضي بإعداد 
التقييم السنوي للعاملني 
في القطــاع النفطي، وذلك 
عبر فتح السيستم اخلاص 
بعملية التقييــم في نظام 
أوراكل اخلاص بالشــؤون 
اإلداريــة، مشــيرة الى أن 
النســب املمنوحة «كوتا» 
واخلاصــة بالتقييم خالل 
السنة املالية احلالية ٢٠٢٠ 
/٢٠٢١ مت توزيعهــا لتكون 
من املوظفني من الدرجة ١٧ 
فما دون مــن قبل الرئيس 
املباشــر ورئيــس الفريق 

واعتماد مدير الدائرة.
أن  املصــادر  وذكــرت 
توزيع نسب العاملني على 
مســتويات األداء املعدلــة 
للعاملني ستصبح ١٥٪ من 
إجمالــي العمــال (امتياز) 
و٧٠٪ من اإلجمالي لدرجة 
(جيد جدا) و١٥٪ جيد وما 
دون ذلك من التقييم، ويهدف 
نظام تقييم األداء (الزيادة 
الســنوية) للعاملــني فــي 
القطاع النفطي، إلى تقييم 

والتي تتراوح بني ٢٫٥٪ كحد 
أدنى و١٠٪ كحد أقصى.

وقالت إن السنة املالية 

العــودة التدريجيــة الــى 
الطبيعية وجلوء  احليــاة 
أغلب الشركات النفطية الى 

العمل عن ُبعد من املنزل إال 
أنه لم يصل الى الشركات 
النفطية أي توجيهات من 
«مؤسســة البترول» حول 
آلية التعامل مع تلك الفئات 
املستثناة من حيث التقييم 

السنوي.
ومن املقرر أن تنتهي كل 
الشركات النفطية من تقدمي 
التقييم السنوي للعاملني 
بعد منتصف شــهر مارس 
اجلاري، وذلك عقب متديد 
أسبوع لتالفي الصعوبات 
املوجودة في برنامج التقييم 

على احلاسب اآللي.
من جانــب آخر، حذرت 
النقابات النفطية من وقوع 
العاملــني  أي ظلــم علــى 
خصوصا بعــد ورود عدة 
شكاوى للنقابات بخصوص 
التقييم السنوي، مؤكدة عدم 
التهــاون مع أي مســؤول 
يتعســف مــع املوظف في 
عدم منحــه تقييم الكفاءة 
املســتحق، وان النقابة لن 
تتــردد في أي إجراء يكون 
في مصلحة املوظف وحفظ 
حقوقــه أمام أي مســؤول 

عابث بحقوق املوظفني.
جلنة التظلمات

وتلجأ الشركات النفطية 

انتشــار  احلاليــة ورغــم 
جائحة كورونا وتخفيض 
نسب الدوام حسب مراحل 

إعطاء العديد من العاملني 
استثناء من الدوام في مقر 
العمل مع إعطائهم إمكانية 

الى تشكيل جلنة للنظر في 
تظلمات التقييم السنوي، 
وذلك ســعيا منهــا حلفظ 
ومكتـــــسبات  حقـــــوق 
العاملــني لديها، حيث يتم 
استقـــبال التظــلمات بدءا 
مــن منتصف شــهر أبريل 
املقبل ويتــم تقدمي العامل 
بالتظلم من خــالل تعبئة 
النمــوذج املعــد لذلــك في 

النظام اآللي.
جتــدر اإلشــارة الى أن 
عناصر التقييم تتكون من 
٣ عناصــر رئيســية، هي: 
الرئيسية،  األداء  مؤشرات 
معاييــر األداء والكفــاءات 

السلوكية.
مزايا التقييم

كمــا هــو معلــوم داخــل 
فــإن كل  النفطــي،  القطــاع 
العاملــني يعتمــدون علــى 
الذي يتم  التقييم الســنوي 
تنفيذه قبل نهاية السنة املالية 
وليتم حتديد املزايا التالية:

الســنوية  الزيــادة   -١
للعاملني على سلم الدرجات، 
الزيــادة وفق  ويتم منــح 

مستويات األداء.
٢- املكافأة التشجيعية 

(البونص).
٣- املكافأة الفورية.

توزيعه النسب املعّدلة ١٥٪ ممتاز و٧٠٪ جيد جداً و١٥٪ جيد وأقل

أداء املوظــف كمــًا ونوعــًا 
وإجنازه ألهدافه والنتائج 
املتوقعة في الوقت احملدد 
وفي إطار نظم وأخالقيات 
وقيم العمل خالل الســنة 

املالية.
وأشارت الى أن مؤسسة 
البترول الكويتية قررت أن 
يكون تقييم رؤساء الفرق 
واملديريــن خارج النســب 
آنفــا للعمال ما  املذكــورة 
الدرجــة ١٧، حيــث  دون 
سيكون التقييم بنسب ٧٠٪ 
من إجمالي رؤســاء الفرق 
واملديرين بنسبة ٧٠٪ على 
أن يكون ٣٠٪ من اإلجمالي 

لدرجة جيد جدا.
ويتــم تقييــم رؤســاء 
الفرق من قبل مدير الدائرة 
واعتمــاد نائــب الرئيــس 
التنفيــذي نائــب العضو 
املنتــدب املعني، أما تقييم 
األداء للمديريــن فيتم من 
قبل نائب الرئيس التنفيذي، 
نائب العضو املنتدب املباشر 
ومن ثم الرئيس التنفيذي 
وبالتالي يعرض على جلنة 

القياديني في املؤسسة.
وكشــفت املصــادر أنه 
بناء على التقييم السنوي 
سيتم منح الزيادة السنوية 
للعاملني في القطاع النفطي 

«الطيران املدني»: ٢٨٨ راكباً وصلوا
إلى مطار الكويت على منت ٢٤ رحلة

باهي أحمد 

كشفت إحصائية صادرة عن اإلدارة 
العامة للطيران املدني، حصلت «األنباء» 
على نسخة منها، عن وصول ٢٨٨ راكبا 
مسافرا الى مطـــــار الكـــــويت الدولي 
خالل الفترة من ٢١ فبراير املاضي وحتى 
١ مارس اجلــــــاري وذلــك على منت ٢٤ 
رحلة من ١٣ وجهة مختلفة تضمنت دول: 
البحرين، بنغالدش، اثيـــــوبيا، أملانيا، 
الهنــد، لبنــان، نيبــال، ســلطنة عمان، 
باكستان، قطر، الســعودية، سريالنكا، 

واإلمارات.

وأوضحت االحصائية أن عدد املغادرين 
من مطار الكويت الدولي خالل تلك الفترة 
بلغ ٢٢٦٣ راكبا، بينما كان عدد املسافرين 
الترانزيــت ٢٦٤ راكبــا، بإجمالي حركة 
مسافرين عبر مطار الكويت بلغت ٢٨١٥ 

مسافرا على منت ٤٩ رحلة.
وتأتي هــذه االحصائية بالتزامن مع 
تنفيذ قرارات الطيران املدني مبنع دخول 
غير املواطنني الى مطار الكويت الدولي، 
وبدء تنفيذ قرار احلجر املؤسســي على 
القادمني الى البالد من خالل التسجيل في 
منصة كويت مسافر ملدة ٧ أيام، باإلضافة 

إلى ٧ أيام أخرى حجر منزلي.

«التمويل األخضر» في اخلليج فرص استثمارية بتريليوني دوالر
محمود عيسى

أجمــع خبــراء في شــركة 
ستراتيجي اند الشرق األوسط 
على ان احلكومات والشركات 
التعــاون  فــي دول مجلــس 
اخلليجي تركز على االستدامة 
البيئية، لكن القطاع املالي لم 
يواكب هذا التطور حتى اآلن.

وحتدث اخلبراء عن التمويل 
األخضر، حيث قالوا انه ميكن 
أن يساعد على تطوير الهيكل 
واآلليات الصحيحة في إطالق 
فرص استثمار هائلة في املنطقة 
تصل الى ٢ تريليون دوالر من 
النمو االقتصادي باإلضافة الى 
أكثر من مليون وظيفة بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وعــالوة علــى ذلــك، فإن 
الــذي  األخضــر،  التمويــل 
النمــو  حتقيــق  يســتهدف 
االقتصادي مع احلد من التلوث 
وانبعاثات الغازات، ينظر في 
التأثير البيئي لالستثمارات إلى 
جانب العوائد املالية البحتة، 
ميكن أن تسرع أهداف املنطقة 
في التنويع االقتصادي وخلق 
فرص العمل، وإذا مت تنظيمها 

 ESG واالجتماعيــة واحلوكمة
بعناية.

ويقوم أكبر مديري األصول 
التأمني وبورصات  وشــركات 
األوراق املالية في العالم بإعادة 
توجيه املوارد على نطاق واسع 
نحو االستثمارات املستدامة، 
مــع مــا يترتب علــى ذلك من 
آثــار عميقة علــى احلكومات 

واملستثمرين والشركات.
وميكــن ان يســاعد هــذا 
النــوع مــن االســتثمار فــي 
معاجلة االنخفــاض احلاد في 
االســتثمار األجنبــي املباشــر 
الذي شــهدته املنطقة مؤخرا. 

مبقدار ٢٫٥ إلى ٣ مرات في دول 
التعاون مقارنة باملتوســطات 

العاملية.
املشــاريع  تكــون  وقــد 
علــى  القائمــة  التقليديــة 
الهيدروكربونات في املنطقة أقل 
جاذبية من حيث جذب التمويل 
األخضر، ولكن الفرص الناشئة 
فــي مجــال الطاقــة املتجددة 
واحتجاز الكربون واالستفادة 
منه مطلوبة بشكل كبير، ومن 
األولويات األخرى إنشاء هيئة 
اســتثمار خضراء جديدة، مع 
حتديد فوائد االستثمار األخضر 
من حيث التنويع االقتصادي 

والنمو.
وحدد اخلبــراء ٦ قطاعات 
رئيســية غير نفطية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي هي 
قطاعات الطاقة، واملياه، والبناء، 
سهولة التنقل، والغذاء، وأخيرا 
إدارة النفايات. وقدروا أن تصل 
مساهمة الناجت احمللي اإلجمالي 
التراكمي لهــذه القطاعات إلى 
٢ تريليون دوالر حتى ٢٠٣٠. 
ومع التوسع في هذه القطاعات 
ميكن أن تضيف أكثر من مليون 

وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠.

في العقود السابقة، كان بإمكان 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
جــذب املســتثمرين األجانــب 
الباحثني عن الهيدروكربونات 
التكلفــة لقطاعات  منخفضــة 
مثل البتروكيماويات والتكرير. 
ومع زيادة التدقيق في املخاطر 
البيئية واملجتمعية واحلوكمة 
ESG، تراجعت شهية املستثمرين 
لهذه الصناعات بشكل متناسب، 
إلــى انخفــاض فــي  مــا أدى 
االســتثمار األجنبي املباشــر. 
وبحســب البنــك الدولي، فإنه 
يقاس كنسبة مئوية من الناجت 
احمللي اإلجمالي، فقد انخفض 
هذا االستثمار في دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي بنحو ٤٠ 
ضعفا على مدار العقد املاضي.

ولتعويض ذلك ميكن على 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
االستفادة من ميزتها التنافسية 
اجلديدة - وهي املوارد املتجددة 
التكلفــة للغايــة.  منخفضــة 
وطبقا ألرقام الوكالة الدولية 
للطاقة املتجددة ووكالة الطاقة 
إنتاج  الدوليــة، فــان تكلفــة 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
والهيدروجني األخضر أرخص 

«ستراتيجي اند»: احلكومات والشركات بدول التعاون تركز على االستدامة البيئية

بشكل صحيح، ميكن أن جتتذب 
االستثمار األجنبي.

وقــال اخلبراء انه من أجل 
حتويل هذه الفرصة الى حقيقة 
واقعــة، يجب علــى حكومات 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
التركيــز علــى مجموعــة من 
األولويــات يتصدرهــا وضع 
وتفعيل سياســات االستدامة 
األولويــة  أصبحــت  التــي 
املجتمعية الرئيسية في جميع 
أنحــاء العالم، حيــث ال تتخذ 
املؤسســات املالية الرئيســية 
اليوم قــرارات االســتثمار إال 
بعد دراســة املخاطــر البيئية 

«التجارة» حتدد رسوم فحص وحتليل ودمغ املعادن الثمينة
اخلتم والتي حتمل أرقاما متسلسلة 
العالمة  اعتماد  و٥٠٠ دينار شهادة 

التجارية األجنبية.
وحول رسوم تسجيل الشركات 
واملؤسسات، جاء في القرار ان فتح 
امللف حدد لــه ١٠ دنانير، وجتديد 
امللف ٥ دنانير سنويا، و١٠ دنانير 
إلصدار هوية منــدوب، و٥ دنانير 

سنويا لتجديد هوية مندوب.
وعن رســوم فحــص وحتليل 
الساعات، جاء في القرار انه مت حتديد 
٥٠ فلســا للغرام لفحص وحتليل 
الساعات البالتينية وفحص وحتليل 
الساعات الذهبية، و١٠ فلوس لفحص 
األغرام للساعات الفضية، و١٠٠ فلس 
املطعمة  البالتينية  للساعات  للغرام 

باألملاس.
القــرار ضمن مادته  وجاء في 
اخلامسة ان تلك الرسوم ال تسري 
على كل اإلجراءات التي تطلبها اجلهات 
احلكومية بناء على كتاب موجه لوكيل 
وزارة التجــارة والصناعة، ويلغى 
القرار رقم ١٥٢ لســنة ٢٠٢٠ بشأن 
حتديد الرسوم املستحقة مقابل فحص 
وحتليل ودمغ املعادن ويتم العمل به 

من تاريخ ١ ابريل ٢٠٢١.

الطلب  رســوم مضاعفة ١٠٠٪ عن 
املستعجل لفحص ووسم مشغوالت 
املعادن الثمينة بشرط أال يزيد وزن 
املشغوالت على نصف كيلو غرام وال 
يزيد عدد املشغوالت على ١٠٠ قطعة.
وفــي املادة الرابعــة من القرار 
الشهادات واخلدمات  تعتمد رسوم 
االخرى، حيث حتســب رسوم ٢٠ 
دينارا إلصدار شهادات مشغوالت 
االحجار ذات القيمة، و١٠ دنانير رسوم 
عهدة طرود ركاب ترانزيت املطار ملدة 
تزيد على ٤٨ ساعة، و١٠ دنانير عن 
كل يوم للطرد الواحد رسوم أرضية 
اخلزينة للطرود املنجزة بعد مرور 
٧٢ ســاعة من اجنازها، و١٠ دنانير 
رسوم التراخي في اجناز معامالت 
التخليص اجلمركي ملدة تزيد على 
٧٢ ساعة، و١٠ دنانير رسوم إفراج 
التجارة، و٥ دنانير عن كل شــحنة 

رسوم شهادة تصدير.
وحول رسوم الشهادات واخلدمات 
األخرى، فإنه مت حتديد مبلغ ٤ دنانير 
رســوم إصدار كشــف مشغوالت 
لتخليص البيان اجلمركي و٤ دنانير 
لكل صفحة إلصدار شهادة سبائك 
واملاركات واملعادن الثمينة املعفاة من 

القانوني، يستوفى كامل رسوم الدمغ 
وتضاعف الرسوم املقررة في حالة 
اعادة حتليل املشغوالت غير  طلب 
القانوني وحتصل  للمعيار  املطابقة 

لكل قطعة من فحص وحتليل ودمغ 
األصناف املالية املطلية بأنواعها.

وفي حالة تكسير او عادة تصدير 
للمعيار  املطابقة  املشــغوالت غير 

القيمــة االخــرى واألحجار  ذات 
االصطناعية. وحتديد رســوم ٥٠٠ 
فلس لكل مسباح من مسابيح االحجار 
الكرمية االصطناعيــة و١٠٠ فلس 

القيمة املفككة، ورسوم دينارين للغرام 
أو كسوره للفحص التحليلي ألحجار 
األملاس، ودينار واحد للغرام كرسوم 
للفحص التحليلي لألحجار ذات القيمة 
االخرى، و٢٠٠ فلس للغرام للفحص 

التحليلي لألحجار االصطناعية.
وحول رســوم فحص وحتليل 
ودمغ مشــغوالت املعــادن الثمينة 
واالحجار ذات القيمة، جاء في القرار 
انه مت حتديد رسوم تقدر بـ ٥٠ فلسا 
للغرام لكل من فحص وحتليل ودمغ 
املشغوالت البالتينية وفحص وحتليل 
ودمغ املشغوالت الذهبية، و١٠ فلوس 
لفحص وحتليل ودمغ املشــغوالت 
الفضية، و١٠٠ فلس للغرام لفحص 
وحتليل ودمغ املشغوالت البالتينية 
املطعمة باألملاس، و٥٥ فلسا للغرام 
لفحص وحتليل ودمغ املشــغوالت 

الفضية املطعمة باألملاس.
كما اشــتمل القرار على حتديد 
رسوم تقدر بنحو ٧٠ فلسا للغرام 
لفحص وحتليل ودمغ املشــغوالت 
البالتينية املطعمة باألحجار ذات القيمة 
االخرى واالحجار االصطناعية، و٢٥ 
فلسا للغرام لفحص وحتليل ودمغ 
املشغوالت الفضية املطعمة باألحجار 

أحمد مغربي

أصدرت وزارة التجارة والصناعة 
قرارا وزاريا بشأن حتديد الرسوم 
املستحقة مقابل فحص وحتليل ودمغ 
املعادن الثمينة واالحجار ذات القيمة 

واصدار الشهادات.
وحسب املادة الثانية من القرار، 
تعتمد رسوم فحص وحتليل ودمغ 
املعــادن الثمينة للغــرام الواحد او 
الرسوم  القرار  كسوره، حيث قدر 
بـ ٥٠ فلســا للغرام الواحد او اقل 
البالتينية  للمشغوالت والســبائك 
واالصناف غير املشــغولة، وكذلك 
الذهبية  للمشــغوالت والســبائك 
واالصناف غير املشغولة، و١٠ فلوس 
للغرام الواحد للمشغوالت والسبائك 

الفضية واالصناف غير املشغولة.
وحول فحص االحجار ذات القيمة 
املفككة، جاء في القرار ان الفحص 
املبدئي ألحجار األملاس املفككة بقيمة 
رسوم دينار واحد للغرام الواحد، و٥٠ 
فلسا للفحص املبدئي لألحجار ذات 
املفككة، و٥٠ فلسا  القيمة االخرى 
للغرام الواحد أو كســوره للفحص 
املبدئــي لألحجار االصطناعية ذات 

«األنباء» تنشر القائمة كاملة.. ويبدأ سريانها في ١ أبريل ٢٠٢١

خالل الفترة بني ٢١ فبراير و١ مارس ٢٠٢١
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العملة اللبنانية تفقد ٨٥٪ من قيمتها

البنك األهلي السعودي.. والدة عمالق مالي 

وكاالت: هوت العملة اللبنانية أمس 
باجتــاه مســتوى ١٠ آالف ليــرة مقابل 
الدوالر وهو مستوى متدن غير مسبوق 
للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي 
أفضى إلى تفشي الفقر واالضطرابات.

وأدى االنهيار الذي بلغ مدى لم تشهده 
لبنان من قبل لفقد العملة اللبنانية نحو 
٨٥٪ مــن قيمتها في بلد يعتمد بشــكل 

كبير على الواردات.
وارتفعت أســعار العديد من السلع 
االستهالكية مثل احلفاضات واحلبوب 

لثالثة أمثالها.

وفشل الساسة في االتفاق على خطة 
إنقاذ منذ اندالع األزمة في ٢٠١٩ إذ توقفت 
تدفقات الدوالر وانتشرت االحتجاجات 

في البالد.
وقال اثنان من املتعاملني بالعملة في 
السوق غير الرسمية التي أضحت املصدر 
الرئيسي للسيولة، بعد أن توقفت البنوك 
عن صرف دوالرات، إن سعر الدوالر بلغ 
١٠ آالف ليرة (أمس)، فيما ذكر ٣ آخرين 
إن العملة األميركية سجلت ٩٩٠٠ ليرة.
وهــذا يعني أن احلــد األدنى لألجر 
الشهري في لبنان يوازي نحو ٦٨ دوالرا.

والمســت العملة مستويات متدنية 
آخر مــرة قرب ١٠ آالف ليرة في صيف 
٢٠٢٠ ما أشــعل احتجاجات اســتمرت 
أسابيع قبل انفجار هائل في مرفأ بيروت 
في أغســطس دمر مناطق واســعة في 

العاصمة.
ويأتي االنخفاض القياسي في سعر 
الصــرف (أمــس) الثالثاء غــداة إعالن 
مصــرف لبنان بــدء مراجعــة أوضاع 
البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من 
أجل زيادة رأسمالها، ضمن خطة إلعادة 

هيكلة القطاع املصرفي.

وكاالت: أعلن البنك األهلي 
التجاري ومجموعة ســامبا 
املالية أمس تصويت مساهمي 
البنكني باملوافقة على عملية 
التاريخية بهدف  االندمــاج 
تأســيس عمــالق مصرفــي 
وطني في السعودية وقوة 
إقليمية. وســيطلق  ماليــة 
علــى البنــك اجلديــد اســم 
الســعودي»  «البنك األهلي 
ومن املخطط أن يبدأ البنك 
الهيــكل  حتــت  عملياتــه 
التنظيمــي واالســم اجلديد 
بتاريخ األول من أبريل املقبل.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
أن  (واس)  الســعودية 
تصويــت املســاهمني جــاء 
بعد اكتمال النصاب النظامي 
خالل اجتماع اجلمعية العامة 
غير العادية لكل من البنكني، 
حيث صوت مساهمو البنك 
التجاري ومجموعة  األهلي 
سامبا املالية بأغلبية كبيرة 
باملوافقة على اندماج البنكني.

ويأتي تصويت املساهمني 
بعــد احلصول علــى جميع 
املوافقات التنظيمية الالزمة، 
مبا في ذلــك احلصول على 

البنــك األهلــي  وســيتمتع 
الســعودي بحصة سوقية 
تبلغ ٣٠٪ تقريبا وفق جميع 
املؤشــرات االقتصادية، كما 
سيوفر توحيد أعمال البنكني 
نطاق أعمال أوسع، ومشاركة 
أكبر ألفضل املمارســات في 
املجال، وتنمية غير محدودة 
للكفاءات واملواهب الوطنية.
وبتاريخ إمتام االندماج، 
ســيتم إلغــاء إدراج أســهم 
مجموعة ســامبا املالية من 
الســوق املالية الســعودية 
(تداول) وسيتم نقل جميع 
أصولها والتزاماتها إلى البنك 

األهلي السعودي.
والكيــان اجلديــد الــذي 
ســيكون األكبر في اململكة، 
وأحد أكبر البنوك في الشرق 

األوسط، بحجم أصول يقارب 
٨٩٦ مليار ريال، سيكون أول 
بنك سعودي يقترب من نادي 
أكبر مائة بنك في العالم من 
حيــث األصول، والتي تزيد 
أصولهــا على ربع تريليون 
دوالر، وفقا لـ «العربية.نت».

