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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

حظر مشّدد.. رصد ڤيروس متحّور جديد
٦٠٠ حالة يومياً في أقسام الطوارئ باملستشفيات في فبراير وارتفاع املعدل األسبوعي لدخول أقسام الباطنية والعناية املركزة

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى مغادرته إلى الواليات املتحدة 
وفي وداعه سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد

ملشاهدة الڤيديو

صاحب السمو يغادر إلى الواليات املتحدة 
إلجراء الفحوصات الطبية املعتادة

األربعاء املقبل في مسرح مبنى مجلس األمة

«امليزانيات» تناقش مع رئيس احلكومة 
والوزراء العجز  واألرباح  احملتجزة

ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ

أعلن مقرر جلنة امليزانيات واحلسابات 
اخلتاميــة النائب د.بــدر الداهوم أن اللجنة 
ستوجه الدعوة إلى رئيس احلكومة والوزراء 
املختصني والنواب كافة إلى اجتماع تعقده 
األربعاء املقبل في مسرح مبنى مجلس األمة 
ملناقشة ما يتردد عن وجود عجز في امليزانية، 
مؤكدا أن اللجنة ال ترى وجود عجز حقيقي. 
وأضاف الداهــوم ان هناك أرباحا محتجزة 
تفــوق املليــارات، كان يجب علــى اجلهات 
املختصة توريدها الى ميزانيات الدولة وتسد 
العجــز، وال نحتاج ألن نذهب الى صندوق 
األجيال القادمة، وال إلى الدين العام. وقال: 
نتمنى من ســمو الرئيس أن يبدي التعاون 
في هذا اجلانب. من جانب آخر، قدم النائب 

م.أحمد احلمد اقتراحا بقانون لتعديل قانون 
التأمينات االجتماعية يرفع مبقتضاه احلد 
األقصى للمرتب بالنسبة للمؤمن عليهم في 
القطاعني النفطــي واألهلي إلى ١٧٥٠ دينارا 
بدال مــن ١٥٠٠. وأضاف ان هذا االقتراح من 
شأنه املساهمة في تشجيع اإلقبال على العمل 
بالقطاع اخلاص انسجاما مع رؤية الكويت 
٢٠٣٥ والدور املنوط بهذا القطاع كشريك في 
التنمية االقتصادية وجاذب للعمالة الوطنية، 
كما من شأنه أيضا حتفيز العاملني البالغني 
سن التقاعد على إفساح املجال لتوفير املزيد 
من فرص العمل أمام الشباب. من جهة ثانية، 
قدم النائب د.عبداهللا الطريجي اقتراحا بقانون 
لتعديــل قانون االنتخابــات لتتاح للناخب 
أحقية التصويت لـ ٣ مرشــحني منهم اثنان 

التفاصيل ص ١٠ و١١فقط في دائرته.

التفاصيل ص ٢

إعادة فتح الصالونات ومحالت احلالقة واألندية 
الصحية األحد وتغلق عند اخلامسة مساء

قرر مجلس الوزراء عدم متديد قرار إغالق 
األنشطة التجارية الذي ينتهي األحد املقبل، 
وبناء على ذلك ستتم إعادة فتح الصالونات 

ومحالت احلالقة واألندية الصحية وغيرها من 
األنشطة التجارية اعتبارا من األحد املقبل على 
أن تغلق مع بدء احلظر عند اخلامسة مساء.

اإلعفاءات من الدوام سارية
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«األنباء» 
إن اإلعفاءات من الــدوام املقررة للموظفني العاملني في 
احلكومة ســارية أيام احلظر اجلزئي مع دوام املوظفني 
بنسبة الـ٣٠٪ املعتمدة حتى اآلن. وأوضحت املصادر ان 
هذه النسبة تنفذ بالتناوب بني املوظفني، بحيث ال يداوم 

املوظف بصفة يومية متتالية خالل فترة احلظر.

تصاريح عدم التعرض «للضرورة»
علمت «األنباء» أن توجيهات صدرت للجهات املختصة 
بأن يراعى عند إصدار تصاريح عدم التعرض الدائمة ملدة 
شهر وجود ضرورة قصوى تتمثل في التواجد بالعمل 
مثــل العاملني في الصفوف األمامية على ســبيل املثال 
وليس احلصر. وأكدت مصادر مطلعة أنه ال تهاون مطلقا 
مع أي تصريح يصدر دون وجود الضرورة القصوى.

نشر قوة ميدانية  في الطرقات واألحياء
محمد اجلالهمة

أكد مصدر أمني لـــ «األنباء»، أن جميع 
قطاعات «الداخلية» ستشارك في تطبيق قرار 
احلظر اجلزئي، مشيرا إلى كامل جهوزية «األمن 
العام» و«جندة املــرور» و«القوات اخلاصة» 
و«األمــن اجلنائي» و«اخلدمات املســاندة» 
و«العالقات العامة». وأوضح املصدر أن كامل 

القوة امليدانية سيتم نشرها في الطرقات وداخل 
األحياء السكنية للتعامل بحزم وفق القانون 
مع أي مخالفني للحظر. ولفت إلى عدم إقامة 
خيام في النقاط األمنية وذلك العتدال الطقس 
لكن سيتم توزيع الطاوالت والكراسي وتزويد 
القوة امليدانية بسبل اإلعاشة. وزاد املصدر: 
هناك آلية ستتبع ملن يريدون اخلروج وقت 

احلظر بشكل طارئ.

مكافأة الصفوف األمامية قريبًا جدًا
كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»، ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد أعطى تعليمات واضحة في اجتماع مجلس الوزراء 
امس بضرورة االنتهاء من جتهيز أسماء املستحقني مكافأة 
الصفوف األمامية على أسس العدالة املطلقة. من جانبها، 
قالت مصادر مطلعة إن مراجعة األسماء تخضع في بعض 
اجلهات للرتوش النهائية متهيدا لرفعها إلى جلنة طوارئ 
كورونا، وانه مت رفع األسماء التي مت االنتهاء من التدقيق 

عليها إلى اللجنة.

ال قرار حتى اآلن بفرض التطعيم اإلجباري واشتراط 
تقدمي الشهادة للعودة إلى احلياة الطبيعية

أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» ان قــرار التطعيم للوقاية من 
ڤيروس كورونا مازال حتى اآلن اختياريا 
واقتراح فرضه إجباريا يحتاج دراسة حتــى 
ال يتعارض مع أي قانون او نصوص الدستور.
جاء ذلك ردا على مطالبات طرحها أحد 

القياديني بفرض التطعيم اإلجباري ومن ثم 
اشتراط تقدمي شهادة التطعيم قبل السماح 
لألشخاص بدخول اجلمعيات واملطاعم وأي 
مرفق رياضي أو خدمي من املرافق احلكومية 
أو اخلاصة لضمان العودة للحياة الطبيعية 

في وقت قياسي.
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«كامكو إنفست»:
 ٣٫٩ مليارات دينار إجمالي 

األصول املدارة

فيصل صرخوه
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وزير املالية: ٥٣ مليار دينار ُحّولت إلى «احتياطي 
األجيال» منذ التحرير.. و ٢٤٫٦ مليار دينار عجوزات 

فعلية بامليزانية في آخر ٦ سنوات

خليفة حمادة

٭ فــرض حظر التجول اجلزئي يبدأ يوميا اعتبارا من 
يوم األحد ٧ اجلاري حتى ٨ أبريل املقبل من الســاعة ٥ 

مساء حتى ٥ صباحا.

٭ السماح خالل فترة حظر التجول اجلزئي بالتالي:
١ ـ اخلروج ألداء فرائض الصالة في املســاجد مشيا على 

األقدام.
٢ ـ الصيدليات وأماكن بيع املستلزمات الطبية واجلمعيات 
التعاونية واألســواق املوازية مبزاولة نشــاطها من خالل 

خدمة التوصيل فقط.
٣ ـ مزاولة أنشطة صيانة التكييف واملصاعد.

٤ـ  تنظيم التواجد باملزادات واقتصارها على الشركات واجلمعيات 
التعاونية واألسواق املوازية ومنافذ التسويق الغذائية.

٭ خالل الفترة من الساعة ٥ صباحا حتى الساعة ٥ مساء:
١ـ  مينع الدخول للمطاعم واملقاهي واالكتفاء باستالم الطلبات 

من السيارات أو خدمات التوصيل.
٢ ـ اقتصار السماح لسيارات األجرة بنقل راكبني فقط.

٣ ـ إغالق كل مناطق اجللوس في األماكن العامة.
٤ ـ إغالق احلدائق واملنتزهات العامة.

٭ االستمرار في العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن منع 
دخول البالد لغير الكويتيني، وذلك حتى إشعار آخر.
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أبرز قرارات مجلس الوزراء

البنوك تعمل حتى الساعة الثانية ظهرًا.. 
وتتوقف في الفترة املسائية

أحمد مغربي

توقع مصدر مصرفي لـ «األنباء»، ان يصدر احتاد مصارف 
الكويت تعميما يحدد من خالله ســاعات عمل البنوك احمللية 
اعتبارا من يوم األحد املقبل مع بدء سريان قرار احلظر اجلزئي 
في البالد، مشــيرا إلى أن ســاعات عمل البنوك ســتكون حتى 
الساعة الثانية ظهرا وإيقاف العمل بالفترة املسائية في األفرع 
املتواجدة باملناطق الصناعية واالستثمارية. وذكر املصدر أن 
البنوك ستلتزم بقرار مجلس الوزراء بتحديد عدد العاملني في 
مقار العمل بالقطاع اخلاص مبا ال يتجاوز ٥٠٪ من إجمالي عدد 

املوظفني داخل كل وحدة تنظيمية في املبنى الواحد.

مرمي بندق

قــرر مجلــس الوزراء فــي اجتماعه 
االســتثنائي أمس برئاسة سمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد فرض حظر 
التجول اجلزئي فــي البالد اعتبارا من 
الســاعة اخلامسة مســاء حتى الساعة 
اخلامسة فجرا اعتبارا من األحد ٧ اجلاري 

وحتي ٨ أبريل املقبل.
وكلف املجلس وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي باتخاذ التدابير واإلجراءات 
الالزمة لتنفيذ القرار على أن تتم مراجعته 
بعــد إعادة تقييم الوضــع الصحي في 

البالد.
وجاء القرار بعد ان أطلع وزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصباح املجلس على 
إحصاءات تضمنت زيادة متسارعة في 
عدد اإلصابات بلغت أرقامًا غير مسبوقة 
وازدياد عدد الوفيات ومن يتلقى العالج 
في العناية املركزة، ليبلغ العدد اإلجمالي 
لإلصابات ١٩٦٫٤٩٧ إصابة و١١٠٥ حاالت 

وفاة منذ بداية اجلائحة.
وتطرق الوفد الصحي والطبي املرافق 
للوزير الى رصــد ٦٠٠ حالة يوميا في 
أقسام الطوارئ التنفسية في املستشفيات 
فــي فبراير وارتفاع املعدل األســبوعي 

لدخول أقسام الباطنية والعناية املركزة 
لدرجة إعادة توزيع األجنحة.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم 
احلكومة طارق املزرم ان وزارة الصحة 
أكدت ان «بعض» الڤيروسات املتحورة لم 
تصل إلى الكويت، لكن مت رصد ڤيروس 
جديد جار التعامل معه، وهناك أسباب 
أخــرى النتشــار اإلصابــات أهمها عدم 

االلتزام باالشتراطات.
وقد حث املجلس املواطنني واملقيمني 
على اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية 
واالشــتراطات الصحيــة ووقــف كل 
التجمعات واالجتماعات للحد من انتشار 
الوباء، واحملافظة على ســالمة اجلميع 
ومتاسك املنظومة الصحية واخلدمات 
الصحية املقدمــة للمواطنني واملقيمني، 
كما أكد املجلس على خطورة هذا الوباء 
وعلى أن العمل على مواجهته والقضاء 
عليه مسؤولية وطنية مجتمعية تستلزم 

التعاون بني اجلميع ملنع انتشاره.
من جهة اخرى، ارســلت االحتادات 
الرياضية كتبا رسمية الى األندية تطلب 
من خاللها ارسال بيانات جميع الالعبني 
واالجهزة االدارية والفنية لعمل تصاريح 

حلضور املباريات خالل فترة احلظر.

مجلس الوزراء: العمل على مواجهة الوباء والقضاء عليه مسؤولية 
وطنية مجتمعية تستلزم التعاون بني اجلميع ملنع انتشاره

ال «باركود» لدخول «التعاونيات» ومراكز التسوق  
مرمي بندق

قالت مصادر مطلعة، في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، ان دخول اجلمعيات 
التعاونية ومراكز التســوق واألســواق 
املوازية خالل فترة خارج احلظر سيتم 
من دون استخراج طلب إذن حجز مسبق 
«الباركود» توفيرا لوقت وجهد املواطنني 

واملقيمني. وأكدت املصادر ان العمل سيتم 
بها خــالل الفترة من بــدء نهاية احلظر 
عند الســاعة ٥ صباحا حتى بدء احلظر 
عند الساعة ٥ مساء مع تكليف املواطنني 
الراغبني في التطوع من سكان منطقة أي 
جمعية تعاونية بتنظيم دخول املواطنني 
واملقيمني حرصا على سالمتهم مبنع دخول 

أعداد كبيرة في وقت واحد.
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حظر جزئي ملدة شهر.. واستمرار منع دخول الوافدين

عقــد مجلــس الــوزراء 
اجتماعــا اســتثنائيا بعد 
ظهر أمس في قصر السيف 
برئاسة سمو رئيس مجلس 
الشــيخ صبــاح  الــوزراء 
اخلالــد. وبعــد االجتماع، 
صــرح وزيــر اخلارجيــة 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
د.أحمــد ناصــر احملمد مبا 

يلي:
شــرح وزيــر الصحــة 
الشــيخ د.باســل الصباح 
ملجلس الوزراء في مستهل 
اجتماعــه آخــر تطــورات 
الراهــن جلائحة  الوضــع 
كورونا في الكويت والذي 
يشهد زيادة متسارعة في 
عدد اإلصابات بلغت أرقاما 
غير مسبوقة وازديادا في 
عدد الوفيــات ومن يتلقى 
العالج في العناية املركزة، 
العــدد اإلجمالــي  ليبلــغ 
إلــى ١٩٦٤٩٧  لإلصابــات 
إصابــــــة و١١٠٥ حــــاالت 
وفاة منــذ بداية اجلائحة، 
كما أحــاط املجلــس علما 
التــي تتخذها  باإلجراءات 
ملتابعــة  الصحــة  وزارة 
املؤشرات الوبائية احمللية 
بشكل متواصل وبالتدابير 
املبذولة من قبل كل قطاعات 
الــوزارة للتصــدي للوباء 
واحلد من انتشار العدوى 
حفاظا على صحة وسالمة 
املواطنني واملقيمني، وأحاط 
املجلس علما باجلهود التي 
الــوزارة لتنفيــذ  تبذلهــا 
حملــة التطعيــم باللقــاح 
املضــاد لڤيــروس كورونا 
سعيا للوصول إلى املناعة 

املجتمعية املنشودة.
الســياق،  ضمــن هــذا 
استمع مجلس الوزراء إلى 
العرض املرئي املقدم من كل 
من: وكيــل وزارة الصحة 
د.مصطفــى رضا والوكيل 
املســاعد لشــؤون الصحة 
العامــة د.بثينــة املضــف 
ود.ليلى سعود العنزي عن 
وضع املستشفيات العامة 
خالل شهر فبراير، أوضحوا 
فيه املعــدل العام لزيارات 
التنفسية  الطوارئ  أقسام 
في املستشفيات احلكومية 
والذي ارتفع بشكل ملحوظ 
ليصل إلــى عدد ٦٠٠ حالة 
يوميا، وكذلك ارتفاع املعدل 
األســبوعي لدخول أقسام 
الباطنية والعناية املركزة.
كما مت عرض اإلجراءات 
املتخــذة ملواجهة اجلائحة 
واالرتفاع في عدد اإلصابات 
والتــي متثلــت فــي إعادة 
توزيــع األجنحة، وتأجيل 
العمليــــات اجلراحيـــــة 
االختيارية وغير الطارئة، 
باإلضافة إلــى عمل وزارة 
الصحة بكامل طاقتها وإعادة 
توزيــع الكــوادر الطبيــة 
ملســاندة أقســام الباطنية 

ووحدات العناية املركزة.
ثــم تــدارس مجلــس 
الوزراء التوصيات الواردة 
من اللجنة الوزارية لطوارئ 
كورونــا، وقــرر مجلــس 

الوزراء اآلتي:
٭ أوال:

١ ـ فرض حظر التجول 
اجلزئي في البالد.

٢ـ  تكليف وزير الداخلية 
باتخاذ التدابير واإلجراءات 
الالزمة لفرض حظر التجول 
اجلزئــي في البالد على أن 
يبدأ يوميا اعتبارا من يوم 
املوافــق ٢٠٢١/٣/٧  األحــد 

الوطنــي مبعاونــة قوات 
الشــرطة في فــرض حظر 

التجول.
٤ـ  الســماح خالل فترة 
التجــول اجلزئــي  حظــر 

بالتالي:
 أـ  اخلروج ألداء فرائض 
الصالة في املســاجد مشيا 

على األقدام.

والصناعة باتخاذ اإلجراءات 
الالزمــة الكفيلة بتوصيل 
املستلزمات األساسية خالل 
فترة حظر التجول اجلزئي 
وتنظيم التواجد باملزادات 
واقتصارها على الشركات 
التعاونيــة  واجلمعيــات 
املوازية ومنافذ  واألسواق 

التسويق الغذائية.
٦ ـ خــالل الفتــرة مــن 
الســاعة ٥ صباحــا حتــى 

الساعة ٥ مساء:
 أـ  مينع الدخول للمطاعم 
واملقاهي واالكتفاء بتسلم 
الطلبات من الســيارات أو 

خدمات التوصيل.
ـ اقتصــار الســماح   ب 
لسيارات األجرة بنقل راكبني 

فقط.
 ج ـ إغــالق كل مناطــق 
اجللوس في األماكن العامة.
احلدائــق  إغــالق  ـ   د 

واملنتزهات العامة.
٧ ـ تكليــف الوزراء كل 
في مجال اختصاصه اتخاذ 
ما يلزم لتطبيق هذا القرار 
لضمان حسن سير املرافق 

العامة.
٭ ثانيا: االستمرار في 
العمل بقرار مجلس الوزراء 
رقم ٧٧ املتخــذ باجتماعه 
االســتثنائي رقــم ٢٠٢١/٤ 
املنعقــد بتاريــخ ٢٠٢١/١/٣ 
بشــأن منع دخــول البالد 
لغير الكويتيني، وذلك حتى 

إشعار أخر.
٭ ثالثــا: تكليف جلنة 
الشــؤون االقتصاديــــــة 
مبجلس الوزراء ببحث آلية 
مناسبة ملعاجلة التداعيات 
االقتصادية احملتملة الناجتة 

عن جائحة كورونا.
وقد أكد مجلس الوزراء 
على حث املواطنني واملقيمني 
باإلجــراءات  كل  باتخــاذ 
االحترازية واالشــتراطات 
الصحيــة ووقــف جميــع 
التجمعــات واالجتماعــات 
للحــد من انتشــار الوباء، 
واحملافظــة علــى ســالمة 
اجلميع ومتاسك املنظومة 
الصحية واخلدمات الصحية 
املقدمة للمواطنني واملقيمني، 
كما أكد مجلس الوزراء على 
خطورة هــذا الوباء وعلى 
أن العمــل علــى مواجهته 
والقضاء عليه مســؤولية 
وطنية مجتمعية تستلزم 
التعاون بــني اجلميع ملنع 

انتشاره.
وفي هذا الصدد، أشــاد 
الــوزراء باجلهود  مجلس 
املخلصــة واجلبــارة التي 
تبذلها وزارة الصحة وعلى 
الشــيخ د.باســل  رأســهم 
القياديني  الصباح وجميع 
والعاملني في جميع قطاعات 
وزارة الصحة وبالتضحيات 
املشهودة التي يقومون بها 
منذ بداية اجلائحة وبشكل 

دائم ملواجهة هذه األزمة.

 ب ـ الصيدليات وأماكن 
بيــع املســتلزمات الطبية 
التعاونيــة  واجلمعيــات 
واألسواق املوازية مبزاولة 
نشــاطها من خــالل خدمة 

التوصيل فقط.
أنشــطة  مزاولــة  ـ   ج 
صيانة التكييف واملصاعد. 
٥ـ  تكليف وزير التجارة 

من الساعة ٥ مساًء حتى الساعة ٥ صباحاً على أن تتم مراجعة القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البالد

طارق املزرم خالل املؤمتر الصحافي

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي وعبداهللا الرومي خالل اجللسة

الشيخ د.باسل الصباح والشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومبارك احلريص

الســاعة ٥ مســاء وحتــى 
الساعة ٥ من صباح اليوم 
التالــي وذلــك حتــى يوم 
اخلميس املوافق ٢٠٢١/٤/٨ 
الساعة ٥ صباحا، على أن 
تتم مراجعة هذا القرار بعد 
إعادة تقييم الوضع الصحي 

في البالد.
احلــرس  تكليــف  ـ   ٣

السماح للصيدليات وأماكن بيع املستلزمات الطبية واجلمعيات التعاونية واألسواق املوازية مبزاولة نشاطها من خالل خدمة التوصيل فقط
السماح باخلروج ألداء فرائض الصالة في املساجد مشيًا على األقدام خالل فترة احلظر.. ومزاولة أنشطة صيانة التكييف واملصاعد
منع الدخول للمطاعم واملقاهي واالكتفاء بتسّلم الطلبات من السيارات أو خدمات التوصيل واقتصار السماح لسيارات األجرة بنقل راكبْني فقط

«التربية»: الدوام املسائي مستمر «أون الين»

النوري لـ «األنباء»: مستعدون لضمان استمرار 
تشغيل احملطات وأعمال الصيانة

عمادي لـ «األنباء»: الذهاب للصالة سيرًا 
على األقدام خالل فترة احلظر

اإلبراهيم لـ «األنباء»: استخراج تصاريح لضمان 
وجود املفتشني البيئيني والعاملني في املنافذ

بولند لـ «األنباء»: مخزون «املواشي» من اللحوم 
متوافر في فروع التموين والتعاونيات واألسواق

عبدالعزيز الفضلي

اكدت وزارة التربية جهوزيتها للعمل خالل 
فترة احلظر اجلزئي عبــر خطة موضوعة 
وجاهزة للتنفيذ مبتابعة دقيقة من قبل وكيل 

وزارة التربية باإلنابة فيصل املقصيد.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«األنباء» 
ان الدوام املســائي بالنســبة لطلبة املرحلة 
االبتدائية مستمر ولن يتوقف في حال تطبيق 
احلظر اجلزئي مشيرا الى ان ذلك سيكون عن 

طريق «اون الين».
وأوضحت املصادر ان اجلدول الدراسي 

لن يتغير وســيقوم املعلم او املعلمة بتقدمي 
احلصة من املنزل خالل الفترة املسائية، الفتة 
الى ان هناك توصيات بضرورة ان يتم التعامل 

مبرونة وعدم التشدد.
وذكرت املصادر ان بقية املراحل ستكون 
كماهي اخلطة املعمول بها حاليا وال يوجد عليها 
اي تعديل وفيمــا يتعلق مبقابالت الوظائف 
اإلشرافية او مقابالت التعيني اجلديد بينت 
املصادر انه سيتم تغيير موعدها الى الفترة 
الصباحية بدال من املسائية موضحة أنه سيتم 
انتقالها من الوزارة الى احدى املدارس وسيعلن 

عن ذلك في وقت الحق.

عبدالكرمي العبداهللا

علمت «األنبــاء» من مصادر صحية، أن 
وزارة الصحة وضعت كل اخلطط واالستعدادات 
في حال تطبيق احلظر. وذكرت ان املستشفيات 
واملراكز الطبية والصحية جاهزة الستقبال 

أي طارئ، حيث مت إعالن خطة الطوارئ في 
كل املرافق الصحية. وبينت املصادر أن مراكز 
الفحص السريع للكشف عن كورونا ومراكز 
التطعيم ستعمل خالل فترة احلظر، وستستقبل 
املراجعني حسب املواعيد واحلجوزات سواء 

ألخذ مسحة أو لتلقي اللقاح.

دارين العلي

وزارة  وكيــل  أكــد 
الكهرباء واملاء بالتكليف م. 
جاسم النوري أن الوزارة 
على استعداد للتعامل مع 
قرارات احلظر، وذلك مبا 
تقتضيــه مصلحة العمل 
وايصــال اخلدمة جلميع 

العمالء.
وأوضــح في تصريح 
الــوزارة  لـ«األنبــاء» أن 
مــع  بالتنســيق  تقــوم 

اجلهــات املعنيــة الســتخراج تصاريح 

عمــل للموظفني العاملني 
بنظــام النوبات وخاصة 
موظفي احملطــات للتأكد 
مــن اســتمرار تشــغيلها 
وكذلــك موظفو الطوارئ 

من مهندسني وفنيني.
ولفــت الى ان الوزارة 
ايضــا تقوم باســتخراج 
تصاريــح للعاملــني فــي 
مجــال صيانة وتشــغيل 
شــبكتي الكهربــاء واملاء 
خصوصــا ان كثيــرا من 
أعمال الصيانة للشبكات 
تبدأ عملها في الساعات االولى من الفجر.

أسامة أبوالسعود

أعلــن وكيــل وزارة 
والشــؤون  األوقــاف 
اإلسالمية م.فريد عمادي، 
أن املساجد لن تغلق خالل 
فترة احلظر اجلزئي الذي 
ســيبدأ من يــوم األحد 

املقبل ملدة شهر.
وأكــد عمــادي، فــي 
تصريح لـ «األنباء»، أن 
الصلوات الثالث (املغرب 
والعشــــاء والفجــــر) 

سيسمح للمصلني فيها بالذهاب للصالة 
سيرا على األقدام. وشدد م.عمادي على 
ضــرورة التقيــد بالتعليمــات الصادرة 

عــن الســلطات الصحية 
ووزارة األوقــاف في هذا 
الصدد وفي مقدمتها لبس 
الكمام والتباعد وإحضار 
سجادة الصالة، موضحا 
أن اي مســجد ال يلتــزم 
باالشتراطات سيتم إغالقه 
فورا حفاظــا على صحة 

وسالمة جميع املصلني.
وفيمــا يخص صالة 
اجلمعة، أعلن م.عمادي ان 
الوزارة وضعت الضوابط 
اخلاصة بصالة اجلمعة، 
بحيــث ال تتجــاوز اخلطبــة والصالة

١٥ دقيقة فقط حســب القــرار اإلداري 
الصادر في هذا الشأن.

دارين العلي

ادارة  مديــر  أكــدت 
العامــة فــي  العالقــات 
العامــة للبيئة  الهيئــة 
اإلبراهيــم،  شــيخة 
مســتعدة  الهيئــة  أن 
للتعامل مع احلظر وذلك 
التصاريح  باســتخراج 
الالزمــة للعاملــني فــي 
الهيئة للقيــام باألعمال 
املنوطة بهم خالل فترة 

احلظر.
وقالت في تصريح لـ«األنباء»، إنه 
سيتم استخراج التصاريح مبا يضمن 

تواجــد فــرق التفتيش 
لتطبيق قانــون حماية 
البيئة واســتمرار تلقي 
البالغــات والشــكاوى 
والتعامل معها، باإلضافة 
إلى املوظفني العاملني في 
املنافذ الستكمال عمليات 

اإلفراج اجلمركي.
وأوضحت اإلبراهيم 
أن الهيئة مســتمرة في 
العمل بشكل جزئي كما 
هو منصوص عليه في 
الوزراء  قرارات مجلس 
ومتاشــيا مع اإلجــراءات املعمول بها 

ملواجهة اجلائحة.

عاطف رمضان

كشف املدير التنفيذي 
التســـــويق  لقطـــــــاع 
واملبيعــات احملليــة في 
وجتــارة  نقــل  شــركة 
املواشـــــي عبدالهــادي 
بولنــد، عــن اســتعداد 
الشــركة للحظر اجلزئي 
من خالل توافر املخزون 
من منتجات «املواشــي» 
واســتقبال الطلبات عبر 
مركز االتصــال خالل ٢٤ 

ساعة وخدمة التوصيل إلى املنازل خالل 
ساعات السماح فقط. وأضاف بولند في 
تصريــح لـ «األنباء»، أنــه في حال كان 
هناك ضغط كبير على طلبات التوصيل 

فإنها لــن تتعدى ٤ أيام، 
وكذلك مت توفير منتجات 
الشركة في فروع التموين 

واجلمعيات التعاونية.
إلــى  وأشــار بولنــد 
أن فروع الشــركة تعمل 
حسب الساعات املسموح 
بها، خالل احلظر اجلزئي 
وتطبيــق الهاتــف الذكي 
يعمــل أيضــا. وطمــأن 
بولند جمهور املستهلكني 
بتوافـــر مخزون الشركة 
سواء اللحوم الطازجة أو 
املبردة أو املجمدة أو التي يتم تصنيعها. 
وأشــار إلى أن الشــركة تســتعد كذلك 
لشــهر رمضــان املبــارك عبــر توفيــر 

منتجاتها.

نقل مقابالت «اإلشرافية» من الوزارة إلى إحدى املدارس خالل الفترة الصباحية

أكد أن «الكهرباء» تنسق مع اجلهات الستخراج تصاريح عمل

ً وكيل «األوقاف» شدد على أن أي مسجد ال يلتزم بالتعليمات الصحية سيغلق فورا

هيئة البيئة مستمرة في العمل بشكل جزئي

استقبال الطلبات عبر مركز االتصال خالل ٢٤ ساعة

جاسم النوري

م.فريد عمادي

شيخة اإلبراهيم

عبدالهادي بولند

خطة طوارئ في «الصحة» 
واستمرار تلقي اللقاح وفق املواعيد

إغالق كل مناطق 
اجللوس 

في األماكن العامة 
واحلدائق 

واملتنزهات.. 
وتنظيم التواجد 

باملزادات 
واقتصارها على 

الشركات 
واجلمعيات 

واألسواق املوازية 
ومنافذ التسويق
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صاحب السمو إلى الواليات املتحدة إلجراء الفحوصات الطبية املعتادة

بحفــظ اهللا ورعايتــه، 
غــادر أرض الوطن صباح 
أمس صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، متوجهــا إلى 
الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة إلجراء الفحوصات 

الطبية املعتادة.
هذا، وقــد كان في وداع 
ســموه بأرض املطار سمو 
نائــب األمير وولــي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد، 
ورئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن وسمو رئيس مجلس 
الشــيخ صبــاح  الــوزراء 
اخلالــد، وكبار املســؤولني 

بالدولة.
رافقت سموه السالمة في 

احلل والترحال.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد محييا مودعيه ويبدو رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ خالد العبداهللاصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد محييا مودعيه بحضور سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد

عبداهللا الرومي والشيخ حمد جابر العلي والشيخ سلمان احلمود والشيخ طالل اخلالد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ صباح اخلالد

وزير العدل يعتمد آلية تنظيم احلصول على املعلومات والوثائق
أسامة أبوالسعود

في أول قرار له عقب توليه 
مهام منصبه الوزاري، أصدر 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير العدل ووزير الدولة 
النزاهــة  لشــؤون تعزيــز 
عبداهللا الرومي قرارا وزاريا 
رقــم ٢٠٢١/٣ بآليــة تنظيــم 
احلصــول علــى املعلومات 
وصور الوثائق واملستندات 
من وزارة العدل والرســوم 

املقررة وآلية حتصيلها.
وتضمن القرار الذي تلقت 
«األنباء» نســخة منه املواد 

التالية:
مادة أولى: يختص موظفو 
القانونيــة  الشــؤون  إدارة 
بتلقي طلبات احلصول على 
الوثائق  املعلومات وصــور 
واملستندات املتعلقة بوزارة 
العــدل والــرد عليهــا وفق 

واحلصــول علــى الوثائــق 
املتوافــرة لــدى كل إدارة أو 
قطاع وفق الالئحة التنفيذية 

للقانون.
٤ - حتديــد اســم وتوقيــع 
وخامت كل مسؤول عن تزويد 
بــإدارة  املوظــف املختــص 
الشؤون القانونية باملعلومات 
وصور واملستندات املتعلقة 

الرسوم املســتحقة لالطالع 
على املعلومــات واحلصول 
على صور املستندات املتعلقة 

بها.
مادة ســابعة: على قطاع 
املعلومــات  تكنولوجيــا 

واإلحصاء توفير اآلتي:
١- مناذج طلب احلصول على 
املعلومات وصور املستندات 

على موقع الوزارة.
٢- ســجل إلكتروني لتلقي 
الطلبات والتظلمات اخلاصة 

بها وفق أحكام الالئحة.
٣- برنامج إلكتروني يربط 
بني إدارة الشؤون القانونية 
وقطاعــات  إدارات  وكافــة 
اإلمــداد  بشــأن  الــوزارة 
الوثائق  باملعلومات وصور 

املرتبطة بها.
مــادة ثامنــة: يعمم على 
كل إدارات وقطاعات الوزارة 
للعمل مبا جاء بهذا التعميم.

بها واملتوافرة لديهم.
مادة ثالثة على: في حال 
رفــض أي إدارة أو قطاع من 
الوزارة الطلب املقدم لالطالع 
على املعلومات أو احلصول 
على صور املستندات املوجودة 
لديهم موافاة إدارة الشؤون 

القانونية بأسباب ذلك.
مــادة رابعــة: تقــع على 
كل إدارة أو قطــاع بالوزارة 
مسؤولية صحة املستندات 
والوثائــق املطلوب االطالع 
عليها واحلصول على صور 
منها واملتوافرة لدى كل منهم.

مادة خامسة: عرض نتائج 
بحث الطلب سواء بالقبول أو 
بالرفض على وكيل الوزارة 

لالعتماد وفق القانون.
مادة سادســة: على إدارة 
الشؤون املالية توفير األجهزة 
الالزمــة واإلجــراءات املالية 
واحلسابات اخلاصة بتحصيل 

عبداهللا الرومي

القانون املشــار إليــه أعاله 
والئحته التنفيذية.

مــادة ثانيــة: علــى كافة 
الــوزارة  قطاعــات وإدارات 
االلتزام باآلتــي وفق أحكام 
القانون والالئحة التنفيذية 

والتشريعات النافذة:
الشــؤون  إدارة  ١- تزويــد 
القانونية بالرد على الطلبات 
والوثائــق  باملعلومــات 
املتوفرة لديها والتي يجوز 
إطالع أصحاب الشأن عليها 
صــور  علــى  واحلصــول 
منها وفــي املواعيد احملددة 

بالقانون.
٢- ختم كافة صور املستندات 
والوثائق التي يجوز احلصول 
علــى صــور منهــا باخلامت 
اخلاص بــكل إدارة أو قطاع 

بالوزارة.
٣- حتديــد الرســم املقــرر 
لالطــالع علــى املعلومــات 

الفارس زارت قطاعات «االتصاالت» وناقشت أبرز امللفات
عاطف رمضان

األول  اليــوم  منــذ 
لتوليهــا مهام عملها، قامت 
وزيــرة األشــغال وزيــرة 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
د.رنا الفارس بجولة لزيارة 
التابعة  اجلهات والهيئــات 
الدولــة لشــؤون  لــوزارة 

االتصاالت واملعلومات.
والتقت الوزيرة مدير عام 
العامــة للمعلومات  الهيئة 
املدنية مساعد العسعوسي 
وقيــادات الهيئــة فــي مقر 
الهيئة الرئيسي في جنوب 
السرة، الذين قدموا التهاني 
لها بالثقة الســامية لتولي 
احلقيبة الوزاريــة، كما مت 
تناول أبرز امللفات واألعمال 
املتعلقة باختصاصات الهيئة 
والــدور املنتظر منها خالل 
املرحلــة املقبلــة فــي ظــل 
التطور املعلوماتي املتسارع 
الذي يتطلب مواكبة مستمرة 
علــى مســتوى اخلدمــات 
التي تقدمهــا الهيئة العامة 

قيــادات اإلدارة املركزيــة 
لإلحصاء، وذلك الستعراض 
الرؤى املوضوعة بشأن الدور 
اجلديد لوزارة الدولة لشؤون 
االتصاالت واملعلومات مبا 
يتضمن تعزيز جهود اإلدارة 
العامة لإلحصاء كونها إحدى 
اجلهــات املنضويــة حتــت 
مظلة هذه الوزارة اجلديدة، 
وقامــت الوزيــرة بالتركيز 
على أهمية دور هذه اإلدارة 
وجهود العاملني فيها والعائد 
املنتظــر منهــم فــي تزويد 
الدولــة مبختلــف التقارير 
واإلحصاءات التي يتم نشرها 
عبر املوقع الرسمي لإلدارة 
مبا يقدم خدمة في اجلوانب 
البحثية واألكادميية عالوة 
على كونها مصدرا أساسيا 
يتــم االعتماد عليه لرســم 
مختلف السياسات احلكومية 
ودعم املشروعات التنموية 
وبالتالي توفير املعلومات 
القــرار  الالزمــة ملتخــذي 
وفــق أســاليب ومناهــج 
علمية متوافقة مع التطور 
التكنولوجي في هذا اجلانب.

الهيــكل التنظيمــي للجهاز 
وتطبيق السياسة الوطنية 
فيمــا يتعلق مبشــروعات 
احلكومة اإللكترونية بهدف 
املضي نحو تعزيز وتطوير 
وإطالق األنظمة والتطبيقات 
احلكوميــة  واخلدمــات 
اإللكترونيــة املعتمدة على 
تكنولوجيا املعلومات بشكل 
يتماشى مع التطور احلاصل 

في هذه املجاالت عامليا.
كمــا اجتمعــت الوزيرة 
مــع رئيس مجلــس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي للهيئة 
العامــة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات م.سالم األذينة، 
وذلك للتباحث حول الدور 
املنتظر من الهيئة في املرحلة 
املقبلة فيما يتعلق بتطوير 
قطاع االتصــاالت والرقابة 
عليه وتعزيز االهتمام بسوق 
خدمات تقنيــة املعلومات، 
عالوة على السعي ملعاجلة 
أي حتديــات تواجه الهيئة 
نحو تنفيذ رؤيتها وخططها.
والتقــت الفــارس كذلك 

للمعلومات املدنية.
كما قامت الفارس بزيارة 
للجهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومــات والتقت املديرة 
العامة للجهاز هيا الودعاني 
وقيــادات اجلهاز، وذلك في 
الرئيسي بالعاصمة،  مقره 
أهــم  اســتعراض  ومت 
اجلوانــب املتعلقة بتفعيل 
اجلهــاز  دور  وتطويــر 
خاصة في حقبة تســتدعي 
االهتمام برؤية مســتقبلية 
وواقعيــة علــى مســتوى 

التقت قيادات «املدنية» و«تكنولوجيا املعلومات» و«تقنية املعلومات» و«اإلحصاء»

د.رنا الفارس خالل اجتماعها مع م.سالم األذينة وقيادات هيئة االتصاالت

«معهد املرأة للتنمية» ينظم احتفال «كويت 
السالم.. بقلوب عربية» ٧ اجلاري

«اخلدمة العسكرية» تستقبل طلبات اإلعفاء الطبي

أعلنت رئيسة معهد املرأة للتنمية والسالم 
احملاميــة كوثر اجلوعان عن تنظيم احتفالية 
الســالم يوم ٧ اجلاري برعاية وحضور وزير 
اخلارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد حتت شعار «ذكرى 
الوعــي» وعنوانهــا «كويت الســالم.. بقلوب 

عربية».
وقالــت اجلوعان في بيــان صحافي أمس 
إن االحتفالية تأتي مبناسبة األعياد الوطنية 
وذكرى ٣٠ عاما على حترير الكويت من الغزو 
العراقي الغاشم وتنطلق في متام الساعة ٧:٣٠ 
مســاء عبر تطبيق «زووم» وبث مباشر عبر 

«يوتيوب».
وأضافت أن االحتفالية تأتي تأكيدا ملسيرة 
املعهد واختيارا لنهــج الوطن باجلنوح نحو 
السالم وشيوعه، مشــيرة إلى أن املعهد درج 
على االحتفال باملناسبات الوطنية سنويا تأكيدا 
للدور الوطني الذي قام به اآلباء واألجداد الذين 
ضحوا من أجلها فصاغوا أجمل عقد بني احلاكم 
واملواطن يعزز مكانة الدولة ومكانة املواطن.