وسيصعد الكيان اجلديد 
مبحفظة القروض والسلف 
من ٣٤٧ مليار ريال لدى البنك 
األهلي - وهو البنك الدامج 
- إلى ٥٠٣ مليارات ريال في 
الكيان اجلديد بعد االندماج.

كذلك سترتفع الودائع من 
٤١٦ مليار ريال لدى األهلي، 
إلى نحو ٦٢٤ مليار ريال في 
الكيان اجلديد بعد االندماج، 
وبذلك تقارب نسبة القروض 
إلى الودائع ملجموع محفظتي 

البنكني املندمجني ٨١٪.
وهذا يشير إلى أن الدمج 
سيوفر سيولة مرتفعة وقوة 
ماليــة ال تضاهــى للكيــان 
اجلديد، متكنه من اقتناص 
فــرص النمــو الكبيرة التي 
يوفرها التحول االقتصادي 
واملشــاريع  اململكــة  فــي 
الضخمة في ظل رؤية ٢٠٣٠.

عموميتا «األهلي التجاري» و«سامبا» تقّران اندماج البنكني

عــدم ممانعة البنك املركزي 
الســعودي وعــدم ممانعــة 
الهيئــة العامــة للمنافســة 
وموافقة هيئة السوق املالية، 
باإلضافة إلى موافقة السوق 
املالية الســعودية (تداول). 
وسيســهم االندمــاج فــي 
حتقيــق قيمــة كبيــرة لكل 
املعنيني من مساهمني وعمالء 
وموظفني، فضال عن تعزيز 
إســهام القطاع املصرفي في 
التنميــة االجتماعية  دعــم 
واالقتصاديــة متاشــيا مع 

رؤية اململكة ٢٠٣٠.
البنك اجلديد  وسيتمتع 
أكبــر لتســهيل  بإمكانــات 
التجــارة وتعزيز التدفقات 
النقدية من وإلى اململكة عبر 
األسواق اإلقليمية والعاملية، 

 «Intuition» ع شراكة مع «الدراسات املصرفية» يوقِّ
أعلــن مديــر عــام معهــد 
الدراسات املصرفية د.يعقوب 
الرفاعي، عن قيام املعهد بعقد 
اتفــاق مع شــركة انتويشــن 
(Intuition) وهي شركة عاملية 
رائدة في مجال حلول املعرفة 
والتعلــم اإللكتروني، حيث مت 
التعاون مع الشركة لوضع رؤية 
مشــتركة نحو تقدمي الدورات 
اإللكترونية املتخصصة لعمالئه 
من البنوك واملؤسسات املالية في 
الكويت، بهدف تطوير وحتفيز 
املتدربني في مساراتهم التعليمية 

املهنية.وأضــاف الرفاعــي في 
بيان صحافي، أن هذه االتفاقية 
تأتي في إطار اســتمرار معهد 
الدراسات املصرفية في العمل 
علــى التطويــر مــن اخلدمات 
التي يقدمها لعمالئه، ومتاشيا 
مع احلقبــة اجلديدة في مجال 
التعليم والتدريــب، واالجتاه 
نحــو حتويــل خدمــات املعهد 
نحــو الفضاء الرقمــي للتعلم 
والتدريب، وبهدف التكيف مع 
بيئة األعمال املتغيرة ومقابلة 
التحديات التي يواجهها العالم 

في ضوء جائحة «كوفيد-١٩».
شــركة  أن  إلــى  وأشــار 
حلــوال  طــورت   (Intuition)
تعليمية فريدة ومتكاملة تلبي 
احتياجات التعلم اإللكتروني، 
كما تتســم باملرونــة مع تغير 
بيئــة األعمــال، ملــا لديهم من 
خبرة واسعة وتقنيات مبتكرة 
في نشــر اخلدمات واملنتجات 
احلائزة على جوائز في العديد 
من املؤسسات العاملية واملالية 
الرائدة في العالم ألكثر من ثالثة 

عقود. 
د.يعقوب الرفاعي

«زين» شركة االتصاالت األولى
 في الشرق األوسط بالقائمة العاملية 

ملجاالت التصدي لتغير املناخ

«B» أدرجت املجموعة في مؤشرها العاملي مع تصنيف «CDP»

بدر اخلرافي: إفصاحاتنا عن اإلجراءات املناخية تعّزز شفافية عملياتنا أمام العمالء واملستثمرين

٥٦٠ مستثمرًا عامليًا بأصول ١٠٦ تريليونات دوالر يستخدمون تقاريرCDP في إستراتيجيات االستثمار
تصنيف «زين» جتاوز املتوسط اإلقليمي ألسواق آسيا وأعلى من معدالت املتوسط العاملي

CDP متثل املعيار الذهبي إلعداد التقارير والبيانات األكثر شموًال للمجتمعات االستثمارية الدولية 

أعلنــت مجموعة زين عن إدراجها في 
القائمــة العامليــة ملشــروع اإلفصاح عن 
انبعاثــات الكربــون (CDP) مع تصنيف 
متقدم في نطاق اإلدارة (B)، مما يجعلها 
شركة االتصاالت األولى في منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا التي حتوز هذا التصنيف 

في مجاالت التصدي لتغير املناخ.
 (B) وكشــفت املجموعة أن التصنيف
الــذي حصلت عليه في قائمة الشــركات 
العامليــة، التــي تقوم بالكشــف عن األثر 
البيئي لعملياتها، يتجاوز معدالت املتوسط 
العاملي «C»، كما يتجاوز املتوسط اإلقليمي 

.(D) ألسواق آسيا
وبينــت «زيــن» الشــركة الرائدة في 
مجاالت االبتكارات الرقمية بأسواق الشرق 
األوسط وأفريقيا، أنها جاءت في قائمة تضم 
٣٥٪ من شركات االتصاالت على مستوى 
العالم بتصنيفها في نطاق «اإلدارة»، وهو 
التصنيف اخلاص بعمليات اإلفصاح عن 
اإلجــراءات املناخية، إذ تعــود ثمرة هذا 
اإلجناز إلى الرؤية الشاملة، وجدية االلتزام 
الذي يبديه نائــب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للمجموعة بدر ناصر 
اخلرافــي، بتحقيق وعد «زيــن» بإحداث 
تغييرات منهجية في مشروع الكشف املبكر 
عن الكربون، وتوفير إطار شفاف لتقارير 

معاجلة تغير املناخ.
وأفصحــت «زيــن» عن أنهــا جنحت 
للعــام الثانــي علــى التوالي فــي تلبية 
املعايير واملتطلبات اخلاصة لـ «مشروع 
 ،(CDP)اإلفصاح عن انبعاثــات الكربون
إذ تعد املجموعة من الشركات القليلة في 
أسواق املنطقة التي حتمل عضوية مشروع 

.(CDP) اإلفصاح عن انبعاثات الكربون
وبصفتها عضوا نشطا في فريق العمل 
املناخي التابع لالحتاد العاملي لالتصاالت 
املتنقلة (GSMA)، بدأت مجموعة زين في 
اإلفصاح عن آثارها البيئية واســتهالكها 
للطاقــة وانبعاثاتها الكربونية من خالل 
مشــروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون 
(CDP)، وهي مؤسســة غيــر ربحية لها 
مكاتب إقليمية في ٥٠ دولة، إذ هناك اآلن 
شركات ومدن ومناطق في أكثر من ٩٠ دولة 
تقوم باإلفصاح ملؤسسة CDP، املعترف بها 
أيضا من جانب مؤشرات عاملية بارزة مثل 
مؤشــر MSCI اخلاص باحلوكمة البيئية 
 ،(ESG) واالجتماعية وحوكمة الشركات
وهو املؤشــر الذي يعكــس االحتياجات 
املتطورة للمستثمرين الذين يهدفون إلى 
إدماج مؤشرات ESGعلى نحو متزايد في 
عمليات تخصيص األصول والتقييمات.

وتدير املؤسسة العاملية نظام اإلفصاح 
العاملي للمســتثمرين والشركات، واملدن 
واملناطــق إلدارة آثارهــا البيئية، وينظر 
 CDP مجتمع االقتصاد العاملي إلى مؤسسة
على أنها متثل املعيار الذهبي إلعداد التقارير 
البيئية مع مجموعة البيانات األغنى واألكثر 
شــموال حول إجراءات الشــركات واملدن، 
ولدى هذه املؤسسة مجموعة بيانات شاملة 
حول كيفية قياس الشركات واملدن آلثارها 
البيئية وفهمها ومعاجلتها، إذ تهدف إلى 

القــوي  اهتمامهــا  زيــن  وتبــرز 
باستراتيجيتها اخلاصة باحلوكمة البيئية 
 ،(ESG) واالجتماعية وحوكمة الشركات
التي باتت تشكل أحد العوامل احملركة املهمة 
لنمو األعمال، فالشركات القادرة واملستمرة 
فــي حتقيــق النمو في مؤشــراتها املالية 
وسط عنف األزمات، كجائحة كوفيد-١٩ 
التي تشهدها األسواق العاملية، فإن التقيد 
وااللتزام مبعايير اجلودة األساســية في 
مؤشرات األداء يجذب املستثمرين للتخفيف 
من املخاطر، فاملؤسسات امللتزمة مبعايير 
احلوكمة ESG عالية اجلودة تتفوق على 

املدى الطويل.
وتتويجــا جلهودها في هــذا االجتاه، 
أدرجت مؤسسة «فوتسي راسل» مجموعة 
زين ضمن مؤشرها «FTSE٤Good» الرائد 
عامليا في قياس إسهامات وتقدم املؤسسات 
في مجاالت البيئــة والتنمية االجتماعية 
واحلوكمة، الذي يعتمد عليه املستثمرون 
في التعرف على قائمة الشركات التي تلتزم 
بتطبيق املعايير العاملية لالستدامة، لتكون 
زين شركة االتصاالت األولى في الكويت 

التي تنضم لهذا املؤشر.
ويبرز إدراج (فوتسي راسل) ملجموعة 
 «FTSE٤Good» زيــن ضمــن مؤشــرها
اهتمامهــا بتضمني مبادئ مجاالت البيئة 
والتنمية االجتماعية واحلوكمة (ESG) في 
استراتيجية أعمالها، وهي خطوة ستزيد 
مــن التزاماتها في عــالج القضايا واآلثار 
االجتماعية والبيئيــة، وتعزيز أجندتها 

اخلاصة باالستدامة.
ومن خالل محفظة خدماتها وتركيزها 
على الرقمنة، فإن مجموعة زين تســعى 
إلى إطالق العنان لالحتماالت التي توفرها 
أهداف التنمية املستدامة (SDGs)، إذ نشر 
الوعي ومعاجلة األهداف بفعالية يضمن 
أن اجلهود تتم بطريقة متســقة وفعالة، 
وقــد متحــورت الرســالة املرســومة في 
سياق تقرير االستدامة للعام ٢٠١٩ حول 
توضيح كيــف أن احللول التــي تقودها 
التحركات العملية هي التي تســتطيع أن 
تدفع جهود التغيير إلى األمام، فاإلسهام 
فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصادية، 
وحتسني األداء البيئي، وتطوير املوظفني 
هي أمور تؤدي في النهاية إلى مؤسســة 

أكثر جناحا وربحية.
جدير بالذكر أن مؤسسة CDP تتعاون 
مع عــدد كبير من الكيانــات وأصحاب 
املصلحــة في عــدد كبير مــن املجاالت، 
مثل: منظمة األعمال من أجل املسؤولية 
االجتماعية (BSR)، مجلس األعمال العاملي 
للتنميــة املســتدامة (Wbcsd)، املبادرة 
العاملية للتقارير (GRI)، مجلس معايير 
محاســبة االســتدامة (SASB)، مجلس 
 ،(CDSB) معايير اإلفصاحــات املناخية
 ،(WWF) االحتاد العاملي للحياة البرية
 ،(ACT) حتالــف الشــفافية املؤسســية
مبــادرة األهداف املســتندة إلــى العلم 
(SBTi)، امليثــاق العاملــي لألمم املتحدة 
(UNGC)، ومبــادرة األمم املتحدة حول 

.(UNCC) التغير املناخي

وفي هذا الصدد، كشــف اخلرافي عن 
أن الشراكة مع مؤسسة «CDP»، ستساعد 
زيــن في بنــاء وتعزيــز جــدول أعمالها 
االســتراتيجي اخلاص بالعمــل املناخي، 
إذ ســيتاح للمجموعة إمكانية احلصول 
على رؤى متعمقة وتوجيهات إرشــادية، 
وستكون قادرة على االستفادة من شبكة 
مؤسســة CDP التي تضم أكثر من ٩٦٠٠ 

شركة ومؤسسة.
وتابــع «بالتزامــن مــع هــذا التعاون 
مع شــريك عاملــي موثوق فيــه، فإنه من 
الضــروري أن نكثف من مبادرتنا جلعل 
التقارير البيئية وإدارة املخاطر من املعايير 
التجارية، إذ ستساعد هذه اخلطوة على 
أن يكون لنا شــركاء وموردون يلتزمون 
معنا بالكشف عن انبعاثات الكربون، وهو 
ما يعزز الطموحات للعمل املشــترك في 

التصدي لتغير املناخ».
وتعــد مجموعة زين واحــدة من بني 
شــركات االتصاالت املتنقلــة الـ ٥٠ التي 
تشــكل أكثر من ثلثي شركات االتصاالت 
املتنقلة في العالم - تلك الشركات تفصح 
اآلن عــن تأثيراتها املناخيــة وانبعاثاتها 
من غازات االحتباس احلراري عن طريق 
منظمة «CDP» املعترف بها دوليا كنظام 
إفصاح عاملي - ومن شــأن هذه اخلطوة 
أن تتيح الشفافية الكاملة للمستثمرين.

ويســهم التحــول الرقمي فــي متكني 
القطاعات األخرى من تقليص انبعاثاتها 
من الغازات املسببة لالحتباس احلراري، 
وقد بات التوسع في احللول الذكية وحلول 
الطاقة الشمسية املتجددة يحل محل املوارد 

التقليدية على نطاق عاملي.

ونــدرك أيضا أنه مــن أجل حتقيق النمو 
املســتدام، فإنه يجب علينا املشاركة في 
اجلهــود العاملية حلمايــة كوكب األرض 

واحلفاظ على موارده».
وأشــار اخلرافي إلى أن مجموعة زين 
اتخــذت خطــوات متقدمة نحــو معاجلة 
بصمتها البيئية من خالل حتديد أهدافها 
لتقليــص انبعاثــات الكربــون وتقليــل 
النفايات ونشــر الوعــي وحتديد مخاطر 
وفرص التغيــر املناخي، مبينا أنها أبدت 
التزامــا بإعــداد ســيناريوهات للتصدي 
لتغيــر املنــاخ للمســاهمة فــي احلد من 
االحتباس احلراري مبعدل ١٫٥ درجة مئوية 
أقــل مقارنة مبســتويات مــا قبل احلقبة 
الصناعية، إذ تؤمن املجموعة بشــدة بأن 
هذه االســتراتيجية ستساعد في حتقيق 
خفــض االنبعاثات الكربونيــة وتكاليف 
التشغيل، مع التخفيف في الوقت ذاته من 

املخاطر املتعلقة بالتغير املناخي.

وقــال نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
والرئيــس التنفيذي ملجموعــة زين بدر 
ناصر اخلرافي «نحن سعداء للغاية بإدراج 
اســم مجموعة زين في قائمة الشــركات 
العاملية ملشــروع اإلفصاح عن انبعاثات 
 ،(B) مع تصنيف متقدم (CDP) الكربون
وهو اعتراف يأتي في فترة تعد من أصعب 
الفترات على األسواق اإلقليمية والعاملية». 
وأوضــح قائال «اتخذت مجموعة زين 
إجراءات هادفة في اجتاه معاجلة التغير 
املناخي، وأظهرت استعدادا جادا لالستجابة 
للسياسات واإلصالحات التنظيمية، التي 
تضمنها اتفاق باريــس للمناخ في العام 
٢٠١٥، إذ يعــد اإلفصــاح عــن اإلجراءات 
املناخية مؤشرا قويا على الشفافية أمام 

العمالء واملستثمرين».
وأضاف اخلرافي قائال «ندرك في زين 
مدى احلاجة امللحة إلى معاجلة أزمة املناخ 
التــي يواجهها عاملنا فــي الوقت الراهن، 

توفيــر الــرؤى والتحليــالت التفصيلية 
لدفع اإلجــراءات العاجلــة الالزمة لعالم 

آمن مناخيا.
جديــر بالذكر أن تصنيف الشــركات 
يجرى حاليا بناء على منهجية تســجيل 
النتائج الشــفافة اخلاصة بـــ CDP التي 
تغطي: اإلفصاح الشــامل عــن التأثيرات 
البيئيــة، املخاطــر والفــرص، احلوكمــة 
واإلجراءات، الوعي باملخاطر البيئية وكيفية 
ارتباطها باألعمال، إظهار إدارة هذه املخاطر 
البيئية، وإثبات أفضل املمارسات املرتبطة 

بالقيادة البيئية.
وإذ تعمل مؤسسة CDP على تشجيع 
املستثمرين والشركات واملدن على اتخاذ 
إجراءات لبناء اقتصاد مستدام من خالل 
قياس وفهم التأثيرات البيئية، فإنها تساعد 
في توجيه الشركات باإلبالغ املستمر عن 
بياناتها املتعلقة بالعمل املناخي من خالل 
استخدام منوذج شامل يساعد في توحيد 

منهجية العمل.
ويشهد مشروع اإلفصاح عن االنبعاثات 
الكربونية (CDP) تزايدا في عدد املستثمرين 
البالغ عددهم ٥٦٠ مستثمرا بأصول تبلغ 
قيمتهــا ١٠٦ تريليونات دوالر، وأكثر من 
١٥٠ مشتريا بأكثر من ٤ تريليونات دوالر 
لإلنفــاق علــى املشــتريات ملطالبة آالف 
الشركات بالكشف عن بياناتها البيئية من 
خالل مؤسسة CDP، فعبر إشراك محافظ 
الشــركات في خطط التصــدي للمخاطر 
املتعلقة بتغير املناخ، ودعم االنتقال نحو 
مناذج أعمال منخفضة الكربون، يستطيع 
املستثمرون املشاركة في التأثير على قطاع 

الصناعة بشكل إيجابي.

جهود دولية مشتركة لتقليل املخاطر البيئية

سلسلة مبادرات للتصدي لتغير املناخ

يشــير تقرير حديث لبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية إلى 
أن العديد من األزمات احلالية تسارعت خالل العقدين األخيرين، من أهمها أزمات 
املناخ والتنوع البيولوجي، حيث يشــير تزايد معــدل االنبعاثات املغيرة للطقس 
إلى خطر يهدد بتغير مناخي ال ميكن الســيطرة عليه، لذلك بدأت الهيئات الدولية 
واملنظمات العاملية تتبنى جهودا دولية مشــتركة لتقليل املخاطر البيئية، وحتسني 

رفاهية اإلنسان واملساواة االجتماعية.
وإذ تكشــف اإلحصاءات الرسمية لألمم املتحدة أن االقتصاد العاملي تضاعف 

أربع مرات، مع حتقيق زيادة في التجارة العاملية بنحو عشر مرات على مدار الـ٢٥ 
عاما األخيرة، إال أن ذلك قابله تدهور في اخلدمات والسلع اإليكولوجية التي تعتمد 
عليها املعيشــة أو استخدمت بطريقة غير مستدامة، ويعزى هذا إلى السحب من 
املوارد الطبيعية، وإذ تســتهلك املدن حاليا النســبة األكبر من انبعاثات الكربون، 
فإن هناك حاجة اآلن إلى التخطيط الذكي للمدن نظرا ألن ٥٠٪ من سكان الكوكب 
يعيشون اآلن في اقتصاديات ناشــئة، التي تشهد حاليا حتوالت متسارعة نحو 
احلياة احلضرية، وهو ما ينذر باتساع هائل في مساحة البنية احلضرية مستقبال.

على الرغم من التحديات غير املســبوقة التي شكلتها جائحة كوفيد-١٩، فقد 
شهد هذا العام زيادة كبيرة في عدد الشركات املهتمة بالتحديات املناخية، مع زيادة 
في املوضوعات الثالثة التي يقيمها مؤشــر CDP إلى جانب املستويات العالية من 
اإلفصاح، وقد جنحت مجموعة زين في الوفاء بالتزاماتها البيئية من خالل قيامها 
بسلسلة من املبادرات املوجهة للتصدي لتغير املناخ في قطاع صناعة االتصاالت، 
إذ يبــرز إدراجها في القائمة العاملية لإلفصاح عــن انبعاثات الكربون (CDP) عند 
التصنيــف (B) التزامها باملعايير الدولية اخلاصــة بإعداد التقارير البيئية لقياس 

واإلفصاح عن بصمة الكربون.
وكانــت مجموعة زين أعلنت عن خطة عمــل مناخية من خالل حتديد أهداف 

خفــض االنبعاثات وتقليل النفايات واملواءمة مع الهــدف (١٣) من أهداف التنمية 
املســتدامة لألمم املتحدة، ومن خالل سلســلة من اإلجراءات احملددة سلفا أثبتت 
زيــن التزامها بالعمل على ضمان أنها تخفف وتقلل من تأثير أي مخاطر مرتبطة 

باملناخ وأي آثار سلبية محتملة على البيئة.
ويقوم حاليا قطاع صناعة االتصاالت املتنقلة بإجراءات تعاونية ليكون شفافا 
متاما بشأن االنبعاثات املناخية الناجمة عن تلك الصناعة، وقد طور القطاع خارطة 
طريق للعمل املناخي على مستوى الصناعة، وذلك بهدف حتقيق «صافي صفري» 
(net-zero) النبعاثات الغازات الدفيئة بحلول العام ٢٠٥٠، وتقليل االنبعاثات الكربونية 

بنسبة ٥٠٪ مع العام ٢٠٣٠ مبا يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.
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٭ اعتقد أن مبيعاتنا للورود هي األعلى 
في الكويت وفي املنطقة وأننا الوجهة 
األولى للــورود والهدايا في املنطقة، 
وذلــك بناء على معلومــات املوردين 
الذين نتعامل بشــكل مباشــر معهم، 
حيث يذكرون لنا أننا الشركة األكثر 
شــراء للورود على مستوى املنطقة 
بشــكل كامل، كمــا أن مبيعاتنا وثقة 
عمالئنا ارتفعت بشكل ملحوظ خالل 

مسيرتنا.