وأكــدت أن مظاهــر االحتفال باملناســبات 
الوطنيــة تأتي بصور مختلفــة ومتنوعة كل 
عام إلبراز بطوالت وتضحيات الشعب الكويتي 
على املستويني املدني والعسكري في مواجهة 

طغيان االحتالل.
وقالت اجلوعان إنه نظرا جلائحة «كورونا» 
التــي ال تزال جتتاح العالــم ونحن جزء منه 
والتزامــا بالقــرارات احلكوميــة واإلجراءات 
الصحية فقــد ارتأينا أن يكون االحتفال بهذه 
املناســبات الوطنية هذا العام قائما ومتجددا 
ومتحديا للظروف الصعبة، حيث قدم املعهد 
الفيلم الوطني الذي يحمل عنوان «كويت السالم» 

وبث على كل األجهزة اإلعالمية.
وأشارت إلى أن احتفالية السالم هذه تعكس 
املدى الكبير من الرسالة التي حملتها وال تزال 
حتملها الكويت نحو العالم بأكمله وهي رسالة 

السالم واإلنسانية.
ويشارك في االحتفالية نخبة من الشخصيات 
العربية السياسية والعسكرية والفكرية رفيعة 

املستوى، وهم:
- رئيــس احلكومة باململكة املغربية د.ســعد 

الدين العثماني.
- رئيس وزراء لبنان األسبق فؤاد السنيورة.
- األمني العام املساعد جلامعة الدول العربية 
رئيس قطاع الشــؤون االجتماعية الســفيرة 

د.هيفاء أبوغزلة.
- عضو املجلس التنفيذي، رئيس دائرة الطيران 
املدني لرأس اخليمة باإلمارات الشيخ م.سالم 

بن سلطان القاسمي.
- رئيس مجلس أمناء مركز امللك حمد العاملي 
للتعايش السلمي مبملكة البحرين ونائب رئيس 
مجلــس أمناء مركز عيســى الثقافــي واملدير 
التنفيذي الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة.
السياســية  الدراســات  مركــز  رئيــس   -
واالســتراتيجية بالشــرق األوســط باململكة 

العربية السعودية د.أنور عشقي.
- الرئيس األعلى ملؤسسة املرأة العربية باململكة 
العربية السعودية األميرة دعاء بنت محمد عزت.
- سفير قطر لدى الكويت بندر بن محمد العطية.

- سفير ســلطنة عمان لدى الكويت د.صالح 
اخلروصي.

- مدير كلية الدفاع الوطني األسبق بأكادميية 
ناصر العســكرية بجمهورية مصــر العربية 

اللواء محمد الغباري.
- رئيــس محكمة االســتئناف ورئيس املركز 
العربي للوعي بالقانون بجمهورية مصر العربية 

القاضي د.خالد القاضي.
- رئيــس محكمــة االســتئناف بجبــل لبنان 

باجلمهورية اللبنانية القاضية غادة عون.
- النائب السابق مبجلس النواب باجلمهورية 

اللبنانية د.مصطفى العلوش.
- رئيس مكتب االستشارات األوروبية اخلليجية 
األفريقية بروكسل (LB EU BE) عوض شمص.

وأشــارت إلى أنه ميكــن للجمهور متابعة 
االحتفالية من خالل منصة «زوم» عبر الرابط 

التالي:
٨٦٧١٣٤٠٦٨٨٥pw/https://us٠٢web.zoom.us/j
- d=UUpuZzErbVZhMVppQ١ZIS٢RKaklOUT٠٩

 :Passcode - ٨٦٧ ١٣٤٠ ٦٨٨٥ :Meeting ID
 ١٢٣٤٥

https:// :أما رابط البث املباشر يوتيوب فهو
.youtu.be/DNoa٣XwEAKM

أعلنت رئاســة األركان العامة للجيش عن 
استقبال هيئة اخلدمة الوطنية العسكرية طلبات 
اإلعفاء الطبي، وذلك في معسكرات املباركية 
(بوابة رقم ٤) صالة اســتقبال هيئة اخلدمة 
الوطنية العسكرية. وقالت رئاسة األركان في 
بيان صحافي أمس اخلميس إن على املتقدمني 
بطلباتهم اصطحاب املستندات املطلوبة وهي 
تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة وشهادة 
معتمدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، 

على أن يكون تاريخ املستندات الطبية بتاريخ 
حديث. وأوضحت أن التقارير ستعرض على 
اللجنة الطبية العسكرية املختصة ابتداء من 
١٠ مارس اجلاري للنظر في تلك احلاالت التي 
تنطبق علــى املكلف املصاب مبرض أو عاهة 
متنعه من أداء اخلدمة طبقا لشــروط اللياقة 
الصحية للخدمة العاملة. وأشارت إلى إمكانية 
االستفسار واملراجعة عبر موقع اخلدمة الوطنية 

.www.kns.gov.kw العسكرية

برعاية وحضور وزير اخلارجية ومشاركة نخبة من الشخصيات العربية

التقارير ستعرض على اللجنة الطبية املختصة ابتداًء من ١٠ اجلاري

شعار املعهدكوثر اجلوعان الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

ملشاهدة الڤيديو

السفارة اليابانية أعلنت الفائز مبسابقة تصميم شعار
لالحتفال بالذكرى الـ ٦٠ للعالقات الديبلوماسية مع الكويت

أسامة دياب

أعلنت السفارة اليابانية لدى البالد 
الفائز في مسابقة تصميم الشعار لالحتفال 
بالذكرى الستني للعالقات الديبلوماسية 

بني اليابان والكويت.
وقالت السفارة في بيان لها حصلت 
«األنبــاء» على نســخة منــه: لقد كانت 
مفاجأة ســارة عندما تلقينا عددا كبيرا 

مــن التصاميم للشــعار ليــس فقط من 
داخــل الكويت ولكن من اليابان والدول 
املجاورة أيضا. وأضافت: ان بعد الكثير 
من التدقيق، يسعدنا أن نعلن التصميم 
الفائز من قبل يوكا ساتوري وهي طالبة 
تدرس الفنون، حيث مت اختيار التصميم 
بناء على البســاطة واألصالة. وتابعت: 
يظهر التصميم الفائز علم الكويت ممثال 
في الرقم ٦ بينما علم اليابان ميثله الرقم 

٠ وزهرة الســاكورا ترمز إلــى اليابان. 
والرقمــان يرمزان معا إلــى االحتفالية 
الســتني بالعالقات الديبلوماســية. أما 
اخلطوط املتموجة فهي تشير إلى البحر 
وهو عنصر البيئة الطبيعية املشترك في 
كال البلدين ويرمز إلى العالقات العميقة 
والقوية بــني اليابان والكويت. ســوف 
يســتخدم التصميم الفائز في الترويج 

لألنشطة املتعلقة باالحتفالية الـ ٦٠.
الفائز من تصميم يوكا  الشعار 

ساتوري
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«البيئة»: تعاون مع 
تطبيقات إلكترونية 

للحّد من االجتار 
في الكائنات احلية

العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
للبيئــة تعاونهــا مــع بعض 
التطبيقات اإللكترونية بغية 
احلد من االجتار في الكائنات 
اتفاقية  احلية املدرجة ضمن 
«ســايتس» مــن أجــل زيادة 
التوعية بهذا الشــأن وضمان 

بقائها.
وقالــت الهيئة، فــي بيان 
صحافي، إن هذا التعاون يأتي 
حرصا منها على تطبيق قانون 
حماية البيئة خصوصا املادتني 
١٠٠ و١٠١ اللتني متنعان االجتار 
الفطرية  بالكائنــات  الدولــي 
والكائنات املهددة باالنقراض.

وأضافــت أن التعاون مع 
بعض التطبيقات اإللكترونية 
يتم من خالله عرض اإلعالنات 
التجاريــة للكائنــات املدرجة 
ضمن اتفاقية «سايتس»، وقد 
مت وضــع آلية لتزويد الهيئة 
ببيانــات أصحــاب اإلعالنات 
املخالفــة التخــاذ اإلجــراءات 

القانونية حيالها.
ولفتت الهيئة إلى التعاون 
الكبيــر مــن بعــض حائزي 
الكائنات املمنوعة بعد تعريفهم 
بالقانون وتوعيتهم والتواصل 
معهم، إذ مت تســليم الكائنات 
املمنوعة إلعادتها إلى موائلها 
الطبيعية وتعهدهم بااللتزام 

بالقانون.
إلى ذلــك، أعلنــت الهيئة 
العامــة للبيئة تركيب أجهزة 
استبعاد السالحف والدالفني 
فــي شــباك اجلــر اخللفــي 
(الكوفه) بالتعاون مع معهد 
الكويــت لألبحــاث العلميــة 
واحتاد الصيادين للحفاظ على 

املخزون السمكي في البالد.
وقالت الهيئة في بيان إن 
تركيب هذه األجهزة جاء بناء 
على توصية مجلس الوزراء 
للحفاظ على املخزون السمكي 
بالكويــت وتكليــف اجلهات 
املعنيــة للبحــث عــن أفضل 
الطــرق لتقليل ضغط الصيد 

على الثروة السمكية.
واضافــت أن هذه األجهزة 
الســالحف  تقوم باســتبعاد 
والدالفــني فــي شــباك اجلــر 
اخللفي (الكوفه)، مشيرة إلى 
أنه سيتم تقييم أدائها استعدادا 
العتمادها على كل سفن اجلر 

اخللفي في الكويت.

شعوب عربية قبل جائحة كورونا 
واآلن اليزالون يرددون مقوالت حتتاج 
إلى (وقفة مراجعة) وأكتب لكم العبارات 
وأنتــم حتما ســتعرفون مــن قائلها 

ونتائجها:
- اهللا يخــرب بيتــك.. خربت أكثر 

بيوتهم!
تؤبرني - (تقبرني).. صاروا يقبرون 

باملئات واآلالف!
- يفضح عرضك.. انتشرت عندهم 

جرائم الشرف لألسف!
- اهللا يقصفك.. جاءهم القصف من 

كل مكان وفي كل االجتاهات!
- اهللا ياخــذك.. كثــر عندهم موت 

الفجأة!
هذه اخلاطرة األولى جتعلنا نقول 
متضرعني للمولــى عز وجل: اللهم ال 
تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا.. ما أقوله 
ليس (نكتة) وامنــا واهللا البالء بعينه، 

فانتقوا ألفاظكم!
اخلاطرة الثانية: على راسه ريشة!

جاء رجل الى القاضي يشتكي له أن 
لصا قد دخل قفص الدجاج لديه وسرق 
بعض دجاجه، سأله القاضي: هل تشك 

بأحد ما؟
فرد عليه: ال يا سيدي، فأمر القاضي 
احلاجب عنده أن ينــادي عامة الناس 

ألمر مهم.
القاضي  بينهم  الناس فوقف  وجاء 
وقال: إن هذا الرجل جاءني يشتكي أن 
شخصا ما قد سرق منه دجاجة، لذا إما 
أن يرجــع اللص الدجاج فنعفو عنه أو 
سيتم عقابه ألني اآلن قد عرفت اللص!
انتظر القاضي قليال ولم يجبه أحد، 
فقال: على العموم لقد عرفته.. إن السارق 
نسي أن يتخلص من الريش الذي علق 
على رأسه، حينها مد أحدهم يده لينفض 
الريش الذي ظن أنه علق برأسه عندما 
سرق الدجاج، فأمر القاضي بإحضاره 
ومعاقبته.. أنا من (سذاجتي) كنت أظن 
ان إللي على (راســه ريشة) يقصد به 

اإلنسان املميز واملهم.. طلع حرامي!
ما أحوجنا الى قاض يفهم بلغة الدجاج 
واإليقاع باحلرامية، اللي ما شــاء اهللا 

(وايد) عندنا!
اخلاطرة الثالثة: قرأت طرفة جميلة 
حتكي أن جامعة أســيوط في صعيد 
مصر كانت بال أسوار، فاختصر املرور 
التي جتر  (العربجية) أصحاب احلمير 
العربات، وعندها تذمر األساتذة وذهبوا 
إلى مدير اجلامعة دكتور سليمان ُحزين 
حينذاك وكان أســتاذا مثقفا وحكيما 
واشــتكى له األساتذة (فعل العربجية) 
مما يؤذي أكادمييتهم اجلامعية، وكان 
حينها دكتور ســليمان قد تبنى رؤية 
فريدة شعارها (جامعة بال أسوار) وطبق 
من ١٩٥٧ الى ١٩٨١ فرد عليهم الدكتور 

سليمان حزين قائال: ليس املهم أن تدخل 
احلمير اجلامعة.. املهم هو أال تخرج منها 

بشهادة جامعية!
اليوم  أكبر  هههه.. واهللا املصيبــة 

دكتور سليمان!
تسألني: كيف؟

ممكــن طــال عمرك أن يشــتري 
(العربجي) للحمار شهادة مزورة!

الوزاري  التشــكيل  ومضة: بعــد  ٭ 
اجلديد بدأت أسمع تعليقات من أفراد 
هذا الشعب الكرمي: إلى متى نحن على 

طمامة املرحوم؟
بلد ممل ال يتعلم من دروسه!

أبي أهاجر تعبت، وتعليقات صعب 
كتابتها لعظم ألفاظها القبيحة، انظروا 
معي وتأملوا هــذه اآلية: (وضرب اهللا 
مثال قرية كانت آمنــة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم 
اهللا فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف 
مبا كانوا يصنعون) سورة النحل: ١١٢.

يا رب احنا األغلبية الصامتة نخاف 
(بطر النعمة) ونشكر اهللا عز وجل على 
جميــع النعم ونطلب منه أن يبارك لنا 
في كل ما رزقنا اياه من نعم ال حتصى!

يا رب يا حي يا قيوم، نحن نستشعر 
قوله تعالى: (لئن شكرمت ألزيدنكم).

اللهم يا واســع العطاء، اجعل هذا 
البلد آمنا مطمئنا ســخاء رخاء وسائر 
البالد، وارحم العباد، فنحن جميعا في 
ضيقة وتوتر وقلق من جائحة كورونا 

كوفيد- ٢١.
الرقم وصل ١٧١٦ مصابا بالكورونا.. 

ياللهول، اللهم الطف بنا في الكويت!

القراءة  آخر الكالم: أرجو صدقــا  ٭ 
والتمعن والفهم ألنها يا أهلي وشعبي 

احلقيقة!

٭ زبدة احلچي: هناك كارثة حتتاج الى 
(حكمة احلكماء) فصل وزارة التربية عن 
وزارة التعليم العالي والتعليم التطبيقي 
والتدريب هذه منظومة لها قوانني امتدت 
ألكثر من ثالثني عاما على أقل تقدير منذ 
التحرير.. ال يجوز أبدا الفصل بينها، 
واســألوا كل من حمل طباشير ودخل 
قاعات الدرس.. وليس منظري الكالم!

٭ تكفون: إذا ســويتوا (حظر) ما نبي 
اخلط السريع واقف من الزحمة!

١ - ما نبــي املزارع والشــاليهات 
واجلواخير متروسة!

٢ - ما نبي مضاربــة على البصل 
والكمامات!

٣ - ما نبي توزعون آالف «التصاريح» 
والشوارع تنترس.

في أمان اهللا.

ومضات

ثالثيات.. 
كورونية!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

املزيد لـ «األنباء»: ١٨ اجلاري آخر موعد لتحديث 
الـ «آيبان» ملن لم يصرف لهم الدعم اإلضافي

بشرى شعبان

أعلنت مديرة إدارة العالقات 
العامة واإلعالم الناطق الرسمي 
بالهيئة العامة للقوى العاملة 
أســيل املزيد، فــي تصريح لـ 
«األنباء»، أن آخر موعد لتحديث 
بيانات رقــم اآليبان اخلاصة 
بصرف الدعم اإلضافي املقرر 
مبوجب قرار مجلس الوزراء 
رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢٠ للمنشآت 
التي سبق لها تقدمي طلب دعم 
إضافي ولــم يتم الصرف لها 

حتى تاريــخ ١٨ مارس ٢٠٢١. 
واشارت املزيد الى ان التحديث 
يتم عبــر الدخول على موقع 
الهيئــة ـ البوابة اإللكترونية 
اخلاصة بطلب الدعم اإلضافي 
ـ والقيام بتعديل طلب صرف 
الدعم اإلضافي وإرفاق شهادة 
ملن يهمه األمر من البنك مثبت 
بها رقم اآليبان املسجل باسم 
املنشــأة. واوضحــت أن آخر 
موعد الستقبال التظلمات هو 
تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ من خالل 

إدارة خدمة املواطن.

أكدت أن تقدمي التظلمات مستمر حتى نهاية الشهر اجلاري بإدارة خدمة املواطن

اسيل املزيد

اخلالد: احتفاالت السعودية بأعياد الكويت
متثل حقيقة العالقات وعمقها التاريخي بني البلدين

الريــاض ـ «كونــا»: بحث 
ســفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ علي اخلالد 
ووزيــر الدولة عضو مجلس 
الوزراء السعودي األمير تركي 
بن محمــد بن فهــد العالقات 
األخوية بني البلدين الشقيقني 
وســبل تعزيزها في مختلف 

املجاالت.
وقدم السفير الشيخ علي 
الشيخ علي اخلالد خالل لقائه مع األمير تركي بن محمد بن فهداخلالد الشكر إلى خادم احلرمني 

الدوسري لـ «األنباء»: «املمتازة» والترقيات 
باالختيار قريبًا ملوظفي «الشؤون»

بشرى شعبان

أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني في وزارة الشؤون 
االجتماعية يحيى الدوسري، أنه سيتم صرف مكافأة األعمال 
املمتازة للموظفني بالــوزارة قريبا جدا، هذا باإلضافة إلى 

االنتهاء من إعداد كشوف الترقيات. باالختيار.

تسهيل إجراءات ٥٤ عاملة فلبينية في مركز إيواء العمالة
بشرى شعبان

أكــدت الهيئــة العامــة للقوى 
العاملــة حرصهــا علــى تســهيل 
إجراءات العمالة املوجودة في مركز 

إيواء العمالــة الوافدة واختصار 
اإلجراءات املتبعة بشــأن تسوية 
أوضاعها، الفتة إلى إجناز وإنهاء 
إجراءات ٥٤ نزيلة من اجلنســية 
الفلبينية داخل املركز اســتعدادا 

لعودتهن لبالدهن. وقالت الهيئة، 
فــي بيــان صحافــي، ان تســهيل 
إجــراءات العمالة يأتي التزاما من 
الكويت بقانــون مكافحة االجتار 
املهاجريــن  وتهريــب  بالبشــر 

والبروتوكوالت واالتفاقيات الدولية 
التي صادقت عليها الكويت وانطالقا 
من إميانها الراسخ بحقوق العمالة 
كجزء أساسي من حقوق اإلنسان 

وحفظ كرامته.

بحث مع وزير الدولة في اململكة تعزيز العالقات مبختلف املجاالت

الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، وإلى 
صاحب الســمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان آل ســعود 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، وشعب 
اململكة، على مشاركة الكويت 
أفراحها التي حملت هذا العام 

عنوان «تاريخ راسخ».
وشدد اخلالد على أن ذلك 
ميثــل حقيقــة العالقــات بني 

البلديــن الشــقيقني وعمقهــا 
التاريخــي، مؤكــدا أن هــذه 
املشاركة ليست بغريبة على 

اململكة قيادة وشعبا.
من جانبه، قدم األمير تركي 
بــن محمــد التهنئــة للقيادة 
الكويتية والشــعب الكويتي 
بذكــرى اليــوم الوطني الـ٦٠ 
وذكرى التحرير الـ٣٠، متمنيا 
للكويت قيادة وحكومة وشعبا 

دوام التقدم واالزدهار.
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مت خليل الكندري «التعريف باإلسالم» كرَّ
قام وفد من جلنة التعريف باإلسالم ضم 
كال من مدير العالقات العامة بالتكليف أحمد 
الضويحي ومشــرف العالقات العامة جابر 
الشمري بزيارة لرجل األعمال خليل إبراهيم 
الكندري مدير عام ســوق لندن بالشــويخ، 
والذي رحــب بوفد التعريف الزائر وأشــاد 
باجلهود املباركة التــي تبذلها اللجنة جتاه 
ضيوف الكويت واجلاليات الوافدة. وثمن مدير 
العالقــات العامة بالتكليف أحمد الضويحي 
الدور اخليري واإلنساني الكبير الذي يقدمه 
الكندري للجنة التعريف باإلسالم وغيرها من 
اجلهات اخليرية، مضيفا أن إسهامات ودعم 
الكندري كان لها طيب األثر في مواصلة أعمال 
اللجنة جتاه تعريف اجلاليات غير املسلمة 
باإلســالم، ورعاية وتعليم املهتدين اجلدد، 
وذلك من خالل مشــاريع اللجنة التي ترتكز 
على الدعم السخي الذي يقدمه أهل اخلير في 
الكويت. وقد استعرض وفد التعريف الزائر 
املشــاريع التي تقــوم بها اللجنة في شــتى 
املجــاالت الدعوية والتوعويــة والتعليمية 
والتثقيفية، كما قدم عرضا لإلجنازات التي 
حققتهــا اللجنة خالل عام ٢٠٢٠، والتي كان 
أبرزها إشهار إسالم ١٥٣٦ مهتديا ومهتدية من 
شــتى ضيوف الكويت رغم حتديات جائحة 

كورونا. وأشاد رجل األعمال خليل الكندري 
بالــدور املميز والرائد الــذي تقوم به جلنة 
التعريف باإلســالم من األنشــطة والبرامج 
الدعوية والتوعوية واملشاريع والوقفيات، 
فضال عن مساهماتها االجتماعية والثقافية، 
مؤكدا مواصلة الدعم الستمرار الدعوة في بلد 
اخلير والعطاء بلد اإلنسانية والتي أصبحت 

منارة للخير في كل أنحاء املعمورة.
وفي نهاية الزيارة، قام الوفد بإهداء احملسن 
الكرمي درعا من اللجنة تكرميا وتقديرا لدعمه 

املميز للجنة التعريف باإلسالم.

وفد من اللجنة حل في ضيافة رجل األعمال

أحمد الضويحي وجابر الشمري يكرمان خليل الكندري

«القطاع النسائي بالنجاة»: وّزعنا ذبائح 
ومالبس ومواد غذائية على ١٢٧٦ شخصًا

ضمن اجلهود اإلنســانية املتواصلة التي 
يقوم بها القطاع النسائي التابع جلمعية النجاة 
اخليرية، قام القطاع خالل األيام القليلة املاضية 
بتوزيع الذبائح والعقائق والنذور لعدد ١٢٧٦ 
مستفيدا من األسر املتعففة التي تعيش داخل 
الكويت. وفي هذا الصدد، قالت رئيسة القطاع 
النســائي وضحة البليس: نحرص على بذل 
قصارى اجلهود من أجل توفير احلياة الكرمية 
لألســر املتعففة التي تعيــش داخل الكويت، 
ونقوم بتنفيذ العديد من األنشــطة والبرامج 
املميزة التي تظل شاهدة على عطاء أهل الكويت، 
فمساعدة احملتاج وإغاثة امللهوف عادة جبل 
عليها أهل الكويت منذ القدم. وأوضحت البليس 
انه خالل هذا املشــروع نقوم بتوزيع اللحوم 
وغيرها من املواد الغذائية األخرى واملالبس 
التي حتتاجها األسر. وشمل التوزيع العديد 
من محافظات الكويت، وحرصنا على احلضور 
واإلشــراف املباشــر على توزيع خيرات أهل 
الكويت وكذلك اتباع التعليمات الصحية ومنها 
ارتداء الكمام والتباعد االجتماعي. وطموحنا 
الكبير الذي نسعى الى حتقيقه هو الوصول 
لكل األسر املتعففة التي تعيش بالكويت والذي 
سيتحقق بتوفيق من اهللا جل وعال ثم بدعم 

أهل اخليــر. وتقدمت البليس بالشــكر ألهل 
اخلير داعمي هذا املشــروع اإلنســاني الذين 
تبرعــوا بالذبائح وشــركة احلميضي، حيث 
تبرعت بتوفير األرز للعوائل وعائلة الصالح 
الكرام الذين تبرعوا باملالبس الشتوية التي مت 
توزيعها مع تنفيذ املشروع. وأشارت البليس 
إلى استقبالهم تبرعات أهل اخلير لتنفيذ هذا 
املشــروع من خالل االتصال على ١٨٠٠٠٨٢ أو 
زيارة حســابات جمعيــة النجاة اخليرية في 

مختلف منصات التواصل االجتماعي.

البليس: طموحنا سّد حاجة جميع األسر املتعففة داخل الكويت

وضحة البليس أثناء توزيع اللحوم

د.عبداهللا البدر

الدفعــة  املاضــي وســبقتها 
اخلامســة يوم األحد املاضي 
وأنه يتم اســتئناف وصول 
دفعــات جديــدة مــن لقــاح 
(فايزر) إلى البالد أسبوعيا.

يذكر أن املتحدث الرسمي 
باسم وزارة الصحة د.عبداهللا 
الســند أعلن في وقت سابق 
اعتمــاد ١٥ مركــزا صحيا في 
محافظات البالد لتقدمي اللقاح 
مبعدل ٣ مراكز في كل منطقة 
صحية في إطار خطة العمل 
الوطنية لتوســعة شــريحة 
متلقــي اللقــاح فضــال عــن 
مراكز رعاية املعاقني واملسنني 
وبعــض قطاعــات وهيئــات 
ووزارات الدولــة كالقطاعات 
القطاع  األمنيــة ومنتســبي 

النفطي.

كورونا ســتصل البالد بداية 
األسبوع املقبل.

الوكيــل املســاعد  وقــال 
لشؤون األدوية والتجهيزات 
الطبية بالوزارة عبداهللا البدر 
لـ «كونــا» أمس اخلميس إن 
الــوزارة كانــت تعاقدت مع 
شركة (فايزر) العاملية مباشرة 

دون وجود وكيل محلي.
وأكد حرص الكويت على 
مواجهة جائحــة (كورونا)، 
مشــيرا إلــى أن التطعيم مع 
االلتزام باالشتراطات الصحية 
هو السبيل الوحيد لتخفيف 
مشكلة هذا الوباء الذي تعاني 

منه جميع دول العالم.
وكان البــدر أفاد في وقت 
ســابق بوصــول الشــحنة 
السادسة للقاح يوم اخلميس 

الوقاية كافة وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى اجلميــع بزيارة 
احلسابات الرســمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
اإلســهام في احتواء انتشار 
الڤيــروس. وكانــت وزارة 
الصحة أعلنت في وقت سابق 
أمــس شــفاء ١١٢٥ إصابة في 
الساعات الـ ٢٤ املاضية، ليبلغ 
مجموع عدد حاالت الشــفاء 

١٨٣٣٢١ حالة.
وفي سياق قريب، أعلنت 
الدفعــة  وزارة الصحــة أن 
الســابعة من لقاح (فايزر- 
بيونتيك) املضــاد لڤيروس 

الفحوصات ١٨٢٢٣٨٩ فحصا، 
مشيرا إلى أن نسبة اإلصابات 
لعدد املســحات خــالل الـ ٢٤ 

ساعة املاضية بلغ ١٥٫٣١٪.
الدعوة للمواطنني  وجدد 
واملقيمني ملداومة األخذ بسبل 

الرعاية الطبية الالزمة ١٢٠٧١ 
حالة.

وأضاف د.الســند أن عدد 
املسحات التي مت إجراؤها في 
الســاعات الـ ٢٤ املاضية بلغ 
١١٢٠٨ مسحات، ليبلغ مجموع 

أعلنــت وزارة الصحــة 
أمس اخلميس تسجيل ١٧١٦ 
إصابــة جديــدة بڤيــروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
في الســاعات الـ ٢٤ املاضية، 
ليرتفــع بذلــك إجمالــي عدد 
احلاالت املســجلة في البالد 
إلى ١٩٦٤٩٧ حالة، في حني مت 
تسجيل ٨ حاالت وفاة ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى أمس ١١٠٥ حاالت.
وقــال املتحدث الرســمي 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
لـ (كونــا) إن عدد من يتلقى 
الرعايــة الطبية في أقســام 
العناية املركزة بلغ ١٦٧ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت إصابتها 
باملــرض ومازالــت تتلقــى 

د. عبد اهللا السند

العتيبي حاضر عن مشكالت العقود اإلدارية
آالء خليفة

شــاملة  أفــق  جولــة 
حول العقــود اإلدارية قام 
بها أســتاذ القانــون العام 
املســاعد في كلية القانون 
د.أحمــد العتيبــي، خــالل 
البرنامج التدريبي اجلديد 
الذي نظمــه معهد الكويت 
القانوني للتدريب  الدولي 
األهلي «KILTY» التابع لكلية 
القانون الكويتية العاملية، 
ملجموعة مــن املهتمني من 
الطلبة واملوظفني والعاملني 
في بعض القطاعات، حيث 
قــدم (عن بعــد) من ٧ إلى 
٩ فبراير املاضي محاضرة 
بعنوان: «املشكالت العملية 
فــي إبرام وتنفيــذ العقود 
اإلدارية وطرق تسويتها» 
ضمنها معلومات قانونية 
وعملية وإدارية حول طبيعة 
العقود اإلدارية، وميزاتها، 
التي  وأنواعهــا، والقواعد 
يستند اليها أطرافها لتنظيم 
العالقة بينهم على أســس 
واضحــة منذ إبــرام العقد 

حتى انقضائه.
قــدم  البدايــة،  وفــي 
د.العتيبي شــرحا ملفهوم 
العقــد اإلداري وإجــراءات 

على القانون العام وشروطه 
وأحكامه.

إلى  د.العتيبي  وأشــار 
املناقصــات  قانــون  أن 
العامــة الكويتــي رقم ٤٩ 
لســنة ٢٠١٦ أقــر ٣ أنواع 
من العقــود اإلدارية وهي: 
عقد األشــغال العامة الذي 
يتعهــد مبقتضــاه املقاول 
القيام بعمل من أعمال البناء 
أو الصيانة أو الترميم في 
الشــخص  عقار حلســاب 
العام حتقيقا ملصلحة عامة، 
وعقد التوريد الذي يتعهد 
مبقتضاه املورد سواء كان 
فردا أو شركة بتوريد مواد 
معينة تكون الزمة لســير 
العامــة، كتوريد  املرافــق 

واجلهــات مســتثناة مــن 
العامة  املناقصــات  قانون 
العســكرية،  املــواد  وهي: 
وعقود بنك الكويت املركزي، 
البترول،  وعقود مؤسسة 
والعمليــات االســتثمارية 
اليوميــة. وقــدم شــرحا 
عن املشــكالت التي ميكن 
أن تعتــرض عملية تنفيذ 
اإلدارية خصوصا  العقود 
لديهــا  العامــة  اإلدارة  أن 
صالحيات واســعة جلهة 
الرقابــة واملتابعة وفرض 
اجلزاءات وتعديل العقد مما 
يؤدي أحيانــا إلى حدوث 
خالفــات ونزاعات يتدخل 

القضاء إلى حلها.
وبعد اإلجابة عن أسئلة 
املشاركني،  واستفســارات 
العتيبــي  شــكر د.أحمــد 
إدارة املعهــد علــى تنظيم 
هذه السلسلة من البرامج 
التــي تتميــز  التدريبيــة 
وشــموليتها  بتنوعهــا 
وتوجههــا ملختلف الفئات 
الراغبة بالتــزود بالثقافة 
القانونية التي تفتح أمامها 
اآلفــاق لتوســيع معارفها 
ومتكينها من تطوير أدائها 
الوظيفــي في املؤسســات 

احلكومية واخلاصة.

أدوية ألحد املستشــفيات 
أو أجهزة إلحدى الوزارات، 
وعقــد اخلدمات ويشــمل 
االتفاقيــات  الكثيــر مــن 
للحصــول علــى خدمــات 
الزمة لنشاط املرافق العامة، 

كاالستشارات بأنواعها.
د.العتيبــي  وتنــاول 
الطــرق األربعــة التي يتم 
وفقــا لهــا إبــرام العقــود 
اإلداريــة وهــي: املناقصة 
واملمارسة والتعاقد املباشر 
واملزايــدة، حيث لكل منها 
مزاياه وعيوبه والظروف 
التي  واألسباب واملبررات 
حتتم اللجوء إلى أي منها 
توخيــا للمصلحة العامة. 
وأفــاد بــأن بعــض املواد 

في برنامج تدريبي نظمه معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب األهلي

اســتهله  إبرامــه وأنواعه 
بالتعريف به، حيث قال إنه: 
«العقد الذي يبرمه شخص 
إدارة  معنوي عــام بقصد 
مرفق مــن املرافق العامة، 
تســييره،  مبناســبة  أو 
وتظهر فيه نيته في األخذ 
بأســلوب القانــون العــام 
وأحكامه، وذلك بتضــمني 
العقد شــروطا استثنائية 
غيــر مألوفــة فــي عقــود 
القانون اخلاص»، ومن أبرز 
عناصره أنه يتم بني شخص 
عــام معنــوي (كالوزارات 
والبلديات والهيئات العامة) 
مــع القطاع اخلاص (أفراد 
أو شركات) بقصد تسيير 
أو إدارة مرفــق عــام، بناء 

«GUST»: شراكة مع «خبرة»
خلدمة توظيف اخلريجني

أعلنــت جامعــة اخلليــج 
للعلــوم والتكنولوجيــا عن 
شــراكتها مع منصة «خبرة» 
الكويتية واملخـــتصة بتقدمي 
خــــدمات التوظيف خلريجي 
اجلامعات في منطقة الشرق 
األوسط، وذلك بهـــدف ربط 
خريجي اجلــــامعة مبختلف 
املؤسسات والشركات ومنحهم 
تواصــال وفرصــا أفضل في 
ســوق العمل. وبحسب بيان 
للجامعة، تأتي هذه الشراكة 
بالتنسيق مع قسم اخلريجني 

فــي «GUST» والذي يهدف إلى تعزيز الروابط 
بني اجلامعة واخلريجــني، من خالل تزويدهم 
مبنصة تضم مؤسسات وشركات متنوعة تعرض 
فرص العمل لهم، ليبدأوا على إثر ذلك رحلتهم 
املهنية في ســوق العمل. من جهتها، أوضحت 
رئيسة قسم اخلريجني واستقطاب الطلبة في 
اجلامعة، هبة الرومي، أن هذه الشــراكة تظهر 
مدى التزام جامعة اخلليج غير احملصور فقط 
على تقدمي أعلى مســتويات التعليم، بل أيضا 

في تقدمي الدعم الذي يستحقه 
طالبها بعــد التخرج لضمان 
انطالق مهني ناجح، مضيفة 
بقولهــا «ميكــن لطالبنــا أن 
يكونوا على ثقة من أن يكون 
لديهم أفضل الفرص في سوق 
العمل عبر هذه املنصة»، معربة 
عن افتخار اجلامعة بإجنازات 
اخلريجني. من ناحية أخرى، 
ذكــرت اجلامعة في بيانها أن 
الشراكة مع «خبرة» ستوفر 
للطالب جتربة فعالة ومبسطة 
في العثور على فرصة العمل 
املناســبة باســتخدام التحليــالت التفصيلية. 
وسيعمل هذا النظام املتقدم أيضا على متكني قسم 
اخلريجني في اجلامعة من فــــهم سوق العمل 
احمللي واحتياجات صاحب العمــــل والوضع 
الوظــيفي خلريجي «GUST» بشـــكل أفضل. 

ودعـــــت اجلامعة اخلريجني إلى التسجيل 
www.getkhibra. :في املنصة عبر الرابط التالي

com، وملعرفة املزيد حول كيفــية االستفادة من 
اخلدمات التي توفرها.

تربطهم مبختلف املؤسسات والشركات في سوق العمل

هبة الرومي
د.أحمد العتيبي

مشاركة طالبية

شروط التحكيم

«البالك بورد» نظام ملتابعة الطلبة وكفاءة املؤسسة التعليمية

التحكيم نظام قانوني يحل محل القضاء 
في انهــاء بعض اخلالفات بني االطراف، فهو 
اتفاق بــني طرفي النزاع على طرح املوضوع 
املتنازع عليه على طرف آخر يقومون باختياره 
او تقوم احملكمة بتعيينه في حال عدم االتفاق 
عليه من قبل االشخاص املتنازعني، وسنتحدث 
باختصار عن الشــروط الواجب توافرها في 

احملكم في مبحثنا التالي:
فقد نصت املادة ١٧٤ الفقرة االولى من قانون 
املرافعات الكويتي على انه «ال يجوز ان يكون 
احملكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من 
حقوقه املدنية بسبب عقوبة جنائية او مفلسا 
ما لم يرد اليه اعتباره». وهذه الفقرة توضح 

شروط احملكم ونستخلصها باآلتي:
١ ـ ان احملكم يجب ان يكون شخصا طبيعيا، 
فإن مــا ذكرته املادة أنــه ال يجوز ان يكون 
قاصرا او محروما من ممارسة حقوقه املدنية 
او محجورا عليه، وأن ذلك ال ينطبق اال على 
الشــخص الطبيعي، ونستخلص من ذلك ان 
احملكم ال يجوز ان يكون شــخصا اعتباريا 

او معنويا كشركة او هيئة او مؤسسة عامة.
٢ ـ ان احملكم يجــب ان يكون كامل االهلية، 
ويعتبر هذا الشرط من الشروط املهمة جدا، 
حيث ان فاقد االهلية املدنية ال يستطيع ادارة 
شؤونه املدنية بنفسه، وبالتالي، طبيعيا ال ميكن 

ان يقوم بإدارة شؤون غيره، كما ان احملروم او 
املفلس يفقدان حسن السمعة والنزاهة اللذين 

يجب ان يتوافرا في احملكم.
وقد جاء بشريعتنا االسالمية السمحة ان 
التكليف يتطلب البلوغ والعقل، فإن كان احملكم 
فاقدا لهذين الشيئني فليست له والية على نفسه، 
وطبيعي أال تكون له والية على غيره، ويجب 
ان نفرق بني احلرمان من احلقوق السياسية 
واحلرمان من احلقوق املدنية، فاالول ال مينعه 
مــن ان يكون محكما، فاحلرمان من احلقوق 
السياسية ال ينقص من ادراكه وال من االهلية 

املدنية، وبالتالي ال يعد ناقصا لألهلية.
٣ ـ أال يكــون احملكم ممنوعا بنص التحكيم 
بالقانون، فهناك بعض االشــخاص والسباب 
كثيرة منها طبيعة العمل مينعها القانون من 
القيام بالتحكيــم إال بوجود إذن، ومثال ذلك 
القاضــي، حيث انه ال ميكن ان يكون محكما 
اال بناء علــى موافقة مجلس القضاء وفقا ملا 
نصت عليه املادة ٢٩ من قانون تنظيم القضاء 

رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠.
٤ ـ ان يكون احملكم محايدا ومستقال ليست له 
صلة بنزاع وليس طرفا او له مصلحة فيه. يبني 
هذا الشرط أال يكون للمحكم اي مصلحة او صلة 
باخلصوم من اي جانب جتعله مياال برأيه ألحد 
الطرفني، ويجب ان تتوافر االستقاللية من بداية 

احلكم الى حني صدور قرار احملكم، واالستقاللية 
هنا تكمن في عدم خضوعه ألي سلطة او تأثيره 

برأي اآلخرين.
٥ ـ فــي حال تعدد احملكمــون، يجب ان يكون 
عددهم وترا، اوجب القانــون ان يكون احملكم 
واحدا، وفي حال تعددهم البد ان يكون عددهم 
وترا، مثال ذلك يجب ان يكون عددهم واحدا او 
ثالثة او خمسة او سبعة، وهذا التشكيل يتعلق 
بالنظام العام، واجاز املشرع ان يكون العدد زوجيا 
باتفاق اطراف النزاع، فإن هذا االتفاق ال يبطل 
ولكن يتم تعيني من يكمل العدد وفقا ملا جاء في 
اتفاق التحكيــم، فإنه لم يبني ذلك تولى القضاء 
تعيني إكمال العدد، وطبيعيا فإن الهدف من وراء 
فردية عدد أعضاء التحكيم هو ســهولة األخذ 

برأي األغلبية.
٦ ـ يجب أن يقبل احملكم مهمة التحكيم، وإثبات 
هذا القبول كتابة كما نصت املادة ١٧٨ في فقرتها 
األولى من قانون املرافعات الكويتي« يشترط قبول 
احملكم باإليجاب مبهمة التحكيم ويجب اثبات هذا 

القبول كتابة بعقد التحكيم».
امــا في حال رفض احملكم القيام باملهمة بعد 
تعيينه فإن ذلك ال يؤدي الى بطالن اتفاق التحكيم 

وميكن االتفاق على محكم آخر.
حمود سالم السهيل
قسم القانون

يعتبر نظام «البــالك بورد» عبارة عن نظام 
معلومات تعليمي، يهدف إلى إدارة التعليم والعمل 
على متابعة الطلبة عن قــرب، ومراقبة الكفاءة 

العلمية في املؤسسة التعليمية.
ويعد نظام «البالك بورد» اليوم واحدا من انظمة 
التعليم احلديثــة، التي تتبعها اجلامعات العربية 
والدول األخرى بشــكل عام، فهو نظام يسهل 
العملية التعليمية، وله عدة مزايا مثل: يعمل على 
تقسيم من يتعلمون إلى مجموعات، ويتيح بناء 
احملتوى العلمي ألعضاء هيئة التدريس بالطريقة 
التي يرغبون فيها، كما يتيح إمكانية التسجيل 

للطالب في جميع املقررات التي يريدونها بشكل 
مباشــر بناء على اخلطة الدراسية اخلاصة بهم، 
باإلضافة الى أن نظام «البالك بورد» يقوم مبساعدة 
الطالب واملعلمني عبر سبورة بيضاء وبإمكانيات 
متعددة من رفع الصور وعمل عروض تقدميية.

وعلى الرغم من املزايا املتعددة التي يقدمها نظام 
«البالك بورد» إال أنه يوجد هناك بعض العيوب 
التي مهما كانت درجتها منخفضة إال أنه ال ميكن 
جتاهلها، وهذه العيوب تتمثل في التحديات التي 
يواجهها الطالب في نظام «بالك بورد» وأبرزها 
عيوب النظام، حيث ان الطالب يبدو كأنه يتعامل 

مع تقنية غير معتاد على التعامل معها من قبل، 
باعتبار ذلك ضمن عيوب نظام «بالك بورد»، كما 
أن القيود املفروضة علــى هذا النظام قد تعمل 
على احلد من االستفادة من املواد املختلفة لدى 

دعم املعلمني.

الطالبة: مرام راشد العازمي
جامعة الكويت ـ كلية التربية
مقرر: (مشروع التخرج في العلوم م-ث)
الرقم اجلامعي: ٢١٦١١١٨١٣٧
إشراف: د.عبداهللا الهاشم

معدل إصابات «كورونا» يواصل ارتفاعاته القياسية بـ ١٧١٦ إصابة جديدة
تسجيل ٨ حاالت وفاة.. وشفاء ١١٢٥ حالة.. و«الصحة»: الدفعة السابعة من لقاح «فايزر» تصل البالد بداية األسبوع املقبل
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«سيناء أرض الفيروز نهضة سياحية وتعليمية»
ندوة افتراضية نظمها املكتب الثقافي املصري

أسامة أبو السعود

ســفير  رعايــة  حتــت 
جمهورية مصر العربية لدى 
الكويت السفير طارق القوني، 
نظم املكتب الثقافي املصري 
ندوة افتراضية ثقافية بعنوان 
«سيناء أرض الفيروز نهضة 
ســياحية وتعليميــة» امس 
األول، وذلك بحضور عدد من 
املثقفني واألدبــاء الكويتيني، 
ومن أبنــاء اجلالية املصرية، 
الثقافــي  وأعضــاء املكتــب 

املصري.
وألقــى احملاضــرة كل من 
نائب محافظ جنوب ســيناء 
م.إيناس سمير، ومدير مكتب 
هيئة تنشــيط الســياحة في 
شــرم الشــيخ إســالم نبيل، 
ود.عبــد الغني اجلندي مدير 
فرع رأس ســدر جامعة امللك 
محمــد  ود.أميــن  ســلمان، 
عبداحلميد املنسق األكادميي 
جلامعة امللك سلمان، ود.تامر 
عباس مدير فرع جامعة امللك 

سلمان بشرم الشيخ.
وبــدأت النــدوة بترحيب 

ومن ناحيته أوضح د.أمين 
عبداحلميد أن اجلامعة بدأت 
أكتوبــر ٢٠٢٠ وقامــت  فــي 
املعلنة،  بتدريــس برامجهــا 
كما حتدث عن نشأة اجلامعة 
ورســالتها العلمية ورؤيتها 
التربوية، مؤكدا على أن القيادة 
السياسية تعمل على حتقيق 
رؤية مصر ٢٠٣٠، وأن الدولة 
تهتم بإنشاء اجلامعات األهلية 
الدولية وباالستثمار في بناء 
اإلنسان من الناحية التعليمية 
والثقافية، ومن ثم مت تكليف 
أكثر من ٢٠٠ عالم مصري ببناء 
برامج أكادميية مهنية متميزة 
لتلبي احتياجات سوق العمل 
احمللية واإلقليمية والدولية، 
علما بــأن فروع جامعة امللك 
سلمان الدولية تنتشر في كل 
من الطور ورأس سدر وشرم 

الشيخ.
النــدوة بتلقي  واختتمت 
أسئلة احلضور حول مفهوم 
اجلامعــة وتطبيق رســالتها 
العلمية وعن ماهية السياحة 
في ســيناء، وبالرد عليها من 
احملاضرين املشاركني بالندوة.

التعليمية  النهضــة  اجلندي 
والثقافيــة فــي ســيناء، وأن 
جامعة امللك ســلمان الدولية 
الذكية، وهي  من اجلامعــات 
أول جامعــة حكوميــة أهلية 
تنشأ في جنوب سيناء، وتقدم 
٥٤ برنامجــا تعليميا جلميع 
التــي اختيرت  التخصصات 
بعناية خلدمة املنطقة واملناطق 
األخــرى املجاورة، فضال عن 
كونها جامعة دولية معتمدة 
لديها شراكة مع أكبر اجلامعات 
االميركيــة واالجنليزية التي 
توفــر شــهادات مشــتركة، 

فاجلامعة صرح كبير للنهضة 
التعليمية التي تشهدها البالد 

في الوقت احلالي.
ومن جانبــه، ألقى د.تامر 
عبــاس الضــوء علــى دور 
اجلامعة في تنشيط السياحة 
بجنوب ســيناء وكمؤسســة 
تربويــة دولية متثل نســبة 
٣٠٪ مــن الســياحة مبصــر، 
وذلك من خالل تنشيط سياحة 
االجتماعات وسياحة اليخوت 
والســياحة العالجية مبدينة 
شرم الشيخ ووضع برنامج 

لسياحة املتاحف.

حتت رعاية السفير طارق القوني ومبشاركة مسؤولني وقيادات جامعية

د.عماد حشيشالسفير طارق القوني م.إيناس سمير

الثقافــي املصــري  امللحــق 
د.عمــاد حشــيش باحلضور 
واحملاضريــن، مشــيرا إلــى 
أهميــة ســيناء مــن حيــث 
مكانتها التاريخية والسياحية 
والتعليمية املمتدة منذ بداية 
التاريخ والتــي جعلتها مهد 
للحضارات، كمــا أنها اجلزء 
الوحيــد من مصر الذي يتبع 
قارة آســيا جغرافيــا، وتبلغ 
 ٦٠٠٨٨ حوالــي  مســاحتها 
كيلومتر مربع، متثل نســبة 
٦٪ من مساحة مصر اإلجمالية.

من جهته أبرز د.عبد الغني 

حتويل روضة «احلور» إلى مدرسة ابتدائية في «الظهر»
عبدالعزيز الفضلي

وزارة  وكيــل  اصــدر 
التربيــة باالنابــة فيصــل 
املقصيــد قــرارا يقضــي 
بإغــالق روضــة احلــور 
التابعــة ملنطقــة األحمدي 
التعليميــة وحتويلها إلى 
مدرســة ابتدائية بنني ذات 

معلمات.
وقال املقصيد في قراره 
الذي تلقت «األنباء» نسخة 
منه: باإلشــارة إلــى كتاب 
منطقة األحمدي التعليمية 
بتاريــخ   (٤٩٧٤٤) رقــم 

٢١/١/٢٠٢١ بشــأن إغــالق 
روضة احلــور وحتويلها 
إلى مدرسة أبو حذيفة بن 
عتبــة االبتدائية بنني ذات 

معلمات.
وحرصــا علــى حتقيق 
مصلحــة العمــل من خالل 
االســتثمار األمثل لألبنية 
املدرسية وإعادة استخدامها 
مبا يضمن مصلحة العمل، 
فقد تقرر إغالق مبنى روضة 
احلــور الكائنة في منطقة 
الظهــر قطعــة ٤ التابعــة 
ملنطقة األحمدي التعليمية 
وحتويلها إلى مدرسة أبو 

تســتقبل أطفال القطع ٤، 
٥، ٦، على ان تتولى منطقة 
األحمــدي التعليمية إعادة 
إصدار نشرة تسجيل وقبول 
الطلبة في ضوء هذا القرار، 
كما تتولى منطقة األحمدي 
نقل وإعادة توزيع أعضاء 
الهيئة اإلشرافية والتعليمية 
واإلداريــة لروضة احلور 
على بقية رياض املنطقة.

القــرار  ويســري هــذا 
اعتبارا من الفصل الدراسي 
الثاني من العام الدراســي 
٢٠٢٠-٢٠٢١ وعلــى جهات 
االختصاص العلم والتنفيذ.

حذيفة بن عتبة االبتدائية 
بنني ذات معلمات، وتوزيع 
الطلبة عليهــا اعتبارا من 
الفصــل الثاني مــن العام 
الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ على 
ان تســتقبل مدرســة أبــو 
حذيفة بن عتبة االبتدائية 
طالب منطقة الظهر قطعة 
٥ وقطعة ٤ شارع (٤٫٥٫٦)
وأوصــى املقصيــد في 
كتابــه بتحويــل أطفــال 
روضــة احلــور املغلقــة 
الواقعــة مبنطقــة الظهــر 
إلى روضة اجلوهرة بذات 
املنطقة قطعــة ٦، على أن 

أصبحت مدرسة أبو حذيفة بن عتبة االبتدائية بنني .. ذات معلمات

فيصل املقصيد

سفيرنا في روما: النهج الكويتي ـ اإليطالي 
في دعم احلوار والسالم ينسجم مع الواقع

الـصـــحف  تـنـاولـــت 
اإليطالية كلمة سفيرنا لدى 
روما الشيخ عزام الصباح 
مبناســبة الذكرى الثالثني 
الكويــت  ليــوم حتريــر 
وتطابــق النهــج الكويتي 
التعاطي  واإليطالــي فــي 
الدولي واحلوار مع ايران، 
حيث قال الســفير الشيخ 
عــزام الصباح: مبناســبة 
الثالثــني ليــوم  الذكــرى 
الكويــت نتوجه  حتريــر 
بخالص الشكر واالمتنان 

لشعب إيطاليا الصديق وحكومته وجيشه 
الباسل الذي ساهم في نصرة حق الكويت 
بتحريــر أراضيها واســتعادة ســيادتها، 
وهذا ما ال ينساه شعب وحكومة الكويت، 
وأضــاف ان الكويت تشــارك نفس النهج 
اإليطالــي في السياســة اخلارجية املبنية 
علــى ضرورة دعم الســالم وحل القضايا 

من خالل احلوار واملصاحلة 
واملفاوضات، حيث ينبذ كال 
البلدين سياسة استخدام 
القوة والتدخل في شؤون 

بلدان أخرى.
وأشــار السفير الشيخ 
الــى ان  عــزام الصبــاح 
هناك واقعــا دوليا جديدا 
أفرزته عدة تطورات منها 
وباء «كوفيــد ـ ١٩»، وهذا 
الواقــع اجلديــد ينســجم 
النهج  بشــكل كبيــر مــع 
الكويتي واإليطالي في دعم 
السالم واحلوار واحللول السياسية عبر 
الـمفاوضات، مشيرا إلى ان الكويت تشارك 
إيطاليا واالحتاد األوروبي فكرة احلوار مع 
إيران وفق قواعد القانون الدولي إلرســاء 
تـفـاهـمـات إقـلـيـمـيـة مبنية على أساس 
مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية 

لصالح شعوب املنطقة.

السفير الشيخ عزام الصباح

بدر املطيري لـ «األنباء»: امللحقية الثقافية 
في األردن تتابع طلبتنا املصابني بـ «كورونا» 

ثامر السليم

الثقافــي  امللحــق  أكــد 
األردن،  فــي  الكويتــي 
د.بدر املطيــري ان الطلبة 
الكويتيني في األردن الذين 
أصابهم ڤيروس كورونا بعد 
ثبوت النتيجة املخبرية من 
اجلهات الصحية املختصة 
لــدى اجلهات  واملعتمــدة 
األردنية واملكتب الصحي 
الكويتــي، فقــد كان لهــم 
خصوصية (طلبة املرحلة 

السريرية لتخصصات الطبية واملتواجدين 
في األردن) وذلك لتعذر حضور محاضراتهم 
وامتحاناتهم نتيجة حالتهم الصحية التي 
متنعهــم عن ذلــك، باإلضافة إلــى الطلبة 

املتواجدين خارج األردن.
ولفت في تصريح خاص لـ«األنباء» ان 
امللحقية الثقافية قامت مبخاطبة اجلامعات 
بكتــب رســمية واالتصال الشــخصي مع 
أصحاب القرار األكادميي لضرورة إيالئهم 
بنوع من االســتثناء وضرورة تعويضهم 
عمــا فاتهم مــن محاضــرات أو امتحانات 
حال شــفائهم بناء على الفحص املخبري 
وصدور شهادة طبية تثبت ذلك (باحلضور 
الشخصي أو عن طريق التعليم اإللكتروني)، 
مؤكدا أن صحة الطلبة في مقدمة أولوياتنا 
وقد كان هناك استجابة وتعاون كبير من 
وزارة التعليــم العالــي وإدارة اجلامعات 
وأعضاء الهيئة التدريسية حلاالت الطلبة.

وأوضح ان كل اإلجراءات التي مت اتخاذها 
كانت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي 
الكويتية من خالل املتابعة املســتمرة من 
قبــل معالي وزير التعليــم العالي ووكيل 
الوزارة، وحتى اليــوم يتابع املكتب كافة 
العراقيل والعقبات األكادميية التي تواجه 
أبناءنا الطلبة حلظة باحلظة وإفادتهم بكافة 
القــرارات التي تصدر عــن وزارة التعليم 
العالي واجلامعات األردنية والتي تصدر عن 
الكويت وتوجيههم بكافة التعاميم الصحية 
نتيجة الطفرات اجلينية املتحولة لفيروس 

كورونــا وما ينتــج عنها 
من تغييــر البروتوكوالت 
الطبية التي تستلزم ذلك.

وأشــار الــى ان املكتب 
الثقافــي يعمــل وبشــكل 
مستمر ومتواصل وتنسيق 
عال وحثيث مع الســفارة 
واملكاتــب الفنيــة امللحقة 
(الصحــي، والعســكري) 
على متابعــة كافة الرعايا 
الكويتيــة املتواجدين في 
اململكة األردنية الهاشمية، 
الطلبــة  مؤكــدا أن فئــة 
يشكلون النســبة األكبر، فقد عمل املكتب 
الثقافــي ومنذ بدء جائحــة كورونا ازالها 
اهللا على إيجاد خلية إلدارة األزمة ملتابعة 
كافة أمــور الطلبة األكادميية بالتنســيق 
مــع وزارة التعليم العالي واجلامعات من 
أجل الوقوف على آلية استمرارية الدراسة 
وعقد االمتحانات في ظل استمرار اجلائحة 
وبتواصل مستمر مع الطلبة بشكل مباشر 
أو مــن خــالل التواصــل اإللكتروني عبر 
حســابات املكتــب الثقافــي على وســائل 
التواصل االجتماعي وتوجيه الطلبة لاللتزام 
باإلجراءات الصحية للوقاية من اإلصابة به 

وضرورة االبتعاد عن التجمعات.
ولفــت الى أن العمليــة التعلمية صدر 
بخصوصها عدة قــرارات أكادميية توائم 
طبيعــة احلالة الصحية وهي التوجه إلى 
التعليم اإللكتروني (املدمج) لكافة املراحل 

الدراسية حيث مت االعتماد عليها وهي:
ـ مرحلة (البكالوريوس واملاجســتير 
والدكتوراه) للتخصصات اإلنسانية تتم 
جميعها عن بعد، وكذلك مناقشة الرسائل 

اجلامعية.
ـ مرحلة (البكالوريوس واملاجســتير) 
للتخصصات الهندسية تتم معظمها عن بعد 
باستثناء بعض مواد املختبرات والعملية.

ـ مرحلة (البكالوريوس) للتخصصات 
الطبية تتم للسنوات األساسية عن طريق 
التعليم اإللكتروني، أما السنوات السريرية 

فتتم بالتواجد في احلرم اجلامعي.

أكد تعاون «التعليم العالي» واجلامعات ملراعاتهم في استكمال اختباراتهم

د.بدر املطيري

«الشباب» توّقع وثيقة تنفيذ أولوية إعداد 
وتأهيل «مساعد محام» مع جمعية احملامني

وّقع وكيل مكتب وزير الدولة لشؤون 
الشباب د.مشعل الربيع وثيقة تنفيذ أولوية 
إعداد وتأهيل الكويتيني لوظيفة مساعدي 
احملامني القانونيني وذلك مع جمعية احملامني 

الكويتية.
وقال الربيع في بيان صحافي أمس: إن 
األولوية تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب 
الكويتيني من خالل برنامج تدريبي وميداني 
مكثف مدته شهران ينتهي بتوظيف املتقدمني 
في مكاتــب احملاماة والدور االستشــارية 
القانونية، منوها بتعاون جمعية احملامني 
في ســبيل توفير فرص وظيفية للشباب 

الكويتيني.
وأضاف ان البرنامج يعد األول من نوعه 
فــي الكويــت، خصوصا ان مهنة مســاعد 
محام قانوني مت استحداثها بالتنسيق مع 
الهيئة العامة للقوى العاملة واملجلس األعلى 

للتنمية والتخطيط.
وأوضح د.الربيع انه مت استحداث مهنة 
مساعد محام مالي ومساعد إداري ومساعد 
قانوني من أجل املساعدة في عملية اإلحالل 

الوظيفي وتكويت الوظائف القانونية في 
الكويت وفتح املجال للشــباب الكويتيني 

للعمل.
وذكــر أن مكتب وزير الدولة لشــؤون 
الشــباب يســعى إلى توفير فــرص عمل 
للشــباب الكويتيــني وتعديــل التركيبــة 
السكانية وإحالل املوظفني الكويتيني حلل 
مشكلة البطالة التي يعانيها الشباب، لذا 
يقوم املكتب بتوفير واستحداث مهن جديدة 

مطلوبة في سوق العمل.
وقال الربيع: سيتم اختيار ٥٠ مساعد 
محــام قانونــي مــن حملة شــهادة دبلوم 
القانون، وســيتم فتح باب التقدمي قريبا 
من خالل موقع مكتب وزير الدولة لشؤون 

الشباب.
من جانبه، أكد رئيس جمعية احملامني 
الكويتيــة شــريان الشــريان أن اجلمعية 
ستقدم برنامجا تدريبيا متكامال للشباب 
الكويتيــني وســتوفر الفــرص الوظيفية 
للمتدربــني بعد اجتياز الفتــرة التدريبية 

والتجريبية.

العتيبي: فصل «التطبيقي» عن «التعليم العالي»
غير موفق وبعيد عن العمل املؤسسي

اعتبر رئيس اجلمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد 
العتيبي نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي إلى وزير 
التربية وفصلها عن التعليم العالي خطوة غير موفقة وبعيدة 

متاما عن العمل املؤسسي واستراتيجية التعليم العالي.
وقال د.العتيبي في تصريح امس: إن طبيعة عمل كليات 
ومعاهــد الهيئة العامــة للتعليم التطبيقــي نفس طبيعة 
جامعة الكويت، فهي جهة تعليم عال فوق الثانوية العامة، 
ومن املفتــرض ان يتبع كالهمــا وزارة التعليم العالي وال 
ميكن فصلهما. وزاد العتيبي: إن املرسوم رقم ٨٨/١٤١ نظم 
هذه التبعية وأتبع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لوزير 
التعليــم العالي، وفي حالة فصلها أو نقل تبعيتها البد من 

د.محمد العتيبيمرسوم آخر يحدد طبيعة هذا الفصل.

«التربية»: إيقاف معامالت مدرسة خاصة 
منعت الطلبة من الدراسة بسبب الرسوم

عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت وزارة التربية ممثلة في قطاع 
التعليم اخلاص والنوعي، اتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة بحــق املدارس املخالفة 
للقرارات واللوائــح، وذلك وفقا للقرارات 

املنظمة للعمل.
جاء ذلك في إطار ما أثير عن قيام إحدى 
املدارس اخلاصة مبنع دخول بعض طالبها 
إلى املنصة التعليمية اخلاصة باملدرســة 
بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية أو جزء 
منها أو ســداد فروقات الشريحة بالنسبة 
لبعض الطالب املسجلني على نفقة الصندوق 

اخليري لرعاية الطالب احملتاجني.
وأوضحت الوزارة أنه مت تكليف اجلهات 
املختصة باإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
لبحث ما أثير والشــكاوى التي وردت في 
هذا الشأن، وبعد التأكد من مخالفة املدرسة 
مت اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها، وذلك 
بوقــف معامالتها لدى الــوزارة واجلهات 
املختصــة بالدولة.  وتؤكد وزارة التربية 
عــدم جواز حرمــان الطــالب املقيدين في 
املــدارس للعام الدراســي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ من 
حقهم في االستمرار بالدراسة عبر املنصات 
التعليمية لكل مدرســة بسبب عدم سداد 
الرسوم الدراسية باعتباره حقا مكفوال لهم.

املجددي: املالعق املعدنية ال تضر بالعسل
أكد خبير إنتاج العسل 
وتربية النحل ومدير شركة 
معجزة الشفاء محمد املجددي 
خالل تصريح صحافي له عن 
الطرق اآلمنة حلفظ العسل، 
أن العســل يخــزن في جو 
الغرفــة العادية وليس في 
الثالجة كما يعتقد البعض.

وأكد أهمية االســتعمال 
العالجــي للعســل بتناوله 
بعــد الذوبان في الســوائل 
الدافئــة فضال عــن تناوله 
برشه فوق األطعمة، موضحا 

أن التسخني بدرجات حرارة عالية او طبخ 
العسل يضر هذا املنتج، حيث يقلل من فوائد 
وانزميات العسل ويرفع نسبة «HMF» وهو 
ناجت عن تكسر الفركتوز في العسل مما يضر 
 HMF بصحة اإلنســان، علما بأن نســبة الـ

ترتفع بسرعة في منتجات 
العســل العالــي احلموضة 
«ph» مثل عسل السمر بينما 
في العسل السدر ال يرتفع اال 
بعد التسخني بدرجة حرارة 

عالية.
وحول ما اثير بشأن عدم 
اســتخدام املالعق املعدنية 
للحفــاظ علــى خصائــص 
العســل، أفاد املجددي بأن 
املالعق املستخدمة في الوقت 
احلالي ليســت من احلديد 
كما في العصور الســابقة، 
قائال إن استخدام املالعق املعدنية اليوم ال 
يضر بالعســل وال بتخزينــه، كون املالعق 
احلاليــة مصنوعة من مادة اإلســتيل غير 
القابلــة للتفاعل مع العســل بصفة خاصة 

واملأكوالت بصفة عامة.

محمد املجددي

د. مشعل الربيع وشريان الشريان وعدد من احلضور خالل توقيع الوثيقة
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(فاسألوا
 أهل الذكر

إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د.عبداهللا الشريكة

اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
 يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

التعدي في الدعاء

هل الدعاء بالشفاء من األمراض املستعصية من التعدي 
في الدعاء؟

٭ ال ليس كذلك، بل هو من الدعاء املشــروع، وقد 
كان النبي ژ يســتعيذ باهللا من األدواء واألوبئة، 
فعن أنس، أن النبي ژ  يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من البرص واجلنون واجلذام، ومن سيئ األسقام» 

رواه أبو داود بسند صحيح.
عجزت عن الوفاء بالنذر

من نذرت احلج بعد العقد وقبل الزفاف ولم تستطع، 
فماذا يلزمها؟

٭ يلزمهــا أن تكفر كفارة ميــني فقط، وهي إطعام 
عشــرة مساكني أو كســوتهم، فإن لم جتد مساكني 

تطعمهم أو تكسوهم فإنها تصوم ثالثة أيام.
صيام ولي امليت عنه

من مات وعليه صيام ولم يتمكن من قضائه، فهل 
يصام عنه؟

٭ أقرب األقوال في هذه املسألة هو القول مبشروعية 
القضاء وعليه الصيــام عنه، لقوله ژ: «من مات 

وعليه صوم صام عنه وليه» متفق عليه.
صالة الوتر على هيئة املغرب

هل يجوز صالة الشفع والوتر معا لتكون مثل صالة 
املغرب؟

٭ نعم يجوز ويشــرع ذلك، ولكن يكتفى بتشــهد 
واحد فقط ويكون في آخر ركعة.

املسح على العمامة واخلمار

هل يجوز املسح على العمامة للرجل أو اخلمار 
للمرأة؟

٭ ذهب جمع من العلماء الى مشروعية املسح على 
العمامة في حق الرجل وعلى اخلمار في حق املرأة 
فــي الوضوء، وقد دل على مشــروعية ذلك العديد 
من آثار الصحابة والتابعني من أقوالهم وأفعالهم. 

واهللا أعلم.
التصدق دون علم الزوج

ما حكم التصدق بجزء من مال الزوج دون علمه؟
٭ ال يجــوز هذا الفعل ملا يترتب عليه من مفاســد 
محتملة بني الزوجــني، واألفضل أن تخبر الزوجة 
زوجها بذلك قبل اإلقدام عليه، حتى ال حتدث املشاكل 
والشكوك، وكذلك يســتحضر الزوج نية الصدقة 

كيما يؤجر عليها، واهللا أعلم.
املال املدخر

هل جتب الزكاة في املال املدخر للزواج أو شراء 
بيت؟

٭ كل مــال زكوي بلغ النصاب وحال عليه احلول 
وجبت فيه الزكاة، سواء كان مدخرا للحاجة أو ال.

تارك الصالة

حكم تارك الصالة والصوم بعد البلوغ جهال باحلكم؟
٭ ال شــك أنه مرتكــب جرمية شــنيعة ومعصية 
عظيمة، بل إن من العلماء من قال بكفر تارك الصالة 
تكاســال مما يدل على عظم هــذا الذنب عياذا باهللا 
منه، فالواجب على املســلم أن يحافظ على الصالة 

والصيام وأن يحذر من التساهل فيهما.

بداية انطلقت أولى رحالتكم 
اإلغاثية إلى النازحني 

والالجئني السوريني عقب 
احلملة التي أطلقتموها «كن 
عوناً لهم».. نريد أن نتحدث 
عن احلملة وعن االنطالقة؟ 

٭ ال يخـــفى عليكم ما يعانيه 
الالجئون السوريون من ألم 
النزوح واللجوء إضافة إلى 
مضـــاعفة تلك املعاناة خالل 
موســم الشــتاء، حيث البرد 
القارص، واألمطار التي تغرق 
خيامهم، والرياح التي تقتلع 
بعضها، بل إن بعضهم يعيش 
فــي العراء، يلتحف الســماء 
ويفتــرش األرض، كمــا أن 
اإلحصائيــات الصــادرة عن 
املؤسسات الدولية منها األمم 
املتحدة واليونســيف تقرع 
أجــراس اخلطر وتســتدعي 
وقفة جادة جتاه أزمة إنسانية 
بدأت منذ عشر سنوات، محنة 
متعددة األبعاد، لكنها غالبا ما 
تظهر نتيجة تسليط الضوء 
عليهــا في فصل الشــتاء من 
كل عام، الفصل الذي تتحول 
فيــه مخيمــات الالجئني في 
دول اللجوء املختلفة ســواء 
في تركيا أو لبنان أو األردن 
أو حتى مخيمات النازحني في 
الداخل إلى برك ومستنقعات 
تدخلهــا املياه من كل جانب، 
فاإلحصائيــات من املنظمات 
تكاتــف  تتطلــب  الدوليــة 
اجلميــع فهنــاك أكثر من ٨٠ 
مليون شــخص الجئ حول 
العالم منهم اكثر من ١٣ مليون 
نازح والجئ ســوري أي أن 
حوالي السدس، وفقد البيانات 
الصادرة من األمم املتحدة، لذا 
أطلقنا حملة كن عونا لهم هذا 
احلملة التي كانت تستهدف 
توفير املساعدات اإلنسانية 
إلى األســر الســورية األكثر 

خاللهــا بتوزيع مســاعدات 
إنســانية من ســالت غذائية 
وبطانيــات ودفايــات ومواد 
للتدفئة وغيرها من املساعدات 
وفي إطار توزيع املساعدات 
وجدنا امــرأة كفيفه جتلس 
على حافة خيمة فسألنا عن 
أحوالهــا فأخبرونــا أن لهــا 
ثالثــة مــن األبنــاء مصابني 
بالعمى وتبعد دورة املياه عن 
خيمتها تقريبا أمتار فقام أحد 
الشباب بربط طرف من احلبل 
فــي اخليمة وآخــر في دورة 
امليــاه ولكي تذهب الســيدة 
إلــى دورة امليــاه تســتخدم 
هذا احلبل للوصول، فقامت 
مناء بتوفير كرفان مكون من 
غرفتني ودورة مياه داخلية 
لها، ثم بعد ذلك كانت لنا زيارة 
إلى دار األيتام في األردن والتي 
تشرف عليها مناء اخليرية، 
ثم ذهبنا إلى إحدى البنايات 
والتي تقطنها ٢٥ أسرة معاقة 
وبعد دراسة أحوالهم وجدنا 
أنهم معرضون للطرد من هذا 
املنزل ألنهم لم يدفعوا اإليجار 
فبعد دراسة أحوالهم أطلقنا 

حملة «لنعينهم».

 نريد التعرف على هذه حملة 
«لنعينهم». 

واألســر في اليمــن فكل يوم 
ينقضــي دون عمــل الــالزم 
يتعــرض عشــرات ومئــات 
األطفال للموت، فمن بني كل 
خمسة مينيني يحتاج أربعة 
إلى مســاعدات إنســانية لذا 
كان هــذا النــداء إلنقاذ آالف 
الذيــن  والنســاء  األطفــال 
يواجهون اجلــوع واألوبئة، 
فشــعب اليمن يــرزح حتت 
الكوليــرا وموســم  قبضــة 
الشتاء وسوء التغذية والفقر 
والنزوح، ونتمنى أن تسهم 
هذه احلملة في التخفيف من 
معاناة األسر اليمنية وإنقاذ ما 
ميكن إنقاذه وسوف تستهدف 
احلملة األسر اليمنية النازحة 
واألسر األشــد حاجة إضافة 
إلى األطفال املصابني بســوء 
التغذية واملصابني بالكوليرا 
إضافــة إلى توفير الســالت 
الغذائيــة وامليــاه الصاحلة 

للشرب.

ما أهم القطاعات التي 
تستهدفها احلملة؟ 

٭ األمن الغذائي: أكثر من ٢٤ 
مليون مينــي يحتاجون إلى 
مساعدات إنسانية في العام 

 ٢٠٢١
الصحة: يعاني ما يقرب من 
٢٫٣ مليون طفل دون اخلامسة 
في اليمن من ســوء التغذية 
احلاد عام ٢٠٢١. كما من املتوقع 
أن يعاني ٤٠٠٫٠٠٠ طفل منهم 
من سوء التغذية احلاد الوخيم 
مع إمكانية تعرضهم للوفاة 
في حال عدم حصولهم على 

العالج بصورة عاجلة.
مــن املتوقــع أن تعانــي 
امــرأة  حوالــي ١٫٢ مليــون 
حامــل أو مرضع فــي اليمن 
من ســوء التغذية احلاد عام 
٢٠٢١ ونقص املياه والصرف 

الصحي. 
والنظافة الصحية: تفاقم 
أزمة املياه في اليمن من معاناة 
اليمنيــني، إذ يضطر ســكان 
األريــاف إلى قطع مســافات 
طويلة بحثا عنها، فيما يدفع 
سكان املدن مبالغ مالية كبيرة 
نظير شــراء صهاريج املياه، 
وتعــد صنعــاء وتعــز وإب 
واحملويــت وحجة مــن أكثر 
املناطــق معانــاة بفعل أزمة 
املياه التي ازدادت حدتها مع 
جفاف آبار الشــرب وتوقف 
املضخات بسبب نقص الوقود 

الالزم لتشغيلها.
التعليم: األطفال هم الفئة 
األكثــر تضــررا باحلرب في 
اليمن، سواء من خالل اجلوع 
أو األوبئة التي تهدد حياتهم أو 
احلرمان من التعليم لتضرر 
عدد كبير من املدارس، عالوة 
علــى أزمــة التعليــم العــام 
ومحدودية إمكانيات التعليم 
املتاحة،  اخلــاص والبدائــل 
فهناك أكثر من ٢ مليون طفل 
ميني على األقل خارج مقاعد 
الدراســة قبل إغالقها بسبب 

جائحة «كوفيد ـ ١٩». 
اإليــواء: معانــاة مروعة 
للغايــة تلــك التي تعيشــها 
أعــداد كبيرة مــن النازحني 
فــي اليمــن، أولئــك الذيــن 
حاصرتهــم احلــرب الراهنة 
بني أطنان كبيرة من املعاناة 
فعلى نحو مرعب، كشف ممثل 
مفوضية الالجئني في اليمن 
جون نيكــوالس، عن تواجد 
نصف النازحــني في مناطق 
انعــدام األمــن الغذائي وقال 
ممثــل املفوضية في تغريدة 
على حسابه مبوقع التواصل 
االجتماعي «تويتر»، إن عدد 
النازحني في اليمن ارتفع إلى 

أربعة ماليني شخص.

٭ حملة «لنعينهم» كان هدفها 
األساسي توفير اإليجار لـ ٢٥ 
أسرة سورية معيلهم من ذوي 
االحتياجات اخلاصة ملدة عام 
في اململكة األردنية الهاشمية، 
ناهيك أن بعض األسر املعيل 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
وأيضــا األخــت مــن ذوي 
االحتياجات اخلاصة لذا أطلقنا 
حملة لنعينهم وبفضل اهللا 
ثم بتبرعات أهل اخلير اكتمل 
املبلــغ وســوف تعيش هذه 
األسر في آمان ملدة عام كامل.

وماذا عن حملة اليمن التي 
تطلقونها باليمن؟

٭ اليمن يعيش أزمة إنسانية 
مأساوية، فقد أودت األحداث 
في اليمن بحياة أكثر من ٢٣٣ 
ألف شخص وهناك أكثر من 
٨٠٪ من سكان اليمن يعتمدون 
على املســاعدات اإلنســانية 
للبقاء على قيد احلياة فاجلوع 
واألمراض تهدد حياة املاليني 
منهم، فقد تزايد عدد األطفال 
الذيــن يعانــون مــن اجلوع 
في اليمن وهو ما دفع «مناء 
اخليرية» إلى التحرك سريعا 
بالشــراكة مع عدد من الفرق 
التطوعية إلــى إطالق حملة 
أغيثوهم إلغاثة آالف األطفال 

خالد الشامري متحدثا للزميلة ليلى الشافعي

تضررا واألشد حاجة في دول 
اللجوء املختلفة واستفاد من 
احلملة إلى اآلن أكثر من ١١ ألف 
مستفيد في دول اللجوء لبنان 
وتركيا واألردن وفي الداخل 

السوري.

ماذا عن حملة إغاثة الالجئني 
السوريني في تركيا واألردن 

ولبنان؟
أولــى  كانــت  بالفعــل  ٭ 
احملطات اإلغاثية إلى الالجئني 
والنازحني السوريني في تركيا 
حيث قام وفد من مناء اخليرية 
برئاسة الرئيس التنفيذي في 
مناء اخليرية سعد العتيبي 
ومدير اإلغاثة خالد الشامري 
التسويق عبدالعزيز  ومدير 
اإلبراهيم واملصور الوثائقي 
سامي الرميان والشاعر مساعد 
بــن عريــج بتنفيــذ اإلغاثة 
لالجئني والنازحني السوريني 
وحــرص الوفد علــى تنفيذ 
املساعدات اإلنسانية بأنفسهم 
ومت توثيق هذه املســاعدات 
بواســطة الفيديوهــات التي 
انتشرت على مواقع التواصل 
االجتماعي حيث قــام الوفد 
بتوزيع مــواد غذائية ومواد 
للتدفئــة وبطانيــات علــى 
النازحني على احلدود السورية 
الدعوات  التركية، وانهالــت 
على أهل اخليــر فقد وجدنا 
سيدة جتاوزت التسعني من 
عمرها تدعو للكويت وأهلها 
وتخبرنا أن أهل الكويت دائما 
ما يأتون باخلير، وبعد توزيع 
املساعدات كانت لنا زيارة إلى 
والــي أورفا والذي رحب بنا 
الكويتية  وأشــاد بالعالقات 
ـ التركيــة والعمــل اخليري 
الكويتــي، وكانــت احملطــة 
الثانية هــي اململكة األردنية 
الهاشــمية والتي قمنا أيضا 

الشامري لـ«األنباء»:  «أغيثوهم» تنطلق 
اليوم وتستهدف األسر واألطفال

املصابني بسوء التغذية في اليمن

أعلن مدير اإلغاثة في «مناء اخليرية» بجمعية اإلصالح االجتماعي خالد الشامري عن انطالق حملة «أغيثوهم» ملساعدة األسر اليمنية األشد حاجة، ومساعدة أعلن مدير اإلغاثة في «مناء اخليرية» بجمعية اإلصالح االجتماعي خالد الشامري عن انطالق حملة «أغيثوهم» ملساعدة األسر اليمنية األشد حاجة، ومساعدة 
األطفال املصابني بسوء التغذية احلاد بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية، مشيرا إلى أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية منذ نحو سبع سنوات، والتي 
أودت بحياة ما ال يقل عن ٢٣٣ ألف شخص، بل بات أغلب سكان اليمن يعتمدون على املساعدات اإلنسانية للبقاء على قيد احلياة. وأوضح الشامري 
أن «مناء اخليرية» أطلقت نداء استغاثة إنسانية إلنقاذ آالف ممن يواجهون اجلوع واألمراض واألوبئة والنزوح واألمطار، مؤكدا على أن شعب اليمن اآلن 
يرزح حتت قبضة الكوليرا وسوء التغذية والفقر والنزوح وهو ما حدا بنماء اخليرية أن تطلق هذه احلملة. وحتدث الشامري عن رحلته اإلغاثية إلى األردن 
وتركيا إلغاثة الالجئني والنازحني السوريني والتي استفاد منها أكثر من ١١ ألف مستفيد وغيرها من املشروعات في حوار له مع اإلميان، فإلى تفاصيله: 

ً ألف شخص من حملة «كن عونا ألف شخص من حملة «كن عونا ألف شخص من حملة «كن عونا ألف شخص من حملة «كن عونا ألف شخص من حملة «كن عوناً لهم»   ألف شخص من حملة «كن عوناً لهم»  ألف شخص من حملة «كن عوناً لهم»  ألف شخص من حملة «كن عونا ألف شخص من حملة «كن عونا ألف شخص من حملة «كن عونا ألف شخص من حملة «كن عونا ألف شخص من حملة «كن عونا

ليلى الشافعي

حادثة اإلسراء واملعراج
من أعظم أيام السيرة 
العطــرة حادثة  النبوية 
اإلســراء واملعراج، حني 
أسري برســولنا الكرمي 
مبعية جبرائيل من مكة 
إلى املسجد األقصى، فأمَّ 
باألنبياء جميعهم، ثم عرج 
به باملعراج إلى الســماء، 
وكلما مر بســماء لقي 
نبيــاً، آدم في األولى ثم 
عيسى ويحيى في الثانية 
ثم يوسف في الثالثة ثم 

إدريس في الرابعة ثم هارون في اخلامســة ثم موسى 
في السادســة ثم إبراهيم في السماء السابعة، ورفعت 
له سدرة املنتهى التي ينتهي عندها علم اخلالئق، وهي 
شجرة عظيمة نبقها كقالل (جمع قلة وهي اجلرة) َهَجر 
(األحساء اليوم)، وورقها كآذان الفيلة، وعندها خاطب اهللا 
عز وجل نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم وأعطاه الصلوات 
اخلمس وخواتيم ســورة البقرة وأن من ال يشرك من 
أمته فله اجلنة، ورأى البيت املعمور الذي تطوف حوله 

املالئكة سبعون ألفا منهم كل يوم ثم ال يعودون إليه.
والبيت املعمور معّظم في الســماء، كما أن الكعبة 
معّظمة في األرض، وهو حيــال الكعبة وقرب العرش 
العظيم، وقد رأى نبينا صلى اهللا عليه وآله وسلم جبرائيل 
على صورته، وهو آية من آيات اهللا الكبرى، ولم يَر اهللا 
ـى أراه»، ورأى أربعة أنهار  عز وجل، بل قال: «نور أنـَّ
سيحون وجيحون والفرات والنيل، باطنان وظاهران، 
ورأى اجلنــة ورأى النار، ثم رجع إلى مكة، وكانت هذه 
في بعض ليلة، وملا أصبح أخبر قريشا فكذبته وصدقه 
أبو بكــر ويومئذ لقب بالصديق، وقــد أنزل اهللا فيها 
قرآنا كما في أول ســورتي اإلسراء والنجم، وملن أراد 
االستزادة فليقرأ في تفسير ابن كثير، رحمه اهللا، ومع 
أن هــذا احلدث عظيم لم يثبت بطريق صحيح بأنه في 
شــهر رجب، وحتى لو ثبت فال يجوز االحتفال به وال 
التهنئة، بل حسب املرء أن يقرأ في هذا احلدث ويتأمل 

ما فيه وما يدعو إلى العمل.

بقلم: الشيخ سعد الشمري

احلصم: مساعدات الكويت اإلنسانية
ق روابط أخوتنا مع شعوب األرض ُتعمِّ

القائم باألعمال الكويتي يشارك «الرحمة العاملية» توزيع املساعدات على األيتام واألسر املتعففة في جيبوتي

القائم بأعمال سفارتنا خالد احلصم مع األيتام واألسر املتعففة في جيبوتي

م  وقفية «منابر النور» ُتكرِّ
الفائزين في مسابقتها برعاية 

األمانة العامة لألوقاف
كرمت وقفية منابر 
النــور حلفظ القرآن 
الكرمي وفهمه أبناءها 
الفائزين في مسابقة 
وقفية منابــر النور 
حلفظ القرآن الكرمي 
وفهمــه التي أقامتها 
الوقفية برعاية كرمية 
مــن األمانــة العامة 
لألوقــاف. وقد أقيم 
التكرمي في مقر  هذا 
الوقفية مطلع شهر 
مارس، ونظرا جلائحة كورونا التي حالت دون 
إقامــة احلفل اخلتامي للمســابقة فقد اقتصرت 
الدعوة على الفائزين مع االلتزام باالشتراطات 

الصحية املتبعة.
وفي ضوء ذلك قال رئيس الوقفية د.عيسى 
الظفيري، إن هذه املسابقة القرآنية تأتي للتأكيد 
على أهمية متابعة احلفظ واملشاركة في وسائل 
تثبيته وترســيخه فــي القلــوب، مبينا أنه مت 

تخصيص ثالث فئات للكويتيني والوافدين.
وأضــاف الظفيــري أن هذا التكــرمي لهؤالء 
الفائزين يأتي من بــاب قوله تعالى (وفي ذلك 
فليتنافس املتنافســون)، مبينــا أنه مت اختبار 
املشاركني بشكل فردي وفق االشتراطات الصحية 

واإلجراءات االحترازية. 
وقد عبر الظفيري عن شكره ألمانة األوقاف 
على جهودها املتميزة ودعمها أنشطة وفعاليات 
خدمة القرآن الكرمي ونشر علومه التي تطلقها 
الوقفية بني احلني واآلخر، داعيا الباري عز وجل 

أن يجزي القائمني عليها خير اجلزاء.