ما استراتيجيتكم املوضوعة لالستمرار 
في النمو والتوسع؟

٭ من األشــياء املهمة التــي نؤمن بها 
متاما هي االســتمرار بكوننــا الوجهة 
األولــى للورود والهدايــا، لذا يجب أن 
نطور عملنا بشكل مستمر، مبعنى أنه 
أســبوعيا يكون هناك اجتماع للزمالء 
في اإلدارة ملناقشة ومراجعة املؤشرات 
وأهــداف القياس املوضوعــة وما هي 
املشــاريع التي نعمل عليهــا، وما هو 
اجلديد الذي سنقدمه من أفكار أو خطط 
ونحن نحرص على غرس فكرة اإلبداع 
بشكل مستمر في زمالئنا، لذلك فضغط 
األقــران يفرض علينا محاولة التفكير 
واالبداع بشكل مستمر، واستطيع ذكر 
٣٠٠ فكرة وميزة نسعى الضافتها في 
«فالورد» خالل الســتة أشــهر املقبلة، 
فهناك الكثير من املزايا التي ابتكرناها 
ألول مرة في العالم باإلضافة إلى خلق 
مناسبات اجتماعية جديدة مثال كنا من 
أول الشركات التي احتفلت بيوم األب 

في املنطقة.

على ثورة رقمية بعد كورونا؟
٭ هذا الرقم كان من املستحيل مشاهدته 
حتى بعد ١٠ ســنوات مــن اآلن، ولكن 
«كورونا» جعلت االقتصاد الرقمي يقفز 
أكثر من توقعــات اجلميع وهذا الرقم 
مؤشر على اجتاه األسواق العاملية ومدى 
التحول الرقمي التي ستشهده مستقبال، 
لذلك فســلوك املستخدم حتول بشكل 
سريع من النظام التقليدي إلى النظام 
اإللكتروني بسبب اجلائحة وهو مؤشر 
إيجابي، ونحن مؤمنون به ونســتثمر 
به بشــكل دائم، وفــي القريب العاجل 
ســنعلن عن جولة اســتثمارية كبيرة 
لتصبح «فالورد» اليوم أكبر حجما من 

جتربتنا السابقة في طلبات.

كم يبلغ حجم مبيعاتكم في الوقت 
احلالي؟

اجلائحة، وهناك تقرير يشــير إلى أن 
حجم التجارة االلكترونية في الكويت 
وصل إلى ٣٫٦ مليارات دوالر مع نهاية 
عــام ٢٠٢٠، أي ما يعادل ٣٪ من حجم 
االقتصاد الكويتي، وهذا يشير بشكل 
واضح إلى أننا ذاهبون مســتقبال إلى 
التجارة اإللكترونية، فاملستفيد األكبر 
هو من كان مســتعدا للثــورة الرقمية 
خالل جائحة كورونا. لذلك، عملنا على 
تطوير متجرنا والتوســع ألنها كانت 
تعتبر فرصــة ثمينة لنقل املســتهلك 
التقليدي من offline إلى online، وحققنا 
العديد من املكاسب فلدينا مركز متقدم 
جدا في الســوق على مستوى الكويت 

واالقليم وكل املدن التي نعمل بها.

في ضوء النمو امللحوظ للتجارة 
االلكترونية بالكويت، هل نحن مقبلون 

مناسب لتطلعاتنا للعمل به، باإلضافة 
إلى أننا نقدم الكثير من اخلدمات غير 
املتواجدة في اململكــة املتحدة، كما أن 
الشريحة التي نستهدفها غير مخدومة 
بشــكل واضــح، إلى جانــب أن العرب 
واخلليجيني يزورون لندن بشكل مستمر 

وتعتبر وجهة مفضلة لهم.

برأيك، كيف أثرت جائحة كورونا على 
قطاع الورود والتجارة اإللكترونية في 

الكويت؟
الــورود  ٭ فــي اعتقادنــا أن ســوق 
انكمش في الكويت مبعدل ٢٠٪ بسبب 
اجلائحــة خــالل العام املاضــي، ولكن 
األهــم أن معدل التجــارة االلكترونية 
للورود والهدايا ارتفع بشكل ملحوظ 
وتضاعف خالل أزمة «كورونا»، حيث إن 
«فالورد» حققت منوا بلغ ١٠٠٠٪ خالل 

ما سبب توسعكم إلى لندن، وما 
األسواق التي تستهدفونها مستقبال؟

٭ لدينا دائما خطط للتوســع، وهناك 
فرصــا واضحــة أمامنا ونقــوم حاليا 
بدراســة بعض األســواق، حيــث إننا 
نســتهدف التوســع إلى ٣ دول أخرى 
قبل نهاية العام احلالي، إلى جانب بعض 
املدن اجلديدة في الدول املتواجدين فيها 
اآلن، أما بالنسبة الختيارنا للتوسع إلى 
لنــدن فأنا ال اعتقد أن هناك ما ينقص 
الشباب العربي للتوسع والعمل ونقل 
جتاربهم احمللية واالقليمية إلى مستوى 
عاملــي، كما أن دراســتنا لســوق لندن 
أوضحــت لنا أن حجم جتــارة الورود 
هناك يعادل حجمهــا في دول اخلليج 
مجتمعــة وأن اململكــة املتحدة وحدها 
تعادل ضعف حجم السوق اخلليجي في 
الورود، لذلك ارتأينا أن حجم الســوق 

في البداية، حدثنا عن شركة «فالورد» 
ونشأتها، ومشاريعكم األخيرة؟

٭ يبلغ حجــم جتارة الورود في دول 
اخلليج نحو ١٫٥ مليار دوالر وما يقارب 
١٤٠ مليون دوالر في الكويت، معظمه 
تقليــدي ومــوزع على مئات شــركات 
ومتاجر الورود والهدايا، مع عدم وجود 
متصدر للمشــهد لتقدمي هذه اخلدمة، 
لذلك رأينا أن هناك فرصة واعدة في هذا 
القطاع النشط، وقمنا بتأسيس شركة 
«فالورد» فــي ٢٠١٧. وفي البداية، كان 
أمامنا خياران، أولهما إنشاء منصة يتم 
من خاللها جتميع الشــركات اخلاصة 
بالــورود والهدايــا واالكتفــاء بعرض 
منتجاتها، واخليار الثاني هو إنشــاء 
متجر إلكتروني نقوم من خالله بالتحكم 
بكل اخلطــوات والتواصل مع العميل، 
وهــو النموذج الــذي اخترنــاه حيث 
استثمرنا بشركة قائمة وأعدنا بناءها 
وتســميتها، ونحن اليوم نقوم بشراء 
الــورود من مختلــف دول العالم ليتم 
تنسيقها في ورش العمل اخلاصة بنا 
في جميع املدن املتواجدين بها، ثم عرض 
تلك الباقات علــى موقعنا وتوصيلها 
للعمالء من خالل أســطول الســيارات 
اخلاص بنا. وكانت بدايتنا في الكويت 
ثم بدأنا بالتوســع تدريجيا عام ٢٠١٩ 
إلى الرياض وجدة في السعودية، إال أن 
العام املاضي كان عام التوسع الفعلي 
للشركة، حيث إننا اليوم نقوم بتغطية 
١٨ مدينة في ٦ دول على مستوى اخلليج 
العربي وخارجه بعد أن توســعنا في 
أوروبا وحتديدا لندن في اململكة املتحدة.

(أحمد علي) ملشاهدة الڤيديوعبدالعزيز اللوغاني مع الزميل باهي أحمد  

تضاعف متوقع لبيع الورود اإللكتروني في ٢٠٢١
قال اللوغاني إن هناك فرصا واعدة 
لقطاعــات مختلفة للتحــول للتجارة 
اإللكترونية فحجم االقتصاد في الوطن 
العربي يعــادل ٣٫٥ تريليونات دوالر 
قبل جائحة كورونا، كما أن االقتصاد 
الرقمــي يبلغ ٢٩ مليــار دوالر فقط 
من إجمالي حجــم االقتصاد وهو ما 
ميثل أقل من ١٪. وأضاف «هناك بعض 
القطاعات املكتسحة بشكل كبير منها 

السياحة والسفر واألجهزة الكهربائية 
واالستهالكية واألزياء والطعام والنقل 
املشترك، أما جميع القطاعات األخرى 
فهي تعد صحراء ميكن أن تتحول إلى 
تربة خصبة للتحول اإللكتروني في أي 
وقت، ونتوقع لقطاع الورود والهدايا 
اإللكتروني أن يتضاعف خالل ٢٠٢١، 
لذلك نحرص بشكل مستمر على تغطية 

متطلبات عمالئنا».

«وربة»: أنور الغيث نائبًا للرئيس التنفيذي 
للخدمات املساندة واخلزانة

أعلــن بنــك وربــة عــن 
تعيني أنور بدر الغيث نائبا 
للرئيس التنفيذي للخدمات 
املســاندة واخلزانة للبنك، 
وذلــك بعــد حصولــه على 
موافقة بنك الكويت املركزي، 
مشيرا إلى أن تعيني الغيث 
يأتــي ضمن اســتراتيجية 
البنك التي تهدف إلى تعزيز 
قياداته الوطنية، خصوصا 
التي تسهم في منو وازدهار 

أعماله.
ولفت «وربــة» في بيان 
صحافي، إلى أن تعيني الغيث 
يعكــس مبــادرات «وربة» 
ورؤيتــه الثاقبة في تدعيم 
موارده البشرية بالكفاءات 
الوطنيــة، وفــي مقدمتهــم 

املراكز القيادية.
وأوضــح أن اســتقطاب 
مــن  الوطنيــة  العمالــة 

هذه النســبة خــالل الفترة 
املقبلة.

وأشار البنك إلى أن الغيث 
يتمتــع بخبــرات واســعة 
ومتنوعة في العمل املصرفي، 
متتد لنحو ٢٤ عاما، اكتسبها 
مبختلف القطاعات، ما يعزز 
أكثر التوقعات املتفائلة حول 
دوره في املساهمة بصياغة 
مســتقبل «وربة»، وتنفيذ 
استراتيجيته التي تستهدف 
نقل البنك إلى مراكز متقدمة 
علــى كل األصعــدة بأرباح 

مستدامة.
وبــني «وربة» أن الغيث 
حاصــــل علـــى شهــــادة 
البكالوريوس في احملاسبة 
من جامعــة الكويت ولديه 
أكثر من ٢٣ عاما من اخلبرة 
احلكومــي  القطــاع  فــي 
واخلــاص، مبينــا أنــه بدأ 

مشواره املهني في عام ١٩٩٧ 
كفاحــص ضريبــي بوزارة 
املاليــة، ثم التحق بعد ذلك 
ببيت التمويل الكويتي في 
عــام ٢٠٠١ وتــدرج وظيفيا 
حتى مت تعيينه بوظيفة مدير 
إدارة العمليات في عام ٢٠٠٥.
كما متــت ترقيته الحقا 
في بيــت التمويل الكويتي 
«بيتــك» ليصبــح رئيســا 
للعمليــات خالل الفترة من 
عام ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ مشرفا 
بشكل مباشــر على كل من 
العمليــات وقطــاع  قطــاع 
تكنولوجيا املعلومات وقطاع 
املوارد البشرية واخلدمات، 
كما شــغل وظيفة الرئيس 
التنفيذي بالتكليف في عام 

.٢٠١٤
وفــي عــام ٢٠١٥، تولــى 
منصب رئيس إدارة العمليات 
في مؤسسة اخلليج لالستثمار. 
وفي عام ٢٠١٦، التحق ببنك 
الكويــت املركزي في منصب 
املدير التنفيذي لقطاع التنظيم 
واإلدارة، ثــم شــغل منصب 
املدير التنفيذي لقطاع تقنية 
املعلومات واألعمال املصرفية 
وكذلــك مدير إدارة العمليات 
األجنبية بالوكالــة. وانضم 
الغيث إلى بنك وربة في عام 
٢٠٢٠ ليشــغل منصب نائب 
التنفيذي للخدمات  الرئيس 
املساندة واخلزانة بالتكليف.
وقــد اجتــاز الغيث عدة 
برامج بنجاح منها برنامج 
القيــادة من كليــة هارفارد 
لألعمــال فــي عــام ٢٠٠٧، 
كمــا حصــل علــى العديــد 
مــن الشــهادات التدريبيــة 
شــهادة  منهــا  واملهنيــة 
املصرفي اإلســالمي املعتمد 
من هيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسسات املالية اإلسالمية 
في عام ٢٠١٢، وكذلك مراقب 
حسابات مرخص من وزارة 
التجــارة والصناعــة فــي 

الكويت.

ً يتمتع بخبرة مصرفية متتد لـ ٢٤ عاما

أنور الغيث

االســتراتيجيات الرئيسية 
التــي ينتهجهــا «وربــة»، 
نســبة  ارتفعــت  حيــث 
العمالــة الوطنية في البنك 
حاليا لتبلغ نحو ٧٥٪ وهي 
تتخطى املطلوب من اجلهات 
التنظيمية، مشــيرا إلى أن 
هنــاك خططا أخرى لزيادة 
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قال املؤسس والرئيس التنفيذي في «فالورد» عبدالعزيز اللوغاني ان شركة «فالورد» خالل عام 
٢٠٢٠ حققت منوا كبيرا بلغت نسبته ١٠٠٠٪، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها 
جائحة كورونا، حيث إن اجلائحة على الرغم من سلبيتها إال أنها دعمت بشكل كبير منو سوق 
التجارة االلكترونية بالكويت ودول املنطقة، مشيرا الى أن حجم التجارة االلكترونية في الكويت 
وصل إلى ٣٫٦ مليارات دوالر بنهاية العام املاضي، مستحوذا بذلك على نسبة ٣٪ من حجم 
االقتصاد الكويتي، وهو رقم كان من املســتحيل الوصول إليه خالل ١٠ سنوات إال أن جائحة 
كورونا ساهمت به بشــكل كبير. وأوضح اللوغاني، في لقاء مع «األنباء»، ان حجم قطاع الورود 
في دول اخلليج يبلغ ١٫٥ مليار دوالر، أما في الكويت فيبلغ ١٤٠ مليون دوالر معظمه تقليدي 

وموزع على مئات شركات ومتاجر الورود والهدايا، كما أنه لم يكن هناك أحد يتصدر املشهد 
لتقدمي هذه اخلدمة، وهو ما كان سببا من أسباب رؤيتنا لتأسيس شركة «فالورد» في عام ٢٠١٧. 
وحول نشأة شركة «فالورد»، قال إن البداية كانت في الكويت ثم بالتوسع تدريجيا خالل عام 
٢٠١٩ بالرياض وجدة في السعودية، إال أن العام املاضي كان عام التوسع الفعلي للشركة، 
حيث تقوم الشركة بتغطية ١٨ مدينة في ٦ دول على مستوى اخلليج العربي وخارجه بعد أن 
توسعت إلى أوروبا وحتديدا لندن في اململكة املتحدة، متوقعا استمرار التوسع خالل العام 
احلالي والدخول الى ٣ دول جديدة بنهاية العام، إلى جانب التوسع ببعض املدن اجلديدة 

في الدول املتواجدين فيها اآلن.. وإلى تفاصيل اللقاء:

باهي أحمد

جتارة الـورود في اململكـة املتحدة تعـادل ضعف حجمها بأسـواق اخلليـج مجتمعةالشـركة تعمـل فـي ٦ دول و١٨ مدينة موزعـة بـني دول اخلليج واململكـة املتحدة

عبداهللا أحمد الصبيح

ع اتفاقية مع «األردنية لضمان القروض» «ضمان االستثمار» توقِّ
أعلنــت املؤسســة العربيــة لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات عن توقيع 
اتفاقية إلعادة تأمــني ائتمان الصادرات 
األردنية باحلصص النسبية لفائدة الشركة 
األردنية لضمان القروض، وذلك بالتعاون 
مع املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار 
وائتمان الصادرات التي تساهم بحصة في 
االتفاقية، حيث وقع االتفاقية عبداهللا أحمد 
الصبيح بصفته املدير العام للمؤسســة 
العربية، وأسامة القيسي بصفته الرئيس 
التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية، ود.محمد 

العام للشــركة  املدير  اجلعفري بصفته 
األردنية.

وفي هذا السياق، رحب الصبيح بالتعاون 
مع املؤسسة اإلسالمية والشركة االردنية، 
وأكد حرص املؤسسة على تعزيز دورها 
الدول  الذي يســتهدف تعزيز صادرات 
األعضاء، مشيرا إلى أن «ضمان» تساهم 
في العديد من اتفاقيات إعادة التأمني اخلاصة 
بهيئات تأمني ائتمــان الصادرات بالدول 
العربية وذلك لزيادة قدراتها التأمينية في 

مجال خدمة للمصدرين.

تعيني الغيث يعكس مبادرات «وربة» ورؤيته الثاقبة في تدعيم موارده البشرية بالكفاءات الوطنية
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«stc» تختتم حملتها لألعياد الوطنية «إزهلها»
اختتمت شــركة االتصاالت 
الكويتية stc، الرائدة في متكني 
التحول الرقمي وتقدمي اخلدمات 
املتكاملة  املبتكــرة واملنصــات 
للعمالء فــي الكويــت، حملتها 
الوطنيــة التي اســتمرت طوال 
شهر فبراير حتت عنوان «ازهلها» 
مبناســبة االحتفــال باألعيــاد 

الوطنية للكويت.
وتضمنت احلملة العديد من 
املبادرات التي أطلقتها stc، عدد 
مــن الفعاليات واألحــداث عبر 
منصــات التواصــل االجتماعي 
املختلفــة، حيث اشــتملت على 
املشــاركة فــي برنامــج إذاعــي 
انطلق حصريا على قناة الراديو 
احمللية «مارينا اف ام»، وإعالن 
تلفزيوني، ودعاية خارجية على 
املستوى الوطني، وبرنامج خاص 
بالطالب املوهوبني بالتعاون مع 
الكويتيــة الختالفات  اجلمعية 
التعلــم (KALD)، باإلضافة إلى 
حملة داخلية أطلقتها الشــركة 
مبشاركة فريق العمل واملوظفني.
التفاصيــل، أشــارت  وفــي 
stc إلى انــه خالل فترة احلملة 
أطلقت الشركة برنامجا حصريا 
بالتعاون مع Marina FM يشتمل 

على بــث إذاعي خالل يومي ٢٥ 
و٢٦ فبرايــر باســم «إزهلها مع 
طلــوب»، مــن تقــدمي اإلذاعــي 
وصاحب الشهرة الواسعة على 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
عبداملطلــب نذر املعروف أيضا 

باسم «طلوب».
وشــهد البرنامــج مشــاركة 
هاتفية للرئيس التنفيذي لشركة 
stc م.مزيــد احلربي، والذي قام 
بــدوره بتقدمي احر التهاني إلى 
صاحب الســمو أميــر الكويت 
الشــيخ نــواف األحمــد اجلابر 
الصباح وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح، 
حفظهما اهللا ورعاهما، والشعب 
الكويتي كافة مبناسبة األعياد 
الوطنيــة. كما متت اســتضافة 
أحمــد النويبت نيابة عن فريق 
 stc االتصــاالت املؤسســية في
والــذي حتدث عن فكرة احلملة 
واملعاني التي عبرت عنها اغنية 

«ازهلها».
 كمــا اســتضاف البرنامــج 
اإلذاعي العديد من أبطال العمل 
الفني من بينهم أسيل الشاهني 
احلكم الدولــي املعتمد لرياضة 
التنــس، ومحمــد املراغي العب 

منتخب الكويت لهوكي اجلليد، 
والفارسة شريفة العوضي، وذلك 
لتسليط الضوء على اجنازاتهم 
ومدى حبهم واعتزازهم العميق 
لهذا الوطــن، وكذلك ملشــاركة 
فرحتهــم وفخرهم مع الشــعب 
الكويتي بهذه املناسبة الوطنية.
أنشــطتها  مــع  ومتاشــيا 
االحتفالية على مستوى البالد، 
تضمن البث اإلذاعي العديد من 

املســابقات التفاعليــة وتوزيع 
اجلوائز على املشاركني، والتي 
اشــتملت علــى أجهــزة ذكيــة 

واكسســوارات متنوعــة، كمــا 
انتهزت الشــركة هــذه الفرصة 
لإلعالن عن العروض الترويجية 
اخلاصة التــي مت إطالقها خالل 
شهر فبراير. كما متت دعوة كل 
من فيصل بشير ومحمد باش، 
كممثلني لقســم خدمات االعمال 
B٢B وB٢C في stc، للمشــاركة 

في البث املباشر.
في إطار األنشــطة املتنوعة 

الوطنية، واســتكماال  للحملــة 
للشــراكة االســتراتيجية مــع 
الكويتيــة الختالفات  اجلمعية 
التعلم (KALD) نظمت stc فعالية 
فنيــة فــي أوائل شــهر فبراير، 
شهدت مشاركة عدد من الطالب 
والطالبات للتعبير عن مواهبهم 
الفنية عبر أعمال فنية مخصصة 
لهذه املناسبة الوطنية، وكذلك 
إلبراز فخرهم الوطني عبر الفن. 
وشارك في إدارة الفعالية كل من 
هديل العبداهللا، ممثلة عن فريق 
 stc االتصــاالت املؤسســية في
وممثلي KALD، نورية العميري 
وفرح الشبلي، حيث استقبلوا 
الطالب وقاموا بتوجيههم خالل 
اجللســة الفنية التــي اختتمت 
بتوزيــع الهدايــا مــن stc على 

الطالب تقديرا جلهودهم.
وشــددت الشــركة على أنها 
حرصت لدى إطالق مبادراتها، 
على اتباع اإلرشــادات الصحية 
بشأن التباعد االجتماعي، واتخاذ 
جميع تدابير السالمة وتطبيقها 
على أعلى درجة. جدير بالذكر ان 
stc تطبق أيضا تدابير السالمة 
هذه عبر مقرها الرئيسي وفروعها 
وفي أي مبادرات خارجية تشارك 

فيها لتجنب أي مخاطر مرتبطة 
بالوباء احلالي.

 stc وفي ختام حملتها، بعثت
مرة أخــرى بتهانيها اخلالصة 
إلى الشعب الكويتي، وسعادتها 
البالغــة مبشــاركتها هذه األمة 
فرحتها. وأعربت الشــركة عن 
أن جذورها فــي الدولة تتعمق 
أكثر فأكثر مع مرور الوقت، مما 
يجعل هــذه اللحظات اخلاصة 
 ،stc قريبة جــدا إلى قلب عائلة
وتفخر بإظهار حبها وإخالصها 
ووطنيتها جتاه شعب الكويت، 
واعدة بان تواصل مشاركاتها في 
مثل هذه املبــادرات التي تقرب 

املجتمع من بعضهم البعض.
ملعرفــة املزيد عــن رعايات 
شركة stc والعروض الترويجية 
واألحداث اخلاصة بها، ميكنكم 
متابعتنــا مــن خــالل منصات 
التواصــل االجتماعي  وســائل 
الرسمية التابعة للشركة، أو من 
خالل زيارة أحد فروع الشركة، 
أو عبر حتميــل تطبيق stc، أو 
بزيــارة www.stc.com.kw أو 
باالتصال مبركز خدمة العمالء 
عــن طريق االتصال بالرقم ١٠٢ 

على مدار الساعة.

«Marina FM» احتفلت مع شعب الكويت من خالل بث خاص على
محمد املراغي وأحمد النويبت وطلوب وأسيل الشاهني وشريفة العوضي

خالل التسجيل اإلذاعي من اليسار طلوب وأحمد النويبت

صورة جماعية لطالب «كالد» مع أعمالهم الفنيةطالب «كالد» مستمتعون بجلسة «مواهب stc» الفنية

Clubhouse بيتك» ُيطلق قناته على تطبيق»
تعزيزاً لقنوات التواصل 
مــع اجلمهــور والعمــالء، 
ومواكبة للتطورات الرقمية 
لوسائل التواصل االجتماعي، 
أعلن بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» عن تدشني قناته على 
تطبيــق Clubhouse، والتــي 
ميكن للجمهور متابعتها عبر 
كتابة KFHGroup على قائمة 

البحث. 
وتأتي هذه اخلطوة ضمن 
إطار حــرص «بيتــك» على 
القنوات  التواجد مبختلــف 
االلكترونيــة مبــا فــي ذلك 
قنوات التواصل االجتماعي، 
ضمن استراتيجية أن يكون 
دائمــا األقــرب الــى العمالء 
واجلمهور، بهدف االستماع 
آلرائهم ومقترحاتهم والتعرف 
اكثر على اهتماماتهم والتفاعل 
معهــا، وكذلــك مشــاركتهم 
والفعاليــات  املناســبات 
التي تهــم املجتمع مبختلف 

شرائحه.

االجتماعي في «بيتك» عبداهللا 
السيف ان قناة «بيتك» على 
تطبيــق Clubhouse لقيــت 
تفاعــال كبيرا مــن املتابعني 
املناقشــة  واجلمهــور فــي 
الصوتية األولى التي نظمها 
البنك مبناســبة االحتفاالت 
الوطنية حتت عنوان «بنخلي 
الفرحة فرحتني #بيتك_غير»، 
والتــي تضمنت مســابقات 

وجوائز.
وأشــار الــى أن «بيتــك» 
ميتلــك فريقــا مــن الكوادر 
الوطنية مؤهال بكفاءات عالية 
إلدارة املناقشــات الصوتية 
والتفاعــل مــع املتابعــني، 
ملقترحاتهــم  واالســتماع 
ومتطلباتهــم وأفكارهم عن 
قرب وبشــفافية عالية، مبا 
ينعكس إيجابــا على جهود 
«بيتك» فــي تقدمي ما يطمح 
له العميــل واملجتمع ضمن 
أعلى معايير اجلودة والتميز.

ويســتفيد «بيتــك» مــن 

تطبيق Clubhouse باستخدامه 
كمنصــة لقيــاس اهتمامــات 
الشــباب واملتابعــني علــى 
صعيد اخلدمــات املصرفية، 
حيث ميثل فرصة ألن يكون 
أداة لتقييــم خدمــة العميــل 
وانطباع املجتمع مثله كمثل 
ومجموعــة  االســتبيانات، 
التركيز focus group، واللقاءات 
الفردية واجلماعية وغير ذلك 
من أدوات التعرف على اآلراء 
وردود األفعال التي يحرص 
«بيتك» على تطبيقها لتلبية 
احتياجات وتطلعات املجتمع 

والعمالء بالشكل األمثل.
وزاد عدد متابعي قنوات 
«بيتك» على مختلف منصات 
التواصــل االجتماعي ليصل 
الى اكثر مــن مليون متابع، 
كمــا زادت نســبة التفاعــل 
واالرتباط بشــكل ملحوظ، 
األمر الذي يؤكد متيز احملتوى 
الذي يقدمه «بيتك» وتنوعه 

وشموليته.

تفاعل كبير في أول مناقشة صوتية نظمها مبناسبة االحتفاالت الوطنية

عبداهللا السيف

 Clubhouse ويعتبر تطبيق
وســائل  تطبيقــات  أحــد 
التواصــل االجتماعــي التي 
ذاع صيتهــا مؤخرا، وميكن 
دخوله واالنضمام الى غرف 
افتراضية إلجراء مناقشــات 
صوتيــة ومشــاركة األفكار 
والقصص حول موضوعات 

مختلفة.
وقال مدير مركز خدمات 
العالقــات العامة والتواصل 

«YOU التجاري» يتوج الفائزين في سحب «حساب»

«الوطني» ُيطلق اخلدمة املصرفية املنزلية

«املتحد».. «أفضل بنك في اخلدمات املصرفية اخلاصة»

«برقان» يعلن الفائزين في «الذكرى الـ ٦٠ لالستقالل»
أعلن بنك برقان عن أســماء الفائزين 
في السحب الذي أقيم احتفاال مبرور ٦٠ 
ســنة على اســتقالل الكويــت، حيث مت 
السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة، وفاز ٦٠ عميال من عمالء بنك 

برقان بجوائز نقدية.
وكان احلظ في الســحب من نصيب: 
ابراهــام فالومثوتيال الــذي حاز جائزة 
نقديــة بقيمــة ١٠٠٠ دينار. كمــا فاز كل 
من: كيرلس كيرلس وخليل حسني غامن 
بجائزة تبلغ ٥٠٠ دينار. وحصل كل من 
كيسان جورجن، محمد بخيت الدوسري 
وفوزية عبداحلســني أشكناني، بجائزة 
قيمتها ٢٥٠ دينــارا. كما أعلن البنك عن 
أسماء الفائزين بجائزة نقدية بلغت ١٠٠ 
دينار لكل منهم والتي كانت من نصيب كل 
من: عبداهللا صالح يوسف، حصة فراج 
اجلســار، محمد طالل السيوفي، مساعد 
حمود الظفيري، منــى زاهد علي، راجو 

حمد باني، امليردى روميرو، جناح محمد 
الضفيري، فيكتور مينيزيس، عبيان هالل 
قعود، سوامي ماني، منيرة علي الرومي، 
نواف ناصر الهاجري، سامح مجدي ابجد، 
ســاديش روتنام، إيهاب محمد حســني، 
فريد حسني علي، طاهر حمد اجلدي، وليم 
عبدالرحمن الصلوع، ســيد عبدالعزيز 
ســيد عبدالعظيم، ايفا فيالوفا، عيســى 
راشد الســليماني، موهان بهادور بون، 
جاسميني باتراو، سالمة نشأت إبراهيم، 
نواف سعود عجالن، بيسواجيت كوندو، 
رائد ســلطان اخلميس، علي عبدالستار 
ميهوب، حيدر حســني عالء الدين، علي 
شــجاع العبد، جويل باروهينوج، عادل 
عبداحملســن الكيال، محمــد أحمد املهنا، 
عواطف أحمد العمر، وفا علي اجلروان، 
عصام عبدالستار عوض، مساعد محمد 
السراج، سومانداس فيجاياالكشمي، داليا 

حنيفه اسلم، واليزابيث زكريا.

تيتوجن، أوراد فرحان حبيب، أحمد سعد 
العازمي، مراد عادل مشعل، سيف الدين 
قادر علي و/او رشيدة رومسور، صالح 
جاسم اللنقاوي، راجيشيخار ساجون، 
حمزة إبراهيم البلوشي، مادهوري رافي 
و/او رافي كشن، سيد جوس محمود، أحمد 
رميض راي زركانــي، عبدالعزيز ناصر 
الفايز، ياسمني عبدالكرمي يوسف، حصة 

أجرى البنك التجاري السحب على 
«حساب YOU» االثنني املاضي في مبنى 
البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن 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 أعلن فوز كل من: سارة عبداهللا 
احلوري وعبداهللا حمد الصانع، بجائزة 

قيمتها ٢٥٠ دينارا لكل منهما.
 «You» جتدر اإلشارة إلى أن حساب
يعتبر احلســاب املثالي لفئة الشباب، 
السيما أن احلساب يوفر لفئة الشباب 
الفرصة لالستفادة من مميزات متعددة 

أعلــن بنــك الكويــت الوطنــي عن 
إطالق اخلدمة املصرفية املنزلية، والتي 
تســهم في احلفاظ على راحة العمالء 
وســالمتهم من خــالل توصيل املبالغ 
النقدية وكشوف احلسابات والشهادات 
إلى منازلهم، حيث يعد «الوطني» أول 
بنك يطلــق اخلدمة املصرفية املنزلية 
بالكويت، وذلك ضمن حرصه على إثراء 
التجربة املصرفية التي يحصل عليها 

عمالء اخلدمات املصرفية املميزة.
وقــال البنك في بيــان صحافي إنه 
ميكن لعمالء اخلدمات املصرفية املميزة 
من خالل اخلدمة اجلديدة، طلب احلصول 
على: مبالغ نقدية بحد أقصى ١٠ آالف 
دينــار، والعديد مــن الشــهادات مثل 
شــهادات الرصيد وكشوف احلسابات 
البنكية وكشوف حســابات البطاقات 
االئتمانية وشهادات الرسوم الدراسية 
وغيرها، حيث يتم توصيلها إلى املنزل 
عن طريق خدمة املساعدة الشخصية 

(الكونسيرج).
وبهــذه املناســبة، قالــت املدير في 
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك الكويت الوطني نورا النجار: 

حصد البنــك األهلي املتحــد مؤخرا 
جائزة «أفضل بنك في اخلدمات املصرفية 
اخلاصة يقدم خدمات مصرفية إسالمية 
في الكويت للعام ٢٠٢٠» من مجلة «غلوبل 
فاينانــس» العامليــة املتخصصة، نظرا 
ملا يقوم بــه البنك من تقــدمي اخلدمات 
املصرفية اخلاصــة املتوافقة مع أحكام 
الشــريعة اإلســالمية، وتقدميــه لباقة 
متكاملــة مــن خدمــات إدارة الثــروات 
وإدارة األصول، وتقدمي املشورة والدعم 
االستثماري، وإدارة الصناديق العقارية 
وغيرها الكثير من اخلدمات التي تستند 
إلى مبدأ التمويل عبر اإلجارة أو متويل 
املرابحة، كما يتمتع البنك بخبرة طويلة 
في تقدمي اخلدمات املصرفية اخلاصة. 

ويهتم البنــك األهلي املتحد بعمالئه 
من ذوي املالءة املرتفعــة اهتماما بالغا 
مــن خالل نخبــة من مديــري العالقات 
املتخصصــني، ومــن خالل عقــد ندوات 
وفعاليات عبر التواصل الشبكي، وتقدمي 
عروض حصرية، ومنها عروض أفضل 
أنواع بطاقــات االئتمان ڤيــزا انفينيت 

وماستر وورلد.
ويتم اختيار الفائزين بجوائز غلوبل 
فاينانس باالعتماد على مجموعة شاملة 
من املعطيات، مبا فيها املعلومات التي 
تقــدم للمجلــة مــن البنوك املرشــحة 
للحصول على اجلائزة، وآراء املتخصصني 
واخلبراء في القطاع املصرفي، باإلضافة 
إلى مجموعة من األبحاث الصادرة عن 
جهات مســتقلة تعتمد على مؤشــرات 
ومعاييــر قابلــة للقيــاس لتقييم أداء 
البنوك. وال يتم احلصول على أو نشر 
أي معلومات خاصة في سياق عملية منح 
اجلوائز. ويتم أخذ املعلومات املتوافرة 
في الســوق في االعتبار، باإلضافة إلى 
مكانة البنك على املستوى العاملي وحجم 

املميزة ملا يتســم به أســلوب حياتهم 
اليومية من منــط فريد ومتميز حيث 
نسعى إلى تلبية احتياجاتهم بسرعة 

وسهولة وبطريقة آمنة».
وأكــدت النجار أن اخلدمة اجلديدة 
تأتي ضمن استراتيجية الوطني للحفاظ 
على سالمة وراحة العمالء خاصة في ظل 
ما تشهده البالد من ظروف استثنائية.

وكان الوطني قد أطلق مؤخرا العديد 
من العــروض واملنتجــات املخصصة 

لعمالء اخلدمات املصرفية املميزة.

عمالئنا، ونحن سعداء بتقدمينا خدمات 
متميزة ألجيال متعاقبة من عمالئنا من 
ذوي الثروات، ونعدهم باملزيد من التميز.

وأضافــت احلميضــي: أود أن أتقدم 
بالشكر اجلزيل إلى فريق عمل اخلدمات 
املصرفية اخلاصة وإدارة الثروات بالبنك 
األهلــي املتحد اللتزامه بالثقافة والنهج 
املتبــع لــدى البنــك والذي يســعى من 
خالله إلى كســب ثقة عمالئنا على مدى 
األعوام، فهذا اإلجناز لم يكن ممكنا لوال 
جهودهم الرائعة. والشكر موصول إلى 
مجلة «غلوبل فاينانس» على تقديرهم 
جلهود البنك ومتيزه في مجال اخلدمات 

املصرفية اخلاصة.
مــن جهته، قال نائب مدير عام إدارة 
اخلدمات املصرفية اخلاصة وإدارة الثروات 
بالبنك األهلي املتحد مشاري شهاب: «إن 
اختيار البنك األهلي املتحد حلصد هذه 
اجلائــزة يأتي تأكيدا علــى ثقة عمالئنا 
فــي اخلدمات واملنتجات املصرفية التي 
تلبي طموحاتهم ومتثل إضافة عصرية 
على أســلوب حياتهم املميز وتساعدهم 
على حتقيق أهدافهم في املجاالت املالية 

وإدارة الثروات».

االجتماعية إلى «التجاري»، إضافة إلى 
فرص لدخول السحب الشهري للفوز 
بجوائز قيمة، وهي فرصتان للدخول في 
السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية 

بقيمة ٢٥٠ دينارا.
إضافة إلى ذلك، يوفر هذا احلساب 
للشباب فرصة االستفادة من اخلصومات 
الفوريــة والعــروض الترويجية على 
مــدار العــام، حيــث ميكــن للعمــالء 
االطــالع على كل املزايــا التي يوفرها 
هذا احلساب، وكذلك الشروط واملعايير 
املرتبطة باحلملة والعروض الترويجية 
واخلصومــات املتاحة ألصحــاب هذا 
احلســاب من خالل صفحة البنك على 

اإلنترنت.

عند فتحهم احلســاب بقيمة ١٠ دنانير 
فقــط، واحلصــول على هديــة نقدية 
بقيمة ٥٠ دينــارا عند حتويل املكافأة 

للمرة األولى في الكويت في إطار حرص البنك على إثراء جتربة عمالء اخلدمات املصرفية املميزة

حصد جائزة من مجلة «غلوبل فاينانس» العاملية

نورا النجار

مشاري شهاب

«نهتم بتقــدمي أحدث اخلدمات لعمالء 
اخلدمــات املصرفيــة املميــزة والتــي 
دائما ما تكــون األولى في الكويت مبا 
مينحهم جتربة مصرفية اســتثنائية 
تزخر باخلدمات احلصرية التي تعكس 
ريادة بنك الكويــت الوطني وحرصه 

على راحة عمالئه».
وأضافــت النجــار: «نحــرص على 
تصميم كل اخلدمات واملنتجات املصرفية 
وفقــا الحتياجات وتطلعــات عمالئنا 
وخاصــة لعمالء اخلدمــات املصرفية 

استثماراته وتطوره. 
وألن هذه املعلومات تتسم باحلساسية 
ونادرا مــا تكون متاحــة للعامة، فإننا 
نستند إلى آراء احملللني واالستشاريني 
فــي عملية التقييم. وكذلك نحصل على 
بيانات األداء من املصادر املتخصصة في 
هذا املجال، ومنها معيار العقرب للشراكة 
املصرفيــة العامليــة للبنــوك اخلاصــة 
السنوي، والبيانات التي توفرها مجلة 

«أسيان برافيت بانكر» املرموقة. 
وتعــد معاييــر احلجــم والنمو من 
العوامل الرئيسية التي يتم االستناد إليها 
في عملية االختيار، إال أن غلوبل فاينانس 
تأخذ أيضا في االعتبار معايير أخرى مثل 
العروض املبتكرة والفريدة واملتخصصة 
التي تقدمها اخلدمات املصرفية اخلاصة، 
باعتبارها من األعمال األساســية سواء 

على املستوى العاملي أو اإلقليمي.
وتعليقــا على حصد هــذه اجلائزة، 
قالت الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك 
األهلــي املتحــد جهــاد احلميضــي: «إن 
خبرتنــا الطويلــة في مجــال اخلدمات 
املصرفيــة اخلاصة هي أســاس حتقيق 
أفضــل اخلدمات، ما أكســبنا ثقة ووالء 
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حرصا منها على إطالق أحدث موديالت 
سيارات ACURA في الكويت، أطلقت 
شركة املال العاملية لتجارة السيارات، 
إحدى شركات مجموعة املال والوكيل 
 ACURA احلصري في الكويت لسيارات
الفاخرة، سيارة TLX 2021 اجلديدة 
كليا، لتبهر عشاق السيارات الرياضية 
بأدائها الفائق وتصميمها اجلديد الذي 

يجسد مفهوم الرفاهية املطلقة.
TLX 2021 هي السيارة الرياضية 
بامتياز، فمن خالل محركها التيربو 
بقوة 272 حصانا VTEC 108®، تنطلق 
سيارة TLX اجلديدة كليا على الطرقات 
الوعرة والعادية، لتتخطى كل الصعاب 
والتحديات، خاصة أن محركها يتم 
حقنه بشكل مباشر ليوفر عزم دوران 
منخفضا ونطاق دوران كامل. أما إذا 
ناقل حركة يلبي  كنت تبحث عن 
بناقل  تأتي  تطلعات قيادتك، فهي 
حركة بـ 10 سرعات يوفر استجابة 
أكثر حدة للخانق وتغييرات سلسة 

في التروس.
TLX اجلديدة كليا ال تقدم التنازالت 
إذ يوفر  عندما يتعلق األمر باألداء، 
التعليق األمامي اجلديد ذو عظم الترقوة 
املزدوج ونظام التخميد التكيفي املتوفر 
حتكما دقيقا وقبضة قوية في املنعطفات 
على أي سطح طريق تسلكه. فيما 
مت تصميم هيكل TLX اجلديدة كليا 
الوزن، لكن  باستخدام مواد خفيفة 
بأسلوب يجعلها منها أكثر سيارات 

السيدان صالبة على اإلطالق. 
 TLX 2021 هذا األداء الفائق لسيارة
يتطلب قوة توقف فائقة، لذا مت دمج 
نظام الفرامل املؤازر الكهربائي املتطور 
للغاية املشتق مباشرة من السيارة 
الفائقة NSX في TLX اجلديد من أجل 

الكبح الدقيق عبر الزوايا.
أما عن وضعيات القيادة، فيتوفر 
في TLX 2021 أربع وضعيات لقيادة 
 Comfort، Normal، Sport، :متميزة، وهي
Individual، لتختار ما يناسبك أثناء 
القيادة ولتستمتع بأدائها الرياضي 

الفائق على كل الطرقات.
أما تصميمها اخلارجي الذي يأتي 
بشكل مختلف عن الطرازات السابقة، 
فهو يتميز بغطاء محرك طويل منحوت 
وجسم أعرض ووقفة رياضية منخفضة 
متنح TLX حضورا ال لبس فيه على 
الطريق، فيما يعمل اجلناح اخللفي 
املزودة به وتشطيبات العادم املزدوجة 
املكشوفة على تعزيز طابعها األدائي.

وينبض املظهر اخلارجي الديناميكي 
لـ TLX باحلياة مع املصابيح األمامية 
Jewel Eye® LED التي حتافظ على 
املظهر الساطع الذي يشبه اجلوهرة. 
وهي مزودة بإضاءة عريضة ساطعة 
حتاكي ضوء الشمس الطبيعية للحصول 

على رؤية رائعة للطرق السفلية.
وتتجسد صفاتها الرياضية مبقاعدها 
اجللدية احملسنة املزودة بحافــــة 
Ultrasuede® السوداء، وعجلة القيادة 
الرياضيـة ذات القاعدة املسطحة ومصابيح 
الضباب LED، وهــــي مواصفات جتعل 
A-Spec TLX 2021 سيارة رياضية 
 ACURA شرسة. وقد حرصت شركة
في تصميمها اجلديد لسيارة TLX على 
االنغماس في أدق التفاصيل من خالل 
استخدامها مواد بجودة عالية مثل 
الفاخرة ذات احلبيبات  جلد ميالنو 
الكاملة، ليمنح قائد املركبة إحساسا 
السيدان  الدقة يناسب سيارة  فائق 
الراقية، فيما مت تصميم  الرياضية 
املقاعد الرياضية بشكل جديد لتوفر 
الراحة والدعم لقائدها على حد سواء.

وتدعو شركة املال العاملية لتجارة 
السيارات محبي الرفاهية والسيارات 
الفخمة إلى زيارة مقر ACURA اجلديد 
الذي تؤكد فيه الشركة  الوقت  في 
التزامها بتحقيق أعلى مستوى من 
اخلدمة التي تتماشى مع التكنولوجيات 

.ACURAاملتقدمة لسيارات

TLX 2021 اجلديدة كليًا
صّممت لتبهرك بأدائها الرياضي وفخامتها اليابانية

أطلقتها شركة املال العاملية لتجارة السيارات إحدى شركات مجموعة املال والوكيل احلصري في الكويت لسيارات ACURA الفاخرة

ً فريق عمل شركة املال العاملية لتجارة السيارات بعد الكشف عن  ACURA TLX 2021 اجلديدة كليا

تقنيات سالمة 
متطورة

مت جتهيز TLX اجلديدة كليا 
مبجموعة من تقنيات السالمة 
واملساعدة للسائق التي تساعد في 
تعزيز وعيه وجتنيبه االصطدامات 
والتخفيف من شدة الصدمات مثل 
نظام فرامل تخفيف االصطدام 
CMBS ™، ونظام احلد من مغادرة 
الطريق (RDM)، ونظام تثبيت 
السرعة التكيفي (ACC) مع متابعة 
منخفضة السرعة، ونظام املساعدة 
 ،LKAS في احلفاظ على املسار
ونظام كشف املشاة والتعرف 
على إشارات املرور، فضال عن 
غيرها من األنظمة املزودة بها مثل 
نظام معلومات النقطة العمياء 
املرور اخللفية  ومراقب حركة 

وكاميرا الرؤية احمليطة.