د.عيسى الظفيري

ضمن جهودها اإلنسانية 
املتواصلــة لرعاية األيتام 
وكفايــة األســر املتعففة، 
وزعــت جمعيــة الرحمــة 
العاملية دفعــة جديدة من 
املســتحقات علــى ٢٠٠٠ 
يتيم ويتيمة و١٢٠ أســرة 
متعففة في جيبوتي، وذلك 
القائم  بحضــور ورعايــة 
بأعمال سفارة الكويت خالد 
احلصم، واملستشار الفني 
لوزيرة الشؤون اجليبوتية 
محمود بله علي، وممثلني 
عن جمعية الرحمة العاملية.
وخــالل احلفــل أعــرب 
القائم باألعمال الكويتي عن 
ارتياحه العميق وسعادته 
البالغــة، باملشــاركة فــي 
املناســبة، التي تهدف إلى 

شــعبي  بيـــــن  املتينــة 
البلدين.

وتابع احلصم قائال: «هذه 
املبادرات اإلنسانية الطيبة 
متثل امتدادا للعمل اخليري 
الكويتــي، والذي يســعى 
القائمون عليه إلى الوصول 
الكرام  بتبرعات احملسنني 
للمستحقني في كل مكان».  

القائم باألعمال  كما أشــاد 
الكويتي مبخرجات برامج 
جمعية الرحمة العاملية في 
مختلف املجاالت، السيما في 
قطاع التعليــم والتدريب، 
مبا يسهم في توفير كوادر 
مؤهلة تدعم مسيرة البناء 
والتعميــر وتواكب جهود 

احلكومة اجليبوتية.

ً خالد احلصم متحدثا

إدخــال البهجة والســرور 
على قلوب األيتام واألسر 
املتعففــة، مضيفــا أن مثل 
هذه األعمال تأتي جتسيدا 
لقيم ومبادئ ديننا احلنيف 
بشأن رعاية األيتام، وقضاء 
حوائج الفئات الضعيفة في 
املجتمع، إلى جانب تعميق 
أواصر األخــوة والروابط 
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عندما تلد األم وتكون والدتها متعسرة يقولون لها إن 
املولود جميل لتخفيف اآلالم التي شعرت بها، حيث إن 
ذلك من أدب املمارسة الطبية والذي ال يختلف كثيرا عن 
أدب املمارسة السياسية، حيث إن األم (وهي الوطن) من 
املمكن أن نخفف عنها آالم الوالدة املتعسرة بأن نبشرها 

مبولود جميل وهو احلكومة.
ولكن جمال احلكومة ليس بلون العيون أو الضحك أو 
التقاطيع اجلميلة، كما نصف املولود، إذ إن احلكومة كي 
تكون جميلة يجب أن تشــعر بشعور املواطن وتساعده 
في احلصول على التعليم والصحة والتوظيف واإلدارة 

الرشيدة للمال العام وجميع حقوقه.
لو متعنّا ملياً في القســم الذي أقسمه سمو الرئيس 
والوزراء أمام صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، فإننا نقول ألنفســنا أبشروا باخلير 
بالرغم من الوالدة املتعسرة، ولكن علينا االنتظار لنقرأ 
برنامج عمل احلكومة وكيف سيحول الوزراء ما أقسموا 
عليه إلــى عمل يومي في وزارات الدولة ومؤسســاتها 
وهيئاتها لرعاية مصالح الشعب وحماية القوانني والعمل 
بروح الفريق الواحد والكف عن سياســات وإجراءات ال 

تليق بأساليب إدارة األوطان والدول.
ويجب على اجلميع التفاني فــي خدمة الوطن وأن 
يكون كل مســؤول مبا كلف به خادما للشــعب وليس 
سيدا عليه، حيث إن املهام جســام وإن كانت احلكومة 
اجلديدة قد اشتملت على اهتمام خاص بشؤون النزاهة 
وتكنولوجيا املعلومات فأمتنى أن يكون االهتمام أكبر من 
مجرد املسميات والشعارات الرنانة ألن الكويت تستحق 
الكثير من اجلميع وأولهم الوزراء أعانهم اهللا تعالى على 
مهام التنمية املنشودة وســط ظروف بالغة الدقة عاملياً 
وإقليميــاً ومحلياً، وإنني على ثقة من أن املرحلة املقبلة 
حتتاج إلى إخالص النوايا والعزمية الصادقة لتحقق ما 

هو مطلوب وما يحتاج اليه الوطن.
ومتاماً مثل ما تفعل األم بعد الوالدة مباشرة، حيث تظل 
تراقب املولود وتدعو له وتفحصه باستمرار للتأكد من 
أنه يسمع ويرى ويضحك ويبكي وخال من أي تشوهات 
أو إعاقات وتســتعد األم للعقيقة املناسبة حمدا وشكرا 
هللا عز وجل وأمال في أن ينشــأ االبن باراً وليس عاقاً، 
ألن عقوق احلكومات للشعوب ثمنه باهظ وتكلفته عالية.

أما احلكومة العاقة للشعب فإنها ال تقل طيشاً عن االبن 
العاق، حيث تهدر املوارد وحتّمل الشعب ما ال يستطيع وال 
يطيق وتكسر ظهره باجلهل واملرض وتتركه نهباً للفساد 

واملفسدين وهذه احلكومات كتب التاريخ عنها الكثير.
وأنا متفائلة بحكومتنا الرشيدة التي ستكافح الفساد 
واملفســدين بإذن اهللا وحتقق التنمية املستدامة للوطن 

والرضا للشعب، واهللا ولي التوفيق.

تعج احملاكم بالقضايا املدنيــة والتجارية الناجتة عن 
املطالبات بحقوق الدائنني التي يتعمد بعض املدينني املماطلة 
في سداد الدين الذي في ذمته أو اللجوء إلى أساليب الغش 
واالحتيــال لتبديد الضمان العام للمدين بنقل األموال أو 

التصرف بها تصرفات صورية ملنع التنفيذ عليها.
وعلى الرغم من جميع الطرق والضمانات التي كفلها 
املشرع إال أن بعض هذه الضمانات حتمل في طياتها ثغرات 
قانونية مكنت بعض املدينني من تهريب أموالهم قبل حلول 
األداء للتذرع باإلعسار حتى ال يتم التنفيذ على أموالهم.

وقد تكون أبــرز الثغرات القانونيــة هي في احلجز 
التحفظي، حيث ينص القانون على ضرورة حلول األداء 
حتــى يتمكن املدين من إيقاع احلجز التحفظي وهو أول 
عامل يساعد املدينني على التصرف باألموال حتى ال يتمكن 

الدائن من احلصول على حقه.
وعلى الرغم من أن الكويت تعتبر من الدول القليلة التي 
تفرض حلول األداء وهو الذي ال يعرفه املشرع الفرنسي 
نظرا ألن حلول األداء إليقاع احلجز التحفظي يجعل دوره 
شبيها أو قد يكون مماثال للحجز التنفيذي ويخرج احلجز 
التحفظي من مضمونه وهو احلفاظ على الضمان العام.

إن حفــظ احلقوق أمر في غايــة األهمية، وذلك ألننا 
نســعى من خاللها حلفظ األمن واالستقرار في املجتمع، 
وترك حقوق األفراد تضيــع دون وجود قوانني صارمة 
تعمل بدورها على احلفاظ على الضمان العام ســتجعل 
من املجتمع غابة وستجر معها قضايا نحن في غنى عنها.
لذا نرى انه من املجدي لو مت إلغاء شرط حلول األداء 
من قانون احلجز التحفظي واالكتفاء بتعني املقدار وثبوته 
في ســند تنفيذي من الســندات التنفيذية املعتمدة لدى 
اجلهــات القضائية فيحق للدائــن أن يبادر برفع دعوى 
احلجز التحفظي متى ما استشــعر بعدم جدية املدين في 
ســداد الدين أو حتى متى ما منى إلى علمه أن املدين قد 

يلجأ ألساليب الغش واالحتيال.
بيد ان القانون قد أوقع ضمانات للدائن متشددة على 
املدين قد تصل حتــى لبيع منزله الذي يعيش فيه إال أن 
ذلك ال يضمن حق الدائن فهناك كثر من الدائنني ضاعت 
حقوقهم ولم يتمكنوا من اســترجاع أموالهم وبالتالي لم 

يضمن لهم القانون حماية حلقوقهم.
وقد تكون مثل هذه املشكلة ال يستشعر بها إال العاملون 
باحملاكم املدنية والتجارية ملا هنالك من زخم في القضايا 
املرفوعة في هذا اجلانب والتي جرت بعدها قضايا جزائية 

ال نتمنى أن يشهدها املجتمع.
ألنــه بالتأكيد متى ما ضاعت حقــوق الدائنني فنحن 
جنعلهم حتت ضغط نفسي قوي قد يدفعهم للتهور وهذا 

ما ال نريده.
نعرف متاما أن التشــريع في الكويت مير بأزمة مع 
انشــغال الكثير من أعضاء البرملان بقضايا بعيدة متام 
البعد عن التشــريع وهو الذي يجعلنا نشهد الكثير من 

ضياع احلقوق لدينا.
فعلى الرغم من أن الفكرة األساسية من تشكيل مجلس 
األمة حني مت التوقيع على امليثاق مع املغفور له الشــيخ 
عبداهللا السالم هو وجود سلطة تتولى التشريع وهي من 
اسمها سلطة تشريعية إال أن التشريع مغيب من أولويات 

املجلس بصورة كبيرة.
وعليــه فإننا نتمنى مــن وزارة العدل أن جتتمع مع 
أعضاء السلطة القضائية للوقوف على أبرز التشريعات التي 
تعاني منها القوانني الكويتية من قصور وعرضها بالتالي 
على اللجنة التشريعية ليتم إقرارها حفظا حلقوق األفراد.
فاملجلــس األعلى للقضاء البد أن يرفع توصية بأكثر 
الثغرات في القوانني التي تكبل عمل القضاء ليتم تكييف 
التشــريعات وحتديثها لتتواءم مــع أحدث ما وصل إليه 

العصر احلالي.
فال يعقل أن يكون القانون قد وضع في ستينيات القرن 
املاضــي ونأتي في عام ٢٠٢١ مــع تغيير كبير في طبيعة 
املجتمع وبنائه ونطبق عليه القوانني السابقة وباألخص ان 
هناك العديد من القضايا ال يوجد لها تكييف قانوني موائم.

عام ١٩٩٠ ســقطت الكويت من 
العاملية بسبب  السياسية  اخلريطة 
الغزو الصدامي عام فكان الهم كبيرا 
على احلكومة والشعب واملسؤولية 
كانــت كبيرة أيضــا والثمن اكبر 
وحلســن احلظ كان الشعب واعياً 
فتحول الشعب والسلطة الى جسد 
واحد ال يقبل القسمة على اثنني، كما 
ان الشيم والقيم واألعراف والدين 
وحب الوطن شكلوا سورا حصينا 
بداخل نفســية الفرد الكويتي على 
مستوى اجلبهة الداخلية واخلارجية 
فعادة الكويت مــن جديد للخارطة 
السياسية الدولية حرة أبية بفضل اهللا.

وفي العام نفسه التحقت كمقاتل 
متطوع مع اجليش األميركي لتحرير 
الكويت وعملت خلف صفوف العدو 
الشامل  الدمار  للكشف عن أسلحة 
بواسطة مركبات وأجهزة خاصة في 
عمق األراضي العراقية قبل دخول 
القوات البرية وكان هذا العمل محفوفا 
مبخاطر شتى لكنها لم تهمني ألن 
ما قمت به كان نابعا من مسؤوليتي 
جتاه وطني، ولم أكن لوحدي بل إن 
هناك الكثير من أبناء الوطن الذين 
اندفعوا لتلبية نداء الواجب غير آبهني 
بسالمتهم الشخصية في هذه احلرب.

فعلى سبيل املثال ال احلصر جند 
أن الرمز الوطنــي الكويتي محمد 
الذي كان صديقا مقربا من  الفجي 
صدام حســني، وقد ذكر له صدام 
في إحدى جلساته معه بأن األجيال 
العراقية القادمة لن تنســى موقف 
الكويت املشرف مع العراق، واعتقد 
صدام بعد الغزو أن الفجي سيتحول 
بيده إلى معول لهــدم الكويت من 
باب طمعه باالمتيازات الكثيرة التي 
سيمنحها له، وبالتالي ستصب في 
مصلحة الفجي الشخصية لكنه تفاجأ 
بأن الفجي قلب املعادلة رأسا على عقب 
وقطع عالقته مع صدام وأصبح من 
ألد أعدائه في الكويت بعد انضمامه 

للمقاومة الكويتية ضد االحتالل.
وقد تابعت لقاءه في إحدى القنوات 
الفضائية اإلخبارية قبل فترة قصيرة 
والحظت أنه لم يسب أحدا في العراق 
وكذلك لم يقطع عالقاته الشخصية 
مع الشــعب العراقي رغم ما حدث 
له مــن أذى، وأيضا كان تعامله مع 
أعدائه راقيا جدا ومعتمدا على األخالق 
الصافية  العربية  والقيم والشــيم 
واخلالية من احلقد والضغائن ضد 

اآلخرين.
ولقد أذهلني ما ذكره بهذا اللقاء 
من إجنازات وبطوالت وإحساســه 
الكامل باملسؤولية جتاه الوطن بعد 
أن ضحى بكل ما لديه فقد خسر ماله 
وجتارته وكل معداته في العراق مقابل 
حبه الصادق للكويت، ولم يكتف بذلك 
إذ قام بعد حترير الكويت بالتواصل 
مع أصدقائه في العراق للبحث عن 

رفات األسرى الكويتيني الشهداء.
كما قــام أيضا بالتنســيق مع 
أصدقائه العراقيني احملبني للعروبة 
والســالم وتوصل معهم بطريقته 
اخلاصة إلى اتفاق أثمر عن اعتذار 
عزت الدوري نائــب صدام ونائب 
رئيس مجلس قيادة الثورة للكويت، 
وقد اعتــذر بالفعل من خالل بيان 
مســجل ظهر في مواقع التواصل 
االجتماعي وذكر من خالله أن غزو 
الكويــت كان خطأ كبيرا وكان هذا 
البيان جلاما لألفواه املريضة التي تريد 
اإلساءة للكويت من خالل األحداث 

التي سبقت احتالل الكويت.
وبعــد الغزو اعتقــد العالم أن 
الكبير لتحرير  الدولي  هذا احلشد 
الكويت ستتحول الكويت من بعده 
إلى دولة منوذجية في كل املجاالت 
ولكن لألســف بعــد أن كنا نتغنى 
بالدميوقراطية الكويتية وهي سنام 
الكويت أصبحنا اليوم نبكي عليها 
بعد أن فقــدت بريقهــا وحتولت 
حلســاب البعض الذين وصلوا إلى 
درجة القرار السيادي وقاموا بوضع 
الرجل غير املناسب في املكان املناسب 
ثم ضاع املكان وضاع معه اإلحساس 

باملسؤولية.
ولو أن اجلهات املختصة غرست 
املسؤولية الوطنية في نفوس األجيال 
القادمة بشكل صحيح لكانت أفضل 
من اليابان بكثير التي نهضت نهوض 
األبطال بعد هزميتها باحلرب العاملية 
بالعمالق  اليوم  لقبت  الثانية والتي 

اآلسيوي في جميع املجاالت.
ونحن هنــا في الكويت قد كان 
الغزو بالنســبة لنا فرصة مناسبة 
لتحويل السلبيات إلى إيجابيات وال 
تزال الفرصة سانحة حتى اآلن كي 
نصلح ما أفسده الدهر خالل الثالثني 
سنة املاضية أو أننا نستعد للبداية 
من الصفر مرة أخرى، وقد ال ننجح 
بالنهوض مرة أخرى ألن ضربتني 
في الرأس حتما ستكونان موجعتني.
الشكر والتقدير ملن  ختاما: كل 
اتصل بي أو دعــا لي بظهر الغيب 
بالشــفاء بعد إصابتي بكورونا في 
األســابيع املاضية، وأطمئن قرائي 
األعــزاء أنه وهللا احلمــد واملنة مت 

شفائي.
أسأل اهللا عز وجل أن يكون هذا 

املرض محرما عليكم أجمعني.

الدولة سوى بعض التوجيهات الودية 
بال مخالفات واعتقاالت، ودون حدوث 
حترشــات ما بني أطــراف محترفة 
للهوشات أو حتطيم لهياكل وعجالت 
قيادة املركبات! ولســان حال الناس 
للمناسبتني في كارثة كورونا يستفسر 
عن البدائل األنسب لالحتفاالت، وهذا 
يوجه إلى اجلهات املسؤولة هذا يومكم 
وساحاتكم باشروها للقادم من السنوات 
لتثبتوا للنــاس داخل وخارج الديرة 
الشعور بالوالء واالنتماء لألوطان بأمن 
وأمان، طالت للخير أعماركم وعساكم 
من عواده للجهود وزيادة حتت رعاية 
وقيادة حكامنا وقيادتنا الوفية اليوم 

ودوم.

التعاطي الدوري مع شــؤون وشجون 
السجناء فكنت ومازلت وسأبقى إن شاء 

اهللا مستمرا فيه.
< < <

عندما نتطرق للسجون فإننا يجب 
أن نحــدد االجتاهــات واجلهات ذات 
االختصاصات ومن خاللها نستطيع رسم 
خارطة طريق قد تؤدي بنا لتلمس بدايات 
وأبجديات حل هذه املعضلة واملشــكلة 

الشائكة.
أنا ومن خالل اجتهادي الشخصي 
قد حددت اجلهات بأربع جهات رئيسية 
تندرج حتتها بعــض اجلهات واألفرع 
الثانوية بال شك، وهو ما سأشرع بنشره 
ابتداء منذ األسبوع املقبل إن شاء اهللا في 
سلسلة مقاالت بخصوص حتديد اجلهات 
املســؤولة من وجهة نظري عن تدهور 
أوضاع الســجون والسجناء وستكون 
كل واحدة من هذه اجلهات على حدة في 
مقال منفصل او على األكثر سيكون كل 

جهتني في مقال واحد منفصل.
< < <

لذا ترقبونا منذ األسبوع املقبل بإذن 
اهللا للدخول إلى صلب املوضوع وتشريحه 
وحتليله وإعادة مللمة أشتاته لكي نحاول 
أن نعالج األمر أو على األقل نشــير له 

بوضوح.

الرموز وال من حيث التوقيت وال األجندة 
السياسية، كما أننا مع مجلس ٢٠٢٠ انتقلنا 
لعهد سياسي جديد، وبناء عليه يجب أن 
تكون هناك حركة تصحيحية للمعارضة 
وخلطابها السياسي، فاملعارضة في مجلس 
٢٠١٢ ال زالت تدفع ثمن حراكها باألحكام 
القضائية لبعض الرموز الصادرة بحقهم 

أحكام قضائية.
ولعل أهــم ما يجب أن يعيه النواب 
املندفعون في هذا املجلس أن ســقف 
الدميوقراطيــة بالكويت جدا منخفض، 
والصدام نتائجه ســتكون قاسية، وأن 
اخلروج عن األطر القانونية والدستورية 
في احلراك نهايته قاســية وأن الشارع 
السياسي بالكويت عام ٢٠١٢ ليس نفس 
الشارع اليوم، لذا يجب أن يتغير اخلطاب 
ويجب فتح قنوات إصالحية مع السلطة 
ويجب أن يفّعل دور مجلس األمة كجهة 
رقابية رسمية وال يكون التفاعل من خالل 
مواقع التواصل االجتماعي غير منضبط.
الناس ذهبت لصناديــق االقتراح 
ملجلس ٢٠٢٠ وتركت القبلية والطائفية 
وراء ظهرهــا ليس مــن أجل حتقيق 
انتصارات شخصية بل من أجل إيجاد 
مجلس يحافظ على املكتسبات الدستورية 
وإنقاذ البلد من حالة الفســاد املنتشر 

كالسرطان.. ودمتم.

وبالقرب من أقاليم ذات كثافة سكانية 
عالية كأســواق عاملية وبإنشاء موانئ 
عاملية، بحيث تستوعب التجارة العاملية 
املتبادلة حول العالم بإيجاد شــركات 
لوجستية لتشــغيل املوانئ وتسهيل 
حركة نقل البضائع وتخزينها مبخازن 
مبردة، ونقل البضائع من املصنع إلى 
البينية  املستهلك، واالهتمام بالتجارة 
بني دول العالم، وجعل الكويت مركزا 
للتمويل باستخدام التكنولوجيا احلديثة، 
ونأمل أن ينجز مينــاء مبارك الكبير 
ومشروع اجلزر الشمالية ألهمية هذا 

املشاريع الكبرى. 
الكويتية املشرفة  املوانئ  مؤسسة 
على املوانئ واجلمارك قامت بتطوير 
منشــآتها احليويــة وتوفيــر األمن 
والســالمة، وتشــرف على مشاريع 
تنموية اقتصادية هادفة حتت اإلنشاء 
من مشروع مراسي الفنطاس واملهبولة 
واملينــاء الصناعــي اجلنوبي وخلق 
قطاعــات اقتصاديــة جديدة وفرص 
اســتثمارية بإيجاد التوازن بني قطاع 
النفط وقطاع اخلدمات واإلنتاج، وذلك 
حتى نسير مع الركب العاملي املتطور 

ومبصاف الدول املتقدمة.

ومركباتها وفرقها الشــعبية سواحل 
الكورنيش والبــدع واخلليج العربي 
بأحلى األمســيات، وال تكلف داخلية 

واألخالقية، وملا رأيت من أوضاع السجناء 
التي يندى لها جبني اإلنسانية واملروءة 
والشهامة، واستجابة لصرخة االستغاثة 
وطلب الفزعة التي طالبني بها السجناء 
وأهاليهم وحملوني مسؤوليتها ووفاء 
أنفسهم،  السابقة للســجناء  لوعودي 

سأقوم بنشر معاناتهم.
كما أعتذر بعد أن تأخرت كثيرا في 
هذا النشــر، التأخير الذي لم يكن إال 
ألنني متنيت لو أن أحدا من الزمالء من 
أصحاب االختصاص املباشر أكفاني عناء 
هذا اجلهد، وقام بهذا األمر، ولكن أيضا 

أن تأتي متأخرا خير من أال تأتي. 
واملقصــود بتأخيري هنا فقط هو 
النشــر املستفيض، وأما  التأخير عن 

العامة واحتياط األجيال والعبث بالصناديق 
السيادية والتهديد املستمر بأن الفشل 
االقتصادي ســيدفع من جيب املواطن 
ناهيك عن الفساد اإلداري الذي استشرى 
في جســم الدولة وتوسع سلطة بعض 
املتنفذين على املقدرات، وبعد هذا كله 
جاء مجلس األمة ٢٠٢٠ بروح املعارضة 
وبإنعاش لبقايا رموز معارضة ٢٠١٢ خاصة 
أن اإلقبال الشعبي لالنتخابات كان كبيرا 
وكأنها رسالة شعبية من أجل اإلصالح.
وأراد البعــض استنســاخ جتربة 
مجلس ٢٠١٢ لتكون صورة طبق األصل 
من مجلس ٢٠٢٠ ولكن «السياســة ال 
تستنســخ»، فما كان في مجلس ٢٠١٢ 
ليس شبيها مبجلس ٢٠٢٠ ال من حيث 

األوضاع، تشجيع التنمية في القطاع 
الصناعي والنفطي كصناعة األسمدة 
الكيماوية والبتروكيماويات وصناعة 
مواد البناء وصناعات مرتبطة بتقطير 
املاء وغيرها، بحيث تقوم على أسس 
متينة وتستطيع مقاومة األزمات الداخلية 
واخلارجية بوضــع اخلطط والبرامج 
املتكاملة الشاملة ومستندة على معطيات 
الواقع بخلق قطاعات اقتصادية جديدة.
املميــز جغرافيا  الكويت  ملوقــع 
الشــمالي  الركن  واســتراتيجيا في 
الغربي من اخلليج العربي ممر جتاري 
بحري وبري وممر لتجارة الترانزيت 

رافعني أعالم بالدنا وأوطانهم، وراقي 
للكويت حكومة  الكلمات والشعارات 
وشعبا بأجمل التحيات، تطوف قوافلها 

سأحاول أن ألفت انتباه الرأي العام 
واملتابعني جميعا من خالل سلسلة مقاالت 
تتعلق مبقومات تقوم عليها الدول احملترمة 
في مجال حقوق اإلنسان  وسأتكلم في 
هذه السلسلة حتديدا عن شجون وشؤون 
السجون والسجناء على حد سواء تلك 
الشجون املؤملة والشؤون املغيبة متاما 

عن الضمير والوجدان املجتمعي 
عدا قلة قليلة من أصحاب الضمير 
وأهالي السجناء فقط، وهذا التجاهل وإن 
كان (مبررا) للعامة، فهو بال شك غير مبرر 
ألصحاب االهتمام واالختصاص وأصحاب 
املسؤولية التنفيذية واألخالقية واألدبية.

< < <
ومن منطلق املسؤولية واألمانة األدبية 

وماذا كانت النتيجة لكل هذا احلراك؟ 
كانت النتيجة حــل املجلس وبعد حل 
املجلس اشتدت وتيرة احلراك السياسي 
ممثلة بخطابات حادة أشــهرها خطاب 
«كفــى عبثا»، ومتــت مقاطعة مجلس 
ديسمبر ٢٠١٢ ومجلس ٢٠١٣، وكما كان 
بإجراءات  احلراك قاسيا متت مجابهته 
من السلطة قاسية من سحب جناٍس إلى 
أحكام قضائية بسبب خطاب «كفى عبثا» 
وترديد عبارة «لن نسمح لك» إلى أحكام 

بالسجن لبعض الرموز. 
واليوم ومع انتعاش احلالة السياسية 
وشعور الناس بأهمية مجلس األمة خاصة 
بعد فشل املجالس السابقة وانتشار الفساد 
املالي الذي وصل لســلب االحتياطيات 

استغالل اإليرادات النفطية استخداما 
ثابت  لتكوين رأسمال  مفيدا وصاحلا 
وإيجاد بدائل وخلق مصادر أخرى معينة 
وذلك عن طريق وضع اخلطط والبرامج 
االقتصادية من ذوى الكفاءة واخلبرات 
في املجــال االقتصــادي واملصرفي 
الكويتي ممن  بالشــباب  واالستعانة 
لديهم اخلبــرة في املجال االقتصادي 
واملصرفي وعلى أحسن مستوى وعدم 
االرجتالية بإيجاد ميزانية منظمة تستند 
إلى أصول علمية وواقعية حتى يكون 
االقتصاد لديه مقدرة ذاتية تعطيه طاقة 
االستمرار والنمو تتمشى مع متطلبات 

مساكم خيرات من خالق األرض 
والسموات.

احتفل يهالنا والشــباب وأمهاتهم 
عندنا مبشــرف للكويــت، بيت كل 
بيت، بتواضع مسابقاتهم وأناشيدهم 
وفوازيرهم باللهجة الكويتية بال فوضى 
مســيرات، وال شوارع هوشات! وال 
رشاشات وبالونات مياه أو قاذورات، 
تكرمون أو تعد سافل على األعراض 
وفتح أبواب سيارات بنينهم والبنات!

باختصار، اهللا يرحم جيل املسيرات 
الراقية بأفضل وأهدى األوقات للنوادي 
واملدارس والشركات أهلية وحكومية، 
وجماهير مواطنينا ووافدينا وزوارنا 
عربا وغيرهم بنظام ونظافة وثبات، 

سيكون هذا املقال لهذا األسبوع جزءا 
واحدا من أربعة أجزاء ستنشــر تباعا 
مبشيئة اهللا للكالم حول شجون وشؤون 

السجون في الكويت.
< < <

الكثير من األوضاع مختلة في هذا 
البلد ومخلة للذوق العام واآلداب العامة 
والضمير العــام أيضا، وجميع مظاهر 
التأخر والتخلف تغلف واقعنا االقتصادي 
والثقافي واالجتماعي والسياسي، والوطن 
واملواطن يئنان حتت نير البيروقراطية 
احلكوميــة واالنتهازيــة النيابية، تلك 
االنتهازية السياسية في بعض األحيان، 
واالنتهازية الشعبوية في أحايني كثيرة 
والشعب في غياب وسبات وصمت أقرب 
ما يكون لصمت القبور، واألغلبية الصامتة 
من الشعب هم، كما يقول عنهم الشاعر:

«لقد أســمعَت لو ناديت حيا 
ولكــن ال حياة ملــن تنادي»
لألســف ال بواكي لهذا الوطن على 

جميع األصعدة ومن جميع األطراف.
< < <

وأنا كما هو عهدكم وظنكم بي أحاول 
أن كون مدافعا عن هذا البلد وعن مبادئ 

احلق والعدل به.
ضالتي دائمــا املصداقية وحتري 

احلقيقة واملصلحة العامة. 

«السياسة ال تستنسخ» فالسياسة 
عملية خاضعة للظــروف واملناخ العام 
وطبيعة الشعوب وتاريخها وثقافتها وما 
ينجح فــي بلد ليس بالضرورة نحاجه 
في بلد آخر وليست كل جتربة سياسية 
ناجحة فــي وقت ما تنجح اآلن، وليس 
كل حراك ناجح في فترة ما ينجح اآلن 
وليس كل موقف سياسي ناجح سابقا 

ينجح اليوم.
لكل من عاش فتــرة مجلس األمة 
فبراير ٢٠١٢ يدرك أنه مجلس استثنائي 
وجاء في ظروف استثنائية من إفرازات 
الربيع العربي واحلراك السياســي من 
بعد مجلــس ٢٠٠٩ والــذي متت فيه 
آنذاك  املطالبة بإسقاط رئيس احلكومة 
ســمو الشــيخ ناصر احملمد وظهور 
رمزية وكاريزما لبعض الشــخصيات 
السياســية ذات خطاب حاد وصدامي 
وارتفاع سقف املطالبات السياسية، لذا 
كان احلراك السياسي ضد احلكومة قاسيا 
ومندفعا وصداميــا، وتكونت في هذه 
الفترة حركات الرفض السياسي املتمثلة 
بتجمعات شبابية سياسية وجتمعات ساحة 
اإلرادة ومسيرات كرامة وطن واقتحام 
مجلس األمة، وصاحب هذا األمر قبول 
وتفاعل شعبي انســجاما مع املؤثرات 

اخلارجية والداخلية.

بدأت النهضــة العمرانية احلديثة 
للكويت مع بداية تصدير أول شحنة 
نفط ســنة ١٩٤٦ إلى العالم اخلارجي، 
وازداد االقتصاد الكويتي منوا مبعدل 
سريع مع بداية اخلمسينيات من القرن 
املاضي، حيث تستمد مقوماته من امتالك 
الكويت الحتياطيات ضخمة من البترول 
وتصدير خام النفط لألسواق العاملية 
لدول جنوب شــرق قارة آسيا للجزر 
اليابانيــة وإلى دول غرب قارة أوروبا 
وصرف عائدات النفط على مشــاريع 
التنمية بناء املستشفيات واملدارس وطرق 
برية معبدة والتوسع العمراني وحتقيق 
ما يسمى االستقرار االقتصادي املتوازن 
واملتناســق في ظل النمو االقتصادي 
السريع، ولكن مبقدور الكويت أن حتافظ 
على استقرارها االقتصادي املتوازن ما 
بني دخل اإليرادات واملصروفات وفي 
ظل األوضاع احلالية والنمو السكاني 
املتزايد وما يتبعه الضغط على اخلدمات 
املعيشية والبنية التحية واعتماد الكويت 
في الدخل على مصدر اقتصادي واحد 
وهو النفط، وهي ســلعة قابلة للنفاذ 
ومورد غير متجدد وسلعة تخضع ألبعاد 
عاملية وللظروف االقتصادية، لذا يجب 

ألم وأمل

والدة متعسرة 
عن مولود 

جميل
د.هند الشومر

من يحمي أموال الدائنني؟!
عزة الغامدي

أفكار

مجلس األمة 
٢٠٢٠ وتصحيح 

اخلطاب السياسي
مرزوق فليج احلربي

بوضوح

النهضة العمرانية 
وتأثيرها على 

االقتصاد الكويتي
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

نقش القلم

االستقالل 
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وانتماء للكويت
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عبداهللا الطريجي: اقترحت تعديل قانون االنتخاب ليتاح
للناخب التصويت لـ ٣ مرشحني منهم اثنان فقط في دائرته

قدم النائب د.عبداهللا الطريجي اقتراحا 
بقانون في شــأن تعديل املادة األولى من 
القانون ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بإعادة حتديد الدوائر 

االنتخابية لعضوية مجلس األمة.
ونص التعديل على ان تنتخب كل دائرة 
١٠ أعضاء للمجلس، ويكون لكل ناخب حق 
اإلدالء بـ ٣ أصوات، بواقع صوتني ملرشحني 
اثنني في الدائرة املقيد فيها الناخب، وصوت 

ملرشح واحد في أي من الدوائر األخرى، 
ومينــح كل ناخب ورقتــني انتخابيتني، 
ورقة للدائــرة املقيد فيها وورقة للدوائر 
األخرى، ويثبت في كل ورقة تصويته، وله 
ان يستعمل حقه في دائرة دون األخرى، 
إذا تضمنت أكثر  وتبطل ورقة االنتخاب 

من العدد املطلوب.
وأكد الطريجي في املذكرة اإليضاحية 

لالقتراح ان استخدام الصوت الواحد كرس 
الفردية في العمل البرملاني وشتت العمل 
املشــترك وكرس جوانب قبلية وطائفية 
االنتخابية، األمر  املمارسة  ومناطقية في 
الذي يجعــل تعديل قانون االنتخاب أمرا 
في غاية األهمية ملا ميثله النظام االنتخابي 

من أهمية.
وتســاءل: هل يعقل ان مينح املواطن 

احلق في انتخاب عشر ممثليه في البرملان؟ 
وهل قوة الصوت ال متثل إال في شخص 
واحد؟ فالدميوقراطيات املتقدمة التي أخذت 
بالصوت الواحد كان للدائرة االنتخابية فيها 

ممثل واحد وليس عشرة.
وقال: وألن الهدف هو التخلي عن الصوت 
الواحد وهجران هذا النظام االنتخابي العقيم، 
فقد جاءت الفكرة بإصالح النظام االنتخابي 

وما يرافقه من بعض املمارسات، خصوصا 
ما يتعلق بنقل األصوات الذي أصبح مؤرقا 
لشــفافية التمثيل ومدخال للتجاوز على 
حقوق أبناء الدوائــر األصليني في إفراز 
ممثليهم، كما تضمن االقتراح معاجلة للتخلي 
عن الصوت الواحد ومحاولة الكف عن نقل 
األصوات مع القناعة بأن أي نظام انتخابي 

له ما له وعليه ما عليه.

بهدف التصدي لنقل األصوات ومواجهة سلبيات النظام االنتخابي احلالي

د.عبداهللا الطريجي

فارس العتيبي: توفير اخلدمات لذوي اإلعاقة 
ومساواة املرأة املعاقة بالرجل في االمتيازات

قدم النائب فارس العتيبي 
اقتراحا برغبة بتوفير أفضل 
لــذوي اإلعاقــة  اخلدمــات 
وتســهيل أمورهــم وعــدم 
عرقلة أو تأخير معامالتهم 
ومساواة املرأة املعاقة بالرجل 

في االمتيازات. 
 ونــص االقتراح على ما 

يلي:
نظرا للظروف الصحية 
ذوو  منهــا  يعانــي  التــي 
االحتياجات اخلاصة ومراعاة 
لظروفهم الصحية ومراعاة 
ملعاناة أولياء أمورهم ومن 
بــاب احلــرص علــى تقدمي 
أفضل اخلدمات لذوي اإلعاقة 

احلكومية، حيث إن هذه الفئة 
حتتاج منا الدعم اإلنساني 

والوقوف إلى جانبهم. 
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
١ - توفيــر مكتب خلدمات 
ذوي اإلعاقــة فــي جميــع 
الـــــوزارات واملـؤسـســـــة 
واملصالح احلكومية خلدمة 
ذوي االحتياجــات اخلاصة 
بجميــع فئاتهــم وإجنــاز 

معامالتهم.
إلــزام الهيئــات العامة   -٢
بـالتـفـرغـــات  واخلاصـــة 
التــي تعتمدها  الرياضيــة 
العامــة للشــباب  الهيئــة 

واملؤمتـــــرات واألنشطــــة 
املختلفة.

٥- تعيني أشخاص يقومون 
مبســاعدة الكفيــف أو مــن 
يستطع الكتابة على القراءة 

والكتابة لهم.
٦- التشــاور مــع اجلهــات 
العاملة مبجــال اإلعاقة في 

شؤون قضاياهم.
٧- زيادة حوافــز العاملني 
في املؤسســات التي ترعى 

وتخدم ذوي اإلعاقة.
٨- إلزام ولي أمر ذوي اإلعاقة 
بتســجيل ابنه أو بنته لدى 
اجلهة املسؤولة عن املعاقني 

بالكويت.

والرياضة لألنشطة املختلفة.
٣- مســاواة املــرأة املعاقة 
بكل االمتيازات التي يحصل 
عليها الرجل املعاق وتعديل 
القوانني في وزارات الدولة 
ومؤسساتها التي تتعارض 

مع هذا الطلب.
٤- متكــني ذوي اإلعاقة من 
املوظفني بجميع مؤسسات 
املنتمني ملؤسســات  الدولة 
املدنــي واملدعوين  املجتمع 
بـاملؤتـمـــــرات  ملشاركـــــة 
الداخليــة أو اخلارجية من 
احلصول على حق التمثيل 
باملهمات الرسمية وتسهيل 
إجراءات التفرغ لهذه املهمات 

تعيني أشخاص يقومون مبساعدة الكفيف

فارس العتيبي

وتســهيل أمورهــم وعــدم 
عرقلة أو تأخير معامالتهم 
الوزارات واملصالح  بجميع 

عبداهللا املضف: على احلكومة االلتزام بتعهداتها 
للنواب وإقرار القوانني في أول جلسة مقبلة

النائــب عبــداهللا  طالــب 
املضــف احلكومــة بضرورة 
االلتزام بتعهداتها للنواب في 
ضرورة إقرار القوانني في أول 

جلسة مقبلة.
وقال املضف في تصريح 
صحافي فــي املركز اإلعالمي 
ملجلس األمة إننا ارتأينا النظر 
خاصة بعد تشكيل احلكومة، 
حيث إنني اليوم لست بصدد 
أن أناقش من أتى من أســماء 
إمنــا بصدد مــا ســيأتي في 

املرحلة املقبلة.
وأشار املضف الى أن هذا 
املؤمتر الصحافي يرتكز على 
أمرين، األول هو ما تعهدت به 
احلكومة ورئيس الوزراء عن 
طريق وزير الدولة لشــؤون 
مجلس األمة أن القوانني التي 
مت تقدميها ستناقش وتقر في 

ومــن هــذا البوديــوم وزير 
الدولة تعهد بان هذه القوانني 

ستناقش.
وتابــع املضــف إننــي لن 
أتراجع خطوة إما بإقرار هذه 
القوانــني أو احملاســبة وأن 
اجللسة األولى ليست بعيدة 
وإما ان تأتي القوانني وإما ان 

تأتي احملاسبة.
مــن جانــب آخــر، قــال 
املضف إن قانون السحب من 
احتياطي األجيال القادمة لن 
ميــر ولن نســمح ليد ان متد 
على احتياطي األجيال القادمة.
وتابــع املصــف ان هــذا 
وهنــاك  مشــوه  القانــون 
اقتراحات ومعاجلات، مطالبا 
رئيس الوزراء ووزير املالية 
بشــرح الوضع املالــي البلد 
ألنــه مــن غيــر املعقــول ان 

انا نائب في ذاك الوقت وال أنت 
في ذاك الوقت وزير ولكن ما 
شدني في ان قيمة الصفقة وفقا 
لبيانات ديوان احملاسبة تصل 
الى ٥ مليــارات و١٨٥ مليون 
دوالر، وحســب أوراق وزارة 
الدفاع قيمة الصفقة مليار و٧١ 
مليون دوالر، مشيرا الى انه 
حســب بيانات وزارة الدفاع 
األميركيــة، حيث ان الصفقة 
متــت مــا بــني وزاره الدفاع 

الكويتية واألميركية.
وبــني املضف انه حســب 
بيانات وزارة الدفاع األميركية 
فإن هناك مليار ونصف املليار 
دوالر ولذلك سؤالي أي مبدأ هو 
الصحيح؟ وملاذا هذا التفاوت؟ 
ونريــد ان نعلم وهــذا ليس 
اتهاما إمنا استيضاح عن سبب 

تفاوت هذه األرقام.