مواد عالية اجلودة
صممت TLX لتتجاوز رغبات 
عشاق سيارات السيدان الرياضية 
اليوم، فهي محملة  املتميزين 
مبواد أصلية عالية اجلودة، إذا 
حتيط بك داخل السيارة ملسات 
من األملنيوم احلقيقي وتطعيمات 
من اخلشب الذي متت إضافته 

بطريقة حرفية.
وتعتبر TLX 2021 سيارة 
 Acura مفهوم  من  مستوحاة 
 ،Precision Cockpit Concept
لذا فهي حترص على تعزيز 
جتربة القيادة عند قائدها سواء 
من خالل أزرار تبديل املقود أو 
الدواسات الرياضية املتوفرة أو 
عجلة القيادة املسطحة، فكلها 
مميزات متنحها الطابع الشرس 
املستوحى من السيارة اخلارقة 

للمقصورة.

أجواء مثالية
ميكنك تعزيز وضع القيادة 
في TLX 2021 من خالل نظام 
اإلضاءة احمليطية للمقصورة من 
Iconic DriveTM، فمن خالل لوحة 
اللمس التي يسهل الوصول إليها 
ميكنك إنشاء أجواء مثالية مع 
24 وضعا مستوحى من وجهات 
القيادة واملسارات الشهيرة ذات 
العالي من جميع أنحاء  األداء 
العالم مثل ساحل احمليط الهادئ 

وحلبة سوزوكا.
 TLX إلى جانب ذلك، مت تزويد
Apple Car- اجلديدة كليا بنظام

Play®51، بحيث ميكنك الوصول 
إلى هاتفك مباشرة على الشاشة 
 True املركزية لسيارتك باستخدام
Touchpad Interface ™، والتي 
تخولك إرسال واستقبال الرسائل 
واالستماع إلى املوسيقى وكذلك 
احلصول على االجتاهات بصوتك 
 Siri من خالل االستعانة بنظام
على جهاز iPhone® اخلاص بك. 
 TLX كما ميكن أن تكون سيارتك
 Wi-Fi اجلديدة كليا نقطة اتصال
Hotspot100 ملا يصل إلى سبعة 
أجهزة في وقت واحد، لتتمكن أنت 
ومن معك في السيارة من البث 
والتصفح والبقاء على اتصال، 
وليس هذا فقط حيث مت توفير 
شاحن السلكي لهاتفك احملمول.
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عواصــم - وكاالت: أيدت 
إدارة الرئيــس األميركي جو 
بايدن مساعي الدميوقراطيني 
النظــام  أحــكام  إلصــالح 
االنتخابــي وتســليم عملية 
تقسيم دوائر الكونغرس إلى 
هيئات مســتقلة مدلية بذلك 
بدلوها في معركة سياسية من 
املرجح أن تهيمن على واشنطن 

لسنوات مقبلة.
اإلدارة  مكتــب  وقــال 
واملوازنة في إدارة بايدن في 
بيان أمس األول إن الواليات 
املتحدة تواجــه «اعتداء غير 
مسبوق على دميوقراطيتنا، 
ومحاولــة لــم نشــهدها من 
قبــل لتجاهل إرادة الشــعب 
وتقويضهــا وتبديدهــا، كما 
تواجه هجوما عدوانيا جديدا 
على حقوق التصويت يحدث 
اآلن في مختلف أنحاء البالد».
املقــرر أن يصــوت  ومــن 
مجلس النواب على مشــروع 
قانــون يقضــي بإصالحــات 
انتخابيــة كاســحة رمبــا هذا 
األسبوع ومن املرجح أن يقره.
وللدميوقراطيني األغلبية 
فــي مجلــس النــواب غير أن 
من املســتبعد إقرار مشــروع 

ـ وكاالت: رغــم  عواصــم 
التقدم فــي عمليــات التطعيم 
العاملية وتراجع االصابات في 
عدد مــن البلدان وقيــام بلدان 
أخرى بتخفيف جزئي للقيود 
كتركيا واسبانيا واملانيا، حذرت 
منظمة الصحة العاملية من أن 
الوقــت مازال مبكــرا لالعتقاد 
بإمكانية القضاء على ڤيروس 
كورونا املستجد بحلول نهاية 
هذا العام. وقــال مايكل رايان، 
رئيس برنامج الطوارئ باملنظمة 
في مؤمتــر صحافي أمس، «ما 
نستطيع فعله، إذا كنا أذكياء، 
هو أن نقلل مــن احلاالت التي 
حتتــاج للمستشــفيات ومــن 
الوفيات واملأساة املرتبطة بهذه 
اجلائحة». وأضاف «اعتقد أنه 
من املبكر للغاية وغير الواقعي 
التفكير في أننا سنقضى على 
الڤيروس بحلول نهاية العام».
وأشار رايان إلى أن الوضع 
املتعلق بتوصيل جرعات اللقاح 
حتســن مقارنة بـ ١٠ أســابيع 
مضت، علــى الرغم من وجود 
«حتديات كبيرة» في توزيعها، 

القانــون يجــرد الواليات من 
ســلطاتها ويزيد املخاوف من 

حدوث تالعب. 
الدميوقراطيون  ويسعى 
لتوسيع إمكانيات املشاركة في 
التصويت من خالل التصويت 
املبكر والتصويت عن طريق 
البريد وتدابير أخرى وازدادت 

انتقال العدوى، إذن اعتقد أننا 
سنســير نحو الســيطرة على 

اجلائحة». 
في غضون ذلــك، اقترحت 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
السماح مبزيد من التواصل بني 
العائــالت اعتبارا مــن االثنني 

الزهــور واملكتبــات واحلدائق 
قريبــا، ومن املنتظر أن يجري 
مسؤولو املقاطعات األملانية الـ 
١٦ محادثات مع ميركل اليوم.

وفي تركيا، فتحت املطاعم 
أبوابها وعاد العديد من األطفال 
للمدارس، بعد أن أعلنت احلكومة 

وجــرت العــادة أن تعيــد 
املجالــس التشــريعية رســم 
حدود الدوائر مبا يســهم في 
فــوز حزبهــا بعــدد أكبر من 
األصوات فــي االنتخابات مبا 
يقلص في بعض األحيان من 
أثر أصوات الناخبني الســود. 
القانــون  ويقضــي مشــروع 

وســتقتصر القيــود على يوم 
األحد فقط فــي املدن التي تعد 
اخلطــورة فيهــا أكبــر وذلــك 
مبوجــب ما وصفهــا أردوغان 
بأنها «عودة منضبطة للوضع 
الطبيعي». وكان أصحاب املقاهي 
واملطاعم، الذين اقتصر عملهم 
في أغلب أوقــات العام املاضي 
على خدمات الوجبات السريعة، 
يحثــون منذ فترة طويلة على 
عــودة خدمــة تقــدمي األطعمة 
واملشــروبات بالداخــل بعد أن 
تراجعت عائدات القطاع ٦٥٪.

وقالــت جمعية املســعفني 
التركيــة علــى تويتــر «عــدد 
اإلصابات بالسالالت املتحورة 
من الڤيروس يزيد بدرجة كبيرة. 
ال نرى الظروف تسمح بالعودة 
للحيــاة الطبيعية الســابقة»، 
وأضافــت «يجــب أال تطغــى 
املصالح السياسية واالقتصادية 
علــى حياة اإلنســان والعلم». 
املتنزهــات  وتنفــس مديــرو 
وأصحاب املطاعم الصعداء في 
أنحاء جزيرة مايوركا اإلسبانية 
بعد سبعة أسابيع من اإلغالق، 

هذه املساعي مع تفشي جائحة 
كورونــا، وهي املآخــذ التي 
استند اليها الرئيس السابق 
دونالــد ترامب فــي ادعاءاته 
بحدوث تزوير في االنتخابات 
الرئاسية األخيرة التي جاءت 
ببايدن رئيسا، وعلى خطاه 
يحارب اجلمهوريون املساعي 

املقبل في إطار خطط لتخفيف 
تدريجــي للقيود، وسيســمح 
مجددا باالجتماعات اخلاصة بني 
عائلتني على أال تتعدى خمسة 
بالغني «اعتبارا من الثامن من 
مارس» بحسب الوثيقة، وتقترح 
أيضــا إعادة فتــح محالت بيع 

الدميوقراطيــة ويطالبــون 
بإجــراءات لفرض قيود على 
االنتخابــات. وكان ترامــب 
اقترح يوم األحد املاضي في 
أول خطبــة عامة يلقيها منذ 
هزميته في انتخابات نوفمبر، 
احلد من تصويــت الغائبني 
واأليام التي ميكن لألميركيني 

التصويت فيهــا. وتلوح في 
األفق أيضا بوادر معركة على 
إعادة تقسيم خريطة الدوائر 

االنتخابية. 
وفي العديد من الواليات 
تقــود املجالس التشــريعية 
احمللية هذه العملية وأغلبها 
يسيطر عليه اجلمهوريون.

خطــوات لتخفيــف االجراءات 
رغم ارتفاع اإلصابات مما أثار 
قلق األطبــاء. ورفــع الرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغان 
إجــراءات العــزل العــام خالل 
العطالت األسبوعية باملدن ذات 
اخلطورة املنخفضة واملتوسطة 

املقتــرح في مجلــس النواب 
بنقل هذه السلطة إلى هيئات 
قال اجلمهوريون إنها لن تكون 
مســؤولة أمــام املواطنني في 
والياتهم. وفي سياق الصراع 
بــني احلزبني ايضا، قال زعيم 
األغلبيــة الدميوقراطيــة فــي 
مجلس الشيوخ تشاك شومر إن 
الكونغرس سيبدأ هذا األسبوع 
مناقشته حول خطة التحفيز 
االقتصادي للرئيس جو بايدن. 
وكان وافق مجلس النواب الذي 
يسيطر عليه الدميوقراطيون، 
يوم السبت على احلزمة التي 
دوالر  تريليــون   ١٫٩ تبلــغ 
ملساعدة الواليات املتحدة في 
اخلروج من أسوأ أزمة عرفتها 
منذ ثالثينات القرن املاضي في 
حني اليزال ماليني األميركيني 
عاطلني عن العمل بسبب جائحة 

كوفيد-١٩. 
وتشمل احلزمة أيضا رفع 
احلد األدنــى لألجور. لكن لن 
تتضمن نسخة مشروع القانون 
التي سيناقشها مجلس الشيوخ 
القسم األخير بشأن رفع احلد 
األدنى لألجور بســبب قواعد 
الكونغرس التي حتكم عملية 

امليزانية. 

اســتعدت املطاعــم واملقاهــي 
واحلانات إلعــادة فتح أبوابها 
أمس فــي أول تخفيف للقيود 
املفروضة علــى جزيرة قضاء 

العطالت.
مــن جهــة أخــرى، خرجت 
النمســا والدمنارك عن الصف 
في االحتــاد األوروبي لتكوين 
حتالــف مــع إســرائيل إلنتاج 
اجليــل الثانــي مــن اللقاحات 
التي تستهدف طفرات ڤيروس 
كورونا وذلك الســتيائهما من 
بطء اعتماد وتوزيع اللقاحات 
فــي دول االحتــاد. وتأتي هذه 
اخلطــوة مــن جانــب البلدين 
وسط غضب متنام على التأخر 
في طلــب اللقاحات واعتمادها 
وتوزيعهــا مما جعــل االحتاد 
املكون من ٢٧ دولة يتخلف عن 
إسرائيل في حملة التطعيم. وقال 
املستشار النمساوي سيباستيان 
كورتــس انه رغــم صحة مبدأ 
قيام االحتاد األوروبي بشــراء 
اللقاحات للــدول األعضاء فإن 
وكالة األدوية األوروبية تباطأت 

بشدة في اعتمادها. 

خطة بايدن لتحفيز االقتصاد أمام مجلس الشيوخ األميركي

حتفيف اإلجراءات بعدة دول.. والنمسا والدمنارك تخالفان االحتاد األوروبي وتنضمان إلسرائيل إلنتاج لقاحات ضد طفرات الڤيروس

(رويترز) الرئيس األميركي جو بايدن ووزير األمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس خالل قمة افتراضية مع الرئيس املكسيكي اندريس مانويل لوبرادور  

صورة تداولها ناشطون عن كاميرات مراقبة توثق تعنيف السفيرة للعاملة

(أ.ف.پ) أحد املطاعم يستقبل زبائنه في الشرفات اخلارجية في أنقرة بعد تخفيف القيود في تركيا    

القانون في مجلس الشــيوخ 
املوزع مبقــدار ٥٠ مقعدا لكل 
من احلزبني، ويتطلب مترير 
القانــون موافقــة األعضــاء 
اخلمســني  الدميوقراطيــني 
وعشــرة مــن اجلمهوريــني 
علــى األقــل. وســبق أن قال 
مشــروع  إن  اجلمهوريــون 

مشيرا إلى أن الڤيروس مازال 
لديه اليد العليا.

وقال «إذا بدأت اللقاحات في 
التأثير ليس فقط على الوفيات 
وليس فقط احلاالت التي حتتاج 
لرعاية املستشفيات، ولكن على 
حاالت العدوى النشطة وخطورة 

واشنطن تفرض عقوبات على اثنني من قادة احلوثيني: 
التهديدات الصادرة من اليمن تنّفذ بأسلحة ودعم إيراني

واشنطنـ  وكاالت: فرضت الواليات 
املتحدة عقوبات مالية على اثنني من 
«كبار قادة» االنقالبيني احلوثيني في 
اليمن متهمني بـ «التخطيط لهجمات» 
ضــد مدنيــني ودول مجاورة وســفن 
جتارية. وتأتي هذه التدابير بعد شطب 
الرئيس جو بايدن احلوثيني من القائمة 
الســوداء للمجموعات اإلرهابية التي 
وضعها سلفه دونالد ترامب. وكانت 
املنظمات اإلنسانية تخشى من أن يؤدي 
هذا التصنيف الى عرقلة نقل املساعدات 
إلى املناطق الواسعة التي يسيطر عليها 
املتمردون وبالتالي إلى وقوع مجاعة.

وقالــت حكومــة بايــدن بوضوح 

أن هذا القرار اتخذ ألســباب انسانية 
بحتة وتسعى إلى إيجاد وسائل أخرى 
للضغط على احلوثيني وحملهم على 
التفاوض إليجاد حل سياسي للنزاع.
والعقوبات على منصور السعدي 
املعــروف بأنه رئيــس أركان القوات 
البحرية في اجلماعة وأحمد علي حسن 
احلمزي قائد القوات اجلوية، تندرج 
في هذا السياق. وأعلنت وزارة اخلزانة 
األميركيــة في بيان «تديــن الواليات 
املتحدة تدمير احلوثيني مواقع مدنية».
وأضافــت «ترمي نشــاطاتهم إلى 
تعزيــز مخططــات النظــام اإليراني 
املزعزعة لالســتقرار وتؤجج النزاع 

اليمني ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون 
شخص ودفع اليمن إلى شفير املجاعة».

وبحسب واشنطن يخطط منصور 
السعدي «لهجمات دموية ضد وسائل 
النقل البحري الدولي في البحر األحمر»، 
مستهدفا سفنا عسكرية ومدنية سواء.

وقالت اخلزانة األميركية «إنه تلقى 
تدريبا كامال في إيران وساهم في نقل 
أسلحة إيرانية إلى اليمن بصورة غير 

مشروعة».
كذلك تلقى أحمد علي حسن احلمزي 
«تدريبا فــي إيران» ويقــدم على أنه 
املسؤول عن برنامج الطائرات املسيرة 
التي يستخدمها احلوثيون لشن «غارات 

محددة األهداف».
بدورهــا، قالــت وزارة اخلارجية 
األميركية إن احلوثيني املعاقبني حصال 
على أسلحة من إيران لتهديد املدنيني 
واملالحــة، واذ أكــدت أن التهديــدات 
الصادرة من اليمن يتم تنفيذها بأسلحة 
ودعم من إيران، اعتبرت أن «التورط 
اإليراني في اليمــن يعقد األزمة التي 
نسعى إلى حلها»، وتعهدت اخلارجية 
األميركية مبواصلة «مساءلة احلوثيني 

عن أعمالهم اخلبيثة والعدوانية». 
وأضافت أن «أفعال احلوثيني تشمل 
خطف املدنيني وتعذيبهم ومنع وصول 

املساعدات».

العراق يستعد لزيارة البابا رغم «الوباء» 
واالحتجاجات والهجمات الصاروخية

بغدادـ  وكاالت: يواجه العراقيون حتديات 
كبرى بينما يستعدون الستقبال البابا فرنسيس 
اجلمعة، من موجة ثانية من وباء كوفيد-١٩ الى 
نقص في اخلدمات ووقوع هجمات صاروخية 
واحتجاجات دامية. وقال أحد املسؤولني املكلفني 
من قبل رئاســة اجلمهورية بتنظيم مراســم 
الزيارة «نحن سعداء بقدوم البابا فرنسيس 
لكنه ســيصل في وقت حلد ما معقد». وبدأت 

هذه «الفترة املعقدة نوعا ما»، مع 
ارتفاع معدالت اإلصابة بڤيروس 
كورونا قبل أسابيع وبلغت أكثرة 
من ٤ اآلف حالة يوميا بينهم سفير 
الڤاتيكان في العراق املونسينور 
ميتيــا ليســكوفار. مــن جهتــه، 

تلقى البابا وعشــرات الصحافيني ومسؤولو 
الكنيســة املرافقون له اللقاح كإجراء وقائي، 
وحدد منظمو الزيارة البابوية وسط حرص 
شــديد، عدد األماكن التي ســتخصص إلقامة 
الصلوات في ظل عدم تقيد غالبية العراقيني 
بوضع الكمامات الواقية وإرشــادات التباعد 
اجلسدي. وصرح رجل دين مسيحي إيطالي 
يزور العــراق حاليــا للتمهيد لزيــارة البابا 
فرنسيس بأن هناك حتضيرات 
روحية ومدنيــة وأمنية جارية 
إلى جانب إقامة صلوات مبشاركة 
أوركسترا يجري التحضير لها 
خالل برنامج الزيارة التي ستبدأ 
في اخلامس من الشهر اجلاري.

ترامب وميالنيا  تلقيا لقاح «كورونا»
قبل مغادرة البيت األبيض

واشــنطن ـ أ.ف.پ: أفاد مقربون من الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب، بأن امللياردير اجلمهوري وزوجته ميالنيا 
تلقيا اللقاح املضاد لڤيروس كورونا بعيدا عن األضواء في 
يناير املاضي عندما كانا اليزاالن في البيت األبيض. وخالفا 
جلو بايدن الذي نقلت شبكات التلفزة األميركية مباشرة على 
الهواء تلقيه اللقاح املضاد لكورونا في ٢١ ديسمبر عندما كان 
اليزال رئيســا منتخبا، فإن ترامب لم يذكر يوما عالنية أنه 
تلقى اللقاح. وقال مصدر قريب من ترامب لوكالة «فرانس 
برس» طالبا عدم نشر اســمه ان الرئيس ترامب والسيدة 
األولى تلقيا اللقاح في ذلك التاريخ، وكان ترامب قال األحد، 
إنه «يجب على اجلميع أن يتطعموا»، في دعوة ارتدت أهمية 
خاصة، ال سيما أن قسما من مؤيدي الرئيس السابق يشككون 

في جدوى اللقاحات املضادة لـ «كوڤيد ـ ١٩».

«الصحة العاملية» ُحتّذر: من غير املرجح القضاء على «كورونا» نهاية العام

البيت األبيض يطلق معركة جديدة لتعديل «النظام االنتخابي»

ملشاهدة الڤيديو

الفلبني تقيل سفيرتها بالبرازيل لتعنيفها عاملتها املنزلية
مانيال - أ.ف.پ: أقالت الســلطات الفلبينية ســفيرتها لدى 
البرازيــل بعدما ضربت لشــهور إحدى العامــالت املنزليات في 
دارتها الرسمية في برازيليا، في اعتداءات وثقتها كاميرات مراقبة 

ونشرتها الصحافة.
وقد اســتدعت مانيال نهاية العام الفائت سفيرتها ماريتشو 
مــاورو بعدما عرضت قناة «غلوبونيوز» البرازيلية صورا من 
كاميرات مراقبة الُتقطت على مدى ثمانية أشهر تظهر التعذيب 

الذي تعرضت له العاملة املنزلية وهي أيضا فلبينية.
وأعلــن الرئيــس الفلبينــي رودريغو دوتيرتــي االثنني في 
تصريحات تلفزيونية إقالة السفيرة من وزارة اخلارجية. وقال 
«ثمــة قواعد يتعني اتباعها. في حال عصيتموها، ســتواجهون 
مخاطرة. إذا لم تسر األمور على ما يرام، سأكون لكم باملرصاد». 
ولم ترد مــاورو على طلبات وكالة فرانس برس إلجراء مقابلة 
معها. وهي ستفقد حقها في املخصصات التقاعدية وسُتمنع من 
ممارســة أي وظيفة عامة. واســُتخدمت صور كاميرات املراقبة 
امللتقطة بني مارس وأكتوبر ٢٠٢٠ ملساندة شكوى جرى التقدم 
بها أمام احلكومة الفلبينية ضد الديبلوماسية التي ُعينت سفيرة 

في البرازيل سنة ٢٠١٨.
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الســوداني بالقاهرة محمد 
إلياس.

كما أكد الرئيس اهتمام 
مصــر بتعزيــز العالقات 
الســودان  الثنائيــة مــع 
الشقيق، خاصة في مجاالت 
الربط الكهربائي والسككي 
والتبادل التجاري، فضال 
مصــر  اســتعداد  عــن 
لالستمرار في نقل جتربتها 
في اإلصــالح االقتصادي 
الكــوادر  وتدريــب 
الســودانية، واملعاونــة 
على مواجهة أي حتديات 
قد تطرأ في هــذا الصدد. 
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاسة اجلمهورية 
الســفير بســام راضــي 

أنباء سوريةأنباء لبنانية

أنباء مصرية

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

إفقار.. املستورين (٤)
احلمد هللا.. سيتأجل قانون التسجيل العقاري عامني على األقل 
حسب التوجيهات الرئاســية، وهذا يجعلنا نلتقط األنفاس ونفكر 

بهدوء ودون ضغوط.
هل نحن بحاجة لتعديل قانون الشهر العقاري؟.. واإلجابة نعم، 
وبالتأكيد فنحن في مصر لألســف نعاني مــن حالة فوضى عارمة 
جعلــت أوضاعــه مزرية ال حتافــظ على حقوق ملكيــة، وال جتعل 
قطــاع العقار جزءا من االقتصاد الرســمي، وال تؤّمــن مالك العقار 
على ما ميلك، وال تسمح بتوريث سلس، وال تؤدي جلذب استثمار 
خارجي، وجتعل سوق العقار املصري «جنة» لغاسلي األموال، فال 
يحدث فــي دول العالم «ربع» املتقدم أن حتمل حقيبة أموال نقدية 

باملاليني لتشتري عقاراً!!
وأضف إلى وضع السوق املزري ما شئت.

إذن، نحن بحاجة ماسة إلى نظام متلك وتسجيل متطور وواضح 
يؤدي إلى أن يكون لكل عقار ملف الكتروني به كافة تفاصيله وتاريخ 
نقل ملكيته، بل واإلصالحات التي متت عليه ومن قام بها وتاريخها، 
ورقم قومي واحد ال يتكرر لكل عقار، وشباك واحد تنتهي فيه جميع 
اإلجراءات، وتختفي إلى غير رجعة عبارات: «راضي العرب»، و«وضع 
اليــد»، و«العنعنه» (توكيل عن توكيــل عن توكيل)، وحكم صحة 
التوقيع، والتنازل بالتوكيل.. يا سادة، لدينا في مصر طرق غريبة 
وســبل ملتوية يجب إنهاؤها جميعا، وتبسيط األمر، ونحن هنا ال 
نخترع «العجلة»، «انقلوا» أي «نظام» يعجبكم وطبقوه يرحمكم اهللا.

هل تصدقون - وبتجربتي الشخصية - أن الفرد يشتري ويبيع 
منزال في كندا دون أن يرى أو يتواصل مع موظف حكومي واحد؟!.. 

ودون أن يلتقي البائع واملشتري.. حتى للتعارف!!
تذهب للسمسار تبلغه رغبتك ومواصفاتك وميزانيتك، يعرض 
عليك املنازل، تختار ما يناسبك، يدخل السمسار في مفاوضات مع 
سمســار البائع ومحاميه عبر املوقــع اإللكتروني املخصص لذلك، 
تتفقون على الرقم، تذهب للبنك تخبرهم برغبتك في شــراء املنزل 
احملــدد، تقدم ضماناتك على الســداد ومقدما يتــراوح بني ٥ و٣٥٪، 
يدفع البنك املبلغ كامال حملامي البائع، ويقســطه على املشتري، أو 

تدفع نقدا - نادرا - من خالل شيك يسلم للمحامي.
كل التعامــالت األخرى من نقل الكهرباء واملــاء والغاز والهاتف 

يقوم بها السمسار، وال عالقة للمشتري بالبائع إطالقا.
وطبعا، أتعاب السمسار واحملامي يحددها القانون، وتتم مراقبة 

أعمالهما من جلان ال ترحم اخلطأ وال تغفر التزوير.
ولكي نصل الى هذا املستوى يجب أن تكون جميع امللكيات مسجلة، 
وكل وحدة لديها رقم مكون من حروف وأرقام، ولكي يتم ذلك يجب 
تطوير تشــريعات متلك العقار بعقلية من يستوعب أن «الفرد» ال 

يتحمل أخطاء احلكومات املتراكمة ال بعقلية «اجلباية» احلالية.
املنطــق أن «كوارث» وإهمال عشــرات احلكومات الســابقة على 
مدى قرابة الـ ١٠٠ عام، يســتحيل حلها في ١٠ شــهور، وعلى الدولة 
والبرملان وضع تصور منطقي للحل.. بعيداً عن منطق «اجلباية».

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

عان اتفاقية عسكرية: نواجه حتديات مشتركة مصر والسودان يوقِّ

«تشريعية النواب» توافق على إرجاء العمل 
بقانون الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وافقت جلنة الشؤون الدستورية 
والتشريعية مبجلس النواب املصري 
باإلجماع، على ارجاء العمل بالقانون 
رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ اخلاص بالشهر 

العقاري، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣. جاء 
ذلك خالل اجتماع اللجنة امس برئاسة 
املستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور 
املستشــار عالء فؤاد وزير شؤون 
النيابيــة وزعيم األغلبية  املجالس 
النائب م.أشرف رشاد ومقدم مشروع 

قانون، والنائب ضياء الدين داود، أحد 
مقدمي مشروع القانون أيضا. بدوره، 
قال املستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس 
اللجنة إن املجلس يتفاعل مع قضايا 
الشارع ويشعر بنبض املواطنني، وال 

ميكن أن يفعل غير ذلك.

القاهرة - خديجة حمودة ووكاالت

الســودان ومصر  وّقع 
اتفاقيــة للتعــاون  أمــس 
العسكري بني البلدين، وذلك 
في ختام زيارة رئيس أركان 
اجليــش املصــري الفريق 
محمــد فريــد للعاصمــة 
اخلرطــوم.  الســودانية 
وقال رئيس أركان اجليش 
أول  الفريــق  الســوداني 
ركن محمد عثمان احلسني 
- بحســب «ســبوتنيك» 
اليــوم» - في  و«روســيا 
التوقيع، إن الهدف  أعقاب 
مــن االتفاق هــو «حتقيق 
القومــي للبلديــن  األمــن 
لبناء قوات مسلحة مليئة 
بالتجارب والعلم»، موجها 
«الشــكر إلــى مصــر على 
الوقوف بجانب الســودان 

في املواقف الصعبة».
من جانبه، أكد الفريق 
محمد فريد، رئيس أركان 
حــرب القــوات املســلحة 
القاهــرة  أن  املصريــة، 
إلــى «ترســيخ  تســعى 
الروابــط والعالقــات مع 
السودان في كل املجاالت 
العســكرية  خاصــة 
واألمنية، والتضامن كنهج 
استراتيجي تفرضه البيئة 

اإلقليمية والدولية».
وأضاف رئيس األركان 
املصــري أن «الســودان 
ومصر يواجهان حتديات 
هنــاك  وأن  مشــتركة 
تهديــدات متعددة تواجه 
األمن القومي في البلدين»، 
مبديا استعداد بالده لتلبية 
كل طلبــات الســودان في 
املجاالت العسكرية كافة»، 
واصفا مســتوى التعاون 
العســكري مع الســودان 

بـ«غير املسبوق».
إلى ذلــك، أكدت مصر 
والسودان أهمية التوصل 
التفاق قانوني ملزم حول 
ملء وتشغيل سد النهضة 

تفاوضيــة فعالة من أجل 
التوصل إلى هذا االتفاق.

وشــددا علــى أن قيام 
إثيوبيــا بتنفيــذ املرحلة 
الثانيــة مــن مــلء ســد 
النهضــة بشــكل أحادي، 
سيشــكل تهديدا مباشرا 
لألمــن املائــي جلمهورية 
مصر العربية وجمهورية 
الســودان، خاصــة فيمــا 
يتصل بتشــغيل السدود 
السودانية ويهدد حياة ٢٠ 
مليون مواطن ســوداني، 
كمــا أكدا أن هــذا اإلجراء 
سيعد خرقا ماديا التفاق 
إعالن املبــادئ املبرم بني 
الدول الثالث في اخلرطوم 

بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٥.

بــأن الرئيس أكــد النهج 
االستراتيجي ملصر بدعم 
مختلف جوانب العالقات 
الثنائية مع السودان من 
التعــاون والبنــاء  أجــل 
والتنمية، وذلك ترسيخا 
للشراكة والعالقات األزلية 

بني شعبي وادي النيل.
كما طالب الرئيس بنقل 
حتياته إلى شقيقيه الفريق 
أول عبدالفتــاح البرهــان 
رئيــس مجلس الســيادة 
الســوداني ود. عبــداهللا 
حمــدوك رئيــس الوزراء 

السوداني.
مــن جانبهــا، أعربت 
د.مــرمي الصــادق املهدي 
عن تطلع السودان لتطوير 
اجلهود املتبادلة لالرتقاء 
بأواصر التعاون املشترك 
بني البلدين، مثمنة الدعم 
املصري املخلص للحفاظ 
علــى ســالمة واســتقرار 
السودان في ظل املنعطف 
التاريخــي املهم الذي مير 
به، مبا أســهم في جتاوز 
الســودان لصعوبات تلك 
املرحلــة، ومعربــة عــن 
التطلــع لالســتفادة مــن 
التجربة املصرية امللهمة في 
مجال اإلصالح االقتصادي 
التي حققت جناحا كبيرا.

وأوضح متحدث رئاسة 
اجلمهورية أن اللقاء شهد 
التباحث وتبــادل الرؤى 
حول قضية سد النهضة، 
حيث أكد الرئيس موقف 
مصر الثابــت من حتمية 
اتفــاق  إلــى  التوصــل 
قانوني ملزم فيما يخص 
الســد،  مــلء وتشــغيل 
مبا يراعي عــدم اإلضرار 
بدولتــي املصب ويحافظ 
على حقوقهما املائية، وقد 
مت التوافق علــى تكثيف 
التنسيق املتبادل بني مصر 
والســودان خــالل الفترة 
إزاء تلك القضية  القادمة 

احليوية.

أعــرب  جانبــه  مــن 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي عن مساندة مصر 
جلهــود تعزيــز الســالم 
واالســتقرار في السودان 
الشقيق، خالل تلك املرحلة 
املفصلية من تاريخه، وذلك 
انطالقا مــن املبدأ الثابت 
بأن أمن واستقرار السودان 
يعد جزءا ال يتجزأ من أمن 

واستقرار مصر.
جاء ذلك خالل استقبال 
الرئيــس السيســي امــس 
د.مــرمي الصــادق املهــدي، 
وزيرة خارجية جمهورية 
الســودان، وذلك بحضور 
وزيــر  شــكري  ســامح 
والســفير  اخلارجيــة، 

السيسي يؤكد حتمية التوصل إلى االتفاق قانوني ملزم مللء وتشغيل سد النهضة

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال د.مرمي الصادق املهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان

اإلثيوبي، يحقق مصالح 
الثــالث، ويحفظ  الــدول 
املائيــة ملصــر  احلقــوق 
والســودان، ويحــد مــن 
أضرار هذا املشروع على 

دولتي املصب.
وشــدد البلــدان - في 
بيان مشــترك صــادر في 
ختــام مباحثــات وزيــر 
اخلارجية ســامح شكري 
امس مع نظيرته السودانية 
د.مــرمي الصــادق املهدي 
بالقاهرة - على أن لديهما 
إرادة سياســية ورغبــة 
جادة لتحقيق هذا الهدف 
في أقــرب فرصة ممكنة، 
وطالبا إثيوبيا بإبداء حسن 
النية واالنخراط في عملية 

عون يصّوب على احلريري وبري وجنبالط وسالمة 
والراعي: ال إلسقاط النظام أو استقالة رئيس اجلمهورية

بيروت - عمر حبنجر 

تخطى الرئيس ميشال عون، املعوقات اإلقليمية 
والذاتيــة كافة، لوالدة حكومة ســعد احلريري، 
مصوبا على ما وصفه بـ«حتالف احلريري - بري 
- جنبالط - سالمة» كمصدر للعرقلة والتأخير.

وتنقل صحيفة «األخبار» القريبة من حزب اهللا 
عن الرئيس عون، قوله أمام زواره، من الصحيفة 
كما يبدو «صرت أشــكك في نية الرئيس املكلف 
سعد احلريري، وبالتحالف مع الرئيس نبيه بري 
ووليد جنبالط وآخرين، تأليف حكومة متوازنة، 
وان هذا التحالف يشمل أيضا، حاكم مصرف لبنان 
رياض ســالمة، وأن هدف هذه الضغوط، تأليف 
حكومة تكون قادرة على السيطرة ومنع التدقيق 

اجلنائي في حسابات مصرف لبنان».
ويتهم عون، بحسب ما نقل زواره، قوى خارجية 
وداخلية، بدعم احلريري، وتشــجيعه على رفع 
السقف، وقال: «انا غير مستعد لتسليم البالد الى 
من يتحملون املسؤولية عن خرابها، ولن أضعف 
امام الضغوط، وسأمضي بقية عهدي مدافعا عن 
حقي في لعب دور الشريك الكامل، وعندما يريدون 
رئيس حكومة، مصنفا سياسيا، فهذا يعني ان أكون 

شريكا كامال، وإال فليقترحوا رئيسا للحكومة من 
خارج النادي السياسي املسؤول عن خراب البلد. 
واعتبر ان هذا التحالف اجلديد يريد اإلبقاء على 
سلطته واإلشــراف على صرف أموال املساعدات 
الدولية للبنان وهذا هو الهدف احلقيقي، إلسقاط 

حكومة حسان دياب».
الرئيس عون اســتقبل أمس في قصر بعبدا، 
وفدا مــن اجلامعة اللبنانيــة الثقافية في العالم 
من خمس قارات، برئاسة رئيس الهيئة اإلدارية 
للجامعة عباس فواز، حيث أكد لهم السعي لـ«تأليف 
حكومــة ليتمكن لبنان مــن خاللها التفاوض مع 
املؤسسات املالية التي أبدت رغبتها في مساعدته»، 
معتبرا انه «بإمكان اللبنانيني املنتشرين مساعدة 
وطنهم عبر إنشــاء مؤسسات فيه، وخلق فرص 
عمل لشبابه للحد من رغبتهم في الهجرة نتيجة 

األوضاع الراهنة».
ولوحظ هنا ان الرئيس عون، لم يعتبر القوات 
اللبنانية وال أي طرف سياسي ماروني معارض 
جزءا مــن التحالف املشــكوك بنواياه مبن فيهم 
معارضوه الكثر، ووصفت مصادره العالقة بينه 
وبني البطريرك بشارة الراعي بأنها مجرد تباين 

في وجهات النظر.

وما قاله البطريرك بشار الراعي لقناة «احلرة» 
األميركيــة، ينحو في هذا االجتــاه، حيث رفض 
املطالبة بإســقاط النظــام، او باســتقالة رئيس 
اجلمهوريــة، وقال: «إســقاط النظــام كالم كبير 
وإســقاط رئيس اجلمهورية كالم اكبر، ونحن ال 

ندعم هذا الكالم». 
وحّمل الطبقة السياســية مسؤولية ما وصل 
اليه لبنان. وطالب بإحالة قرار احلرب والسلم من 
حزب اهللا الى الدولة، مع التأكيد على االستراتيجية 

الدفاعية للدولة ومن ضمنها حزب اهللا.
وأضاف: املقاومة بدأت عام ١٩٧٥، قبل نشــوء 
حزب اهللا، وملاذا لم تعتمد االستراتيجية الدفاعية، 
التي متثل تعاون اجليش اللبناني مع حزب اهللا 
حامل السالح؟ وحذر الراعي من تطيير االنتخابات 
النيابية، وقال: مطالبنا األساسية إجراء االنتخابات 

النيابية في مايو العام ٢٠٢٢. 
ونطالب ايضا بانتخابات رئيس اجلمهورية في 
أكتوبر من العام نفســه، ال نقبل التمديد ملجلس 
النواب، وال التمديد لرئيس اجلمهورية، او الفراغ.

وتعد بكركي اآلن رسالة الى األمني العام لألمم 
املتحدة انطونيو غوتيريش تتضمن الدعوة ملؤمتر 

دولي برعاية األمم املتحدة من أجل لبنان.

ضحايا الهجمات الكيماوية في سورية بكركي تعّد رسالة إلى غوتيريش تتضمن الدعوة ملؤمتر دولي من أجل لبنان برعاية األمم املتحدة
يرفعون دعوى أمام القضاء الفرنسي

باريس - وكاالت: رفع محامون ميثلون 
عــددا مــن الناجني مــن هجمات األســلحة 
الكيماويــة في ســورية عــام ٢٠١٣، دعوى 
جنائية أمام القضاء الفرنسي على مسؤولني 
سوريني يتهمونهم بالتسبب في وفاة مئات 
املدنيــني فــي مناطق كانت تســيطر عليها 

املعارضة.
وتأتي الدعوى القضائية، التي انضم إليها 
نحو ١٢ شخصا، في أعقاب دعوى قضائية 
مماثلة رفعت العام املاضي في أملانيا. وهي 
توفر مسارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل 
ضد حكومة الرئيس السوري بشار األسد.

وعطلت روســيا والصني مساعي قوى 
غربية لدى مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
لتشــكيل محكمة دوليــة للجرائم املرتكبة 

في سورية.
وأعلنــت ٣ منظمات غيــر حكومية أنها 
قدمت شــكوى أمام محكمة باريس بشــأن 
«جرائم ضد اإلنســانية» و«جرائم حرب» 
مرتبطة بتلك الهجمــات التي يتهم الغرب 

النظام بارتكابها.
وقدم «املركز الســوري لإلعالم وحرية 
التعبير» و«أوبن سوســاييتي جاســتيس 
إنيشتف» و«األرشيف السوري» هذه الشكوى 
أمس األول من أجل التحقيق في هجمات غاز 
السارين التي وقعت في أغسطس ٢٠١٣ في 
مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.

ويجــب أن تســمح هــذه الشــكوى، بـ 

«حتديد مســؤولية األشخاص الذين أمروا 
بهذه الهجمات والذين نفذوها». كما أوضحت 
املنظمات غير احلكومية أنها اســتندت إلى 
أكثر األدلة شموال في إثبات استخدام مادة 

مثل غاز السارين.
ويشــمل ذلك شــهادات ناجــني وفارين 
منشقني وحتليال لتسلسل القيادة في اجليش 
السوري ومئات العناصر من األدلة املوثقة 

منها صور وتسجيالت ڤيديو.
ووفقا للواليــات املتحدة، قتل أكثر من 

١٤٠٠ شخص في هذه الهجمات.
وخلصت أجهزة املخابرات الفرنسية في 
٢٠١٣ إلى أن قوات احلكومة السورية هي من 
نفذت هجوما بغاز الســارين على الغوطة 
الشــرقية بريف دمشق مما أسفر عن مقتل 

١٤٠٠ شخص.
وتنفي احلكومة السورية استخدام أسلحة 

كيماوية ضد شعبها.
وقــال هــادي اخلطيــب مديــر منظمة 
«األرشيف السوري» في البيان إن احلكومة 
السورية التي «لم تكن شفافة بشأن إنتاجها 
لألسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، 

يجب أن حتاسب».
ومن جانبــه، قال مــازن درويش مدير 
«املركز الســوري لإلعالم وحرية التعبير» 
إنه «باإلضافة إلى التحقيق في هذه اجلرائم 
(...) يجــب علــى الدول التعــاون من أجل 
إنشاء محكمة دولية خاصة حملاكمة اجلناة».

تسارع انهيار الليرة السورية والدوالر بـ ٤ آالف
وكاالت:   - عواصــم 
تســارعت وتيــرة انهيــار 
سعر صرف الليرة السورية، 
خالل تعامالت أمس وكسرت 
حاجزا تاريخيا جديدا. وقفز 
سعر الدوالر بأكثر من ١٥٠ 
ليــرة مــا بني إغــالق أمس 
األول، والتعامــالت حتــى 

مساء أمس. 
الــدوالر  وبلــغ ســعر 
الواحد ٤ آالف ليرة للمبيع 
في دمشق و٣٩٥٠ للشراء، 

بحسب موقع «الليرة اليوم» املتخصص، 
مسجال ارتفاعا بأكثر من ٣٫٣٪. وهذا أدنى 
ســعر مســجل لليرة الســورية حتى هذا 
التاريخ، على اإلطالق. وسجل الدوالر في 
حلب وحمص وحماة أسعارا مماثلة لنظيره 
في دمشق، أو أقل منه بوسطي ١٠ ليرات.
أما في إدلب، فارتفع الدوالر بوســطي 
٧٥ ليرة، ليصبح ما بني ٣٧٢٥ ليرة شراء، 

و٣٧٧٥ ليرة مبيعا.
ورغم االرتفاع غير املسبوق، أكدت مديرة 
املوازنة في وزارة املالية رانيا تغلبي، أن 
سعر صرف الدوالر في موازنة ٢٠٢١ يبلغ 

١٢٥٠ ليرة سورية، ومت حتديده بقرار من 
مجلــس الوزراء، وبينــت أنه ال يتم رصد 
حجــم العجز باملوازنة مســبقا، بل يظهر 
العجز الفعلي عند قطع احلســاب. وعلى 
غرار الدوالر، ارتفعت اســعار الذهب الى 
مســتويات جنونية والمســت الـ٢٠٠ ألف 
ليرة، اذ بلغ سعر الغرام من عيار ٢١ أكثر 
من ١٩٤ ألف ليرة. وكانت جمعية الصاغة 
رفعت ســعر الغرام من عيار ٢١ بأكثر من 
٥ آالف ليرة، بدفع من انهيار سعر صرف 
الليرة السورية، وذلك بعد أن قامت اجلمعية 
برفع سعر الغرام من عيار ٢١ مبقدار ١٠آالف 

ليرة سورية، دفعة واحدة أمس األول.

ارتفاع الدوالر.. ُيشعل الشارع اللبناني
القياسي  بيروت: تسبب االنخفاض 
غير املسبوق الذي سجلته الليرة امس 
في اشتعال الشارع اللبناني، حيث احرق 
ناشــطون من حراك صيدا إطارات في 
ساحة الثورة عند تقاطع ايليا احتجاجا، 
إذ المس سعر صرف الليرة مقابل الدوالر 
عتبة العشرة آالف في السوق السوداء، 
وأدى إشعال اإلطارات الى قطع جزئي 
للسير في املكان في وقت كانت قد وزعت 
دعوات للنزول الى ســاحة تقاطع ايليا 

لالحتجاج.
القياسي في سعر  ويأتي االنخفاض 
الصرف امس غداة إعالن مصرف لبنان 
بدء مراجعة أوضــاع البنوك بعد انتهاء 
مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، 
ضمن خطة إلعادة هيكلة القطاع املصرفي.