تطلــب بســحب ٥ مليــارات 
دون ان نعــرف احلالة املالية 
للدولــة واحللــول، قائال: لن 
نتــرك النــاس بتصريحاتكم 
االستفزازية في انه ال توجد 

لدينا رواتب.
وطالــب املضف اجللوس 
في املجلس والتناقش في هذا 
األمر، مشــددا علــى ضرورة 
شــرح الوضع املادي للدولة 
في جلســة وفقا للمــادة ١٥٠ 
على األقل يشرح مرة واحدة 

في أي دور انعقاد.
مــن جانــب آخــر، قــال 
املضف انه أرســل سؤاال إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع لالستيضاح عن 
وجود صفقه لشراء طائرات 
fa٨٠suber، حيــث متــت هذه 
الصفقة في عام ٢٠١٨ وطبعا ال 

لن أتراجع خطوة إما بإقرارها أو احملاسبة

عبداهللا املضف

اول جلسة مقبلة.
وقال املضــف اآلن: «أذكر 
وأنصح احلكومة بأكملها بأن 
تلتزم مبا جاء في هذا الوعد 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

خليل الصالح: ال لتهديد املواطنني 
برواتبهم أو استنزاف «االحتياطي»

شدد النائب خليل الصالح 
على ضرورة التزام احلكومة 
بالتوجيهــــات  الفــوري 
التــي  الســامية  األميريــة 
ركــزت علــى التخفيف من 
معانــاة املواطنــني، مؤكــدا 
ان هذه التوجيهات تســطر 
مبــاء الذهب. وأضــاف في 
تصريح إلى الصحافيني «لن 
نقبل بتهديــد املواطنني في 
رواتبهم او املسـاس بجيوبهم 
واستنزاف صنـدوق األجيال، 
وسنكون باملرصاد ضد من 

يقف ضــد املواطن»، مشــيرا إلى ان 
تهديــد وزير املاليــة املواطنني بعدم 
توافر السيولة لدفع رواتب شهر ابريل 

ال يعنينا فهذه مشكلة احلكومة، «وال يوجد 
شيء اسمه ماكو كاش لدفع الرواتب».

وقال ان عدم توافر الســيولة ليس شيئا 
جديدا، لكن ماذا فعلــت احلكومة؟ موضحا 
انها تنادي باإلصالح وترشيد اإلنفاق، لكنها 
تريــد أخــذ ٥ مليارات ســنويا من صندوق 

األجيــال القادمة بال تاريخ، 
واملبلــغ ال يعود للصندوق 
بالتصنيـــــف  املرتبـــــط 
االئتمانــي للكويــت وهــو 
العمــود الرئيســي للوضع 
املالي الكويتي، مضيفا: «هذا 
مرفوض.. صندوق األجيال 
وخر عنه». وذكــر الصـالـــح 
ان احلكومة تريد من املجلس 
املوافقة علــى قانون الدين 
العام، وتساءل.. إذا كانت هذه 
عقلية احلكومة فكيف نتعامل 
معها؟ مشددا على ضرورة 
تفويــض جهة معينة حتدد 
كيفية الصرف والتعامل مع 
املبالغ التي تطلبها احلكومة.
وقال الصالح انه ووردا على ما يدور في 
وسائل التواصل بأني مندوب احلكومة أبني 
وبالصوت العالي بأنني مراســل للمواطنني 
ال احلكومــة، ووقفنا مع إســقاط القروض، 
وسنعمل على استبدال اإلجازات أثناء اخلدمة 

وغيرها من القوانني التي تهم املواطنني.

خليل الصالح

ملشاهدة الڤيديو

فايز اجلمهور يسأل عن أرض 
جمعية الشرطة االستهالكية

وجه النائب فايز اجلمهور 
ســؤاال إلى وزيــر الداخلية 
الشــيخ ثامر العلي قال في 
مقدمته: قامت وزارة الداخلية 
بالســماح جلمعية الشرطة 
باســتغالل  االســتهالكية 
للــوزارة  اململوكــة  األرض 
مبنطقة جنوب السرة املقام 
عليها مبنى السوق املركزي 
ومحالت ومخازن ومواقف 
السيارات التابعة لها، وكذلك 
اســتغالل ١٨ موقعا كفروع 
لها بالوزارة ملزاولة نشاطها 

التجاري، وذلك دون قيام الوزارة بتحصيل 
القيمة اإليجاري عن استغالل اجلمعية لألرض 
واملواقــع اململوكة للوزارة، مما يعد تفريطا 
للمال العام ومخالفا لقرارات مجلس الوزراء 
اخلاصة بســبل تنمية اإليــرادات في املالية 
العامــة وتعميم وزارة املالية رقم ٤ لســنة 
١٩٩٧ بشــأن املزايدات احلكومية، لذا يرجى 

إفادتي بالتالي:
١- تاريخ بداية اســتغالل اجلمعية لألرض 

واملواقع اململوكة للوزارة.
٢- هــل يوجــد عقد أو اتفاقية بــني الوزارة 
واجلمعية لهذا االستغالل؟ إن كانت اإلجابة 

بنعم يرجى تزويدنا بنسخة 
ضوئية من ذلك.

٣- مــا الســبب فــي عــدم 
حتصيــل الــوزارة القيمــة 
اإليجاريــة عــن اســتغالل 

اجلمعية لهذه املواقع؟
٤- هل قامت الوزارة باتخاذ 
اإلجــراءات القانونية حيال 
ذلك؟ ان كانت اإلجابة بنعم 

الرجاء تزويدنا بذلك.
٥- هل قامت اجلهات الرقابية 
بتســجيل مالحظــات على 
اســتغالل اجلمعيــة دون 
حتصيل القيمة اإليجارية؟ إن كانت اإلجابة 
بنعــم الرجاء إفادتنا منذ متى يتم تســجيل 
هذه املالحظات وما إجراء الوزارة جتاه ذلك؟
٦- هل هناك محالت جتارية تابعة للســوق 
املركزي واألفرع مستثمرة من قبل الغير؟ ان 

كانت اإلجابة بنعم:
أ- مــا اإلجراءات التي اتخذتهــا الوزارة في 
طرح هذه احملالت لالستثمار من قبل الغير؟
ب- ما اآللية املتبعة بشأن حتصيل األموال 
الســتغالل احملــالت التجارية ســواء كانت 
بالعطــاءات املقدمة من قبل املســتثمرين أو 

القيمة اإليجارية لها؟

فايز اجلمهور

بدر احلميدي لتشكيل جلنة السترداد األموال 
املودعة محليًا وفي بعض البنوك األجنبية

قدم النائب بدر احلميدي 
اقتراحــا لصدور قــرار من 

مجلس األمة جاء كالتالي:
تثير قضية الفساد اإلداري 
والسياسي بانتشارها الكثير 
من املشاكل، وشغل اإلعالم 
ووسائل التواصل االجتماعي 
بظاهرة تفشي سوء استخدام 
الوظيفــة العامــة لتحقيق 
مكاسب شخصية أو استغالل 
نفوذ بعض شاغلي املناصب 
العليا في الدولة، سواء في 
بعــض الوظائــف القيادية 
أو مــن خــالل االنخــراط 
فــي احلياة السياســية، بل 
وامتد إلــى مرافق هامة في 
الدولة. كل ذلك أدى إلى فقد 
املصداقية في األداء أو التقيد 
بالقوانــني، محصله احلرام 
من املــال فتضخمت ثروات 
البعــض، بادية الظهور في 
البذخ في اإلنفاق والتكسب 
من املشــروعات مصحوبة 
بتهريب الثــروات الوطنية 
وفتــح حســابات لغســيل 

األموال.
وفي ظل صور من الفساد 
اإلداري في البعض من جهات 
العمــل، تكشــفت مظاهره 

التوصيات لم جتد لها التنفيذ 
لصعوبة مالحقة سراق املال 
العام في حســاباتهم خارج 

البالد.
وإلى جانب تلك اجلهود 
صدر القانون رقم ٢ لســنة 
٢٠١٦ بتوافق السلطتني في 
شأن إنشــاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد والتي مازالت 
تعاني الكثير من الصعوبات 
القانونيــة واإلجرائيــة في 
مالحقة استرداد املال العام 
ممن قامــوا بتهريبه خارج 
البالد وفــي أكثر من دولة، 
كان من الصعــب مالحقته 

والكشف عنه السترداده.
لذلــك وســعيا لتوحيد 
القوانني،  اجلهود وإرســاء 
وحتقيقا ملزيد من التعاون 
احملقــق لتبــادل اخلبــرات 
واستقاء املعلومات ومكافحة 
ظاهرة انتشــار الفســاد ما 
يؤدي مــن خــالل التعاون 
املشترك بني السلطتني إلى 
إمكان الوصول إلى إرســاء 
قواعد واتفاقيات كاملة متثل 
أساس املكافحة ونظم املتابعة 
وأصول التعاون املشــترك 
بني الســلطتني التشريعية 

املال واالقتصاد تتولى اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة السترداد 
األموال املودعة محليا وفي 
بعــض البنــوك األجنبيــة 
الناجمة عن قضايا الفساد 
واالستيالء على املال العام 
بحكم الوظيفــة أو منصب 
شــاغلها، وذلك باالستعانة 
بالشـركـــــات واملكاتـــــب 
املتخصصــة عامليا العاملة 
في مجال تتبع احلســابات 
املرتبطة بقضايا الفساد أو 
االختــالس وتزويد مجلس 
األمــة بتقريــر دوري عمــا 
يتحقق استرداده من خالل 

هذه الشركات».

والتنفيذيــة لتبني توحيد 
التشريعات احلاسمة للقضاء 
على ظاهرة الفساد وإجراء 
اســترداد األمــوال املنهوبة 
واملسروقة املهربة إلى خارج 

البالد.
وملــا كان لهــذا التعاون 
سنده من الدستور والواقع 
وفقا لنص املادتني (١٧، ٥٠) 
من الدستور (لألموال العامة 
حرمة وحمايتها واجب على 
كل مواطن، يقدم نظم احلكم 
على أساس فصل السلطات 
مع تعاونهــا وفقا لألحكام 
التعــاون مــن  الدســتور) 
منطلق اســتهداف اجلميع 
الصالــح العام فــي البالد، 
والتعاون في إصدار القانون 
رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ املشار إليه، 
وإنشــاء جلنة حماية املال 
العــام، ولتحقيق مزيد من 
إجــراءات حماية املال العام 

والصالح العام معا.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 
التالي: «قيام مجلس الوزراء 
بتشــكيل جلنة يشترك في 
عضويتهــا وزراء الداخلية 
- املالية - شــؤون مجلس 
األمة والبعض مــن خبراء 

الناجمة عن قضايا الفساد واالستيالء على املال العام بحكم الوظيفة

بدر احلميدي

في بالغات عــن الكثير من 
قضايا املساس باملال العام 

أو إهداره.
ورغــم تضافــر اجلهود 
بني الســلطتني التشريعية 
مصحوبــة  والتنفيذيــة 
اللجان،  بإجراءات تقاريــر 
وعلــى ضــوء التوصيــات 
التي تصدر بضرورة محاربة 
الفســاد والقضــاء على كل 
صوره، لذلك أنشئت جلنة 
حماية املــال العام واللجنة 
املالية واالقتصادية مبجلس 
إلــى جانــب جلــان  األمــة 
التحقيــق في وقائع فســاد 
بعينها جنم عنها الكثير من 

مهلهل املضف: هل هناك حلول 
لتشجير منطقة علي صباح السالم؟

النائــب مهلهــل  وجــه 
املضــف ســؤاال إلــى وزير 
التجــارة والصناعة، طالب 

فيه بتزويده باآلتي: 
١ ـ هل هناك أي خطة بيئية 
التلــوث  ملعاجلــة حــاالت 
املعلن عنها في منطقة علي 
صباح السالم السكنية وفقا 
للتقارير املعلنة من املنظمات 

التي تعنى بالبيئة؟
٢ـ  هل هناك حلول تقدمت بها 
الهيئة حول عملية تشجير 
منطقة علي صباح الســالم 

السكنية؟
٣ـ  متى كانت آخر مرة مت عمل صيانة لتنظيم 
وترتيب الزراعة في شوارع منطقة علي صباح 

السالم السكنية؟
٤ ـ مــا آخر التقارير بشــأن 
الوضــع الزراعي للمنطقة؟ 
وهل قامــت هيئــة الزراعة 
بتقدمي دراسة حول تشغيل 

تشجير املنطقة؟
٥ ـ قامــت دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة بإهــداء 
الكويت ٧٠٠٠٠ نخلة زراعية 
وذلك مبناسبة تسمية طريق 
الدائــري اخلامــس باســم 
الشيخ زايد آل نهيان وذلك 
وفقــا للتقاريــر اإلعالمية، 
فهل وصلت تلك الشحنة وتسلمتها الهيئة؟ 
ومــا اإلجــراءات التي قامت بهــا الهيئة بهذا 

اخلصوص؟ وأين تلك النخالت حاليا؟

مهلهل املضف

مرزوق اخلليفة: ما سبب إغالق مدرسة 
كاظمة املتوسطة بنات في اجلهراء؟

وجــه النائب مرزوق اخلليفة ســؤاال إلى وزير التربية 
د.علي املضف، قال في مقدمته: تنص املادة ١٣ من الدستور 
على أن التعليم ركن أساســي لتقدم املجتمع تكفله الدولة 
وترعاه، وقامت وزارة التربية بإغالق مدرسة كاظمة املتوسطة 
للبنات في منطقة اجلهراء القدمية مبحافظة اجلهراء والتي 
كانــت تخدم أهالــي املنطقة لقربها من مســاكنهم. وطالب 

بتزويده وإفادته باآلتي:
٭ ما سبب إغالق املدرسة املذكورة؟

٭ هل ســبب اإلغالق لقدمها وعدم صالحيتها لالستغالل، 
إذا كان اجلــواب باإليجاب ملاذا لم تتــم صيانتها أو هدمها 

وإعادة بنائها؟
مرزوق اخلليفة٭ بيان التاريخ احملدد لعمل الصيانة أو الهدم وإعادة البناء.
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الداهوم: «امليزانيات» ستدعو رئيس احلكومة والوزراء 
لشرح أسباب عجز امليزانية وتوريد األرباح احملتجزة 

قال مقرر جلنة امليزانيات النائب د.بدر 
الداهوم إنــه مت رفع اجتماع اللجنة الذي 
كان مقررا أن يناقش «مرسوم التحاسب» 
أمس بسبب عدم وجود الوزراء املختصني، 
بحجة أنهم لم يقســموا في قاعة عبداهللا 
السالم، بالتالي لم يحضروا، مؤكدا أن هذه 

اخلطوة مخالفة للدســتور، إذ إن قسمهم 
داخــل قاعة عبداهللا الســالم هو من أجل 
متكينهم من ممارسة أعمالهم داخل القاعة 
كأعضاء في املجلس التشريعي، أما كصفتهم 
تنفيذيني فهي موجودة منذ القســم أمام 
صاحب السمو األمير - حفظه اهللا وأعاده 

إلى البلد ساملا ومعافى. وأعلن الداهوم أن 
اللجنة ستوجه الدعوة إلى رئيس احلكومة 
والوزراء املختصني والنواب كافة إلى اجتماع 
تعقده األربعاء املقبل ملناقشة ما يتردد عن 
وجود عجز في امليزانية، مؤكدا أن اللجنة 
ال ترى وجــود عجز حقيقي. وأضاف أن 

هناك أرباحا محتجزة تفوق املليارات، كان 
يجب على اجلهات املختصة توريدها الى 
ميزانيات الدولة وتسد العجز وال نحتاج 
الن نذهب الــى صندوق األجيال القادمة، 
وال الــى الدين العام. وقال إننا نتمنى من 
ســمو الرئيس أن يبدي التعاون في هذا 

اجلانب ويشرح للشعب الكويتي وممثلي 
األمة أســباب العجز، وملاذا لم يتم توريد 
األرباح احملتجزة لسد اخللل والعجز املالي 
وال نذهب للصناديق السيادية التي لسنا 
بحاجة الى الذهاب إليها ســواء صندوق 
األجيال القادمة أو االقتراض بالدين العام.

يوم األربعاء املقبل في مسرح مبنى مجلس األمة

د.بدر الداهوم

ملشاهدة الڤيديو

أحمد احلمد: ١٧٥٠ دينارًا احلد األقصى للمرتبات التأمينية
في القطاع األهلي يحتسب على أساسه املعاش التقاعدي

قدم النائب م.أحمد احلمد 
اقتراحــا بقانــون بتعديــل 
املادة ٢ من قانون التأمينات 
الصــادر باألمر  االجتماعية 
األميــري بالقانــون رقم ٦١ 

لسنة ١٩٧٦.
وجــاءت مــواد االقتراح 

بقانون كما يلي:
املــادة األولى: يســتبدل 
بنــص املــادة ٢ مــن األمــر 
األميــري بالقانــون رقم ٦١ 
لسنة ١٩٧٦ املشار إليه النص 

اآلتي:
يكــون احلــد األقصــى 
للمرتــب املنصــوص عليه 
في هذا القانون على النحو 

التالي:
أ - (١٥٠٠) دينــار شــهريا، 

بالنسبة للمؤمن عليهم املشار 
إليهم في البند ٢ من البند (م) 
من املادة ١ من هذا القانون، 
وحتدد قيمة االشتراكات وفق 
شــرائح يصدر بها قرار من 

مجلس اإلدارة.
ويجوز للوزير بعد موافقة 
مجلس اإلدارة، تعديل احلد 
األقصى املشار إليه وذلك في 
احلدود التي يسمح بها املركز 
املالي للصندوق املنصوص 
عليــه فــي املــادة ١١ من هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون على اآلتي:

حددت املادة ٢ من قانون 
التأمينات االجتماعية الصادر 
باألمر األميري بالقانون رقم 

الذي يحتســب على أساسه 
املعاش التقاعدي يكون ٢٧٥٠ 
د.ك، وذلك بالنسبة جلميع 
املؤمن عليهم املذكورين في 
املادة ١ من قانون التأمينات 

االجتماعية املشار إليه.
قــد  القانــون  كان  وإذا 
أجاز للوزير تعديل ســقف 
احلد األقصــى على نحو ما 
جــاء فــي (املــادة ٢) فإمنا 
لكون املشــرع قد استشعر 
ضرورة مراجعــة هذا احلد 
التطورات  دوريــا ملواكبــة 
والزيــادات والتغيرات التي 
قد تطرأ على الرواتب أو على 
أوضاع مختلف فئات املؤمن 

عليهم.
والواضــــح أن جمـيــع 

ثم إن زيادة الرواتب في 
القطاع اخلاص تنعكس على 
القســط املدفوع للتأمينات 
كمــا أن العديد من الرواتب 
أضحت تقارب مســتويات 
الراتب التقاعدي األساسي ما 
يبرر إعادة النظر في السقف 

املعتمد حاليا.
لذلك أعد االقتراح بقانون 
املرفق الســتدراك هذا األمر، 
حيث نصت مادته األولى على 
أن يستبدل بنص املادة ٢ من 
قانون التأمينات االجتماعية 
نص جديــد يرفع مبقتضاه 
احلد األقصى للمرتب بالنسبة 
للمؤمــن عليهم فــي القطاع 
النفطــي واألهلــي إلى ١٧٥٠ 
د.ك بدال من ١٥٠٠ د.ك ليكون 

٦١ لسنة ١٩٧٦، سقف املرتب 
الذي يحتســب على أساسه 
املعاش التقاعدي بـ ١٥٠٠ د.ك 
شهريا، وأجازت املادة نفسها 
للوزير - بعد موافقة مجلس 
اإلدارة - تعديل هذا السقف 
وذلك في احلدود التي يسمح 
بهــا املركز املالــي لصندوق 
تأمني الشــيخوخة والعجز 
واملرض والوفاة املنصوص 
عليه فــي كل من املادتني ١٠ 

و١١ من القانون نفسه.
واعتبــارا للقرار الصادر 
فــي ٦ فبرايــر ٢٠٠٥ برفــع 
احلــد األقصــى للمرتب في 
التأمــني التكميلي إلى ١٢٥٠ 
د.ك شهريا ابتداء من ١ يوليو 
٢٠٠٥، فــإن مجمــوع احلــد 

االعتبــارات تتقاطــع علــى 
أن ســقف الراتب التقاعدي 
بوضعــه احلالــي ال يخــدم 
العمالــة الكويتيــة احلالية 
واملســتقبلية، واملعاشــات 
املســتحقة يجــب أن تكون 
انعكاسا لدخل املشترك وعلى 
قدر حتمالته الفعلية وذلك 
ما هو غير متحقق بالنسبة 
للعاملني في القطاع اخلاص 
الذين يتحملون قسطا أعلى 
من نظرائهم في القطاع العام، 
إذ تضاف في حساب الراتب 
األساسي قيمة دعم العمالة 
كمــا يتحملــون االشــتراك 
فــي بــدل البطالــة الــذي ال 
يستفيدون منه بالطبع عند 

اإلحالة إلى التقاعد.

املبلغ اإلجمالي هو ٣٠٠٠ د.ك 
بدال من ٢٧٥٠ د.ك (باعتبار 
أن السقف بالنسبة للراتب 
في التأمني التكميلي هو ١٢٥٠ 

د.ك).
وهذا االقتراح من شأنه 
أيضا املساهمة في تشجيع 
اإلقبال على العمل بالقطاع 
اخلاص انسجاما مع رؤية 
والــدور   ٢٠٣٥ الكويــت 
املنوط لهذا القطاع كشريك 
فــي التنميــة االقتصاديــة 
وجــاذب للعمالة الوطنية، 
كما من شأنه أيضا حتفيز 
العاملني البالغني سن التقاعد 
على إفساح املجال لتوفير 
املزيد من فرص العمل أمام 

الشباب.

قدم تعديالً على قانون التأمينات االجتماعية يجيز للوزير تعديل السقف بحسب املركز املالي

م.أحمد احلمد

بالنسبة للمؤمن عليهم املشار 
إليهم في البنود ١ و٣ و٤ من 
البند (م) مــن املادة (١) من 

هذا القانون.
ب - (١٧٥٠) دينارا شهريا، 

صالح املطيري: مشاكل في الفصل الثاني 
تكشف ضعف استعدادات وزارة التربية

أعــرب النائــب د.صالــح 
املطيــري عن اســتغرابه من 
اســتعدادات وزارة التربيــة 
للعام الدراسي اجلديد، معتبرا 
أن هناك تقصيرا من املعنيني 
بالعملية التعليمية في البالد.

وقال املطيري في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة، 
إنه توجه خالل األشهر الثالثة 
األخيرة بأسئلة تخص وزارة 
التربيــة عــن اســتعداداتها 
املقبــل،  الدراســي  للفصــل 

مؤكدا أهمية موضوع التعليم 
باعتبــاره ركيــزة أساســية 

لالرتقاء باألمم.
 وأضاف أن وزارة التربية 
مهيكلة بنظام متطور، ورغم 
ذلك هناك أوجه قصور طالت 
املناهــج، حيث إن هناك كتبا 
دراســية للفصــل الدراســي 
الثاني غير متوافرة ولم توزع 

حتى اآلن. 
وأشار إلى وجود شكاوى 
مــن أوليــاء األمور فــي هذا 

التربيــة ليــس مبنــأى عــن 
احملاســبة. واختتم املطيري 
مبديًا اســتغرابه مــن تهديد 
املعلمني من فئة غير محددي 
اجلنسية بالفصل نتيجة عدم 
حملهم بطاقات أمنية صاحلة.

اجلانــب لعــدم توافــر تلــك 
الكتــب، معتبــرا ذلــك دليل 
الوزارة  ضعف اســتعدادات 

للعودة إلى املدارس.
وطالــب املطيــري وزير 
التربية بضــرورة الرد على 
األسئلة البرملانية، والقيادات 
التعليمية التي ال تريد العمل 

بالتقدم باستقالتها. 
وأكــد أن هــذه القيــادات 
التربوية قيد الرقابة النيابية 
وسوف حتاسب، كما أن وزير  ملشاهدة الڤيديود.صالح املطيري

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

حمد املطر: إعادة تبعية «التعليم التطبيقي» 
لوزير التعليم العالي والفصل خطأ أكادميي

طالب النائب د.حمد املطر 
بإعــادة تبعية الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
إلــى وزارة التعليــم العالي، 
وتعديــل مــا اعتبــره خطــأ 
أكادمييا وقانونيا في التشكيل 
الــوزاري اجلديد الذي جعل 
الهيئة تابعة لوزارة التربية.
وقال املطر فــي تصريح 
باملركــز اإلعالمــي ملجلــس 
األمــة إن «إســناد اإلشــراف 
على الهيئــة العامة للتعليم 
التطبيقــي التدريــب لوزير 

التربية إجراء خاطئ، مضيفا 
أن املرسوم رقم ٨٨/١٣٠ ينص 
في مادته األولى على تبعية 
الهيئة لوزير التعليم العالي.
وأكد أن «رابطــة أعضاء 
هيئة التدريس بالتطبيقي ضد 
هذا اإلجراء املخالف للقانون»، 
متسائال: كيف تتبع مؤسسة 
أكادميية متنح البكالوريوس 
والدكتوراه وزارة التربية».

الترحيــب  ان  وأضــاف 
بفكــرة فصــل التربيــة عن 
إلى  العالي تســتند  التعليم 

التطبيقــي والتدريــب طاملا 
تبعيتها لوزير غير مختص 
مطالبــا  القانــون،  بحكــم 
رئيس احلكومــة بأن يوقف 
هــذا التعيني اخلاطئ حفاظا 
التعليمية  على املؤسســات 

والقانون.

إتاحة الفرصة لوزير التربية 
للتركيز في القضايا التربوية 
في هذه الظروف االستثنائية.
وشــدد على عــدم جواز 
إشراف أي وزير على مؤسسة 
أكادميية تتبع التعليم العالي 
القانــون، بخــالف  بحكــم 
الهيئات املستقلة والتي يتم 
نقل تبعيتهــا بقرار مجلس 

الوزراء.
وقــال املطــر إن اللجنــة 
التعليميــة لن تتعــاون مع 
للتعليــم  العامــة  الهيئــة 

اللجنة التعليمية لن تتعاون مع الهيئة طاملا تبعيتها لوزير غير مختص

د.حمد املطر
ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

يوسف الفضالة: حتديات كبيرة تواجه احلكومة 
س مصالح الناس وأعمالهم واملطلوب تلمُّ

طالــب النائــب يوســف 
الفضالــة احلكومة اجلديدة 
النــاس،  بتلمــس مصالــح 
ومواجهة التحديات الراهنة، 
مؤكدا أن «ترف الوقت أصبح 

غير متاح». 
وقال الفضالة في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن هناك أســماء من الوزراء 
نستبشــر بها كل خير لكن 
هنــاك حتديــات واضحــة 
وصريحــة منهــا حتديــات 

سياسية وحتديات اقتصادية 
واجتماعيــة وقضايا عديدة 

بحاجة إلى إصالح.
وشــدد الفضالــة علــى 
ضــرورة تلمــس مصالح 
النــاس ومراعــاة أعمالهم 
خصوصــا أن هناك حديثا 
عــن حظر جزئــي، مطالبا 
الوزراء بإيجــاد آلية حلل 
وعــدم  اإلشــكالية  هــذه 
تعطيــل مصالــح النــاس 
وأيضــا تطبيــق اآلليــات 

القابلة للتنفيذ على أرض 
الواقع، وعدم نسيان الوضع 
االقتصادي، مبديا استغرابه 
من إعالن احلكومة عن عدم 
وجود سيولة للرواتب، في 
ظــل تقارير تصف الوضع 

املالي للدولة باملتني. 
وبني أن جلنة امليزانيات 
أكــدت بدورهــا ضــرورة 
محاســبة اجلهات التي لم 
تورد أرباحها احملتجزة إلى 

خزانة الدولة. 

وشدد على ضرورة حترك 
مجلس الوزراء حملاسبة أي 
جهة ترفض التحويل وعدم 
حتميل هذه املشكالت على 
أصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.

شكاوى من أولياء األمور لعدم وجود كتب وعلى الوزير الرد على األسئلة

يوسف الفضالة

أسامة الشاهني لصيانة عاجلة 
لشوارع منطقة مشرف

تقدم النائب أسامة الشاهني باقتراح برغبة بعمل 
صيانة لشــوارع منطقة مشــرف، قال في مقدمته: 
نظرا لتردي جودة الطرق ما تســبب في ضرر بالغ 
ملستخدميها، ســواء حافالت أو مركبات أو دراجات 
أو مشاة، وملا كانت طرق وشوارع منطقة «مشرف» 
الرئيسية والداخلية تعاني من هذا التردي العام للطرق، 
فإنني أتقدم باالقتراح برغبــة التالي: «عمل صيانة 
عاجلة لشوارع منطقة مشرف (الرئيسية والداخلية) 

بشكل كامل».

أسامة الشاهني

فرز الديحاني: بناء وجتهيز 
مدرستني للثانوية بنني 

وبنات في «النسيم»
قدم النائب فرز الديحاني اقتراحا برغبة قال في 
مقدمته: تعتبر منطقة النسيم في محافظة اجلهراء من 
أقل املناطق حظا في الرعاية التعليمية من قبل وزارة 
التربية، خاصة بعد أن مت توزيع قســائم القطعتني ٣ 
و٤، كما تعتبر الكثافة السكانية للمنطقة كبيرة مقارنة 

باملناطق األخرى.
ونص االقتراح على بناء وجتهيز مدرستني تخصص 

واحدة للثانوية للبنني وأخرى ثانوية للبنات.

فرز الديحاني

سعد اخلنفور: مركز إسالمي في إشبيلية 
والسماح بالديوانيات خارج املنزل

ســعد  النائــب  قــدم 
اقتراحــا برغبة  اخلنفور 
بإنشــاء مركــز إســالمي 
متكامل مبنطقة اشــبيلية 
لتحفيــظ القــرآن الكــرمي 
وتعليم العلوم الشرعية، 
جــاء فــي مقدمتــه: نظرا 
لإلقبال املتزايد على مراكز 
القرآن الكرمي من  حتفيظ 
قبل جميــع األعمار وعدم 
وجــود مركــز متخصص 
لتحفيــظ القــرآن وتعليم 
التجويد والعلوم الشرعية 

في منطقة اشــبيلية على الرغم من كثافتها 
الســكانية املرتفعة، أتقدم باالقتراح برغبة 
التالي: إنشاء مركز إسالمي متكامل مبنطقة 
اشبيلية لتحفيظ القرآن الكرمي وتعليم العلوم 
الشرعية لديننا اإلسالمي احلنيف لكل األعمار 

- أطفال، رجال، سيدات.
كمــا تقدم اخلنفور باقتــراح برغبة آخر 
بشأن الســماح للمواطنني بإقامة ديوانيات 
خــارج املنزل، وذلك في املســاحات القريبة 
من أماكن الســكن اخلاص، جاء في مقدمته: 
نظرا ألهميــة الديوانيات في حياة األســرة 
واملجتمع الكويتي، ومع صعوبة إقامة وجتهيز 

ديوانية داخل أغلب منازل املواطنني بسبب 
تواجد اكثر من جيل وأســرة باملنزل الواحد 
الناجت عــن تكدس الطلبات اإلســكانية منذ 
سنوات، فضال عن مساحات البيوت الصغيرة 
التي ال حتتمل إقامة ديوانية بداخله، أتقدم 
باالقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه 
علــى مجلس األمة: الســماح للمواطنني بعد 
التنسيق مع اجلهات املختصة ووفق رسوم 
إيجار سنوية رمزية مبنح ترخيص بإقامة 
ديوانية خارج املنزل وفق اشتراطات حتددها 
البلدية واجلهات األخرى املختصة، وذلك في 
املساحات القريبة من أماكن السكن اخلاص.

سعد اخلنفور
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مصدر أمني لـ «األنباء»: خطط احلظر جاهزة وآلية سيعلن عنها ملن يريدون اخلروج بشكل طارئ

العلي يطلع على استعدادات «الداخلية» للوقوف على جاهزيتها لفرض احلظر

محمد اجلالهمة 

ترأس وزير الداخلية الشيخ 
العلــي اجتماعــا للجنة  ثامر 
الدفــاع املدني، وذلك بحضور 
وكيــل وزارة الداخلية الفريق 
عصــام النهــام نائــب رئيس 
اللجنة وأعضائها من مختلف 
اجهــزة الدولــة ذات العالقة، 
وذلك للوقوف على االستعداد 
واجلاهزيــة الحتمالية فرض 
احلظــر اجلزئــي او الكلي في 
ظل تزايد عدد حاالت اإلصابات 

بڤيروس كورونا املستجد.
ورحب وزير الداخلية رئيس 
جلنة الدفاع املدني باحلضور، 
منوها بجهودهم، ومشددا على 
اهمية تكريس كل اإلمكانيات 
البشــرية والصحية ملواجهة 
تزايد عدد اإلصابات بڤيروس 
كورونا املستجد، وذلك للحفاظ 
على ســالمة اإلخوة املواطنني 

واملقيمني.
واســتعرض مــع أعضــاء 

واملقيمني ودحض الشــائعات 
وتفنيــد األخبــار الكاذبة عبر 
املقــروءة  اإلعــالم  وســائل 
واملســموعة واملرئيــة ومــن 
خالل املواقع الرسمية للجهات 
احلكومية. وأكد وزير الداخلية 
أن جلنة الدفاع املدني مستمرة 
في حالة انعقاد دائم، حيث إن 
أمــن وســالمة املواطنني أغلى 

بشكل دقيق وصارم.
الــى ان  وأشــار املصــدر 
الساعات املقبلة سوف تشهد 
املزيد من التنسيق واالجتماعات 
بهدف وضع اللمسات األخيرة 

للخطط اجلهزة باألصل.
وذكــر املصــدر ان جميــع 
قطاعات وزارة الداخلية (امن 
عامـ  جندة مرورـ  قوات خاصة 

سراحهم وبخالف ذلك يحالون 
الى اجلهات املختصة.

وأشار املصدر الى ان كامل 
قوة الوزارة امليدانية واالداريني 
ســيتم نشــرها فــي الطرقات 
وداخل األحياء السكنية للتعامل 
بحــزم وفــق القانــون مع اي 

مخالفني للحظر.
وأردف املصدر: ميكن القول 

ما منلك وهم الثروة احلقيقية 
للكويت.

على صعيد آخر، أكد مصدر 
امني مطلع لـ «األنباء» ان خطط 
تطبيق احلظر اجلزئي جاهزة 
للتطبيق الفوري، مشيرا الى 
ان التجارب السابقة التي مرت 
بها قطاعات وزارة الداخلية فإن 
لديها اجلهوزية لتطبيق احلظر 

امن جنائيـ  اخلدمات املساندة 
والعالقات العامة) ستشارك في 
تطبيق احلظر اجلزئي على ان 
يتم نشر حمالت ثابتة وأخرى 
راجلة في الطرقات الرئيسية 
والفرعية وتوقيف أشــخاص 
يتــم رصدهم وفي حال ثبوت 
حيازتهــم لتصاريــح تخــول 
لهم التجول في احلظر يطلق 

ان هناك نسخة من االجراءات 
واحلمالت سوف تنفذ مع تفعيل 
احلظر واالختالف االوحد هو 
عدم اقامة خيام نظرا العتدال 
الطقس ولكن سوف يتم توزيع 
الطاوالت والكراسي وتزويدهم 
بســبل االعاشــة، الفتا الى ان 
كل قيادة أمنية تعرف مهامها 
ولها نقطة محدودة ســتوقف 
فيها،علــى ان تقــوم دويــات 
راجلة باالنتشار داخل االحياء 

والشوارع اجلانبية.
ودعا املصدر جميع املواطنني 
واملقيمــني الــى التجــاوب مع 
التعليمات األمنية وعدم كسر 
احلظر، وردا على سوال حول 
اذا ما كانت هناك آلية للحصول 
علــى تصاريح بالتســوق او 
للعــالج وغيرهــا مــن حاالت 
الطوارئ مثل وفاة شخص..الخ، 
قال املصدر هناك آلية ستتبع 
ملن يريدون اخلروج في احلظر 
بشكل طارئ حيث سيتم اإلعالن 

عن تلك اإلجراءات.

خالل ترؤسه اجتماعاً للجنة الدفاع املدني

جانب من القيادات األمنية املشاركة في االجتماعالشيخ ثامر العلي والفريق عصام النهام خالل االجتماع

اللجنة االستعدادات واإلجراءات 
االحترازية املتخذة من جميع 
جهــات الدولة، مطالبــا إياها 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الصحة ملواجهة خطر اإلصابة 

بڤيروس كورونا املستجد.
وحــث العلي علــى أهمية 
التوعويــة  تفعيــل اخلطــط 
واإلرشادية لتوجيه املواطنني 

مجهول ضرب مواطنة داخل 
منزلها عقب الرد على سؤال!

أربعيني يتهم أخاه
وابن شقيقه احلدث بضربه

وفاة مسّن وإصابة خليجي
في تصادم ثنائي على «الثامن»

مقاول نصب على مواطن ببناء 
شاليه ومببلغ ١٦٠٠ دينار

عبداهللا قنيص

في واقعة غريبة، تقدمت مواطنة الى مخفر شــرطة 
جابر األحمد ببالغ ضد مجهول دخل الى منزلها واعتدى 
عليها بالضرب ألسباب ال تعرفها، كما أكدت أن الشخص 
الذي ضربها لم يســبق لها أن شــاهدته. وذكرت املبلغة 
وتبلــغ من العمر ٦٤ عاما أنها فوجئت بشــخص يدخل 
إلى منزلها ثم ســألها هل انــت (أم.....)، وحينما أجابت 
بنعم، قام بضربها ثم هرب في سيارة فارهة قدمت رقم 

لوحتها الى رجال األمن.

سعود عبدالعزيز 

وجه محقق مخفر شرطة الصليبخات باستدعاء مواطن 
وابنه احلــدث ومت إخضاعهما للتحقيق، وبعد ثبوت واقعة 
اعتدائهما على شقيق املتهم األول جرى حتويل القضية الى 
نيابة األحداث لكون أحد اطراف القضية حدثا. وقال مصدر 
امني ان مواطنا أربعينيا تقدم الى املخفر، وذكر ان شــقيقه 
وبسبب خالفات عائلية حضر الى منزله برفقة ابنه البالغ من 
العمــر ١٥ عاما ومن ثم اعتديا عليه بالضرب. وأرفق املجني 

عليه تقريرا طبيا في ملف القضية.

محمد اجلالهمة

توفي مواطن يبلغ من العمر ٧٨ عاما وأصيب خليجي 
في حادث تصادم عنيف على طريق الدائري الثامن باجتاه 
دوار الوفرة، ومت تســجيل قضيــة حتت عنوان تصادم 
ثنائي ووفاة. وقال مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة 
الداخلية تلقت بالغا بوجود حادث تصادم، وعلى الفور 
انتقلــت دورية من أمن مخفر الوفرة، وتبني ان احلادث 
أدى إلى وفاة مواطن، وأن الطرف اآلخر هو مركبة بقيادة 

خليجي مت إسعافه الى مستشفى صباح األحمد.

سعود عبدالعزيز 

وجه محقق مخفر شــرطة العدان بضبط وإحضار  عربي 
اتهمــه مواطن بالنصب عليــه واحلصول منه على مبلغ ١٦٠٠ 
دينار مقابل عمل شاليه وعدم التزامه مبا مت االتفاق عليه. هذا، 
وسجلت القضية حتت عنوان نصب واحتيال. وقال مصدر امني  
لـ «األنباء» ان املبلغ (٣٧ عاما) قال انه تعرف على مقاول عربي 
واتفق معه على بناء شاليه مقابل منزله، وأنه أرسل للمدعى 
عليه رابطا بقيمة ١٦٠٠ دينار ولم يلتزم املدعى عليه باالتفاق.

ضبط ٢٠ كيلو ماريغوانا و١٧٤ ألف دينار مع ٣ أميركيني

.. ورادارات خفر السواحل  حتبط تهريب كمية ضخمة من الشبو

عبداهللا قنيص

متكنت االدارة العامة ملكافحة املخدرات من ضبط ٣ 
مقيمني من اجلنسية االميركية وبحوزتهم ٢٠ كيلوغراما 
من مادة املاريغوانا املخدرة ومبلغ مالي قدره ١٧٤ ألف 
دينار و٣٤٠ ألف دوالر متحصالت بيع مواد مخدرة.
وتوضــح اإلدارة ان معلومــات وردت الى اإلدارة 
العامــة ملكافحة املخدرات تفيد بحيازة ٣ مقيمني من 
جنسية أجنبية كمية كبيرة من مادة املاريغوانا بقصد 
االجتار والتعاطي، وعلى الفور مت تكثيف التحريات 
وجمع املعلومات واالستدالالت وبعد التأكد منها، مت 
اســتصدار اإلذن القانونــي ومت ضبطهم وبحوزتهم 
املضبوطات، وبالتحقيق معهــم أقروا واعترفوا بأن 
الكمية املضبوطة تخصهم بقصد االجتار والتعاطي، 

وأن املبلغ املالي هو حصيلة بيعهم املواد املخدرة.
وتؤكد اإلدارة انه مت اتخــاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمــة بحقهــم، وإحالتهم واملضبوطــات إلى جهة 

االختصاص.