وتصدر وســم «دوالر» موقع تويتر 
في لبنان. وسخر كثيرون من انخفاض 
سعر الصرف، وينعكس االنخفاض في 
قيمة العملة احمللية على أســعار السلع 
واملواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من 
اخلارج، وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 
(محمود الطويل)١٤٤٪ وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. قطع طرقات في بيروت احتجاجا على ارتفاع رفع سعر الدوالر أمس  
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في املرمى
٭ انفرد مهاجم الساحل البرازيلي ماتيوس 
إدواردو بصدارة هدافــي الدوري برصيد ٥ 
أهداف، وجاء خلفه مهاجم الكويت يوســف 

ناصر برصيد ٤ أهداف.
٭ شهدت اجلولة حالتي طرد كانتا من نصيب 
العب الشباب منصور البلوشي أمام خيطان، 
والعب وســط الســاملية مهدي دشــتي أمام 

الفحيحيل.
٭ خيطان الفريق الوحيد بعد مرور ٥ جوالت 

لم يحقق أي انتصار حتى اآلن.
٭ بعد خسارة النصر من العربي بات «األخضر» 
والكويت الفريقني الوحيدين اللذين لم يتعرضا 

للخسارة في الدوري.
٭ القادســية والساحل يعتبران أقوى خط 
هجوم برصيد ١٠ أهداف، وبنفس عدد األهداف 
اســتقبل دفاعا فريقي الفحيحيل وخيطان، 
وهما األضعف، بينمــا يعتبر النصر أقوى 

خط دفاع بدخول مرماه ٣ أهداف.
٭ الكويت سجل أعلى معــــدل تعادالت عبر 
٤ مباريات، فيما لم يحقق الســاملية أي تعادل 

حتى اآلن.
٭ لم يتمكــن فريقا الفحيحيل والنصر من 

تسجيل أي هدف في اجلولة اخلامسة.

احلكام في امليزان  (من ١٠)

٨
هاشم اإلبراهيم (الشباب ـ خيطان): 

سيطر علي املباراة رغم االحتجاجات على 
قراراته وأشــهر بطاقات صفراء صحيحة 
للحد من اخلشونة، كما أشهر بطاقة حمراء 
صحيحة لالعب الشباب منصور البلوشي.

٨٫٥
هاشم الرفاعي (كاظمة ـ الكويت): 

تعامل مع الالعبني بصورة جيدة ولم 
تكن له أخطاء مؤثرة، واحتسب ركلة جزاء 
صحيحة الكويت بعد رجوعه لتقنية الڤار.

٨
عبداهللا جمالي (القادسية ـ الساحل): 

إدارة موفقة للمباراة، واحتسب ركلتي جزاء 
سليمتني واحدة للساحل وأخرى للقادسية.

٧٫٨
علي عباس (الساملية ـ الفحيحيل): 

يؤخذ عليه عدم احتسابه الخطاء من 
ايقافه  االلتحام، وكثرة  أثناء  اجلانبني 
للمبــاراة، لكنه أشــهر بطاقة حمراء 
صحيحة لالعب الساملية مهدي دشتي.

٨
يوسف نصار (النصر ـ العربي): 

كان موفقا في إدارة املباراة خصوصا 
في احلاالت الصعبة التي رجع من خاللها 

للڤار واتخذ بعدها قرارات صحيحة.

«مايصير» بعض اإلداريني 
يحتجون على احلكم أكثر 
من الالعبني داخل امللعب، 
حيث بات مشهدا مكررا 
امللونة  البطاقات  إشهار 

لدكة االحتياط.
«متاسكوا».

«يعطيكم العافية».. مجلس 
الشباب على  إدارة نادي 
حسن التنظيم واالستضافة 
للمباريات والتي  املميزة 
كانت محل إشادة األندية 

ومراقبي املباريات.
«كفوو».

فريق «األنباء» للجولة اخلامسةغلط في غلط صح لسانك

استحق مدرب العربي الكرواتي انتي ميشا أن 
يكون جنم االسبوع لهذه اجلولة بعدما قاد 
الفريق الى فوز يعتبر األهم بهذه اجلولة 
واسقاطه املتصدر السابق واحتالله قمة 
الدوري بدال منه، باالضافة إلى ترتيب أوراق 
فريقه سريعا بالشوط الثاني، وهو ما اثبت 
من خاللها قراءته السليمة والتي دائما ما تؤدي 
إلى نتائج إيجابية، ما يدل على حنكته في إدارة 

املباراة مهما كان املنافس ومهما كانت قوته.

ميشا جنم األسبوع

 جدول ترتيب دوري stc للدرجة املمتازة بعد اجلولة (اخلامسة)

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

٥٣٢٠٩٤٥١١العربي

٥٣١١١٠٦٤١٠القادسية

٥٣١١٦٣٣١٠النصر

٥٢١٢١٠٩١٧الساحل

٥١٤٠٨٧١٧الكويت

٦-٥٢٠٣٥٧٢الساملية

٥١٢٢٦٦٠٥كاظمة

٥-٥١٢٢٨١٠٢الفحيحيل

٤-٥١١٣٥٩٤الشباب

٢-٥٠٢٣٤١٠٦خيطان

العربي.. القمة «اليقة عليه»

٭ الشباب: ساجن بيير ـ عبداهللا الباذر.

٭ خيطان: إبراهيما ديانغ ـ فواز املبيليش.

٭ كاظمة: شبيب اخلالدي.

٭ الكويت: يوسف ناصر.

٭ القادسية: سيف احلشانـ  بدر املطوعـ  خالد إبراهيم.

٭ الساحل: ماتيوس إدواردو (٢).

٭ الساملية: حسني املوسوي.

٭ العربي: أحمد الصالح.

منو سجل؟

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

٭ احلارس:حميد القالف (الكويت).
٭ الدفاع: أحمد الصالح (العربي)، مساعد ندا (الساملية)، راشد 

الدوسري (القادسية).
٭ الوسط: عبداحملسن التركماني (الشباب)، سيف احلشان 
(القادسية)، الهادي السنوسي (العربي)، محمد دحام (النصر).

٭ الهجوم: شبيب اخلالدي (كاظمة)، ماتيوس إدواردو (الساحل)، 
حسني املوسوي (الساملية).

اجلولة اخلامسة

@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

ضرب العربي عصفورين بحجر واحد مع ختام اجلولة اخلامسة 
من دوري stc املمتاز بعدما حقق األهم واملطلوب بإحلاق اخلســارة 
األولــى باملتصدر الســابق النصــر بهــدف دون رد ليتربع على قمة 
الدوري وحيدا، وحقق األصفر فوزا مهما وصعبا على الساحل بنتيجة 
٣-٢ ليظفر بالوصافة، فيما واصل الكويت سلسلة التعادالت للمرة 
الثالثــة على التوالــي، وكان هذه املرة مع كاظمة بهدف لهدف، بينما 
حقق الســاملية انتصاره الثاني بالدوري بقيادة املدرب اجلديد ثامر 
عناد وجاء على حســاب الفحيحيل بهدف دون رد، فيما لم يستفد 

الساحل وخيطان من اجلولة كثيرا بتعادلهما ٢-٢.
األخضر.. إصرار وفوز

بعد أداء متواضع في الشوط األول للعربي 
أمام النصر وسط استغراب من عشاقه تغير 
بعده حال الفريق متاما بالشــوط الثاني 
وظهر بشــكل مغاير في الشق الهجومي 
وظهر إصراره الكبير على حتقيق الفوز، 
وكان له ذلك وساعده في احلفاظ على 
النتيجــة التبديــالت املميــزة للمدرب 
الكرواتي انتي ميشا ما يدل على القراءة 

اجليدة للمباراة.
األصفر.. فوز وتراجع باألداء

حقق القادسية األهم في هذه اجلولة 
وهو الفوز على الســاحل لكنه يدرك متاما 
أن أداءه ال يرضي ال الالعبني وال اجلهاز الفني 
وحتى جماهيره، فالفريق يفتقد السرعة بنقل الكرة ومباغتة 
املنافســني بالتمرير القصير والسريع والذي كان دائما يظهر 
تفوقهــم في كل مباراة، لذلك إن لم يتطور األداء ســتنتكس 

النتائج قريبا.
العنابي.. فرض شخصيته بشوط

قدم النصر شــوطا أول وال أروع أمام العربي فرض من 
خالله شخصيته وكان قريبا من التقدم في أكثر من مناسبة، 
ولوال تسرع العبيه بإنهاء الهجمة لكانت النتيجة النهائية 
مغايرة متاما ليفاجأ بشوط ثان سيطر عليه املنافس بنسبة 
كبيرة واســتغل ذلك بهدف، واملهم اآلن بعد اخلســارة هو 
عدم تأثر الفريق واستمراره بنفس القوة واألداء العالي.

الساحل.. تألق جماعي وأخطاء فردية

حتى اآلن خســر الســاحل فــي مباراتني أمــام الكويت 
والقادســية وكلتاهما في اللحظات األخيرة ويكون قبلها 
هو الطرف املتقدم بالنتيجة واألفضل من ناحية األداء وال 
يستحق اخلسارة ألنه باختصار يقدم كرة جماعية جميلة 
ومتناغمة بســبب تكتيك املدرب محمد دهيليس، لكنه فقد 
كل شيء كما حدث في مواجهة األصفر بسبب أخطاء فردية 

بسيطة لذا يجب أال يتأثر الفريق باخلسارة ألنه فعال بات أحد أفضل 
الفرق هذا املوسم.

األبيض.. وضعه غريب

ال ميكــن لنا احلكم على مدرب تســلم زمام فريــق قبل مباراة بـ ٤٨ 
ساعة وهو مدرب األوملبي املعار اإلسباني كارلوس غونزاليس الذي حل 
بديال للمدرب محمد عبداهللا إال أن هناك مشكلة كبيرة في مستوى جميع 
الالعبني، وكذلك على مستوى اللياقة البدنية الذي كان يتميز به األبيض 

سابقا، وما زاد الفريق سوءا هو املستوى املتراجع للمحترفني أيضا.
السماوي.. بسرعة تعدل

قال املدرب ثامر عناد بعد فوز الساملية على الفححيحيل انه ال ميكن 
أن يغير شييئا خالل حصة تدريب واحدة وان الالعبون هم من حققوا 
االنتصار، وفي عالم كرة القدم هذا األمر صحيح ويكون نفسيا منه أكثر 
منه فنيا، لكن التنظيم الدفاعي املميز والالفت للسماوي انه ألول مرة لم 
يستقبل اي هدف ما يوضح بصمة عناد السريعة خصوصا ان الفريق 
لعب شوطا كامال بعشرة العبني ولم يكتف بنقطة بل حقق النقاط كاملة.

البرتقالي.. الزم يتطور

لم يعد كاظمة ذاك الفريق املمتع الذي كنا نراه سابقا ألنه بات حذرا 
جدا وال يبادر للهجوم بالصورة املطلوبة حتى انه بات يبحث عن العودة 
بالنتيجة أكثر من التقدم ويكون ردة فعل كما حدث مع الكويت، ورمبا 
تكــون النقطة التي حققها باللحظات األخيــرة مبنزلة الدافع ملواصلة 

التطور الهجومي ألن الدفاع بات أفضل حاال عما كان عليه بالسابق.
الفحيحيل.. ضيع الفرصة

لم يظهر الفحيحيل أمام الســاملية مبستواه املعتاد الذي ظهر عليه 
باجلوالت السابقة بل تراجع كثيرا ولم يستفد من حالة الطرد للمنافس 
مع نهاية الشوط األول واألكثر من هذا كله خسر كل النقاط قبل النهاية، 
ما يعني أن الفريق لم يعرف كيف يستغل الفرصة بحال الزيادة العددية 
وهو أمر يأتي بالشك في التدريبات سواء كنت منقوصا أو كانت لديك 

أفضلية عددية على املنافس.
الشباب.. مو محظوظ

على الرغم من طرد العب الشــباب منصور البلوشــي إال ان العبي 
الشباب أثبتوا أنهم من الفرق التي حتتاج إلى قليل من احلظ والتركيز 
في بعض حلظات املباراة ليحققوا مزيدا من االنتصارات ألن مســتوى 
أبناء األحمدي يعتبر من األفضل حتى اآلن لكنه يســقط باخلســارة او 
يتعثر بالتعادل رغم األداء العالي وهو أمر بال شك سيتالشى مع مرور 

املباريات اذا استمر على نفس املنوال.
خيطان.. متى يفوز؟

لم يستفد خيطان من طرد العب الشباب املبكر بل على العكس ظل 
يبحث كثيرا عن هدف التعادل الذي ناله في نهاية املطاف ما يدل على 
أن الفريق مازال يعاني كثيرا على مستوى جميع خطوطه، حيث يفتقد 
االنسجام واللعب والسريع وكأنه فريق جديد مع مدرب جديد على الرغم 
من أنه يعتبر من أكثر الفرق ثباتا على مستوى اجلهاز الفني والالعبني.

استحق مدرب العربي الكرواتي انتي ميشا أن 

الدوري بدال منه، باالضافة إلى ترتيب أوراق 

حيدر: اليرموك قدم أداًء 
بطوليًا أمام اجلهراء

هادي العنزي

أشاد مدرب الصليبخات ناصر العمران بعطاء العبي فريقه بعدما 
تصدر قمة ترتيب دوري stc للدرجة األولى كرة القدم برصيد ٧ نقاط 
في ختام القسم األول إثر تغلبه على التضامن ٣-٠ في املواجهة التي 
جمعتهما أمس األول، مشيرا إلى أن الفريق ينتظره الكثير من العمل 
لتطوير منظومة الدفاع والفريق ككل للمنافسة في إحدى البطاقات 
املؤهلة للدوري املمتاز. وقال لـ«األنباء»: «الفوز على برقان والتضامن 
وتصدر البطولة بداية جيدة في دوري الدرجة األولى، حيث ينتظرنا 
املزيد، فاملشوار اليزال طويال أمامنا، واملسؤولية مضاعفة على اجلميع»، 
الفتا إلى أن تساوي ٣ فرق بـ٧ نقاط يدل على مدى صعوبة املنافسة 
في الدوري. وذكر العمــران أن األفضلية جاءت ملصلحة التضامن 
بالشــوط األول والذي كان بإمكانه اخلروج متقدما بأكثر من هدف 
ورغم ذلك خرجنا متقدمني بهدف طوفي ابوبكر، مضيفا: «اختلف 
احلال بالشوط الثاني بعدما قمنا بتغيير طريقة اللعب للمحافظة على 
التقدم وحتييد مصدر قوة اخلصم وجنحنا في ذلك متاما كما سجلنا 

بواسطة البرازيلي رافائيل ادلبرتو وبدر املطيري».

عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي اليرموك أحمد حيدر 
في تصريح لـ «األنباء» عقب الفوز على اجلهراء ٣-٢ في ختام القسم 
األول من دوري stc للدرجة األولى، أن الفريقني تقاسما األفضلية 
شوطا بشوط، ورغم ذلك أضاع اليرموك عددا من الفرص احملققة 

للتسجيل بالشوط الثاني أمام منافس قوي وعنيد.
وشكر حيدر الالعبني على األداء البطولي طوال شوطي املباراة، 
قائال: بعد تقدمنا بثالثية حاولنا احملافظة على النتيجة واســتقبلنا 
هدفني لكننا في النهاية خرجنا بفوز مهم، مشــيرا إلى أن إضاعة 
الفرص بســبب عدم التركيز أمر طبيعي في عالم كرة القدم، فال 
يوجد العب يريد إضاعة فرصة. وعن فترة التوقف أشار حيدر إلى 
أنها كانت إيجابية بعودة عدد من الالعبني املصابني، ورغم ذلك هناك 

معاناة بسبب غياب عدد آخر لإلصابة وظروف الدراسة والعمل.

النجار: أداء متميز للعربي أمام النصر

غياب بدوي وجمعة عن «األبيض» أمام الشباب

مبارك اخلالدي 

أشــاد نائــب رئيــس جهــاز الكرة 
بالنادي العربي أحمــد النجار بالفوز 
الذي حققه األخضر على النصر بهدف 
دون رد في ختام اجلولة اخلامسة من 
دوري stc املمتــاز، مؤكدا أن الالعبني 
قدموا أداء متميزا طوال الشوطني مع 
روح عاليــة وهذا ما كنــا نقوله دائما 

يحيى حميدان 

ســيكون الثنائي التونسي رامي 
بدوي والعاجي جمعة ســعيد خارج 
حســابات الكويت في مواجهته أمام 
الشــباب غدا ضمن اجلولة السادسة 
مــن دوري «stc» املمتاز، وذلك لعدم 
دخولهما في التدريبات حتى مســاء 

أول من أمس. 

في نتائج األخضر املتميزة كونه أحد 
أهداف مجلــس اإلدارة بتأهيل الفريق 

خلوض مباريات الدوري.
الدالي مرشح لـ«أفضل العب آسيوي» في فبراير

إلى ذلك، رشــح االحتاد اآلســيوي 
محتــرف النادي العربي عــالء الدالي 
جلائزة العب الشهر في غرب آسيا عن 

شهر فبراير املاضي.

بصورة أفضل خلوض املباراة املهمة 
امام القادسية باجلولة السابعة. 

ومــن املقــرر ان يكــون اجلنــاح 
األيســر أحمد الزنكي جاهزا لتدعيم 
تشــكيلة املدرب االســباني كارلوس 
غونزاليس في مواجهة الشباب بعدما 
وصل للجاهزية املطلوبة، ويبقى قرار 
مشــاركته بصفة اساسية من عدمها 

خاضعا للرؤية الفنية.

متى ما عادت الروح للفريق فإنه يقدم 
مستويات متميزة.

وأضاف:كانــت مبــاراة ممتعة من 
اجلانبني، والعربي كان األفضل واستحق 
الفوز، لكن مازلنا في البداية وال نريد أن 
نستبق األحداث، فنحن ندخل كل مباراة 
بشعار البطولة بنظام الكؤوس، وهدفنا 
حصد أكبر قدر من النقاط، مشيرا إلى 
جاهزية الصف الثاني بالفريق ودوره 

ويعاني بدوي وجمعة من اإلصابة 
التي حرمتهما من املشاركة في املباراة 
املاضيــة أمــام كاظمــة التــي انتهت 
بالتعادل ١-١ ضمن اجلولة اخلامسة، 
علما بأن بدوي قد استنفد خالل لقاء 
«البرتقالــي» عقوبة اإليقــاف ايضا 
بسبب حصوله على ٣ بطاقات صفراء. 
ويرغــب اجلهاز الفنــي في إراحة 
بــدوي وجمعــة لضمــان جتهيزهما 

العمران: صدارة 
الصليبخات لـ «األولى» 

مسؤولية مضاعفة

عبدالكرمي: املواجهة 
كانت متكافئة مع األخضر

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي النصر أحمد عبدالكرمي لـ«األنباء» 
عقب اخلسارة من العربي ٠-١ في اجلولة 
اخلامسة من دوري stc املمتاز، ان املباراة 
إلى حد كبير كانت متكافئة، فبعد أفضلية 
لفريقه في الشوط األول كان من املمكن 
أن يسجل هدف التقدم لكنه لم يتمكن 
من ذلك، مشيرا إلى ان األخضر كان 
أفضل على فترات في الشوط الثاني، 

وفي كرة القدم من املمكن أن تستثمر أي 
فرصة للتسجيل وهذا ما فعله املنافس 
باستغالل كرة ثابتة ومتكن من اخلروج 
فائزا في املباراة. وشــكر عبدالكرمي 
باملجهود  لم يقصروا  الالعبني وقال: 
واألداء الذي قدموه ولم نوفق في الشوط 
األول ولم نتمكن من العودة بعد التأخر 
بهدف بسبب ضيق الوقت والربكة، لكن 
علينا اآلن االستعداد ملواجهة الساحل 
القوية اجلمعة املقبل والعودة للنتائج 

اإليجابية مرة أخرى.

مباريات اجلولة السادسة

اخلميس
٢٠٢١/٣/٤

٥:٠٠الكويتالكويت ـ الشباب

٧:٣٠محمد احلمدالقادسية ـ خيطان

اجلمعة
٢٠٢١/٣/٥

٥:٠٠استاد جابرالفحيحيل ـ كاظمة

٧:٥٠استاد جابرالساحل ـ النصر

٥:٠٠صباح السالمالعربي ـ الساملية
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«يد» الكويت يستعد 
لكأس االحتاد

برقان يّدك «سلة» الساحل

الزمالك يواصل 
مسلسل تعادالته السلبية

آسيا تترقب مصير 
التصفيات املزدوجة

يعقوب العوضي

يعمل اجلهاز الفني لكرة اليد بنادي الكويت بقيادة املدرب 
الوطني هيثم الرشيدي، على رفع معدل اللياقة البدنية 
من خالل التدريبات اليومية التي انطلقت قبل عدة أيام 
فــي مقر النادي بكيفان متهيدا للمشــاركة في بطولة 
كأس االحتاد املقرر انطالقها في ٢٠ اجلاري على صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم.

وشــهدت التدريبات حضور جميع الالعبني مساء أول 
من أمس بتطبيق اإلجراءات االحترازية.

وأكد القوة الضاربة للفريق عبداهللا الغربللي، أن الالعبني 
مستعدون لتقدمي كل ما في جعبتهم للحفاظ على اللقب، 
كما عبر حارس املرمى علي صفر، الفائز بجائزة أفضل 
حارس مرمى في الدوري املمتاز للموسم املاضي، عن 
رضاه التام عن املستوى الذي قدمه مع الفريق، مؤكدا 

السعي لتكرار ما قام به في الدوري.
اإلعالن عن جدول الكأس

إلى ذلك، أصدر االحتاد الكويتي لكرة اليد جدول مسابقة 
الكأس التي ســيفتتحها القرين مع الفحيحيل في ٢٠ 
مــارس اجلاري. ومن املقرر أن تقام البطولة ألول مرة 
بنظام املجموعات األربع وبقســمني للذهاب واالياب، 
على أن يتأهل اصحاب املركزين األول والثاني من كل 
مجموعــة، فيلتقي املتأهالن مــن املجموعة األولى مع 
املجموعة األخيرة، واملتأهالن من املجموعة الثانية مع 
املجموعة الثالثة. كما وضع االحتاد االشتراطات الصحية 
االحترازية ملواجهة ڤيروس كورونا واحلد من انتشاره 

تطبيقا لتوجيهات اللجنة الثالثية.

هادي العنزي

دك برقان سلة نظيره الســاحل بنتيجة ٩٥-٤٩ نقطة 
في املواجهة التي جمعتهما أمس األول ضمن منافسات 
دوري حتديد املراكــز، حيث لم يجد صعوبة تذكر في 
التفوق على الساحل بأشواط املباراة، معززا موقعه في 
املنافسة على مركز متقدم يضمن له اللعب في الدوري 

املمتاز املوسم املقبل.
وفي مباراة ثانية، تغلب الصليبخات على التضامن ٨٣-

٧٨ بعد مباراة متكافئة في جميع مراحلها، حيث تفوق 
التضامن بالربع األول ٢٠-١٨، فيما كانت التعادل حاضرا 
بـ ١٧ نقطة في الربع الثاني، واستعاد «العنيد» املبادرة 
بالربع الثالث وخرج متقدما ٢٠-١٦ نقطة، لكن الصليبخات 

انتفض بالربع األخير ليحسمه نتيجة املباراة ٣٢-٢١.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

للمباراة الثالثة على التوالي، يستمر صيام العبي الزمالك 
عن التهديف في شباك اخلصوم، مما أصاب اجلماهير 
بالغضب واملدير الفني لفريق األبيض باتشيكو باحليرة 
الشديدة مع العبيه، وجاء التعادل اجلديد أمام فريق وادي 
دجلة، ضمن اجلولة ١٤ ملســابقة الدوري، والتي انتهت 
سلبيا، ولعب خاللها احلارس محمد عبد املنصف دور 
«السوبر مان» بعد أن تصدى لعدد من الكرات الصعبة، 

وأيضا لضربة جزاء احتسبت للزمالك في الدقيقة ٨٨.
ورفع الزمالك رصيده إلى ٣٠ نقطة لكنه قدم نقطتني هدية 
ملنافسه األهلي، الذي يالحقه في املركز الثاني بفارق أربع 
نقاط، وله ثــالث مباريات مؤجلة، وارتفع رصيد وادي 

دجلة إلى ٨ نقاط في املركز ١٨ واألخير.
ويستعد الزمالك للسفر اليوم إلى تونس بطائرة خاصة 
استعدادا ملواجهة فريق الترجي السبت املقبل في اجلولة 

الثالثة لدور املجموعات األفريقي.
ومن ستاد االسكندرية، عاد إنبي بفوز مثير على حساب 
مضيفه االحتاد الســكندري (١-٠) في اللقاء املؤجل من 

اجلولة الرابعة. 
ســجل إنبي هدف الفوز عن طريق قائده رامي صبري 
من ضربة جزاء في الدقيقة ١٣ وســط اعتراضات على 
احلكم محمد يوســف الذي ألغى هدفا ســجله االحتاد 
بداعي التســلل بعد الرجوع حلكم الڤيديو، كما رفض 
احتســاب ضربة جزاء في الشوط األول لالحتاد أيضا، 
ليكرر إنبي تفوقــه على االحتاد في عقر داره حيث لم 
يخســر في ضيافة منافسه الســكندري خالل آخر ٦ 

زيارات منذ ٤ يناير ٢٠١٦.

الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم تغيير برنامج بعض 
املباريات التي كانت مقررة يومي ٢٥ و٣٠ مارس اجلاري 
في اجلولتني السابعة والثامنة من التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ وكأس آســيا ٢٠٢٣ في 
الصني بسبب القيود اجلديدة على السفر في عدة دول، 

وذلك على النحو التالي:
املجموعة الرابعة: الســعودية مع فلسطني- ٣٠ مارس، 

ستاد جامعة امللك سعود بالرياض.
املجموعة السادسة: طاجيكستان مع منغوليا - ٢٥ مارس، 

ستاد اجلمهورية املركزي بدوشانبي.
املجموعة السادسة: منغوليا مع اليابان - ٣٠ مارس، ستاد 

فوكودا دينشي بتشيبا.
وقام االحتاد اآلسيوي بفتح الباب أمام االحتادات الوطنية 
لطلب استضافة مجموعاتها بنظام التجمع، حيث سيقوم 
باإلعالن عن الدول املضيفة في وقت الحق، كما سيتم 
أيضا اإلعالن عن برنامج املباريات املتبقية التي تقام خالل 

فترة املباريات الدولية من ٣١ مايو إلى ١ يونيو ٢٠٢١.

عبداهللا الغربللي أحد العناصر البارزة في صفوف األبيض

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا (املرحلة الـ ٢٩)

٣ ٩bein Sports Premiumبيرنلي - ليستر
٢ ٩bein Sports Premiumشيفيلد - أستون ڤيال

١ ١١:١٥bein Sports Premiumكريستال - مان يونايتد

إيطاليا (املرحلة الـ ٢٥)
٣ ٨:٣٠beIN Sports HDساسوولو - نابولي
٣ ١٠:٤٥beIN Sports HDميالن - اودينيزي
١ ١٠:٤٥beIN Sports Xtraجنوى - سمبدوريا
١٠:٤٥بينيفينتو - ڤيرونا
٧ ١٠:٤٥beIN Sports HDاتاالنتا - كروتوني
١٠:٤٥كالياري - بولونيا
١ ١٠:٤٥beIN Sports HDڤيورنتينا - روما

فرنسا (املرحلة الـ ٢٨)
٣ ٩bein Sports Premiumنيس - نيم
٢ ٩beIN Sports HDليون - رين

٤ ٩beIN Sports HDسانت اتيان - لنس
٩بريست – ديجون

٦ ٩beIN Sports HDمتز - اجنيه
٦ ١١beIN Sports HDستراسبورغ - موناكو 

٤ ١١beIN Sports HDليل - مرسيليا
٢ ١١beIN Sports HDبوردو - باريس
١١نانت - رينس

٧ ١١beIN Sports HDمونبلييه – لوريان

كأس ملك إسبانيا (إياب نصف النهائي)
١١برشلونة – إشبيلية

أنشيلوتي: وجود «التوفيز» في املربع الذهبي حلم

قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيڤرتون 
املنافــس في الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم، إن إنهاء املوسم احلالي في 

املربع الذهبي مبنزلة حلم للنادي.
ويحتــل «التوفيــز» املركز الســابع 
برصيــد ٤٣ نقطة من ٢٥ مباراة بفارق 
نقطتني عن وســت هــام صاحب املركز 
الرابع والذي خاض مباراة إضافية، بعد 

فوزه ١-٠ على ضيفه ساوثامبتون.
وأضاف املدرب اإليطالي بعد أن قاد 

هدف ريتشارليسون إيڤرتون النتصاره 
األول علــى ملعبــه منــذ ١٩ ديســمبر: 
«الوجــود في املربع الذهبــي في نهاية 

املوسم حلم».
وأردف: «علينا بذل كل ما في وسعنا 
أمام وست بروميتش يوم اخلميس حتى 
نكــون هناك. هنــاك إمكانيــة حقيقية 
لتحقيق ذلك. ال يهم الوقت الذي سنقضيه 
في املربع الذهبي، بل علينا فقط معرفة 
ما هو شعور أن تكون في هذا املركز».

وتابع: «ستكون هناك معركة كبيرة 
حتى نهاية املوســم، وعلينا أن نســعد 
بقدرتنا على القتال من أجل هذا املركز. 
لكن هذا ال يغير من هدفنا، وهو اللعب 

في أوروبا املوسم املقبل». 
إلــى ذلــك، تســتكمل مســاء اليوم 
منافسات املرحلة ٢٩ من املسابقة، حيث 
يلتقي بيرنلي مع ليستر سيتي، وشيفيلد 
يونايتد مع أســتون ڤيال، وكريســتال 

باالس مع مان يونايتد.

مان يونايتد في ضيافة كريستال باالس اليوم

بريطانيا إلنقاذ «يورو ٢٠٢٠»
واستضافة مونديال ٢٠٣٠

عرض رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون أن 
تستضيف بالده مباريات إضافية ببطولة أمم أوروبا لكرة 
القدم (يورو ٢٠٢٠) التي تقام هذا الصيف. وقال جونسون في 
تصريحات لصحيفة «ذا صن» البريطانية: «نحن نستضيف 
بطولة أمم أوروبا. نستضيف الدورين قبل النهائي والنهائي». 
وفيما يتعلق باالحتاد األوروبي لكرة القدم، قال: «إذا كانت هناك 
أي مباريات ينبغي استضافتها، نحن جاهزون الستضافتها 
بكل تأكيد». وأعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم مؤخرا، أنه 
ملتزم بتنظيم البطولة األوروبية وفقا لشكلها املعلن من قبل، 

وذلك بعد تأجيلها ملدة عام، في ١٢ مدينة بـ ١٢ بلدا.
وفي مقابلة مع صحيفة «ذا صن»، أكد جونسون أن بريطانيا 

تريد استضافة كأس العالم ٢٠٣٠ مع إيرلندا.
وقال رئيس الوزراء: «نحن مهتمون للغاية بجلب كرة القدم 

إلى موطنها في ٢٠٣٠. أعتقد أنه املكان األمثل لها».
ووفقــا لصحيفة «ذا صن»، فــإن امليزانية اجلديدة لوزير 
اخلزانة ريشي سوناك، والتي ستقدم اليوم، ستخصص ٢٫٨ 
مليون جنيه استرليني (٣٫٨٩ ماليني دوالر) للترويج للملف 
الرسمي لبريطانيا وايرلندا الذي سيقدم لالحتاد الدولي لكرة 

القدم الستضافة كأس العالم ٢٠٣٠.
وأصدرت احتادات الكرة في إجنلترا وإيرلندا واســكتلندا 
وويلز بيانا مشــتركا ترحب بتعهد احلكومة بامليزانية لبدء 

محاولة محتملة الستضافة كأس العالم ٢٠٣٠.
وقال البيان: «سنواصل القيام بأعمال دراسات اجلدوى لتقييم 
إمكانية تقدمي ملف اســتضافة البطولة قبل أن يفتتح فيفا 
العملية في ٢٠٢٢. تنظيم كأس العالم ســيتيح فرصة مذهلة 

لتقدمي فوائد ملموسة لدولنا».

زيدان: أخطأت في تغيير اخلطة أمام ريال سوسييداد
أعرب املدير الفني لريال مدريد، 
الفرنســي زيــن الدين زيــدان، عن 
التعــادل بنتيجــة  اســتيائه مــن 
(١-١) ضــد ريــال سوســيداد، في 
ختام منافســات املرحلة الـ ٢٥ من 
«الليغا»، في ملعب الفريق «ألفريدو 
دي ســتيفانو». وقال زيدان، خالل 
تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» 
اإلسبانية: «لعبنا مباراة جيدة، رمبا 
لــم تكن البداية جيدة، لكننا خلقنا 
الكثير من الفرص في الشوط األول، 
ولم نســتطع التســجيل، وخسرنا 
نقطتــني علــى أرضنــا، وذلــك ألن 
املنافس لعــب مباراة جيدة». وعن 
تغيير طريقــة اللعب أوضح: «لقد 
غيرتها ألنني لم أكن سعيدا بالضغط، 

كان ذلك في ١٠ أو ١٥ دقيقة، وقمت 
بتغيير الطريقة، وكنا نلعب بشكل 

أفضل بطريقة (٤-٣-٣)».
وبسؤاله عما إذا كانت تغييراته 
أضرت بالفريق، أجاب: «إذا سألتني ٣ 
مرات فسأجيب نعم رمبا». وأضاف: 
«كان يجب تغيير الالعبني ألنه بعد 
مرور ســاعة ظهر التعــب، وهناك 
أوقــات يتوجب فيها التغيير، وفي 
النهاية كمدرب حتاول العثور على 

أشياء لتبديل الديناميكيات».
وسجل بورتو لريال سوسيداد في 
الدقيقة ٥٥، بينما تعادل ڤينيسيوس 
جونيور لريال مدريد في الدقيقة ٨٩.

بهذا التعادل، رفع ريال سوسيداد 
رصيــده إلــى ٤٢ نقطة فــي املركز 

اخلامس بجدول الترتيب، بينما رفع 
ريال مدريد رصيده إلى ٥٣ نقطة في 

املركز الثالث.
وفي كأس ملك اسبانيا يستضيف 
برشلونة منافسه إشبيلية اليوم في 
إياب الدور نصف النهائي، وسيكون 
هدف «البارســا» هو إنقاذ موسمه 
من خالل مواصلة مسيرته في هذه 

املسابقة.
وميتلك إشــبيلية األفضلية في 
هذه املواجهة بعدما فاز على ملعبه 
٢-٠ ذهابا، لكن برشــلونة استعد 
لهذه املواجهة بشكل رائع من خالل 
الفــوز على إشــبيلية في عقر داره 
٢-٠ يوم السبت املاضي في الدوري 

اإلسباني.

برشلونة للعودة وإنقاذ موسمه أمام إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ميالن ملواصلة الصحوة أمام أودينيزي

مرسيليا يتحدى ليل.. وباريس يالقي بوردو

ميني ميــالن النفس مبواصلــة صحوته حني 
يستضيف أودينيزي اليوم في املرحلة اخلامسة 
والعشرين من الدوري اإليطالي، وذلك بعد الفوز 
الــذي عاد به مــن العاصمة علــى مضيفه القوي 
روما ٢-١ ما أبقاه قريبا من إنتر وأمام يوڤنتوس 

وأتاالنتا بفارق ست نقاط.
لكن فوز األحد على روما، الذي تراجع للمركز 
اخلامس قبل مباراته اليوم مع مضيفه فيورنتينا، 
كان مكلفا بالنســبة مليالن إذ خســر جهود جنمه 
السويدي املخضرم زالتان إبراهيموڤيتش والتركي 

هــاكان جالهان أوغلو والكرواتــي أنتي ريبيتش 
الذي كان صاحب هدف الفوز السادس عشر لفريق 

ستيفانو بيولي هذا املوسم.
ويخوض أتاالنتا الرابــع اختبارا في متناوله 
ضد كروتوني، فيمــا يأمل روما بالتعويض حني 
يحل ضيفا على فيورنتينا، على أن يحل نابولي 

ضيفا على ساسوولو.
ويلتقــي اليــوم أيضا جنوى مع ســمبدوريا، 
وبينيفينتــو مع هيــالس فيرونــا وكالياري مع 

بولونيا.

بعدما أفلت من ضربة قاسية أخرى 
يضيفها إلى اخلروج من الدور الثاني 
ملسابقة «يوروبا ليغ» وجتنب السقوط 
األول له على أرضه أمام ستراسبورغ 
منذ ٢٠٠٧، يجد املتصدر ليل نفســه 
اليــوم في املرحلة الـ ٢٨ من الدوري 
الفرنســي أمام حتدي مرسيليا الذي 
يخوض مباراته قبل األخيرة بقيادة 

مدربه املؤقت.
ورغم عداوتهما التاريخية، سيكون 
جمهور باريس سان جرمان مساندا 

ملرســيليا في مباراتــه ضد ليل، ألن 
فــوز النــادي املتوســطي ســيمنح 
نــادي العاصمة فرصــة التربع على 
الصدارة، شرط أن يفوز فريق املدرب 
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على 
مضيفه بوردو الذي أجبر بطل املواسم 
الثالثية املاضية على االكتفاء بالتعادل 
٢-٢ حني تواجهــا ذهابا في باريس 

خالل شهر نوفمبر املاضي.
وخالفــا للتوقعات، يواجه ســان 
جرمان وليون وليل منافسة لم تكن 

في احلسبان من موناكو الذي يدخل 
مباراته ومضيفه ستراسبورغ على 
خلفيــة ٩ انتصارات في آخر ١٠ 
مراحــل و١٢ مرحلة متتالية من 

دون هزمية.
ويلعب اليوم أيضا نيس مع 
نيم، وليون مع رين، وسانت 
اتيان مع لنس، وبريست مع 

ديغون، ومتز مع اجنيه، ونانت 
مع رينس، ومونبلييه مع لوريان.



خووش حچي يا ألطاف اهللا

«الصحة العاملية» ُحتّذر: 
من غير املرجح القضاء 

على «كورونا».

«الداخلية» ُحتّذر من استخدام 
تطبيقات غير موثقة بعد تزايد 

سرقات «الواتساب».

 ديرو بالكم. حّيرمت العالم!

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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األربعاء

واحد أبواللطف

٤:٥٤الفجر

٦:١٣الشروق

١٢:٠٠الظهر

٣:١٩العصر

٥:٤٨املغرب

٧:٠٥العشاء

العظمى: ٢٤ 
الصغرى: ١٢

أعلى مد: ٢:١٠ ص ـ ٢:٤٧ م
أدنى جزر: ٨:٠١ ص ـ ٩:٢٠ م

 

أبعد من الكلمات
«اشــتراها براد پيت بسعر ٣ ماليين دوالر، 

وأنا بعتها بسعر ١١٫٥ مليون دوالر»

أنچيلينا چولي، املمثلة األميركية، 
تبيع لوحة أهداها لها براد پيت رسمها  
الزعيم البريطاني ونستون تشرشل.

«ألول مــرة أفقد ٨ كغم والســر هو طهي
 زوجتي»

جيمس كوردين، املمثل األميركي 
يعلن حماسه الستكمال رحلة فقدان 
الوزن، ألول مرة منذ ١٥ عاما مضت.

«أكره البكاء في األماكن العامة، لكني ال أسيطر 
على دموعي».

كريسي تيغان، املمثلة األميركية، 
تعترف بعجزها عن منع نفسها من 

البكاء أمام الكاميرا.

«أغســل الصحون مرة أو مرتيــن يوميا،
ألن أطفالي كسالى»

جورج كلوني، املمثل األميركي، 
يشكو من أعمال املنزل، وكثرة حب 

أطفاله لتناول الطعام.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي
إلى ربك  راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

عبدالرحمن عبداهللا علي العتيبي: 
٤٢ عاماـ  ت: ٩٦٥٨٨٣٣٣ـ  شيع.
نورية محمد متعب الصانع: زوجة 
سعد عبده الشمري: ٤٩ عاما ـ 

ت: ٥٠٩٩٠٠٩٠ ـ شيعت.
غزيل راكان عامر أرطام العجمي: 
٢٤ عامــا ـ ت: ٩٨٩٨٨٥٥٩ ـ 

٥٠٠٠٥٥٥٧ ـ شيعت.
حسنه حايف كثير مغير: ٥٨ عاما 
ـ ت: ٩٩٤٤٨٠٨٣ ـ ٥٥٤٤٨٠٨٣ 

ـ شيعت.
علي سالم مطلق العدواني: ٣٦ عاما 

ـ ت: ٥٠٥٥٥٣٥٤ ـ شيع.
سعد سالم سعيد الرخيمي: ٦٦ 
عاماـ  ت: ٩٩٨٤٨٨٢٦ـ  ٩٦٦٦٣٠٠٥ 
ـ ٩٩٩٩١١٢١ـ  ٦٠٦٤٤٦٦٥ـ  شيع.

معيوف أحمد عبدالرحمن الفارسي: 
٧٧ عامــا ـ ت: ٩٩٧٨٨٤٥٤ ـ 

٩٩٨٢٩٧٤٧ ـ شيع.
ردن راكان حمود املطيري: ٩٥ 

عاما ـ ت: ٦٥٠٥٧٢٤٠ ـ شيع.

حمود اخلضر يختتم ألبومه الثاني «ماذا بعد؟» بـ «نومًا سعيد»
استغرق إنتاجه ما يزيد على عامني من التحضير ومت تسجيل أغانيه في أكثر من ٦ مدن حول العالم

اختتــم الفنان حمود اخلضر نزول اغاني 
ألبوم «ماذا بعد؟» بإطالق االغنية االخيرة منه 
بعنوان «نوما سعيد»، وأصبح األلبومـ  الذي 
يعتبــر ثاني البومات حمود اخلضر ـ متاحا 
اآلن للتحميل واالستماع على موقع «يوتيوب» 

واملنصات املوسيقية الرقمية حول العالم.
الفنان حمود اخلضر احلاصل على جوائز 
بالتينية أللبومه االول «أصير أحسن» والذي 
احتل املرتبة االولى في جميع انحاء الشرق 
 Billboard االوسط، واملركز العاشر في قائمة
لفئة األلبومات العاملية، عاد بنجاح آخر بصدور 
هذا األلبوم اجلديد الذي نزلت اغانيه بشكل 
تدريجــي على مدى عام كامــل ابتداء من ٢٠ 
فبرايــر ٢٠٢٠ بأغنية «دنــدن معي» وانتهاء 
باالغنية اخلتامية «نوما سعيد» التي مت اطالقها 

في ٢١ فبراير ٢٠٢١.
هذا، ومن خالل ألبوم «ماذا بعد؟» املكون 
من ٧ اغان، يأتي اخلضر مبوسيقاه الى قاعدة 
جماهيرية اوســع مستكمال رســالته الفنية 
بتقــدمي اغان ملهمة وايجابية على الرغم من 
التحديات التي واجهها العالم في العام ٢٠٢٠، 
وتعاون في هذا األلبوم مع شــريك جناحاته 
وكاتب االغاني املعروف سيف فاضل في معظم 
اغانــي االلبوم، وفي التوزيع املوســيقي مع 
النجوم حمزة منرة وماهر زين وســيروس 
والعديد من الفنانني، واستغرق انتاج األلبوم 
اكثر من عامني من التحضير ومت تسجيل أغانيه 
في اكثر من ٦ مدن حول العالم، كما مت تصوير 
٥ اغــان من األلبوم كڤيديو كليب مت اطالقها 

على قناة حمود اخلضر على «يوتيوب».
وقــد صرح اخلضر بهذه املناســبة قائال: 
سعيد جدا الصدار اغنية «نوما سعيد» التي 
بنزولهــا يكتمل ألبوم «مــاذا بعد؟»، واجهنا 
الكثير من التحديات في رحلة جتهيز األلبوم 
بــدءا من اصــدار االغنية االولــى قبل الوباء 
مباشرة، ومواجهة حتديات تصوير الڤيديو 
كليــب الغانــي األلبوم، كما هــو مخطط له، 
مــع كل القيود التي ال ميكن التنبؤ بها، لكن 
هذا الشــيء جعل االغاني التــي مت اصدارها 
طوال هذا العام مميزة بطريقة ما، وانا ممنت 
للرابطة التي قدمها لي هذا األلبوم مع اجلمهور، 
ومتحمس جدا لرؤية كيف سيتلقون األلبوم 
بشكله الكامل، وامتنى ان مينحهم االستماع 
له حلظة من الســالم واإللهــام في مثل هذه 

االوقات الصعبة.

ألبوم «ماذا بعد؟» يضم ٧ أغاني 

قائمة أغاني ألبوم «ماذا بعد؟»
٭ ماذا بعد؟

ـ كلمات وأحلان: سيف فاضل.
ـ توزيع: مصطفى جيجيلي.

٭ حاول مّرة أخرى
ـ كلمات وأحلان: سيف فاضل.

ـ توزيع: مصطفى جيجيلي.
٭ مستّنيك

ـ كلمات: أحمد السري.
ـ أحلان: حمود اخلضر.

ـ توزيع: حامد برادران.
٭ دندن معي

ـ كلمات وأحلان: سيف فاضل.
ـ توزيع: ماهر زين.

٭ سالمي
ـ كلمات وأحلان: سيف فاضل.

ـ توزيع: سيروس.

٭ أهًال أخي
ـ كلمات: عبدالرحمن العوضي.

ـ أحلان: حمود اخلضر.
ـ توزيع: مصطفى جيجيلي. 

٭ مثل كل يوم
ـ كلمات وأحلان: سيف فاضل.

ـ توزيع: بدر كرم.

٭ نومًا سعيد
ـ كلمات وأحلان: سيف فاضل.

ـ توزيع: حمزة منرة.
    Budapest Symphony Orchestra :ـ وتريات

تابعونا  وتواصلوا معنا
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