عبدالهادي العجمي

أحبط رجال االدارة العامة خلفر السواحل امس األول محاولة 
لضخ كمية ضخمة من مخدر الشبو، قام زورق إيراني بتركها 
شــرق جزيرة كبر على أن يقوم أحد جتار املخدرات داخل 
الكويت بتسلمها عبر احداثية ومن ثم ضخها في السوق احمللي. 
هذا، ومت إخطار االدارة العامة ملكافحة املخدرات بتسلم الشحنة 
وإجراء حترياتها حول الواقعة فرمبا تسفر هذه اجلهود عن 
ضبط تاجر املخدرات الذي كان بصدد تسلم تلك الشحنة من 

الشبو. وبحســب مصدر أمني، فإن أحد القائمني على غرفة 
العمليات بخفر السواحل عبر رادارات رصد زورقا فجر أمس 
يقوم بالدخول إلى املياه اإلقليمية واالســتقرار على شاطئ 
جزيرة كبر، وعلى الفــور مت إخطار الدوريات املتواجدة في 
عرض البحر والتي سارعت إلى موقع توقف الزورق بواسطة 
إحداثيــة. وقال املصدر: لدى وصول الدوريات إلى املوقع لم 
يشاهد الزورق، حيث عاد أدراجه سريعا إلى املياه اإلقليمية 
اإليرانية، وبتفتيش الشاطئ مت العثور على ١١ حقيبة في واحدة 

منها كمية كبيرة من مخدر الشبو.

ض للضرب في الصليبية «جهاجنير» متّسك بهاتفه فتعرَّ
سعود عبدالعزيز 

تواصــل رجــال مباحث 
الصليبيــة مع رجال اإلدارة 
العامة للمرور لتحديد مالك 
مركبة يابانية بيضاء، بعدما 
أقدم صاحبها على ضرب وافد 
بنغالديشي يدعى «جهاجنير» 

وقــال مصــدر أمنــي إن 
الوافــد البنغالديشــي مــن 
مواليد ١٩٧٧ قــال: إنه يقيم 
فــي منطقة اجلليب وتوجه 
لشراء خضراوات من سوق 
اجلملة، ولــدى خروجه من 
الســوق اعتــرض طريقــه 
شــخص مجهــول يرتــدي 

املالبس الوطنية، حيث حاول 
سلب هاتفه  وحافظة نقوده 
بالقوة، وحينما رفض املجني 
عليه االمتثال للســرقة قام 
اجلانــي بضربه. وأرفق في 
ملف القضيــة تقريراً طبيًا 
جاء فيه أن «املريض يعاني 

من كسر في الكوع».

بشــكل عنيف، نظراً لرفض 
الوافــد اآلســيوي االمتثال 
لعملية ســلب هاتفه النقال 
ومــا بحوزته مــن مال، ومت 
تسجيل قضية حتت عنوان 
الشــروع في السلب بالقوة 
وبتصنيف جنايــات مخفر 

شرطة الصليبية.

النيابة تأمر بحبس قاتل القطط 
بالغاز ١٠ أيام في «املركزي»

أمير زكي

أبلــغ مصدر امني «األنبــاء» ان النيابة العامة قررت 
حبــس قاتل القطط بالغاز ١٠ أيام واحالته الى الســجن 
املركزي. وكان مقطع على التواصل االجتماعي اظهر قيام 
املتهــم بقتل القطط، وعلى اثر البالغ حترك قطاع االمن 
اجلنائي ممثال فــي ادارة اجلرائم االلكترونية، حيث مت 
ضبط املتهم واحالته الى النيابة، ومتت احالة املتهم الى 

السجن املركزي تنفيذا لقرار النيابة.

من املقطع الذي استنفر «األمن اجلنائي»
ملشاهدة الڤيديو

املتهمون وأمامهم املضبوطات وحصيلة االجتار 
باملخدرات
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إعداد: هادي العنزي

عشق األســياف وتولع بالبحر والصيد وهو بعمر ٦ سنوات، اكتسب اخلبرة من والده وتعلم أساسيات الصيد الناجح، عرف أماكن أغلب 
أنواع األســماك وفاز بها. صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق عبدالرحمن العوضي الذي حدثنا عن أفضل طريقة لصيد الشماهي وأماكن 
تواجده وما الســمكة احلاضرة اآلن وأماكنها، وكيفية اختيار الييمة املناسبة للسبيطي بأكثر من مكان، كما أطلعنا العوضي على أماكن 
الشــعم األصفر واألزرق وييمة كل واحد منها وأفضل ييمة للهامور وأكثر طريقة «صياده» للشيم والنصيحة التي قدمها إلخوانه احلداقة 

للفوز بالصيد الطيب، فإلى التفاصيل:

العوضي: الشعم األزرق 
بالرقوق وييمته الشريب 

واألصفر بالغزر

الدفان والصبية والدوحة السمچة موجودة فيها ليل نهار

فــي البداية يقول احلــداق العوضي: بدأت هواية احلداق منذ 
الصغر في عمر ٦ سنوات وطلعاتي كانت مع الوالد وجدي على 
األسياف الشمالية والدوحة والشويخ واملنطقة احلرة وعشقت 
األسياف واحلداق منذ ذلك الوقت وقد تعلمت من الوالد كل شيء 
يخص البحر من حسبة املايات ومعرفة أيام احلمل والفساد وأنواع 
الترديعــات منها العالق والركة ومعرفة كل ســمچة وترديعتها 
واملوادع بســحبتها وأغلب السمچ اللي كنا نصيده على السيف 

الشعم املزيزي القرقفان السبيطي.
الشماهي نادر

ويضيف: الشماهي من أندر السمچ حاليا في الكويت وال يرغب 
أي ييمة ويدخل من الشمال وأفضل طريقة لصيد الشماهي هي 
ركة من باع الى باعني واســتخدام احملايــاة مثل الربيانة احلية 
واخليط من ٧٠ - ٩٠ وميدارك يكون ٠/٧ - ٠/٨ وأماكن تواجده 
عوهة والصبية وراس األرض والركســة ويبني بكثرة في بداية 
شهر أبريل، وأفضل أماكن الصيد حاليا والسمجة موجودة فيه 
صبــح وليل الدفــان والصبية والدوحة وعوهــة ويتواجد فيها 
الشــعم والنويبي والبواليل والدردور يكثر فيه الشــيم بسبب 

جرة املاية القوية.
السبيطي ماياته احلمل

ويتابع: الســبيطي من أذكى وأمتع األســماك باحلداق والزم 
تختار ييمته من نفس مكان مرعاه مثال إذا كان املكان اللي بتحدق 
فيــه زوري معناه يبي زورية، وأغلب صيــده في مايات احلمل 
ويضرب على مصران الدجاج بكل أماكن تواجده وغالبا ما يكون 
بالرقوق واألماكن اللي فيها ســيامه وحديد وإذا ضرب عليك إما 
يدم باألرض عشان يقص اخليط أو يلف على السيامه أو يروح 
صوب الصخر فالزم تكون منتبه وأنت توادعه وما تعطيه مجال.

ويضيف: الشــعم نوعان األزرق واألصفــر وتقريبا موجود 

طول املوسم الشعم األزرق بالرقوق وييمته بالصيف شرايب من 
شهر مايو ولغاية شهر سبتمبر وبالشتاء يبي الربيانة من شهر 
ديسمبر لغاية مارس، أما الشعم األصفر فتحصله بالغزر وأغلب 
األقوع اللي فيها ميافر وييمته الزوري والقراط ومصران الدجاج، 
وبالنسبة للهامور طول السنة موجود بامليافر والطبعانات ودواه 
الچم واجلليجل واخليط يكون من ١٢٠ - ٢٠٠ والترديعة أما ركه 
أو عالق وكثر ما تقدر تكبر له البلد عشان احملاياه ما تتحرك.

الشيم ييمته اليميامة

ويقول: الشيم بالدردور واألقواع الشمالية واجلنوبية وييمته 
اليميامة احليــة وفي الدردور كثر صيده باجلق وبصراحة أخذ 
متعه واكشــن باجلــق، النويبــي حاليا بكل مــكان يكثر صيده 
بالشمال واجلنوب بسبب عبوره والييمه ربيانة سعودية وخثاق، 
وأفضــل الرحــالت اللي ما أنســاها كانت قبل املنــع في الدوحة 
وتوفقنا ورجعنا بصيد طيب واحلصيلة ٣ ســبيطية ٩ نقارير 
٣ بواليــل صوب طبعانة نيكوالس أيام اخلير قبل ال يخربونها 

بالقراقير والعديد.
ختامية

واختتم العوضي قائال: نصيحة أقولها إلخواني احلداقة اجلق 
حاليــا من أفضل الطرق احلديثة بالصيــد وتصيد جميع أنواع 
الســمج بس اتعب على املكان، وطريقة ثانية بالصيد انك تزفر 
مكانك براس امليد او بعض الييم القدمي إذا كان عندك، وإذا كنتم 
خمس أشخاص بالطراد عليكم التنويع بالييم كل شخص ينزل 
ييمه مختلفة عن الثاني وشوف شنو أكثر ييمه مرغوبة باملكان، 
وأكثر شــي يضايقني بالبحر قلة املسنات وكثرة الزحمة عليها 
وبعض احلداقة اللي ما يحتــرم الطراريد الطارحة يدخل بينها 
بســرعة عالية يخرب مطرحك وينحش الســمچة، وربي يوفق 

اجلميع بالصيد الطيب.
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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:

بيت تراثي كويتي من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

بيت السدو

محمد سعد

سبابحالاأب

رممالتساسا

هنيةملاحهل

ةتدةصروبمم

لجياتدعستش

زعنرمتسمات

تدامركسللر

علوبنطسايي

ماعيمتاخوا

لبلرءارسحت

اراتاماختر

داصتقالاوب

١ - النمو والبقاء بدون ال التعريف - حيوان مفترس، 
٢ - مطرب لبناني، ٣ - حبسوا (معكوسة) - آلة إيقاعية 
(معكوسة)، ٤ - أحّدق - عذل، ٥ - متشابهان - أجابا، 
٦ - متشابهان - أداة استفهام، ٧ - متشابهان - رقدوا 
(معكوسة)، ٨ - النضارة - دولة عربية (معكوسة)، 
٩ - مقاتل - سهم، ١٠ - ثوب - منحت (معكوسة).

املشتريات
رب

أسهم
املعتزلة

ربا

دينا
بورصة

سعد
االقتصاد
حتويالت

خامات
سرائر

عال
كرم
حاملة

األحباب
منتجع

سره
اسطنبول

خامتي

مستمر
استالم

النهي، ٢ - محافظة كويتية  البشر - عكس  أم   - ١
(معكوسة) - القبر، ٣ - اسم شرط - حرف هجاء، ٤ - من 
األقارب (معكوسة) - أطلب (معكوسة)، ٥ - عكس النت 
(معكوسة) - والد، ٦ - نفاق، ٧ - متشابهة - اقتراب، 
٨ - تدفع ألهل القتيل (معكوسة) - عكس صلبة، ٩ - 
القوام (معكوسة) - أشتاق، ١٠ - والدة - من احلشرات.

أفقياً: عموديًا:
١ - حياة - فهد، ٢ - وليد توفيق، ٣ - سجنوا (معكوسة) 
- الدف (معكوسة)، ٤ - أحملق - الم، ٥ - ا ا - ردا، ٦ - ا 
ا - أين، ٧ - ل ل - ناموا (معكوسة)، ٨ - الرواء - مصر 
(معكوسة)، ٩ - محارب - نبل، ١٠ رداء - وهبت (معكوسة).

١ - حواء - األمر، ٢ - حولي (معكوسة) - اللحد، ٣ - أينما 
- راء، ٤ - اجلدة (معكوسة) - أروم (معكوسة)، ٥ - قست 
(معكوسة) - أب، ٦ - لو - رياء، ٧ - ف ف ف - دنو، ٨ - الدية 
(معكوسة) - مرنة، ٩ - القد (معكوسة) - أصبو، ١٠ - أم - منل.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

غرائب وعجائب

رت مجرى التاريخ ١٠٠ خطأ غيَّ

الوعود احلمقاء.. غلطة وليام الفاحت

عندما أغار وليام الفاحت القادم من نورماندي في عام 
١٠٦٦ وهجم على اجنلترا وهزم قواتها، كانت صدمة 
كبيرة لكثيرين، خاصة مستشاره هارولد جودوينسون 

الذي كان أبوه يسعى لتنصيب إدوارد ملكا.
ومع ذلك جاءت الصدمة األكبر بعد املعركة عندما شن 
وليام حملة الكتساح الثقافة األجنلوساكسون واألجنلو 
دمناركية القائمة في إجنلترا وإحالل الثقافة النورماندية 
محلها. وتعود إرهاصات هذه املعركة التي اندلعت في 
هاستينجس قبل سنوات من اندالعها، وبالتحديد بعد 

وفاة امللك كانوت في عام ١٠٣٥.
فقد غزا كانوت اجنلترا ولكنه تسبب في اإلحراج 

للثقافة األجنلو ساكسون وأسلوب حياة أصحابها.
وكان موته بداية لنهاية اإلمبراطورية األجنلو ساكسونية. 
وكان األمل معقودا على أبناء كانوت الثالثة ولكنهم أثبتوا 

أنهم جهالء وضعفاء.
ومن ثم حتولت أنظار معظم الشعب الى أبناء «إميا» 
أميران  لديها  إيثرريد وكان  امليت  السابق  امللك  أرملة 

ينحدران من ساللة ألفريد األعظم.
االبن األصغر كان يحمل اسم جده األكبر (ألفريد) وبدا 
كمن ورث عنه أهم صفاته، فقد كان شجاعا وكاريزماتيك 
ومحبوبا. على اجلانب اآلخر، كان شقيقه ال يعبأ بشيء، 
ومستهترا وليس لديه أي استعداد للقيام مبهام إدارية 

وبسبب نفي عائلته الى نورماندي، نشأ كنورماندي.
في ذلك الوقت كان رجل آخر يصعد الى السلطة 
وهو جودوين إيرل ويسيكس قائد احلزب الدمناركي.

وكان يريد السيطرة الكاملة على الشعب اإلجنليزي 
ويريد وضعه ضمن النظام األجنلو دمناركي.

وعندما بدأ في حتقيق هذه األهداف لم تكن خزانته 
فيها جنيه واحد. وعندما جاء األمير ألفريد إلى اجنلترا 
لزيارة أمه األرملة حديثا سجنه جودوين. وذبح بعد ذلك 
إدوارد  ألفريد وأعمى عينيه. وسوف لن ينسى  خدم 
احلادث وكان يخطط النتقامه منذ أول حلظة اكتشف 
فيها األمر. ورغم ان أبناء كانوت خلفوه فإن فترة حكمهم 
كانت قصيرة وماتوا خالل ٦ سنوات ومرة أخرى كانت 
إجنلترا بال ملك. واستغل جودوين فراغ السلطة وراح 
يعد نفسه للحكم. وكان لدى جودوين نفوذ سياسي 
الى تأييد الساكسونيني. لذلك  كبير ولكنه كان يفتقر 

أقدم على ما تراءى له أنه احلل األمثل.
فقد قرر ان السبيل الوحيد لبلوغ ذلك هو توحيد 
إدوارد ملكا،  الساكسون والدمناركيني وتعزيز وجعل 
ملكا من نسل ألفريد األعظم، يجمع الناس حوله، ولكن 

جودوين، وظن ان إدوارد ميكن الرهان عليه.

كيف يبتلع املشعوذون السيوف؟!

الذي نعيش فيه والذي يتبدى  العصر  في هذا 
عن خدع سينمائية متطورة ورجال محترفني للقيام 
باألداء اخلطر مييل الناس الى االعتقاد بأن املشاهدة 
اخلطيرة التي يرونها على الشاشة او املسرح مدبرة 
وباألخص ذلك املشهد اجلريء الذي يبدو فيه أحدهم 
وهو يبتلع سيفا. والواقع أن أغلب الذين يؤدون هذا 
املشهد الغريب ال يستعملون اخلدع إلجنازه! صحيح 
ان هناك العبي خفة يستعملون أنبوبا يخبئونه في 
ثيابهم وحتت حلية مزيفة إلجنازه هذه اخلدعة وصحيح 
ان هناك من يلجأ الى سيف مزور يتقلص على نفسه 
عند ضغطه، إال ان بالعي السيوف املتمرسني وهناك 
كثرة منهم في أيامنا هذه يبلعون فعال حد السيف 
بحيث يصل الى مستوى املعدة . وفي القرن التاسع 
عشر كان أحد بائعي السيوف ممن كانوا ينجزون 
أداءهم في الشارع (وهو ينتمي أصال الى قبيلة زواف 
الفرنسية املعروفة باعتمادها على الروحانيات) يسمح 
للمتفرجني بتلمس مسار السيف وهو يضغط على 
معدته حتت عظم الصدر وبالفعل فقد كان هذا الشخص 
يتمتع بجرأة غير عادية! نظرا ألن غيره ممن يؤدون 
هذا املشهد كانوا يبتلعون مسبقا أنبوبا لتحديد مسار 
السيف ويبقونه حتى ينتهي املشهد ويكون هذا األنبوب 
مصنوعا من معدن خفيف ويبلغ طوله ما بني ١٧ و١٩ 
بوصة وما دون البوصة عرضا. ولكي يتفادى بالعو 
التقيؤ كرد فعل محتمل فإنهم يتمرنون  السيوف 
في البداية على بعض األشياء الصغيرة مثل املالعق 
والشوك فيحرصون على عدم ابتالعها ويعتمد بالع 
السيف الى حني رأسه للوراء وفتح فمه على وسعه 

وذلك لكي يصبح الفم واحلنجرة على خط واحد.

من كتاب: كنز العلوم ـ مجدي سيد عبدالعزيز

من كتاب: ١٠٠ خطأ غيرت مجرى التاريخ  ـ  بيل فاوست
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العميري: تكرميي 
في «سينيمانا ٢»

أهديه للكويت 
وصاحب السمو

ثمن مستشار احتاد الفنانني العرب واملنتج 
السينمائي يوسف العميري تكرميه من قبل 
اللجنــة العليا املنظمة ملهرجان ســينيمانا 
للفيلم العربي بنسخته الثانية الذي ينظمه 
احتاد الفنانني العرب من خالل مكتبه بسلطنة 

عمان عبر املنصة االلكترونية.
وقال العميري في تصريح صحافي، ان 
تكرميــه املتمثل في إطالق جائزة املهرجان 
للفيلم التسجيلي باسمه هو مبنزلة تكرمي 
لبلده الكويت الذي يتمنى أن تكون فيه نهضة 
لصناعة السينما تتماشى مع النهضة الكبيرة 
التــي وصلت إليها الســينما في جمهورية 
مصر العربية ألن السينما هي لغة الشعوب 
وهي شيء مهم أصبحت في حياتنا احلالية.

وأشار العميري الى ان هذا التكرمي يهديه 
الى مقام صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي 
عهده األمني والى كل فنان سينمائي ومسرحي 
في بالده، مشيرا إلى أنه سعيد بهذا التقدير 
من قبل رئيس احتاد الفنانني العرب مسعد 
فودة ومن إدارة املهرجان املتمثلة في مديره 
د.خالد الزدجالي ومستشاره اإلعالمي د.عمر 
اجلاســر ومدير املركــز االعالمي الصحافي 
القدير مفرح الشــمري، متمنيا لهم النجاح 
في دورة املهرجان الثانية وان تكون مميزة 

كدورته األولى.
ودعا العميري كل املبدعني من الشــباب 
العرب الى املشــاركة في نســخة املهرجان 

الثانية ألنهم سيجدون الدعم الكافي إلبراز 
مواهبهم وإنتاجاتهم السينمائية خصوصا 
فــي ظل الظــروف الراهنة التي نعيشــها 
بسبب جائحة كورونا التي عطلت جميع 
املهرجانات السينمائية والفنية في الوطن 

العربي والعالم أجمع.

أحمد احلريبي.. الفخامة والطرب األصيل
مفرح الشمري
@Mefrehs

املطرب الراقي أحمد احلريبي مهما 
نتحدث عنــه وعن موهبته الغنائية 
ال ميكن ان نعطيــه حقه؛ ألنه من 
األصوات الفخمة في الكويت واخلليج 
العربي، صوت ال ميل من  والوطن 
سماعه؛ ألنه يبحر بك الى مساحات 
شاسعة ال ميكن وصفها، خصوصا 
عندما يغني الغناء الشرقي األصيل 
الذي يجيده كما والده الراحل الكبير 

صالح احلريبي.
أحمد احلريبي «مع حفظ األلقاب» 

أطــل كثيرا على شاشــة تلفزيون 
الكويــت، ولكن إطاللته امس األول 
في برنامج «ليالي الكويت» لها رونق 
آخر، أمتع املشاهدين، ومقدما البرنامج 
غادة رزوقي وفهد العيبان أدارا احلوار 
بطريقة سلســلة وممتعة بعيدا عن 
الرسمية التي جندها أحيانا مع ضيوف 
هذا البرنامج الذي يخرجه ســعود 
الرمح مبشاركة إبراهيم املال، ويعده 
هنادي اإلبراهيم، وإبراهيم الضعيان 

والزميل صالح الدويخ.
احلريبــي «بوصالــح» غنــى 
للمشــاهدين أغاني الزمن اجلميل 
الكالسيكية لعدد من املطربني الكبار 

محمد عبدالوهاب وعبداحلليم حافظ 
وأم كلثوم ورياض السنباطي وفايزة 
أحمد وميادة احلناوي وغيرهم مع 
الهواء،  املوســيقية وعلــى  فرقته 
الذي أجبر املشــاهدين على  األمر 
أن «يتسمروا» أمام الشاشة ملتابعة 
إبداعات هذا املطرب الراقي واملميز 
وهو يغني الطــرب األصيل والذي 
اعتبــره البعض فرصــة لتنظيف 
«اآلذان» مما تسمعه هنا وهناك من 
بعض الشوائب الغنائية التي تظهر لنا 
بني احلني واآلخر في ساحتنا الغنائية 

اخلليجية والعربية.
صوت وإبداعــات املطرب أحمد 

احلريبي التي قدمها في استضافته 
في «ليالي الكويــت» أجبر املطربة 
القديرة املعتزلة عالية حســني على 
ان تتصل عليه، وتثني على إبداعاته 
التي قدمها فــي البرنامج؛ ألنه كان 
أحد تالميذها في املعهد العالي للفنون 
املوسيقية، متمنية ان يتواجد دائما 
في الساحة؛ ألنه يقدم الطرب األصيل 

الذي افتقدناه منذ زمن طويل.
شكراً «ليالي الكويت» على هذه 
االســتضافة ملطرب بحجم الراقي 
أحمد احلريبــي الذي أرجعنا لزمن 
جميل عشقنا أغانيه؛ ألنها كانت مليئة 

باألحاسيس الصادقة.

استضافه «ليالي الكويت» وتغنى بأغاني الزمن اجلميل

غادة رزوقي وفهد العيبان في استوديو «ليالي الكويت» أحمد احلريبي

سالمات 
بوخليفة

بعــد إجرائــه عــددا مــن 
الفحوصات الطبية الالزمة التي 
تكللت بالنجاح، غادر املستشار 
الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 
الصباح مستشفى جابر الدولي، 
وهو يتمتع بصحة طيبة، وذلك 
بعد شعوره بآالم في معدته.. 
احلمد هللا على سالمتك بوخليفة 

وما تشوف شر.

منيرة: انتظروني في «مارغريت»

عبرت الفنانة البحرينية منيرة محمد عن 
سعادتها باملشاركة في املسلسل االجتماعي 
الكوميدي «مارغريت» بطولة الفنانة القديرة 
حياة الفهد، وتأليف األخوين علي ومحمد 
شــمس، وإخراج باســل اخلطيــب، حيث 
ستجسد فيه شخصية «مرزوقة» متمنية 

أن تنال إعجاب املشاهدين.
وعن أعمالها األخــرى قالت منيرة في 

تصريح صحافي أنها ستشارك في مسلسل 
«كــف ودفوف»، من إخــراج منير الزعبي 
وتأليــف د. حمد الرومــي، وبطولة هدى 

حسني، إبراهيم احلساوي وآخرون.
ونوهت منيرة محمد أن لديها مشاركة 
في املسلسل التراثي «حكايات ابن احلداد» 
في جزئه الثاني، مع نخبة كبيرة من جنوم 

الدراما في مملكة البحرين.

عبداهللا السدحان يعاتب ناصر القصبي
أرســل الفنــان عبــداهللا 
الســدحان رســالة عتاب إلى 
الفنان ناصــر القصبي،  من 
خالل حســابه الشخصي في 
«تويتر» مرفقة باملقدمة الغنائية 
من مسلسل «العاصوف» للفنان 
املاجد، تقول كلماتها  راشــد 
«كلش تغير وانقلب، وما عاد 
نشبه نفسنا»، وتضمن الڤيديو 
لقطات مــن أعمالهما القدمية. 
وقال الســدحان، في تغريدة 
عبر حسابه الرسمي على موقع 
«تويتــر»: «واهللا ثم واهللا اني 
أحبك، وهذي رسالة عتاب قبلتها 

يا مرحبا ترى داري دارك».
وجاءت رسالة العتاب التي 
القصبي  السدحان من  تلقاها 
عبر مقطع ڤيديو، بعد أكثر من 

١٠ سنوات من انفصالهما الفني، 
حيث إنهما قد تشاركا التمثيل 
في املسلسل الكوميدي «طاش 

ما طاش». 
بدوره، لم يرد القصبي على 
رسالة السدحان، وعلل بعض 
املتابعني ذلك، بعدم دخول ناصر 
القصبي على «تويتر»، حيث 
يعتقدون أنه مازال لم ير تغريدة 
الســدحان بعد، آملني أن يتم 
الصلح بني النجمني الكبيرين 

في أقرب وقت.
الثنائي،  وكانــت عالقــة 
القصبي والسدحان، قد مرت 
مبنعطفات كثيرة وصلت مؤخرا 
إلى ساحات احملاكم، حيث بدأت 
تفاصيل القضية عام ٢٠١٢ حتى 

يومنا هذا.

نيللي مقدسي: جرميتي اللقاح الصيني!
بيروت - بولني فاضل

لم تكــن الفنانة نيللي مقدســي 
تتصور للحظــة أن تقوم الدنيا وال 
تقعد مبجرد نشرها ڤيديو يظهرها 
وهــي حتصل على اللقــاح الصيني 
في لبنان، ولــآلن تفاعالت الڤيديو 
تخطــت حدهــا في ضوء ســيل من 

التهجم والتنمر في حقها.
نيللي التي ظنت لبرهة أن ما فعلته 
يقارب اجلرمية التي تستحق عليها 
العقاب قررت أن تخرج عن صمتها 
وتوضح املغزى مما فعلته مستغربة 
التهجم عليها بدال من التصفيق لها 
باعتبارهــا بهــذه الطريقة تشــجع 
الغير على حذو حذوها حلماية الذات 
واآلخرين واملساهمة في الوصول إلى 
املناعة املجتمعية املنشــودة لعودة 
احليــاة إلى طبيعتها. وتقول نيللي 
إنها جتهل ما إذا كان عليها أن تضحك 
أو تبكي إزاء هذه احلملة، وتضيف: 
كل الفنانــني تلقحوا في دبي، فلماذا 
قامــت الدنيا ولم تقعــد حني أخذت 
اللقاح في لبنــان؟ البعض قال إني 
جلأت إلى الواســطة للحصول عليه 
فــي بلدي بدال من الســفر ألخذه في 

حتمسوا في النتيجة لفكرة أخذ اللقاح 
ووثقوا بخياري وقرروا القيام بدورهم 

بخطوة التلقيح.
مقدسي املقتنعة باملثل القائل «ما 
يحك جلدك إال ظفرك» ترى أن الدولة 
في لبنان غير قادرة على تأمني اللقاح 
بالسرعة املطلوبة إلى جميع املواطنني، 

اخلارج، فإذا كانت هذه جرميتي نعم 
أنا اعتــرف بارتكابها طاملا أن هدفي 
كان حماية نفســي وعائلتي من هذا 
الڤيروس اللعني وحماية اآلخرين من 
إمكان العدوى اليهم، ثم أنا نشــرت 
الفيديو انطالقا من كوني فنانة مؤثرة 
في «الفانز» أو جمهور معجبي الذين 

لذا من هو قادر على توفيره فليفعل 
بال تردد ومن دون االلتفات إلى نقد 
من هنا وهناك. وعن كيفية تفسيرها 
حملة التنمــر عليها، تقول ان لألمر 
رمبا عالقة بـــ «ضيقة عني» أو عقد 
نفسية، معتبرة انه في وقت يصارع 
كل منا للبقاء مبنأى عن خطر كورونا، 
يأتي من ينغمس بالتفاهات ويفتح 
النار على كل من حصل على اللقاح 

بطريقة أو بأخرى.
وكشفت نيللي مقدسي أنها عرفت 
من قبل أشــهر حالة مرضية جعلت 
مناعتها في أدنى مستوياتها، لكنها 
تعافت أخيرا بالرغم من أنها ال تزال 
تولــي صحتها األولويــة القصوى، 
وفي مرحلة احلجر املنزلي األخيرة 
فــي لبنان حاولت نيللي أن تشــغل 
بنشــاطات عــدة أبرزهــا الرياضــة 
والقراءة والطبخ إضافة إلى االستماع 
للموســيقى. وعمــا إذا كانت أعدت 
أغنيات جديدة لطرحها متى انحسرت 
أزمة كورونا، أوضحت أن ثمة أغنية 
خليجية جاهزة وهي متحمسة لتكون 
عودتها إلى الفن خاللها، الســيما أن 
جناحاتها على امتداد مشوارها الفني 
جديد أنغام.. «هو نفس الشوق»ارتبطت األغنية البدوية واخلليجية.

القاهرة - خلود أبواملجد

أعلنت املطربة أنغام عن طرح أول 
أغنية لها في العام ٢٠٢١ بعنوان «هو 
نفس الشوق»، ومن املنتظر أن يتم 
طــرح العمل قبل أيام من أول حفل 
غنائي ستقدمه أنغام في مصر هذا 
العام، واملقرر يوم ٢٦ مارس اجلاري 
ضمن فعاليات مهرجان املوسيقى 

الكالسيكية.
ونشرت أنغام البوستر اجلديد 
لألغنية، عبر كل منصاتها مبواقع 
التواصل االجتماعي مع تعليق ثابت 
وهو «قريبا»، واألغنية من كلمات 
أسامة مصطفى ومن أحلان مصطفى 

العسال وتوزيع محمد العشي.
أنغــام حفــال كبيــرا  وحتيــي 
مبهرجان املوســيقى الكالســيكية 
مبركز املنــارة اجلمعة ٢٦ اجلاري 
باملسرح املكشوف بالتجمع اخلامس، 
مبصاحبة املايسترو هاني فرحات.

فضالي في «مقابلة مع السيد آدم»
القاهرة - محمد صالح

بعد مشاركتها في اجلزء الثاني من مسلسل «مقابلة مع السيد آدم» 
الذي ســيعرض في رمضان املقبل، وجهت الفنانة منة فضالي رســالة 
للفنان الســوري غســان مســعود عبرت فيها عن إعجابها الكبير بفنه 
وأخالقه وثقافته، حيث نشــرت منة عبر حسابها الرسمي «إنستغرام» 
صورة جتمعها بغسان، واعدًة اجلمهور مبفاجآت من خالل شخصيتيهما 
معًا في املوسم الثاني للمسلسل، وعلقت على الصورة: «الفن واألخالق 
والثقافة والتواضع قيمة فنية عظيمة، األستاذ غسان مسعود شرف ليا 
اني كنت أقف أمامك، شــكرا على كل شــيء، ال أنسى صاحب الفضل في 
هذا العمل املخرج والصديق احملترم فادي سليم انك أعطيتني الفرصة 
واملســؤولية، انتظرونا في (مقابله مع الســيد ادم ٢) وأحداث مشوقة، 

وراح تشوفو دكتور آدم ونور بشكل مختلف».
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محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت 
مددت حتى ٧ مارس اجلاري املوعد النهائي 
لتقدمي العطاءات ملشاريع مرفقي اإلنتاج 
 ٤-JPF اجلوراســي املعروفــني باســم
وJPF-٥، وفقا ملصادر صناعية مطلعة.

وهذه ليست املرة االولى التي يتم فيها 
متديد االجل النهائي لتقدمي العطاءات، بل 
انه شهد تأجيالت في عدة مناسبات، وكان 
املوعد النهائي السابق لتقدمي العطاءات 
٢٨ فبراير ٢٠٢١ وسبقه موعد آخر في ٢٦ 

يناير املاضي. 
ومت إصدار وثائق املناقصة في األصل 
في ١٣ ســبتمبر ٢٠٢٠ مــع حتديد املوعد 
النهائي لتقدمي العطاءات في ٢٢ ديسمبر 

.٢٠٢٠
وأضافت املجلة أن االضطراب الناجم 
عن جائحة كورونا هو املسؤول جزئيا على 
األقل عن التأخيرات في تقدمي العطاءات، 
عندمــا جعلت قيود الســفر التي اتخذت 
ملنع انتشــار الفيروس من الصعب على 
املقاولني إرســال خبراء للنظر في مواقع 
املشــاريع قبل تقدمي عروضهــم. وتقدر 
٤-JPF قيمة العقدين الرئيسيني ملشروعي

وJPF-٥ بإجمالي ٩٠٠ مليون دوالر. ومن 
املقرر أن تقع املنشــأة االولى بالقرب من 
حقل الصابرية في شمال الكويت، وستقع 
الثانية على بعد أقل من ١٠ كيلومترات الى 

الشرق من موقع املنشأة االولى.
وأضافت املجلة انه سيتم استخدام كال 
املرفقني إلجراء اختبار ومعاجلة ومناولة 
سوائل الهيدروكربونات الرطبة واحلامضة 
املنتجة من اآلبار في حقول النفط والغاز 

املتعددة.
وتشــمل هــذه احلقــول الروضتــني 
والصابرية وشمال غرب الروضتني وأم 
نقــا وأبوظبــي وبحــرة، وحقــول مرات 
وجنمة سارجيلو، باإلضافة إلى التكوينات 

الهيدروكربونيــة األخــرى املوجودة في 
احلقول اجلوراسية.

ويعتبــر كال املشــروعني عبــارة عن 
منشآت إنتاج سطحي تقع على اليابسة 
وسيتم تنفيذهما وفقا لنظام البناء والتملك 
والتشغيل (BOO) من قبل املقاول الفائز 
مع امتالك لشركة نفط الكويت خيار إعادة 

شرائها في وقت الحق.
ومــن املقــرر بنــاء املنشــأتني بطاقة 
إنتاجيــة ٥٠ الف برميل يوميا من اخلام 
احللو املعالــج (النفــط اخلفيف) و١٥٠ 
مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز.
وسيشــمل كالهمــا وحــدة معاجلــة 
املياه املنتجة ووحدة استعادة الكبريت، 
باإلضافــة إلــى املرافــق وأنظمــة الدعم 

املرتبطة بها.
ويشــمل نطاق العمل في املشروعني 
تنفيذ اخلدمات لكل منشــأة خالل فترة 
إجمالية مدتها ٧٨٠ يوما اعتبارا من تاريخ 
البدء، منها ٧٢٠ يوما للتصميم والهندسة 
وإدارة املشــروع والتوريد واملشتريات 
والبناء واالختبار واإلكمــال امليكانيكي 

لكل منشأة.
ومبوجب شروط العقود، يجب االنتهاء 
مــن التشــغيل واختبــار األداء الناجح 
للمنشــأة في غضون ٦٠ يوما من إكمال 

األعمال امليكانيكية للمنشأة.
وبعد ذلك، سيعمل الفائزون بالعقود 
على تشغيل وصيانة املرافق ملدة خمس 

سنوات.
وقد حضرت عشر شركات اجتماع ما 
 ،٥-JPF٤ و-JPF قبل العطاء ملشــروعي

والذي عقد في ٥ أكتوبر ٢٠٢٠.
ومن املفهوم أن ما مجموعه ١١ شركة قد 
تأهلت أصال لتقدمي عطاءات على املشروع، 
منهــا شــركتان كويتيتــان، وشــركتان 
أميركيتان، وشركتان من كوريا اجلنوبية 
وشــركة واحدة من كل من قطر واليابان 

واململكة املتحدة والصني والسعودية.

يوم األحد املقبل.. وبطاقة ٥٠ ألف برميل من النفط اخلفيف

 

الراجحي: «الطيران املدني» يخالف مكاتب 
سياحة وسفر وشركات طيران

محمد عواضة

عقدت جلنة الشــكاوى 
والتحكيم في اإلدارة العامة 
للطيران املدنــي اجتماعها 
الثاني لعــام ٢٠٢١ بتاريخ 
للنظــر   ٢٠٢١ مــارس   ٣
فــي الشــكاوى املقدمة من 
النقــل  أشــخاص بســوق 
اجلوي، وقد اتخذت اللجنة 
العقوبــات الالزمــة بحــق 
الشركات ومكاتب السياحة 
والســفر والتي بلغ عددها 

١٧ مخالفة.
كما اطلعت اللجنة على مخالفات شركات 
الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي 

الصحيــة،  لالشــتراطات 
اخلاصــة  واالشــتراطات 
بدخول الكويت ومت اتخاذ 
الشــركات  العقوبات بحق 

وعددها ١٤ مخالفة.
وفي هذا الصدد، أشــار 
رئيــس جلنــة الشــكاوى 
والتحكيم، مدير إدارة النقل 
اجلوي فــي اإلدارة العامة 
املدنــي عبداهللا  للطيــران 
الراجحي الى ان اللجنة لن 
تتهاون في تطبيق العقوبات 
علــى الشــركات املخالفــة 
لالشــتراطات الصحية بدخــول الكويت، 
وذلك حفاظا على سالمة جميع املواطنني 

واملقيمني.

  ال تهاون في تطبيق العقوبات على الشركات املخالفة لالشتراطات الصحية

عبداهللا الراجحي

«البيتكوين» تزيد خسائرها وتهبط ٤٪

وكاالت: تراجعت البيتكوين خالل تداوالت 
أمــس لتتداول دون مســتوى ٤٩ ألف دوالر، 
لكنهــا التزال مســجلة مكاســب كبرى خالل 
العام احلالي حتى اآلن، إذ بدأت عام ٢٠٢١ عند 
مستوى ٢٨٫٩ ألف دوالر تقريبا. وانخفضت 
«البيتكوين» بنسبة ٤٫٠٨٪ إلى ٤٨٨٧٥ دوالرا، 
وفقا لبيانات «كوين ديسك». كما تراجعت كل 

من اإليثريوم ٢٫٩٪ عند ١٥٤٨٫٧ دوالرا، والريبل 
٠٫١٤٪ إلى ٤٤٫٩٤ سنتا.  وخالل فبراير الذي 
سجلت فيه العملة االفتراضية األكبر في العالم 
من حيث القيمة السوقية مستويات قياسية، 
ارتفع تذبذب البيتكوين إلى أعلى مستوياته 
منذ أبريل ٢٠٢٠، وفقا لبيانات «بلوك فورس 

كابيتال» التي نقلتها «فوربس».

اقتراب احلظر ُيكبد «البورصة» ١٨١ مليون دينار خسائر سوقية

شريف حمدي

تفاعلت بورصة الكويت أمس بشكل سلبي 
مع توجه مجلس الوزراء التخاذ قراره بتنفيذ 
احلظر اجلزئي في البالد ملواجهة انتشار ڤيروس 
كورونــا والذي قررته احلكومــة أمس، حيث 
انعكس ذلك على كل املؤشرات بالسوق والتي 
ســيطر عليها اللون األحمــر بنهاية تعامالت 
جلسة أمس، لتسجيل البورصة خسائر بالقيمة 
السوقية بلغت ١٨١ مليون دينار، حيث تراجعت 
قيمتها إلى ٣٢٫٨٩ مليار دينار، مقارنة مبستوى 
٣٣٫٠٧ مليار دينار بنهاية جلسة أول من أمس.

وعلــى صعيد تعامالت األســبوع املاضي، 
فقد اســتهلت بورصة الكويت تعامالت شهر 
مــارس على تباين في األداء بنهاية األســبوع 
األول من الشهر، وذلك على وقع عمليات شراء 
انتقائية على بعض األسهم القيادية، وهو ما 
أدى الى ارتفاع مؤشــر الســوق االول والعام 

ولكن بشكل محدود.
وفي املقابل، كان البيع السمة الغالبة على 
األســهم املتوســطة والصغيرة، ممــا أدى الى 
تراجع مؤشــر السوق الرئيسي، ولكن بشكل 
محدود ايضا، خاصة ان الهدوء كان مســيطرا 
على مجمل أداء ســوق األســهم الكويتي عقب 
استئناف األعمال بعد عطلة االحتفال باألعياد 

الوطنية.
وتعد جلســة افتتاح األسبوع هي األفضل 
من حيث األداء، حيث ارتفعت مؤشرات السوق 

وحققت القيمة السوقية مكاسب تخطت الـ ٢٠٠ 
مليون دينار، فيما جنحت املؤشرات للتراجع 
بعد تذبذب في األداء طيلة اجللســات التالية 

جللسة االفتتاح.
وبنهاية تعامالت األسبوع، ارتفعت القيمة 
الســوقية للبورصة بنحــو ٢٤ مليون دينار 
بنسبة ٠٫٠٧٪ ليصل إجمالي القيمة الى ٣٢٫٨٩ 
مليار دينار ارتفاعا من ٣٢٫٨٧ مليار دينار نهاية 

األسبوع الذي سبق العطلة.
وانخفضت السيولة املتدفقة للسوق بنسبة 
٧٫٢٪، إذ بلغت احملصلة األسبوعية ١٨٠٫٨ مليون 
دينار مبتوسط يومي ٤٥٫٢ مليون دينار تراجعا 
مــن ١٩٥ مليون دينار مبتوســط يومي ٤٨٫٧ 

مليون دينار األسبوع املاضي.
وارتفعت أحجام التداول بنسبة ٩٪ بكميات 
أســهم متداولة بلغت ٨٧١ مليون سهم مقارنة 
بنحو ٨٠٠ مليون سهم بنهاية األسبوع املاضي، 
وأنهت البورصة تعامالت األسبوع على تباين 

مؤشراتها على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول ٠٫١٪ محققا ٧ 
نقــاط ارتفاعا ليصل إلى ٦١٦٤ نقطة من ٦١٥٧ 

نقطة األسبوع املاضي.
٭ تراجع مؤشــر السوق الرئيسي بنسبة 
٠٫٠٢٪ خاســرا نقطة واحدة ليصل الى ٤٦٤٩ 

نقطة انخفاضا من ٤٦٥٠ نقطة.
٭ تراجع مؤشر السوق العام ٠٫٠٧٪، وذلك 
مبكاســب ٤ نقاط ليصل الــى ٥٦٥٣ نقطة من 

٥٦٤٩ نقطة األسبوع املاضي.

٧٪ انخفاض السيولة املتدفقة للسوق خالل األسبوع املاضي بـ ١٨٠ مليون دينار

البورصة تسجل تراجعات جماعية ملؤشراتها بنهاية تعامالت األسبوع بضغط من التكهنات بإقرار احلظر اجلزئي بالبالد    (محمد هنداوي)

«نفط الكويت» تترقب تلقي عطاءات مرفقي 
اإلنتاج اجلوراسي بـ ٩٠٠ مليون دوالر

األجانب يبيعون أسهم ٧ بنوك.. 
وال شراء خالل األسبوع

«السينما» توقع عقود تسهيالت 
ائتمانية بـ ٨٠ مليون دينار

شهدت تعامالت األجانب على البنوك الكويتية اجتاها للبيع 
خالل تعامالت األسبوع، وذلك وفقا إلحصائيات البورصة 
حتى ٣ اجلاري، حيث باعوا أسهمهم في ٧ بنوك هي الوطني 
واخلليج واألهلي وKIB وبرقان وبيتك وبوبيان. فيما استقرت 
نسب امللكيات في الـ ٣ بنوك الكويتية األخرى وهي التجاري 
واملتحد ووربة عند مستويات األسبوع املاضي، وبالتالي لم 
يشتر األجانب أي أسهم في البنوك الكويتية خالل األسبوع. 
وتراجعت نســبة ملكيات األجانب في سهم الوطني بنهاية 
األسبوع بنحو ٠٫١٥٪ لتتراجع النسبة اإلجمالية الى ١٩٫٥١٪ 
بقيمــة إجمالية ١٫١٢ مليار دينــار، وتراجعت ملكياتهم في 
بنك اخلليج بنســبة ٠٫٠١٪ لتصل الــى ١١٫٨٦٪ بقيمة ٧٨٫١ 
مليون دينار. كما تراجعت امللكية في «بيتك» بنسبة ٠٫٠٥٪ 
لتنخفض النســبة الى ١٠٫٢٥٪ بقيمــة إجمالية ٥٧٥ مليون 
دينار، وتراجعت النســبة في البنك األهلي بنســبة ٠٫٠٣٪ 
لتصل النسبة اإلجمالية الى ١٫٠٤٪ بقيمة إجمالية ٣٫٤ ماليني 
 «KIB» دينار، وكذلك تراجعت النسبة في بنك الكويت الدولي
بنسبة ٠٫٠٦٪ بنســبة إجمالية ٤٫٥٨٪ تقدر قيمتها بـ ١٠٫٤ 
ماليني دينار، وتراجعت بنسبة ٠٫٠٤٪ في بنك برقان لتصل 
إلــى ٢٫٥٧٪ بقيمة إجمالية ١٥٫٠٤ مليون دينار، وانخفضت 
نســبة ملكية األجانب في بنك بوبيان بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل 

الى ٥٫٠١٪ بقيمة ٨٦٫٤ مليون دينار.
وبنهاية تعامالت األسبوع، تقدر قيمة ملكيات األجانب 

في جميع البنوك الكويتية بـ ١٫٩ مليار دينار.

أعلنت شركة السينما الكويتية عن توقيع عقود تسهيالت 
ائتمانيــة مع ٣ بنوك محلية بـ ٨٠ مليون دينار، وفق بيان 
لها علــى موقع البورصة أمس، حيــث أوضحت أنها هذه 
التسهيالت االئتمانية سيتم استخدامها في متويل املراحل 
املختلفة ملشروع إنشــاء مجمع جتاري وترفيهي وثقافي 
مبنطقة جنوب الصباحية. ولفت الشركة في بيانها الى أنه 
سيكون هناك تأثير على البيانات املالية للشركة، من خالل 
زيــادة األصول وااللتزامات طويلة األجل، وفقا ملا ســيتم 
استخدامه من تلك التسهيالت خالل مراحل تنفي املشروع.

جدير بالذكر، أن «السينما» وقعت في فبراير ٢٠٢٠ عقد 
مقاولة مع الشركة املتحدة األولى للتجارة العامة واملقاوالت 
مببلغ ٣٩٫٨ مليون دينار، وذلك لتشييد املرحلة األولى من 
مجمع جتاري ترفيهي ثقافي في منطقة جنوب الصباحية.

١٦ مليار دينار إجمالي العجز التراكمي بامليزانية بالفترة بني ١٩٩٠ و٢٠٢٠

وزير املالية: ٥٣ مليار دينار حولت 
إلى«احتياطي األجيال» منذ التحرير

خليفة حمادة

٢٤٫٦ مليار دينار عجز ٦ سنوات
وفقا للبيانات التي أوردها وزيــر املالية خليفة حمادة، فإن الكويت 
بدأت في حتقيق العجوزات املالية ابتداء من عام ٢٠١٤ وذلك بالتزامن مع 
االنخفاضات احلادة التي تعرضت لها أسعار النفط العاملية جراء الطفرة 
التي حققتها أميركا في إنتاج النفط الصخري لتصبح أكبر منتج في العالم، 
وخالل الرصد تبني أن ميزانية الكويت حققت عجوزات مالية بلغت نحو 
٢٤٫٦ مليار دينار خالل الفترة من الســنة املالية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ حتى السنة 
املالية املاضية ٢٠١٩ /٢٠٢٠. وتظهر البيانات التاريخية ان أكبر عجز مالي 
حققته الكويت كان خالل السنة املالية ٢٠١٦/٢٠١٥ عندما بلغ العجز املالي 

٥٫٩ مليارات دينار.

أحمد مغربي - مصطفى صالح

كشــف وزيــر املاليــة خليفــة 
حمادة، عن حتويل ٥٣ مليار دينار 
إلــى صنــدوق احتياطــي األجيال 
القادمــة خالل ٣٠ عامــا، وذلك منذ 
العام املالي ١٩٩١/١٩٩٠ وحتى العام 
املالي ٢٠٢٠/٢٠١٩، حيث مت حتويل 
نحو ٢٫٨٦ مليار دينار خالل الفترة 
بــني ١٩٩٠ و٢٠٠٠، فيما مت حتويل 
نحو ٥٠٫٢ مليار دينار بالفترة بني 
٢٠٠٠ إلى ٢٠٢٠. وقال وزير املالية 
في رده على سؤال برملاني للنائب 
د.حســن عبــداهللا جوهر، حصلت 
«األنباء» على نسخة منه، أن أعلى 
املبالغ احملولة الى صندوق احتياطي 
األجيال القادمة كانت بالعام املالي 
٢٠١٣/٢٠١٢ مببلغ ٨ مليارات دينار، 
فيمــا بلغ أدنــى مبلغ محــول الى 
الصنــدوق بالعام املالي ١٩٩١/١٩٩٠ 

مببلغ ٢٧٫٢٩ مليون دينار. 
العجــوزات  يخـــص  وفيمـــا 

الكويت عجــزا ماليــا تراكميا بلغ 
٢٠٫٣ مليار دينار، فيما بلغ الفائض 
التراكمي لفترة ٢٠ عاما (بني ٢٠٠٠ 
و٢٠٢٠) بلــغ ٤٫٢٨ مليارات دينار. 
وسجلت امليزانية أكبر فائض مالي 
خــالل فترة ٣٠ عامــا بالعام املالي 
٢٠١٢/٢٠١١ مببلغ ١٠٫٢ مليارات دينار، 
فيما سجلت امليزانية أكبر عجز مالي 
بالعام املالي ١٩٩١/١٩٩٠ مببلغ ٧٫٣٦ 

مليارات دينار.
اإليرادات

وفيمــا يخــص اإليــرادات التي 
حققتهــا امليزانيــة العامة للكويت 
خالل فترة الـ ٣٠ عاما املاضية، فقد 
بلغت إجمالي اإليرادات نحو ٣٩٧٫٥٧ 
مليــار دينار، مقســمة على ٢٨٫٦٧ 
مليار دينار خالل الفترة بني ١٩٩٠ 
و٢٠٠٠، فيما بلغت إيرادات امليزانية 
بني عام ٢٠٠٠ و٢٠٢٠ نحو ٣٦٨٫٨٩ 

مليار دينار.
وسجلت امليزانية الكويتية أعلى 

والفوائــض املالية بامليزانية خالل 
الـ٣٠ عاما املاضية، أشار الوزير الى 
أنه مت تسجيل نحو ١٦ مليار دينار 
عجزا ماليا مبيزانية الكويت خالل 
٣٠ عاما، حيث شهدت الـ ١٠ سنوات 
التي تلت التحرير تسجيل ميزانية 

إيــرادات بالعام املالــي ٢٠١٣/٢٠١٢ 
مببلغ ٣٢ مليار دينار، فيما سجلت 
أدنى معدل لإليرادات بالعام املالي 
١٩٩١/١٩٩٠ مببلــغ ٢٧٢٫٩٧ مليــون 

دينار فقط.
املصروفات

وباملقابل بلغ إجمالي املصروفات 
بامليزانية العامة للكويت خالل فترة 
الـــ ٣٠ عاما املاضيــة، نحو ٣٦٤٫٣ 
مليار دينار، مقسمة على ٤٦٫١٤ مليار 
دينار خالل الفترة بني ١٩٩٠ و٢٠٠٠، 
فيما بلغت املصروفات بني عام ٢٠٠٠ 

و٢٠٢٠ نحو ٣١٨٫١٢ مليار دينار.
بينما بلغت إجمالي املصروفات 
واملخصصات بامليزانية خالل فترة 
٣٠ عامــا نحو ٤١٧٫٣٩ مليار دينار، 
مقســمة على ٤٩ مليار دينار خالل 
الفترة بني اعوام ١٩٩٠ و٢٠٠٠، فيما 
بلغــت املصروفــات واملخصصات 
بالفترة بني عام ٢٠٠٠ و٢٠٢٠ نحو 

٣٦٨٫٣٨ مليار دينار.

أبرز أرقام ميزانية الكويت خالل ٣٠ عامًا (باملليار الدينار)
املبالغ احملولة إلى 
احتياطي األجيال

الفوائض 
والعجوزات املالية

إجمالي 
اإليرادات

إجمالي 
املصروفات

املصروفات 
واملخصصات

بالفترة من 
١٩٩٠-٢٠٠٠

 ٢٨٫٦٧٤٦٫١٤٤٩(٢٠٫٣٣)٢٫٨٦

بالفترة من 
٢٠٠٠-٢٠٢٠

 ٣٦٨٫٣٨ ٣١٨٫١٨ ٣٦٨٫٨٩ ٤٫٢٩ ٥٠٫٢٠

٤١٧٫٣٨ ٣٦٤٫٣٢ ٣٩٧٫٥٦ (١٦٫٠٤)٥٣٫٠٦ اإلجمالي
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«كامكو إنفست»: ٣٫٩ مليارات دينار إجمالي األصول املدارة
أعلنت شركة كامكو إنفست، 
عن بياناتها املالية للسنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، 
حيث حققت الشركة خسائر 
صافية بلغت ٢٫٧ مليون دينار 
(خسارة السهم ٧٫٨٥ فلوس)، 
مقابــل أرباح صافية بقيمة ٣ 
ماليني دينار في ٢٠١٩ (بربحية 
ســهم ١٢٫٤٧ فلســا)، مشيرة 
الــى أن النتائج املالية تأثرت 
بخسائر غير محققة وبجائحة 
ڤيروس كورونا التي أسفرت 
عن تعطيل اجلهات احلكومية 
والقطاعات اخلاصة واالقتصاد 

منذ مارس ٢٠٢٠.
وقالــت الشــركة في بيان 
صحافــي، ان تباطــؤ األعمال 
منذ مارس ٢٠٢٠ كان له تأثير 
ســلبي على إيرادات الرسوم 
والعمــوالت الــذي انخفــض 
بنســبة ٢١٫٤٪ مقارنــة بعام 
٢٠١٩ ليصــل إلــى ١٥ مليون 
دينار في ٢٠٢٠، وعلى الرغم من 
التحديات غير املسبوقة واملناخ 
الســلبي وتباطؤ األعمال، إال 
أن الشركة استمرت في تقدمي 
اخلدمات للعمالء دون انقطاع 
وقامت بتوزيــع أرباح نقدية 
للمســاهمني عن العــام ٢٠١٩ 
بقيمــة ١٫٧ مليــون دينار في 

يونيو ٢٠٢٠.

وجنحــت الشــركة فــي 
اســتقطاب أكثــر مــن ٦٢٣ 
مليون دوالر استثمارات في 
عدد من املنتجات والصفقات، 
وتوزيع حوالــي ٤٩ مليون 
دوالر للعمــالء (توزيعــات 
رأس املــال والدخل) كما مت 
شــراء عقارات مدرة للدخل 
في الواليات املتحدة األميركية 
واململكة املتحدة ليرتفع حجم 
األصول العقارية املدارة إلى 

االستثمارات املصرفية في لعب 
دور املدير الرئيسي املشترك 
لســتة صفقــات في أســواق 
الدين، صفقتني إقليميتني و٤ 
صفقات محلية، مببلغ إجمالي 
يعادل ٢٫٦ مليــار دوالر، كما 
لعــب الفريق دور مستشــار 
البيــع احلصــري ملجموعــة 
طبية في مصر وطرح مبادرة 
استراتيجية ملساعدة الشركات 
على االستجابة لألزمة احلالية. 

خدمات التداول اإللكتروني.
وعالوة على ذلك، متكنت 
كامكو إنفست من ترشيد قاعدة 
تكاليفهــا، حيــث انخفضــت 
املصاريف العمومية واإلدارية 
بنسبة ٢٦٫٥٪ في ٢٠٢٠ لتصل 
إلى ١٤٫٣ مليون دينار، نتيجة 
لعــدد مــن اإلجــراءات التــي 
الشــركة لترشــيد  اتخذتهــا 
نفقاتهــا التشــغيلية ملواكبة 
ظــروف الســوق واســتكمال 
اســتراتيجية الشــركة بعــد 

االندماج.
كما خفضت الشركة إجمالي 
التزاماتهــا مبقدار ٣٫٨ ماليني 
دينار، بانخفاض بنسبة ٥٫٥٪، 
لتصل إلى ٦٤٫٨ مليون دينار 

في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.
وتتمتع الشركة مبركز مالي 
قوي وبحقوق مساهمني بلغت 
٥٠ مليــون دينــار كما في ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢٠ وبتصنيــف 
ائتمانــي طويــل األجــل عند 
مســتوى «BBB» وتصنيــف 
قصيــر األجل عنــد «A٣» مع 
نظرة مستقبلية مستقرة من 
قبل كابيتال انتليجنس في آخر 
مراجعة لها في يونيو ٢٠٢٠.

وفي معــرض حديثه عن 
النتائــج املالية قــال الرئيس 
التنفيــذي للشــركة فيصــل 

أكثر من ١٫١ مليار دوالر.
كمــا مت التخــارج بنجاح 
من اســتثمارين عقاريني في 
الواليــات املتحــدة األميركية 
لصالح العمالء بعوائد فاقت 
العوائد املســتهدفة، واستمر 
فريــق إدارة أصــول احلاالت 
اخلاصة في إجراء مفاوضات 
مع عدد من األطــراف لتنفيذ 
تخارجات نيابة عن العمالء.

وخالل السنة، جنح فريق 

كما حازت كامكو إنفست على 
جائــزة «أفضل بنــك اندماج 
واستحواذ في الشرق األوسط 
- ٢٠٢٠» من مؤسسة جلوبال 

فاينانس املعتمدة دوليا.
واســتمر ذراع الوســاطة 
املالية، شركة األولى للوساطة 
املاليــة، فــي تقــدمي خدماته 
انقطــاع مــع  للعمــالء دون 
ارتفاع في احلصة الســوقية 
واســتقطاب عمــالء جدد في 

صرخوه: «لقد تأثرت النتائج 
بخسائر غير محققة، ونحن في 
وضع جيد ميكننا من االستفادة 
مــن األداء اإليجابي للســوق 
والتعامــل مع الظــروف غير 
املتوقعة في حال اســتغرقت 
عــودة احلياة إلــى طبيعتها 
وقت أكثر من املتوقع. وعلى 
الرغم من الظروف االقتصادية 
والتشغيلية الصعبة، فقد متكنا 
من تعزيــز مركزنا املالي من 
خالل تعزيز أصولنا السائلة 
التزاماتنا  وتخفيض إجمالي 
وترشيد املصاريف التشغيلية 
واألهم مــن ذلك احلفاظ على 
مستوى الدخل املتكرر القائم 

على الرسوم».
وأضــاف: «لقــد متكنا من 
توقيــع عقود جديــدة وإنهاء 
عــدد مــن الصفقــات بنجاح 
واســتقطاب عمالء جدد. لقد 
قمنــا أيضا بتســريع وتيرة 
الرقمي مــع ضمان  التحــول 
استمرارية أنظمتنا وعملياتنا 
احلالية بالعمل عن بعد وخدمة 
عمالئنــا. ســنواصل مراقبة 
االجتاهات اجلديدة والتغيرات 
السلوكية التي ستؤدي حتما 
إلــى صياغة معاييــر جديدة 
وفرص استثمارية بعد التغلب 

على األزمة احلالية».

٢٫٧ مليون دينار خسائر العام املاضي.. وصرخوه: وضع الشركة جيد  ومتكنا من تعزيز مركزنا املالي وتخفيض االلتزامات وترشيد املصاريف

فيصل صرخوه

وفي نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، 
بلغ إجمالي األصول املدارة ٣٫٩ 
مليــارات دينــار (١٢٫٩ مليار 
دوالر)، وواصلــت صناديــق 
األسهم واحملافظ املدارة حتقيق 
أداء فاق أداء مؤشرات القياس 
اخلاصــة بهــا ومت حصول ٣ 
صناديق تديرها الشركة على 
جوائز مــن ريفينيتيف ليبر 
لعام ٢٠٢٠ تقديرا ألدائها املميز 

واملستمر.
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«أرابيان بيزنس» تختار 
طالل العجمي بقائمة أقوى 

الشخصيات العربية في ٢٠٢١

اختــارت مجلة «اربيان بيزنس» رجل األعمال طالل 
العجمي، الرئيس التنفيذي لشــركة «ڤي اي ماركتس» 
وعضو مجلس ادارة الوســيط العاملي «ون فايننشــال 
ماركتس» العاملية، من ضمن الشخصيات العربية االكثر 
تأثيرا في العالم لعام ٢٠٢١ لكونه شخصية استثنائية 
فــي عالم اســواق املال والتــداول باالضافــة الى رؤيته 

االقتصادية العاملية.
وقالت املجلة ان العجمي برز في عالم اسواق املال وهو 
متداول ومغامر بأفكاره ويسعى الى حتقيقها، مشيرة الى 
انه رجل اعمال كويتي مثابر وطموح بال حدود، وكانت 
بداية انطالق شركته «ڤي اي ماركتس» في عام ٢٠١٠ في 
الكويت واصبحت الشركة مالكة ملجموعة من الشركات 

في الوطن العربي وامتدت من اخلليج الى احمليط.
واوضحــت مجلة «ارابيان بيزنس» أن رجل االعمال 
طــالل العجمي املتخرج مــن جامعــة فيالدلفيا بدرجة 
البكالوريــوس، بدأ رحلته الناجحــة في مرحلة مبكرة 
اثناء وجوده في اجلامعة، حيث ادار شركتني صغيرتني 
مع ابناء عمومته واخوته، وعند عودته الى الكويت اراد 
حتقيق حلمه والعمل في شــركة اســتثمارية الكتساب 

املزيد من املعرفة.
وبعد ان شغل مناصب مختلفة في العديد من الشركات 
املالية، اســتفاد العجمي من خبرته كوسيط مالي، ومن 
هناك انطلق رائد االعمال الشاب واسس شركته «ڤي اي 
ماركتس»، التي توفر للمستثمرين في الكويت والشرق 
االوســط خدمة التــداول عبر االنترنــت واصبح املمثل 
الرســمي لشركة «ون فيننشال ماركتس» العاملية التي 
تأسست في لندن عام ٢٠٠٧ والذي بدوره اصبح عضوا 

في مجلس ادارتها.

طالل العجمي

«املتحد» يتوج الرابحني في «احلصاد اإلسالمي»
مع االلتزام التام بكل اإلرشادات الوقائية 
مــن اجلهــات الصحية، قــام البنك األهلي 
املتحد يوم األربعاء املاضي بإجراء السحب 
األسبوعي على جوائز احلصاد اإلسالمي، 
حساب السحب على اجلوائز اإلسالمي األول 
في الكويت واحلاصل على «جائزة أفضل 
برنامج ادخار في الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلة بانكر ميدل إيســت املرموقة، وذلك 
نظرا للعديد من املميزات التي ينفرد بها، 
حيث يقدم لعمالئه ما يزيد على ٧٥٠ جائزة 
سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة اآلالف 

من الرابحني من سعداء احلظ.
وأسفر السحب عن حصول ٢٠ فائزا على 
١٠٠٠ دينار لــكل منهم وهم: فاطمة محمد 
هادي، نهار تريحيب الديحاني، أحمد حامد 
بوعركي، عادل عبداهللا الدغيشم، كانثيالثا 
ويرابولــي موهانديراماجي، ناصر محمد 
املضف، محمد مناحي العصيمي، فرج اهللا 
يداللهي، أحمد عبداهللا الشرقاوي، صالح 
أحمد حسن، وضحة مطلق الهاجري، محمد 
عبد السيد محمد، حسني حسن سلمان، رمي 
ســالم العنزي، أميرة عبداحلميد القالف، 
هنــد إبراهيم عبدالعزيــز، ورثة املرحوم 
خالد محمد الياســني، توكاكز الزلو، أسلم 

علي روماني، ووفاء محمد األربش.
كما قام البنك األهلي املتحد يوم األربعاء 

املوافق الرابع والعشرين من فبراير املاضي 
بإجراء سحب األفضلية على جوائز احلصاد 
اإلسالمي وأسفر السحب عن حصول الرابح 
عبداهللا عبدالعزيز الدوسري على ٢٥ ألف 

دينار.
واجلدير بالذكر، أن سحوبات احلصاد 
تتضمن العديد من اجلوائز التي من بينها 
جائــزة قيمتها ١٠٠ ألــف دينار في كل من 
العيديــن. وتبقى اجلائزة الربع ســنوية 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار أهم ما يطمح 
إليه العمالء لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم. 
كذلــك تقــدم جوائــز احلصــاد ٢٠ جائزة 

أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح.

املستشار الكويتي

السحب من
«احتياطي األجيال»..

لن يحل مشكلة العجز!
Abumishari١@yahoo.com

د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار اقتصاد وموارد بشرية

أحال مجلس الــوزراء إلى مجلس األمة 
مرسوم رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ بإحالة مشروع 
القانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون 
رقم ١٠٦ لســنة ١٩٧٦ في شــأن احتياطي 
األجيال القادمة، ويجيز املشروع أخذ مبلغ 
من احتياطــي األجيال القادمة ال يتجاوز ٥ 
مليارات دينار سنويا ملواجهة أي عجز يطرأ 

على االحتياطي العام للدولة.
قبل عام ٢٠١٤ كانت لدينا فوائض وصلت 
بني ١٨ و١٩ مليار دينار بسبب أسعار النفط 
وإيراداتها مقابل حجم مصروفات امليزانية، 
وبعد عام ٢٠١٤ بدأت أسعار النفط باالنخفاض 
الى ٣٠ و٤٠ دوالرا، بعد أن كانت ما يعادل 
١٠٠ دوالر للبرميــل، ولذلك بدأت احلكومة 
امليزانية السنوية  النفط في  بتقدير أسعار 

ما بني ٤٠ و٤٥ دوالرا.
ولكن أســعار النفط تعدلت الى ٥٠ و٦٠ 
دوالرا للبرميل خالل نهاية ٢٠٢٠ وبداية ٢٠٢١، 
وال يزال هناك عجز في امليزانية ألن اعتمادنا 
الوحيد على النفــط مع أن منذ ٢٠١٤ كانت 
هناك توجهات مبصادر دخل بديلة وإصالح 
اقتصادي، ولكن ولألسف لم يتم تطبيق شيء 
وبحلول أزمة كورونا زادت املصروفات وزاد 
العجز ولهذا اقترحت احلكومة بالسحب من 
صندوق األجيال القادمة حلل مشكلة العجز.

وقــد مت طرح مقترحــات من احلكومة 
والقطاع اخلاص ومجلس األمة ملصادر دخل 
بديلة منذ سنوات وذكرت في مقاالتي منذ 
عام ٢٠١٤ بعد انخفاض أسعار النفط، وبدأت 
احلكومة تصرح بأن هناك عجزا في امليزانية 
باملليارات من الدينار الكويتي، ونشرت مرة 
أخرى مقاال عن تنويع مصادر الدخل وحلول 

لعجز امليزانية عام ٢٠١٨.
ولكن ولألســف لم يتم شيء من هذه 
املقترحات واإلصالحات االقتصادية ألن ما 
عندنا اهتمام وال تفكير جدي مبا سنواجه 
مستقبال من مشــاكل مالية، وكانت هناك 
اهتمامات وأولويات مصالح شخصية ملتنفذين 
وفاسدين من بعض املسؤولني في احلكومة 
ومن خارجها وظهرت سرقة املال العام واضحة 

أثناء أزمة كورونا.
ولذلك احلل ليس بســحب مليارات من 
صندوق األجيال القادمة، ولكن بوقف الهدر 
وترشيد اإلنفاق وإيجاد مصادر دخل بديلة 
مثل الضرائب على الشــركات والشــراكة 
العام واخلاص واخلصخصة  القطاعني  بني 
والصناعات التحويلية واســتخدام الطاقة 
املتجددة والبديلة واالستثمارات اخلارجية، 
وأهم شيء االطالع على جتارب دول أخرى 
بدأت في مصــادر دخل بديلة وجنحت في 

ذلك مثل السعودية واإلمارات.
كمــا يجب وقف التمويــالت املمنوحة 
لدول أخرى من الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصاديــة والصنــدوق العربي لإلمناء 
االقتصادي لفترة، حتى حتل الكويت مشكلة 
العجز املالي وينتعش االقتصاد احمللي واملطالبة 
بتحصيل من الدول املديونة التي أقرضتها 
الكويت ماليني الدينار الكويتي منذ سنوات 

ولم تسددها حتى اآلن.
وأيضا استرداد املاليني املسروقة من املال 
العام منذ ســنوات وال يزال السارقون منهم 
خــارج الكويت ومنهم في داخل، حيث أخذت 
وقتا طويال في اإلجراءات القانونية ألن هناك 
متنفذين يحاولون تأخير وتعطيل هذه اإلجراءات.

اجلمعة: «ريادة األعمال التنموية» تقترح
«خارطة استثمارية» لتطوير املشاريع الصغيرة

قالــت رئيســة جمعيــة 
ريادة األعمال التنموية غدير 
اجلمعة ان وباء كورونا أصبح 
يشكل تهديدا اقتصاديا كبيرا 
القطاعــات االقتصادية  لــكل 
ســواء بطريقــة مباشــرة أو 
غير مباشــرة، وفــي مقدمتها 
القطاعان الزراعي والصناعي.
ان  اجلمعــة  وأضافــت 
جمعية ريادة األعمال التنموية 
انطلقت مع مختلف شركائها 
بعمل اســتراتيجية للخارطة 
االستثمارية الوطنية لتطوير 
قطــاع املشــاريع الصغيــرة 
واملتوسطة تعتمد على قاعدة 
بيانات شاملة ومتكاملة، وهي 
مبنزلــة خطــوة مهمــة جــدا 
لتمكني املؤسســات الصغيرة 
واملتوسطة والشركات الكبري.

وأوضحت ان هذه اخلارطة 
تعد مرجعا يعتمد عليه رواد 
األعمــال لتحديــد املشــاريع 
االستثمارية التي متثل فرصا 
لهــم في املســتقبل فــي كافة 
القطاعات االقتصادية، وذلك 
عن طريق وضع خطة لتعزيز 
املشــروعات الريادية وتقدمي 
املزيد من االستشارات والبرامج 

االســتثمارية  «اخلارطــة 
للدولة» يســاهم فــي تعزيز 
التنمية املستدامة واملتوازنة 
للكويــت وتطويــر االقتصاد 
الوطني وزيادة الناجت احمللي 
اإلجمالــي مــن خــالل حتفيز 
البيئــة االســتثمارية وجذب 
النوعية ونقل  االســتثمارات 
التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم 
وتقليــل  املعرفــة  اقتصــاد 
االعتماد علــى النفط. وتأتي 
هذه اخلطوة أيضا ضمن رؤية 
٢٠٣٥ من خالل االنفتاح الدولي 
واســتهداف األسواق العاملية 
وجذب املشاريع االستثمارية 

الضخمة إلى الدولة.
ورأت اجلمعــة ان أهميــة 
اخلارطة االستثمارية للقطاع 
الزراعــي تكمــن فــي تعزيز 
األمــن الغذائي وتكريس مبدأ 
االكتفاء الذاتي ودعم التنمية 
احمللية في الكويت، وتكثيف 
اجلهود املبذولــة للبحث عن 
العديد من األســواق لتصدير 
املنتجــات، وتنويــع مصادر 
الدخل لألنشــطة االقتصادية 
املختلفة، كمــا تكمن أهميتها 
فــي تنظيــم سالســل اإلمداد 

مناطق مبختلف تخصصاتها 
لالســتثمار  جاذبــا  مركــزا 
احمللي واألجنبي فيها، ودعم 
االســتخدام والتوزيع األمثل 
املتاحة،  للموارد االقتصادية 
وترويــج فــرص االســتثمار 
احمللــي داخليــا وخارجيــا، 
وتزويد املستثمرين وأصحاب 
رؤوس األموال بأفكار ومشاريع 
إنتاجيــة خالقــة ومميزة من 
خالل دراسة مبنية على حقائق 
وبيانــات للمزايا التنافســية 

اخلاصة بكل قطاع بالدولة.
مشــروع  ان  وذكــرت 

التدريبية والتسويقية، وإقامة 
مشــاريع توفــر فــرص عمل 
تنســجم مع رؤية وتوجهات 
الكويــت ٢٠٣٥ في دعم ريادة 
األعمال واملشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، ونقلة نوعية في 
التنموية، واحلرص  املسيرة 
على ترسيخ العدالة االجتماعية 
في توزيع مكتسبات التنمية 
التنافســية  امليــزات  وفــق 
والتفاضلية في مناطق الدولة 
ومبا يحقق التنمية املستدامة 
مبختلف أبعادها، واستقطاب 
االستثمارات ودعم االقتصاد 
الوطنــي. وأشــارت اجلمعة 
إلى ان اخلارطة االستثمارية 
تهــدف إلى حتديــد جملة من 
الفرص االستثمارية التنموية 
والريادية صغيرة ومتوسطة 
احلجم في مختلف القطاعات 
االقتصادية ذات فرص النمو 
العالــي، واملولــدة لفــرص 
امليــزات  عمــل تتــواءم مــع 
النســبية والتنافســية لــكل 
قطــاع وانســجامها مع رؤى 
واستراتيجيات البعد التنموي 

فيها.
إلــى جعــل  كمــا تهــدف 

الغذائي، باإلضافة إلى تقليل 
القيود املفروضة على اخلدمات 

اللوجستية.
اجلمعــة  أشــارت  كمــا 
إلــى ان هنــاك أهميــة أخرى 
للخارطــة االســتثمارية فيما 
القطــاع الصناعــي  يخــص 
والتــي تتمثــل في مســاعدة 
املستثمرين في التعرف على 
الفرص االستثمارية املتاحة، 
ومســاعدة متخذي القرار في 
اتخاذ قرارات سليمة مدعومة 
برؤية واضحة حول اإلمكانات 
واملقومات التنافسية، باإلضافة 
إلى املساهمة في تبوؤ الكويت 
مكانــة متميــزة على خريطة 
االستثمار العاملي. كذلك تأتي 
أهميــة اخلارطــة فــي إتاحة 
فرصة عمل مباشرة توزع على 
القطاعات الصناعية املختلفة، 
وتشمل كافة أحجام الصناعة، 
الصغيرة واملتوسطة ومتناهية 
الصغر والكبرى، وإعطاء فكرة 
للمستثمر األجنبي عن املجتمع 
الصناعي بالكويت، وأخيرا سد 
الســوقية وترشيد  الفجوات 
الواردات وزيادة القيمة املضافة 

للمنتجات احمللية.

غدير اجلمعة

الفارس: الكويت تؤيد متديد تخفيضات إنتاج النفط لشهر إضافي
اتفقت «أوپيك» وحلفاؤها 
على متديد تخفيضات إنتاج 
النفط ملدة شــهر حتى نهاية 
أبريــل، مــع منــح روســيا 
اســتثناءات  وكازاخســتان 
بســيطة، وذلك بعــد اإلقرار 
بأن تعافي الطلب من جائحة 
ڤيروس كورونا مازال هشــا 
رغم زيــادة ســعر النفط في 
اآلونــة األخيرة. وأثنى وزير 
النفط ووزير التعليم العالي 
د.محمــد الفــارس، في كلمته 
أثنــاء االجتماع علــى مبادرة 
الســعودية بخفــض إنتاجها 
بشــكل طوعي خالل شــهري 
فبراير ومارس، وعلى اجلهود 
واملشــاورات والتــي قادتهــا 
اململكة بشكل مكثف مع روسيا 
ومع بقية الدول املشاركة في 

اتفاق «أوپيك+».
وأشاد د.الفارس من خالل 
بيان صحافي صادر عن وزارة 
النفــط بجهود جميــع الدول 
التي ســاهمت فــي تخفيض 
اإلمــدادات في أســواق النفط 
األمر الذي شجع على استمرار 
الســحوبات املتواصلــة مــن 
النفطي  الفائــض باملخــزون 

وإعادة االستقرار لألسواق. 
كما أشار الى جهود الكويت 
والتي أثبتت من خالل التزامها 
الكامل فــي تخفيض إنتاجها 

وجهود «أوپيك+» الستعادة 
التوازن لألسواق، ولذلك على 
دول «أوپيــك+» أخذ احليطة 
واحلذر في الظروف الراهنة، 
وذلك الى ان تشــهد األسواق 
حتسنا واضحا وملموسا في 
تعافي الطلــب مبا يصب في 
مصلحة اجلميــع والصناعة 
النفطيــة. وبنــاء علــى ذلك، 
أيدت الكويت القرار التوافقي 
الذي مت التوصل إليه بتمديد 
التخفيضات احلالية باإلنتاج 

الــوزراء الروســي ألكســندر 
نوفاك، وبلداهما حجرا الزاوية 
ملجموعــة «أوپيــك+»، علــى 

توخي احلذر.
وقال األمير عبدالعزيز بن 
سلمان «الضبابية التي تكتنف 
وتيرة التعافي لم تنحســر.. 
أعاود احلث على توخي احلذر 

واليقظة».
واتفــق معــه فــي الــرأي 
نوفــاك الــذي قال ان ســوق 
النفط لم تتعاف تعافيا كامال 
وان إصابات ڤيروس كورونا 

مازالت تلقي بظاللها.
مــن  مصــدران  وذكــر 
«أوپيــك+» لـــ «رويترز» ان 
الســعودية عرضــت أيضــا 
مواصلة تنفيــذ تخفيضاتها 
الطوعية البالغة مليون برميل 
يوميا لشهر إضافي في أبريل.

ودفعت تلك األنباء أسعار 
النفــط مجــددا صــوب أعلى 
مســتوياتها في أكثر من عام، 
وارتفع برنت ٥٪ متجاوزا ٦٧ 
دوالرا للبرميل، إذ كانت السوق 
تتوقع أن تســمح «أوپيك+» 

بزيادة اإلنتاج.
وقالت مصادر بـ «أوپيك+» 
إنه سمح لروسيا برفع اإلنتاج 
١٣٠ ألف برميل يوميا في أبريل 
ولكازاخســتان بعشرين ألف 

برميل يوميا أخرى.

ملدة شهر إضافي خالل أبريل 
٢٠٢١. كمــا أشــاد د.الفــارس 
العربيــة  مببــادره اململكــة 
الســعودية باستمرار خفض 
إنتاجها طوعيا مبقدار مليون 
برميل يوميا خالل أبريل ٢٠٢١ 
والذي ســيدعم االستقرار في 

األسواق النفطية.
وفي الســياق نفسه، حث 
وزير الطاقة السعودي صاحب 
السمو امللكي األمير عبدالعزيز 
بــن ســلمان ونائــب رئيس 

«برنت» قفز ٥٪ متجاوزاً ٦٧ دوالراً للبرميل

صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمانوزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس

بالشــكل املطلوب مــع اتفاق 
خفض اإلنتاج والذي ساهم بال 
شك في حتسن ميزان العرض 
والطلب. وبني انه على الرغم 
من أجــواء التعافي والتفاؤل 
والتي حتيط باألسواق، إال «ان 
األسواق تواجه عامال ال منلك 
الســيطرة عليه وهو انتشار 
ڤيروس كورونا»، ومعه تشدد 
في إجراءات العزل واحلجر في 
بعض الدول، وهو األمر الذي 
قــد يؤثر علــى تعافي الطلب 

وزير الطاقة السعودي يحث على توخي احلذر واليقظة في سوق النفط
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تالحم دائم بني امللك والشعب في كل القضايا الوطنية

ثورة صناعية هائلة تشهدها اململكة املغربية خاصة في مجال صناعة جتهيزات السيارات ومحركات الطائرات

ربيع اململكة املغربية.. استثناء فريد ومنوذج ُيقتدى

نايف صنيهيت شرار

nayefshrar@hotmail.com

املغــرب دولــة ذات امتداد 
حضاري وتاريخي يزيد على 
١٥ قرنــا، شــأنها شــأن باقي 
دول املنطقة شــهدت تغيرات 
سياسية مهمة لعل أهمها تلك 
املتعلقة بالـ ٢٠ سنة األخيرة 
أي منذ اعتالء جاللة امللك محمد 
السادس العرش، حيث جتاوز 
املغرب عدة صعاب وحتديات، 
ليصبح اليوم منوذجا يقتدى 

به في الوطن العربي.
واملتتبــع للتطورات التي 
شــهدها املغرب خــالل الـ ١٠ 
ســنوات األخيــرة ســيلمس 
رؤيــة  هنــاك  أن  بالتأكيــد 
اســتراتيجية ملكيــة في كل 
املجــاالت، يترجمهــا التكامل 
الذي يجعل كثيرا من التقارير 
الصادرة من مراكز الدراسات 
الدوليــة، ســواء العربيــة أو 
الغربيــة، تتحــدث بإعجــاب 
كبير عن هــذا النموذج وعن 
املراحــل التــي قطعها املغرب 
خالل الـ ١٠ ســنوات األخيرة 
مقارنة بالعديد من الدول ليحق 
التفوق ديبلوماسيا  للمغرب 
واقتصاديــا مــن دون بترول 

وال غاز.
النمــوذج املغربي منوذج 
ناجح بكل امتياز بفضل حكمة 
وتبصــر جاللة امللــك محمد 
السادس ورؤيته ذات الطابع 
االســتراتيجي، كما ساهم في 
ذلك التالحــم الدائم بني امللك 
القضايــا  والشــعب فــي كل 
الوطنيــة واإلجمــاع حــول 

الثوابت واملقدسات.
ويعتبر دستور ٢٠١١ محطة 
متقدمة أرست لعهد جديد على 
كافة املستويات حيث جاء هذا 

وجعلهــا موروثا مييزها عن 
باقي دول املنطقة.

هكذا استجاب جاللة امللك 
لنداء الشعب من أجل تعديل 
التنميــة  الدســتور وجعــل 
البشرية ومحاربة الفقر ضمن 
األولويات خالفا لدول أخرى 
واجهت مطالب الشعوب بالقمع 
فكانت النتيجــة أنها مازالت 
تتخبــط في عدم االســتقرار 
وغليــان جعلها برميل بارود 
قابل لالنفجار في أي حلظة.

إذن بفضل تلك اإلصالحات 
يتوقــع الكثيــرون أنه خالل 
القليلــة املقبلــة  الســنوات 
ســيكون املغرب فــي مصاف 

االستراتيجية أضحت في بضع 
سنوات أكبر ميناء للبضائع 
في أفريقيا، كما متكنت اململكة 
من تكريــس ريادتهــا كأكبر 
ميناء ملعاجلــة احلاويات في 
البحر األبيض املتوسط، وقد 
تضاعفت طاقة امليناء اإلجمالية 
ألكثــر من ٣ مــرات في ظرف 
وجيز وبقدرة استيعابية تصل 
إلى ماليني احلاويات والركاب، 
إلى جانب كونه قطبا صناعيا 

ملئات الشركات الصناعية.
كما شــهدت شبكة الطرق 
فــي املغرب تطــورا ملحوظا 
إذ زادت بنســبة ٦٠٪، حيــث 
يتمكن الســكان من الوصول 

املرحلة األولــى عبر املخطط 
الرامي لتطوير القطاع السككي 
باملغرب وفق املعايير الدولية. 
وبفضل الرؤية االستشرافية 
للعاهل املغربي يتموقع املغرب 
ضمن خارطــة البلدان األكثر 
إنتاجا للطاقة املتجددة، حيث 
أطلق امللك محمد السادس عدد 
من املشاريع الكبرى مفتتحا 
عــام ٢٠١٦ محطة نور إلنتاج 
الكهرباء والطاقة الشمســية 
فــي وزارات والتي تعد اليوم 
من املشاريع الضخمة للطاقات 
املتجددة وإحدى أكبر املنشآت 

الشمسية في العالم.
وبفضــل توجيهــات امللك 

الدول الكبــرى، حيث يعيش 
املغــرب ازدهــارا وتنمية في 
مختلف املجاالت تنمية توازيها 
نهضــة اقتصاديــة ويواكبها 

تعزيز البنيات التحتية.
ومن باب املثال ال احلصر 
نســرد بعضا مــن املنجزات 
التنموية املهمة التي شهدتها 
اململكة املغربيــة خالل العقد 
األخير، حيث جنــد كنموذج 
ينافس منجزات أوروبية بل 
ويتفوق عليها أحيانا، املركب 
املينائي طنجة املتوسط واحد 
من أهم املشاريع االقتصادية 
الكبــرى التــي أطلقهــا امللك 
محمد الســادس، هذه البنية 

إلى شــبكات الطرق السريعة 
التــي تربط املــدن فيما بينها 
كما تربطها باملطارات واملوانئ 
والتي تفــوق بالوقت الراهن 
١٨٠٠ كم من الطرقات السريعة 
املتماشية مع املعايير الدولية، 
ممــا أهــل اململكــة املغربيــة 
الحتالل املركز األول في شمال 
أفريقيا بفضل الطرق السريعة 
التي تتوافر فيها. وفي القطاع 
الســككي بــدأت أولى رحالت 
القطار فائق السرعة «البراق» 
الذي دشنه امللك محمد السادس 
في نوفمبــر ٢٠١٨ والذي يعد 
هو األول من نوعه في القارة 
األفريقيــة، ويعتبــر إطالقه 

الســادس أصبحــت  محمــد 
الطاقــات املتجــددة أولويــة 
لتطوير سياسة املغرب الطاقية 
واالعتماد على الطاقة الشمسية 
والريحية في مختلف مناطق 
املغرب، إســتراتيجية مكنت 
مــن انتقــال املغرب مــن بلد 
يعتمد بشكل كامل تقريبا على 
تلبية احتياجاتــه من النفط 
والغاز عن طريق االســتيراد 
ملنتج للطاقات املتجددة، هي 
اســتراتيجية قطاعية عديدة 
وضعها املغرب لتحقيق انفتاح 
اقتصادي ومنها مخطط تسريع 
التنمية الصناعية الذي برز فيه 
املغرب وفي مدة وجيزة كأحد 
الفاعلني في صناعة السيارات 
مــن خالل ارتفــاع الصادرات 
واستقرار شركات تعد مرجعا 
عامليا في صناعــة جتهيزات 
السيارات وكبريات مجموعة 
السيارات ومحركات  صناعة 
الطائرات في املغرب. كما متكن 
املغرب أيضا بفضل سياسته 
الصناعية من أن يصبح مصدرا 
أول ملنتجــات الطيــران على 

صعيد القارة األفريقية.
ونظرا ملناخ األعمال الذي 
تنعم به اململكة جنح املغرب 
خــالل الســنوات األخيرة في 
اســتقطاب مجموعات عاملية 
كبرى والتي ساهمت وتساهم 
في العجلة االقتصادية وتوفير 
فرص الشغل املباشرة وغير 

املباشرة.
إجنــازات اقتصادية مهمة 
تتواصل في مختلف النواحي 
وفي أكثر من قطاع، استطاع 
معها املغرب حتقيق استقرار 
مالي وتنمية اقتصادية لتغيير 
البــالد نحــو األفضل  مالمح 
وجتعله يتبوأ مراكز متقدمة 
ضمــن املؤشــرات التنمويــة 

بشمال القارة األفريقية.

حققت تقدماً كبيراً خالل السنوات الـ ١٠ األخيرة في كل املجاالت الديبلوماسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من دون بترول أو غاز
إحدى محطات إنتاج الطاقة املتجددة

امللك محمد السادس قريب دائما من الشعب

الدســتور في إطــار حتوالت 
العربيــة  عرفتهــا املنطقــة 
ككل، ولكن حكمة امللك محمد 
الســادس وتدخلــه اإليجابي 
وجرأته في التعامل مع األحداث 
جعلــه يتقــدم بخطــاب مهم 
للغاية خطاب (٩ مارس٢٠١١) 
والذي شكل انطالقة حقيقية 
فــي ورش إصالح دســتوري 
ومؤسساتي للمملكة املغربية، 
األمر الذي أســهم فــي تدعيم 
أسس دميوقراطية قوية ودعم 
احلقــوق واحلريــات وإقرار 
دميوقراطية تشاركية وتعزيز 
مبــادئ احلكامــة، واحتــرام 
التعدديــة الثقافيــة للمملكة 

املغرب  أصبح أحد الفاعلني في صناعة جتهيزات السيارات ومحركات الطائرات

دستور ٢٠١١ أرسى لعهد جديد.. وخطاب امللك في ٩ مارس٢٠١١ شّكل انطالقة حقيقية إلصالح دستوري ومؤسساتي للمملكة

املغرب حتول من االعتماد الكامل على استيراد النفط والغاز لتلبية احتياجاته إلى دخول خارطة البلدان املصدرة للطاقة املتجددة

بفضل الرؤية اإلستراتيجية والسياسة الصناعية للمملكة أصبحت املصّدر األول ملنتجات الطيران على صعيد القارة األفريقية

ميناء طنجة أصبح األكبر في أفريقيا بقدرة استيعابية تصل إلى ماليني احلاويات والركاب

التنمية البشرية ومحاربة الفقر تتصدر أولويات اململكة في سعيها نحو التطور

شبكة الطرق زادت بنسبة ٦٠٪.. وقطار «البراق» هو األول من نوعه في أفريقيا

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمني اخليرية.. قلعة للتراث العلمي الزاخر
نايف صنيهيت شرار

nayefshrar@hotmail.com

تتولى مؤسســة الشيخ 
محمد بــن صالــح العثيمني 
اخليريــة في عنيزة باململكة 
العربية الســعودية، شــرف 
القيام بواجب العناية بإخراج 
التراث العلمي الزاخر لفضيلة 
الشيخ العالمة محمد بن صالح 
العثيمــني، رحمــه اهللا، وقد 
سارت املؤسسة على املنهج 
املعتمــد من فضيلته في هذا 
الشأن، وهو توثيق وإخراج 
كامل تراث فضيلة الشــيخ، 
رحمه اهللا، وقد بلغت مؤلفاته، 
رحمه اهللا تعالى، ١٨٠ مؤلفا 
فيما يناهز ١٦٠ ألف صفحة في 
مختلف فنون العلوم الشرعية 

واللغوية.
ويصنــف تــراث فضيلة 
الشــيخ، رحمه اهللا، العلمي 

إلى قسمني:
٭ القســم األول: يحوي تلك 
املؤلفات التي حررها الشيخ 
ـ رحمــه اهللا تعالى ـ وكتبها 
بقلمه، وكذلك الكتب املطبوعة 
من الصوتيات التي صححها 
فضيلة الشــيخ، رحمه اهللا 

تعالى، بنفسه.
٭ القسم الثاني: آالف الساعات 
املســجلة صوتيا لدروســه 
العلمية ولقاءاته ومحاضراته.

ثم تطبق اخلدمات العلمية 

كما تقدم مؤسسة الشيخ 
اخليريــة جميع املســاعدات 
املمكنة لطلبة الدراسات العليا 
الذين سجلوا رسائلهم العلمية 
املاجســتير  لنيــل درجتــي 
والدكتوراه في اجلامعات داخل 
اململكــة العربية الســعودية 
وخارجهــا ممــن اختــاروا 
لرســائلهم مواضيع تتناول 
جوانــب مــن تراث الشــيخ 
العلمي ومنهجه واختياراته 
العلميــة وجهوده في نشــر 
إلــى اهللا  العلــم والدعــوة 
سبحانه وتعالى، وقد بلغ عدد 
األطروحات التي نوقشت ونال 
اصحابها الدرجــات العلمية 
حتى اآلن أكثر من ١٠٠ رسالة 
علمية في شتى فنون العلم 
املختلفة من التفسير والعقيدة 
وأصول الفقه واللغة العربية 
وغير ذلك، وميكن االطالع على 
القائمــة من خــالل التواصل 
مع القســم العلمي من خالل 
info@ :البريــد اإللكترونــي

binothaimeen.com
مشروع احلقائب العلمية

وتقوم املؤسسة وبالتعاون 
مع بعض اجلهات املانحة في 
دعم توزيع حقائب علمية من 
مؤلفات فضيلة الشيخ، رحمه 
اهللا تعالى، على طلبة العلم 
الوافدين الذين حصلوا على 
منح دراســية في اجلامعات 
السعودية، حيث بلغت هذه 

زاد املسلم وحقيبة رسائل في 
العقيدة واحلقيبة الرمضانية 
وحقيبة احلاج، ومؤخرا قامت 
املؤسسة وبرعاية كرمية من 
(وقف خولة اجلسار) بتنفيذ 
حقيبة املسلمني اجللد باللغة 
االندونيسية وقد بلغت هذه 
احلقائب ما يزيد على ٣٦ ألف 

حقيبة.

هذا التطبيق خاص بشرح 
فضيلة الشيخ العالمة محمد 
بن صالــح العثيمني، رحمه 
اهللا، على منت زاد املســتقنع 
(٦٥٠ ســاعة صوتيــة) وقد 
مت فيــه العمل على فهرســة 
موضوعيــة كاملــة جلميــع 
املادة وعرضها حسب الكتب 
أو  الفقهيــة  أو االختيــارات 
حسب أســئلة الدروس، وقد 
مت إصدار هذا التطبيق برعاية 

وقف الفهد.
٣ـ  تطبيق فتاوى الشيخ ابن 

عثيمني
يحتــوي التطبيــق على 
مــا يزيد علــى ١٠٠٠٠ فتوى 
متنوعة في كل أبواب الفقه، 
وقد القى التطبيق إقباال كبيرا 
من جميع فئات املجتمع ومن 
جميــع دول العالــم نظرا ملا 
يحتويــه مــن فتــاوى متس 
حيــاة املســلم، ويحتــوي 
التطبيق على فتاوى نور على 
الدرب ولقاءات الباب املفتوح 
واللقاءات الشــهرية، وقد مت 
إصدار هــذا التطبيق برعاية 

كرمية من وقف املوسي.
 النشر اإللكتروني ومواقع التواصل

تولــي املؤسســة مواقع 
التواصل االجتماعي واملوقع 
االلكتروني لفضيلة الشيخ، 
رحمــه اهللا، اهتماما خاصا، 
لــذا قامت املؤسســة مؤخرا 
بتدشني نســخة مطورة من 

احلقائــب املوزعة مــا يربو 
على ٤٠٥ حقائب خالل العام 
املاضي بقيمة إجمالية تقدر 

بـ٢٠٢٥٠٠ ريال.
كمــا مت تنفيــذ عــدد من 
التــي  الدعويــة  احلقائــب 
تســتهدف فئــات معينــة أو 
مواســم معينــة مــن العام، 
كحقيبة املرأة املسلمة وحقيبة 

كما قامت املؤسسة وبدعم 
سخي من أحد الداعمني بتزويد 
عدد كبير من املراكز اإلسالمية 
حول العالم بنسخة كاملة من 
تراث فضيلة الشيخ، رحمه 
اهللا، وقد مت توزيع ما يقارب 
٩٠ مكتبة كاملة على ٩٠ مركزا 
إسالميا حول العالم حتى اآلن.

 تطبيقات الهواتف الذكية

الكبيرة  نظــرا لألهميــة 
لتطبيقات الهواتف الذكية، فقد 
حرصت مؤسسة الشيخ محمد 
بن صالح العثيمني اخليرية - 
ومنذ فترة طويلة على إصدار 
العديد من تطبيقات الهواتف 

الذكية والتي منها:
١- تطبيق مؤلفات الشيخ ابن 

عثيمني: 
يعــد التطبيــق مبنزلــة 
إلكترونيــة لعرض  منصــة 
وبيع مؤلفات الشيخ، رحمه 
اهللا، بسعر زهيد، ويعد أحد 
البدائل االقتصادية للحصول 
علــى مؤلفــات الشــيخ ابن 
عثيمني، رحمه اهللا، وقد دشنه 
صاحب السمو امللكي األمير 
الدكتــور فيصل بن مشــعل 
بــن ســعود بــن عبدالعزيز 
أميــر منطقــة القصيــم يوم 
الثالثــاء ١٤٤٠/٨/٢٥هـ ويعد 
التطبيــق موســوعة علمية 
شاملة ملؤلفات الشيخ، رحمه 

اهللا، كافة.
٢ـ  تطبيق شرح زاد املستقنع:

بوابــة فضيلة الشــيخ على 
www. العامليــة:  الشــبكة 

binothaimeen.net
وتشــتمل البوابــة علــى 

اآلتي:
١ ـ املوقــع العلمــي لفضيلة 
الشــيخ محمــد بــن صالــح 
العثيمني - رحمه اهللا تعالى 
ـ ويحتوي على جميع التراث 
العلمي لفضيلة الشيخ، من 
الدروس واخلطب واحملاضرات 
والفتــاوى وعددها (١٣٥٠٨) 
فتوى، وكتب بعضها مترجم 

إلى لغات أخرى.
٢ـ  موقع مؤسسة الشيخ محمد 
بن صالح العثيمني اخليرية، 
التعريــف  ويحتــوي علــى 
باملؤسسة وأهدافها وخدماتها، 
إضافة إلى أخبارها وأنشطتها 
ومشروعاتها، ومشاهدة البث 
املباشر لدروس جامع الشيخ 
ابن عثيمنيـ  رحمه اهللا تعالى 
ـ في محافظة عنيزة، والذي 
يقــوم عليه نخبــة من كبار 
طالب فضيلة الشيخـ  رحمه 

اهللا تعالى.
٣ ـ موقــع قناة ابــن عثيمني 
الفضائيــة، ويحتــوي على: 
منهج القنــاة وخريطة البث 
الشــهرية، مــع ربطها بالبث 
املباشر في موقع القناة على 
اليوتيوب، وكذلك أرشــيف 
القناة لألشهر السابقة ليسهل 
رجوع طالب العلم إليه في أي 

وقت وأي مكان.

القســمني  لــكال  التكميليــة 
السابقني، من مراجعة لغوية، 
وضبط املشكل من العبارات، 
وتخريج األحاديث النبوية، 
وعــزو أقــوال أهــل العلــم، 
وعزو أبيات الشعر، ووضع 
الفهارس املتنوعة، من فهرسة 
لآليــات واألحاديث والفوائد 
العلمية والفهرس املوضوعي 

التفصيلي للكتاب.
رعاية شؤون طلبة العلم

تواصل مؤسســة الشيخ 
محمد بــن صالــح العثيمني 
اخليرية وبالتعاون مع مركز 
الدعــوة واإلرشــاد بعنيــزة 
رعايتها لشؤون طلبة العلم 
في جامع الشيخ ابن عثيمني، 
رحمه اهللا، من خالل الدروس 
اليومية طــوال العام وكذلك 
من خالل اليوم العلمي الذي 
يعقد بصفة دورية كل شهر 
إضافة إلى الدورة العلمية التي 
تعقد صيف كل عام، وتقوم 
املؤسســة بتأمني احتياجات 
الطلبــة من الكتــب واملتون 
واإلعاشة واإلسكان واملكافآت، 
ويقوم بالتدريس فيها كل من 

املشايخ:
ـ األستاذ الدكتور عبدالرحمن 

بن صالح الدهش. 
ـ واألستاذ الدكتور خالد بن 

عبداهللا املصلح.
ـ واالستاذ الدكتور سامي بن 

محمد الصقير.
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تنازالت تفتح باب استئناف الديبلوماسية النووية بني الغرب وإيران
عواصم ـ وكاالت: بدأت 
سياسة التنازالت املتبادلة 
تؤتــي ثمارهــا مبا يشــبه 
االنفراج في األزمة النووية 
املتفاقمة بني ايران والغرب 
النــووي،  حــول االتفــاق 
اذ وبعد موافقــة الترويكا 
األوروبية (فرنسا وأملانيا 
إلغــاء  وبريطانيــا) علــى 
مشــروع قرارهــم ضدهــا 
أمام الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، وافقت طهران على 
عقــد «اجتماعــات تقنية» 
مــع الوكالــة، بحســب ما 
أعلن مديرها العام رافائيل 

غروسي. 
وتزامــن ذلك مع حديث 
مصدر ديبلوماسي فرنسي 
عــن إعطاء إيران إشــارات 
مشــجعة في األيام القليلة 
املاضية بشــأن اســتئناف 
النوويــة  الديبلوماســية 
غيــر  محادثــات  وبــدء 
رســمية. وأضاف املصدر، 

التــي عثر عليها في مواقع 
قدمية سرية وغير معلنة.

وأضــاف فــي مؤمتــر 

الصيف أو قبل ذلك»، مضيفا 
أن أول اجتماع سيكون في 
إيران أوائل أبريل وأنه يأمل 

للمجلس.
وأكد البيان أن واشنطن 
كغيرها من أعضاء مجلس 
الوكالة ســتعمل  محافظي 
على تقييم وجهات نظرها 
التالية  بشــأن اخلطــوات 
للمجلس «وفقا ملا إذا كانت 
إيــران ســتنتهز الفرصــة 
الســانحة أمامهــا ملعاجلة 
مخــاوف الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية بشكل نهائي 

وموثوق».
وكانت القوى األوروبية، 
وجميعها أطراف في االتفاق 
النووي املبرم عــام ٢٠١٥، 
تسعى لكي يتبنى مجلس 
محافظــي الوكالــة التابعة 
لألمم املتحدة الذي يضم ٣٥ 
دولة، قرارا خالل اجتماعه 
ربع السنوي هذا األسبوع 
يعبر عن القلق إزاء انتهاكات 
إيــران األخيــرة لالتفــاق 
ويطالبهــا بالتراجع عنها. 
ومــع ذلك، لم تقبــل إيران 

صحافــي «أنا.. اســتهدف 
احلصول على فهم أوضح 
بكثير لهذه القضية بحلول 

أن يعــود ملجلس محافظي 
الوكالة إلبالغه بالتطورات 

بحلول يونيو.
وقــد رحبــت طهــران 
بالتراجــع األوروبي، وقال 
وزارة  باســم  املتحــدث 
اخلارجية اإليرانية سعيد 
خطيــب زاده فــي بيان ان 
«التطورات قد تبقي طريق 
الديبلوماســية الذي بدأته 
إيــران والوكالــة الدوليــة 

للطاقة الذرية مفتوحا».
املقابــل، اعتبــرت  فــي 
الواليــات املتحدة أن إيران 
فرصــة  علــى  «حصلــت 
جديدة» من قبــل الوكالة، 
لتخفيف املخاوف املتعلقة 
ببرنامجهــا النووي. وذكر 
اجلانب األميركي في بيان 
وجهــه ملجلــس احملافظني 
التابع للوكالة أن املدير العام 
غروسي منح إيران «فرصة 
التعــاون  جديــدة إلبــداء 
الالزم» قبل االجتماع القادم 

هذا االحتمال وهددت بإنهاء 
اتفاقية وقعتها مؤخرا مع 
الوكالة حتد من تأثير أحدث 
حتركاتها ومتكن الوكالة من 
مراقبة منشآتها واالستمرار 
فــي ترتيبات محــددة ملدة 

تصل إلى ثالثة أشهر.
القرار  وعبــر مشــروع 
األوروبي، الذي جرى تداوله 
في وقت سابق هذا األسبوع، 
عن «قلق عميق» إزاء تقاعس 
إيران عن تفســير العثور 
على جزيئات يورانيوم في 
ثالثة مواقــع قدمية بينها 
الوكالــة  موقعــان كانــت 
قد حتدثــت عنهمــا للمرة 
األولــى األســبوع املاضي. 
وقال ديبلوماســي إن ذلك 
سيكون موضوع املشاورات 
الفنية، وإذا كان تعاون إيران 
غيــر كاف فإنه ميكن طرح 
مشروع القرار في االجتماع 
ربع السنوي املقبل ملجلس 

الوكالة في يونيو.

«الوكالة الذرية» تعتزم عقد اجتماع «تقني» مع طهران.. وواشنطن تعتبرها «فرصة جديدة»

املدير العالم للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي متحدثا في مؤمتر صحافي في ڤيينا أمس    (أ.ف.پ)

أن  «رويتــرز»،  بحســب 
القــوى األوروبيــة الثالث 
قررت عدم تقدمي مشــروع 
قرار لتوبيخ طهران، الذي 
تدعمــه الواليــات املتحدة 
وينتقد إيران على تقليص 
تعاونها مع الوكالة، من أجل 
إعطاء الديبلوماسية فرصة 
وعدم اإلضرار بإمكانات عقد 
اجتماع نووي غير رسمي.

وقال أحد الديبلوماسيني 
مــن دولــة فــي املجلــس 
متشككة بخصوص القرار 
املقتــرح «صوت العقل بدأ 
يسود»، وعبرت دول أخرى 
عن قلقها من أن صدور قرار 
إنقاذ  ســيقوض محاوالت 

االتفاق النووي.
وعليــه أعلن غروســي 
أمس ان الوكالة تعتزم بدء 
حــوار «تقنــي» مــع إيران 
بهدف دفع عملية احلصول 
على تفسيرات ألمور عالقة 
اليورانيوم  مثل جزيئــات 

مجلس النواب ميرر «مشروع» إصالح النظام االنتخابي  
واجلمهوريون يتربصون به في مجلس الشيوخ

عواصــم - وكاالت: أقر مجلس 
النواب األميركي، مشــروع قانون 
إلجــراء أكبر إصــالح علــى نظام 
االنتخابــات، ســيحدث إجــراءات 
التصويــت ويلزم الواليات بإحالة 
مهمة إعادة ترسيم الدوائر االنتخابية 

للجان مستقلة.
ووافــق املجلــس النــواب الذي 
يهيمــن عليه الدميوقراطيون على 
مشــروع القانون بتأييد ٢٢٠ نائبا 
واعتراض ٢١٠ في تصويت مت بشكل 

كبير على أساس حزبي. 
الدميوقراطيــون في  ويســعى 
مشروع قرارهم الذي يجري تعديالت 
تقريبــا على كل جوانــب العملية 
االنتخابيــة، الى منع التالعب على 
أساس حزبي للمقاطعات، ويطالب 
مبزيــد من الشــفافية حول متويل 
احلمــالت االنتخابية التي تســمح 

للمانحــني األثريــاء بالتأثير على 
القضايا السياسية.

وفيما ينبئ مبعركة تشــريعية 
بــني احلزبــني، يشــكل املشــروع، 
محاولة ملوازنة القوى، في الواليات 
التي يســيطر عليها اجلمهوريون 
ويفرضون فيها قيودا على التصويت، 
خصوصا بعــد املزاعم املســتمرة 
للرئيــس الســابق دونالــد ترامب 
حول سرقة انتخابات ٢٠٢٠. ورغم 
السيطرة الضئيلة للدميوقراطيني 
على مجلس الشــيوخ أيضا، حيث 
ينقسم مبقدار ٥٠ صوتا لكل حزب 
اضافة الى الصوت التفضيلي لنائبة 
الرئيس الدميوقراطية كاماال هاريس 
التي تعتبر رئيســة املجلس، فإن 
فرص مترير املشروع تبقى ضعيفة، 
وإمكانيــة عرقلــة اجلمهوريني له 

كبيرة جدا. 

ألغــى  النــواب  وكان مجلــس 
جلسته املزمعة أمس، بعد أن حذرت 
شرطة مبنى الكونغرس األميركي 
(الكابيتول) أمس األول من أن جماعة 
مسلحة رمبا تخطط الختراق املبنى 
الــذي تعــرض لهجــوم عنيف في 

السادس من يناير املاضي.
وكان من املقرر أن يناقش مجلس 
النواب ويصوت على مشروع قانون 
إلصــالح الشــرطة، لكن مســاعدا 
دميوقراطيا قال إن اخلطط تغيرت 
ألسباب منها حتذير الشرطة، بناء 
علــى معلومات اســتخباراتية بأن 
«ميليشيا» ميكن أن تشكل تهديدا 

أمنيا.
وقالــت الســلطات إن متطرفني 
ميينيني كانوا بني حشد من أنصار 
الرئيــس الســابق دونالــد ترامب 
الذيــن اقتحمــوا مبنــى الكابيتول 

في الســادس من ينايــر، وقاطعوا 
التصديق الرسمي على فوز بايدن 

في االنتخابات
وقالت إدارة شــرطة الكابيتول 
في بيان إنها حصلت على معلومات 
تشير إلى مؤامرة محتملة «الختراق 
جماعة مســلحة ملبنى الكابيتول» 

اخلميس.
وأضاف بيان شرطة الكابيتول 
أنهــا تعمــل مــع وكاالت بالوالية 
وأخرى احتادية «لوقف أي تهديدات 
ملبنى الكابيتول» وقالت الشــرطة 
«نأخــذ معلومات املخابــرات على 

محمل اجلد».
وأشار بيان شــرطة الكابيتول 
إلى أنها أدخلت بالفعل «حتسينات 
أمنية كبيرة» على املبنى الذي يضم 
مقري مجلســي النواب والشيوخ 

األميركيني.

ارتفاع إصابات «كورونا» في أوروبا وجدل حول رفع القيود بواليات أميركية
عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
ملنظمــة  اإلقليميــة  اإلدارة 
العامليــة أن عــدد  الصحــة 
اإلصابات بفيــروس كورونا 
يرتفع مــن جديد في أوروبا، 
بعد ستة أسابيع من التراجع.
وقــال املديــر اإلقليمــي 
للمنظمــة فــي أوروبا هانس 
كلوغــه في مؤمتــر صحافي 
«نالحــظ جتــددا (للطفــرة 
الوبائية) في أوروبا الوسطى 
والشرقية، حيث كانت املعدالت 

مرتفعة أصال».
ارتفع  واألسبوع املاضي، 
عدد اإلصابات بكوفيد-١٩ في 
أوروبا بنسبة ٩٪ لتبلغ أكثر 
من مليون بقليل، بحسب الفرع 
األوروبي ملنظمة الصحة الذي 
يشمل أكثر من خمسني دولة 
تقع في أوروبا وحتى وسط 

آسيا.
وأكد كلوغه أن «هذا األمر 
يضع حدا لتراجع واعد لعدد 
اإلصابات اجلديدة استمر ستة 

إلى ذلك، أطلقــت الوكالة 
األوروبيــة لألدويــة إجــراء 
لقــاح  الختبــار  ســريعا 
«ســبوتنيك فــي» الروســي 

شــملت أشــخاصا بالغــني، 
بحسب ما أعلنته الوكالة في 

أمستردام أمس.
وبحســب الدراسات، فإن 

الذي  مبــرض «كوفيــد-١٩» 
الفيروس، ويصيب  يســببه 

اجلهاز التنفسي.
ورغم ذلك، قبلت املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل بتخفيف 
تدريجــي لتدابيــر اإلغــالق 
املفروضة اعتبارا من االثنني 
املقبل، ملواجهة االستياء العام. 
وأظهــر اســتطالع حديث 
للــرأي أن التدابيــر الصحية 
املعمول بهــا منذ نهاية العام 
املاضي، ال يدعمها اآلن سوى 
ثلــث األملــان مقابــل الثلثني 
في أوائل ينايــر فيما يتزايد 
الســخط داخل احلكومة قبل 
سبعة أشــهر من االنتخابات 

التشريعية.
وفــي الواليــات املتحــدة 
حيث جتــري حملة حتصني 
ضخمة، دعا الرئيس األميركي 
جو بايدن إلى احلذر واحتج 
على رفع القيود الصحية في 
بعض الواليات األميركية الذي 
اعتبره كبار مسؤولي الصحة 

املضاد لفيروس كورونا.
وجاء القرار اســتنادا إلى 
نتائــج االختبــارات املعملية 
التي  الســريرية  والتجــارب 

لقاح «ســبوتنيك في» يحفز 
تكوين األجسام املضادة ضد 
الفيــروس، ومــن املمكــن أن 
يساعد في الوقاية من اإلصابة 

الفيدراليني سابقا ألوانه.
وذلك بعد إعالن تكساس 
السماح بعدم وضع الكمامات 
وإعادة فتح الشركات اعتبارا 
من األسبوع املقبل. واتخذت 
واليــة ميسيســيبي اإلجراء 
نفســه أمــس األول، وكتــب 
حاكمها تيت ريفز في تغريدة 

على تويتر «حان الوقت!».
لكــن بايدن قــال، إن قرار 
ســلطات الواليتــني يعكــس 
«تفكيــرا بدائيــا» مؤكــدا أن 
القيود بشكل سابق  تخفيف 
ألوانه يعرض للخطر التقدم 
الذي أحرزته الواليات املتحدة 

في املعركة ضد كوفيد-١٩.
وأضاف أنه «خطأ فادح» 
مؤكدا رأي مسؤولي الصحة 
الفيدراليني الرئيسيني. كذلك، 
أصرت روشــيل والينســكي 
مديرة املراكز األميركية ملكافحة 
األمراض والوقاية منها، على 
أن «هذا ليس الوقت املناسب 

لرفع كل القيود».

ً «الوكالة األوروبية» جتري اختباراً سريعاً للقاح الروسي وأملانيا تخفف اإلجراءات تدريجيا

أسابيع، مع تسجيل أكثر من 
نصــف (دول) منطقتنا عددا 
متزايدا من اإلصابات اجلديدة».
ومــن جهته، أكــد مفوض 
الداخلية األوروبية  الســوق 
تييري بروتون املكلف مبتابعة 
تصنيــع اللقاحــات املضادة 
لڤيروس كورونــا، في روما 
أمس أن االحتاد األوروبي يجب 
أن يكون قــادرا على تطعيم 
جميع املواطنــني األوروبيني 

«بحلول نهاية الصيف».
وتابع «بحلول نهاية العام، 
أوروبا ســتكون قــادرة على 
إنتــاج ٢ إلى ٣ مليارات لقاح 

في السنة».
وختم بالقول ان «أوروبا 
هي أول قارة من حيث إنتاج 
اللقاحات، تأتي بعدها الواليات 
املتحدة مع ملياري (لقاح).. 
بني االحتاد األوروبي والواليات 
املتحــدة، ســيكون بإمكاننــا 
االعتماد على ٥ مليارات لقاح 

في السنة للعالم بأسره».

البابا يدعو إلى «املصاحلة» عشية زيارته التاريخية إلى العراق
عواصمـ  وكاالت: عشية رحلة تاريخية للعراق، 
وجه البابا فرنسيس امس رسالة مؤثرة وشخصية 
جدا إلى العراقيني، أشار فيها إلى «سنوات احلرب 

واإلرهاب» ودعا إلى «املصاحلة».
وأكد البابا، في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب 
العراقي بثت عشــية توجهه إلى العراق في زيارة 
تستمر ثالثة أيام، «أخيرا سأكون بينكم أتوق ملقابلتكم 
ورؤية وجوهكم وزيــارة أرضكم مهد احلضارة 

العريق واملذهل».
وستكون الزيارة افتراضية بالنسبة إلى جزء كبير 
من العراقيني الذين سيضطرون لالكتفاء مبشاهدة 
البابا من خالل شاشاتهم مع فرض السلطات العراقية 
إغالقا تاما من اليوم إلى االثنني بعد ارتفاع ملحوظ 
في عدد اإلصابات بڤيروس كورونا. وعند وصوله 
إلى بغداد اليوم، سيستخدم البابا على األرجح سيارة 

مصفحة في غالبية تنقالته.
وتشهد الشوارع الرئيسية التي يسلكها موكب 

بابا الڤاتيكان وسط بغداد استعدادات غير مسبوقة 
ونشرت السلطات العراقية آالفا من قوات اجليش 
والشرطة بجميع صنوفها في الشوارع وعلى طول 
الطريق الرابط بني مطار بغداد وتفرعاته التي سيسلكها 
موكب بابــا الڤاتيكان خالل زيارته التاريخية وهم 
يحملون السالح إضافة إلى نشر سيارات لألجهزة 

األمنية على طول الطرق.
وبحســب مصادر أمنية عراقية، فإن السلطات 
العراقية أقامت أطواقا أمنية متعددة لتأمني احلماية 
لزيــارة البابا في املدن التي ســيزورها في بغداد 

والنجف والناصرية ونينوى وأربيل.
وأضاف البابا الذي حتمل زيارته شعار «السالم 
واالخوة»: «إني أوافيكم حاجا يسوقني السالم» من 
أجل «املغفرة واملصاحلة بعد سنني احلرب واإلرهاب».

وذكر البابا أيضا بشكل رمزي أرض إبراهيم قائال 
«أسعى خلف االخوة وتدفعني الرغبة في أن نصلي 
معا ونسير معا ومع اإلخوة واألخوات من التقاليد 

الدينية األخرى أيضا حتت راية أبينا ابراهيم الذي 
يجمع في عائلة واحدة املسلمني واليهود واملسيحيني».
واكتسبت هذه الدعوة إلى االخوة صدى خاصا 
خالل العام املاضي في خضــم األزمتني الصحية 
واالقتصاديــة الناجمتني عن جائحة «كوفيد ـ ١٩» 
والتي من شــأنها أن تؤدي إلــى عالم أفضل وفق 

متنيات البابا.
وقال البابا األرجنتيني خورخي بيرغوليو وقتها 
«في هذه األوقات العصيبة من الوباء، دعونا نساعد 
بعضنا البعض لتعزيز األخوة وبناء مستقبل سالم 

معا».
ومضــى يقول فــي جزء مكــرس خصوصا 
للمسيحيني الذين اليزالون في العراق «التزال في 
أعينكم صور البيوت املدمرة والكنائس املدنسة وفي 
قلوبكم جراح فراق األحبة وهجر البيوت»، مؤكذا 
«عسى أن يساعدنا الشهداء الكثيرون الذين عرفتم 

قوات خاصة يحرسون الكنيسة السريانية الكاثوليكية أمام لوحة ترحب بزيارة البابا فرنسيس في بغداد (أ.ف.پ)على املثابرة في قوة احملبة املتواضعة».

«توتر» إسرائيلي حيال قرار «اجلنائية الدولية» 
ونتنياهو: سنحاربه في كل مكان

عواصم - وكاالت: استنكر رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أمس مجددا، قرار 
املدعيــة العامة للمحكمــة اجلنائية الدولية 
التحقيق رســميا في جرائــم حرب محتملة 
في األراضي الفلسطينية، ووصفه بأنه قرار 
«مشني». وقال لشبكة فوكس نيوز: «سأحارب 
هذا القرار في كل مكان»، معتبرا أنه «جوهر 

معاداة السامية». 
في املقابل، عبرت الرئاســة الفلسطينية 
عن تقديرها لقــرار املدعية العامة للمحكمة 
اجلنائية الدولية فاتو بنسودا فتح حتقيق 

جنائي للحالة في فلسطني.
التحقيــق  وقــال بيــان للرئاســة، إن 
يشــمل «احلــرب (اإلســرائيلية) على غزة، 
واالســتيطان، وملف األســرى في ســجون 
االحتالل اإلسرائيلي». وأضاف البيان: «نثمن 
استقاللية وشجاعة املدعية العامة في الدفاع 
عن احلق واحلريات، ونشيد باجلهود احلثيثة 
التي بذلت في السنوات السابقة للوصول إلى 

األهداف التي نسعى إليها».
أكــدت وزارة اخلارجيــة  مــن جهتهــا، 

واملغتربني الفلســطينية أمــس في بيان، ان 
حالة من الهلع وعدم التوازن سيطرت على 
ردود الفعل اإلسرائيلية الرسمية جتاه إعالن 
املدعية العامة، حيث سارع أكثر من مسؤول 
إســرائيلي بإطــالق وابل مــن التصريحات 
واملواقــف والتوصيفات لهــذا اإلعالن، كان 
أبرزها االسطوانة املشروخة التي وردت على 
لســان نتنياهــو والتي غالبا مــا يهاجم بها 
خصومه، في مقدمتها تهمة «معاداة السامية» 
باعتبارهــا وصفة جاهزة صاحلة لكل زمان 

ومكان جلميع املناسبات.
وأدانــت الوزارة ردود الفعل والتهديدات 
اإلســرائيلية، وأكــدت أنها انعــكاس لغرور 
االحتالل االســتيطاني، ومحاولة مكشــوفة 
ومرفوضة لتسييس قرار اجلنائية الدولية. 
وكانت واشنطن انضمت الى إسرائيل وأبدت 
«معارضتها الشديدة» للتحقيق. وقال املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية األميركية نيد برايس 
للصحافيني: «نحن نعارض بشــدة ونشعر 
بخيبة أمل». وأضاف: «ســنواصل التمســك 

بالتزامنا القوي جتاه إسرائيل وأمنها».

أميركيون ينتظرون للحصول على اللقاح في مركز مؤمترات جاكوب حيث تنوي نيويورك حتويله مع ستاد اليانكي الى مركزي تطعيم على مدار الساعة   (أ.ف.پ)
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أنباء لبنانية

أنباء سورية أنباء مصرية

مسؤول صحي ُيحذر: «كورونا» املتحّور 
وصل سورية وأعداد اإلصابات «رهيبة»

الدمنارك تقرر ترحيل ١٠٠ الجئ سوري
ومئات آخرين على الطريق

الليرة السورية تعّوض بعضًا من خسائرها

وكاالت: أكد عضو الفريق االستشاري ملواجهة 
تفشــي ڤيروس كورونا املســتجد في مناطق 
سيطرة النظام أن الطفرة املتحورة من ڤيروس 
«كورونا» وصلت إلى سورية، مستدال على ذلك 
باالرتفاع في معدل اإلصابات «بشكل سريع»، 
ودون االستناد الى نتائج حتليل طبية أو رصد 

للساللة مخبريا.
ونقلت وسائل إعالم موالية عن د.نبوغ العوا 
قوله إن ٦٠ شخصا أصيبوا بالساللة اجلديدة 
من الڤيروس مقابل إصابة واحدة من الساللة 
الســابقة، مشددا على أن أعراضها «أقوى ومن 
املمكن أن تسبب الوفاة، وهي شديدة على األطفال 
على عكس ما كانت عليه الساللة السابقة، حيث 
كان األطفال نواقل للڤيروس بأعراض خفيفة».

وكشف عن تسجيل إصابات «رهيبة» خالل 
األيام العشرة املاضية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي 

بالتزامن مع «تراجع العيادات اخلاصة، ونضطر 
لتحويل اإلصابات للمستشفيات نظرا لشدتها 

عوضا عن العالج املنزلي».
وتابع «كان هناك تشــابه في شدة أعراض 
وانتقال العدوى في املوجتني األولى والثانية، 
أما حاليا فوصلنا ملرحلة القفزات في اإلصابات»، 
مؤكدا أن «كل عيادات الصدرية واألنف واألذن 

تراجعها يوميا أعداد كبيرة من املصابني».
ودعا وزارة الصحة في حكومة النظام إلدراج 
هــذه احلاالت ضمــن إحصائياتهــا، مؤكدا أنه 
«ليســت لدينا إحصائيات دقيقة في ســورية 
لعدد اإلصابات، ألن الوزارة تســجل اإلصابات 
التي تراجع املستشــفيات احلكومية فقط، في 
حني ال تسجل اإلصابات التي تراجع العيادات 
واملراكز الصحية، وهذا ما يفسر الفجوة الكبيرة 

بني إحصائيتي لبنان وسورية».

عواصمـ  وكاالت: قررت السلطات الدمناركية، 
ترحيــل نحو ١٠٠ الجئ ســوري إلــى بالدهم، 
بالرغم من استمرار االنتهاكات واألوضاع األمنية 
املتدهورة في معظم املناطق، بحسب صحيفة 

«االندبندنت». 
وأصبحت بذلك الدمنارك أول دولة أوروبية 
جترد الالجئني السوريني من تصاريح إقامتهم، 
بحسب ما أعلنه وزير الهجرة الدمناركي ماتياس 
تسفاي. وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية 
«قرارا مروعا» و«انتهاكا طائشا لواجب الدمنارك 

في توفير اللجوء».
وأضاف ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون 
الالجئني واملهاجرين في منظمة العفو الدولية 
باململكة املتحدة للصحيفة البريطانية: «سعي 
احلكومــة الدمناركية إلعادة النــاس إلى أيدي 
هذا النظام الوحشــي هو إهانة مروعة لقانون 
الالجئني وحــق الناس في أن يكونوا في مأمن 

من االضطهاد».
واتخذت السلطات الدمناركية هذه اخلطوة 
بحجة أن مطالبتها لالجئني السوريني بالعودة 
إلى ديارهم، يأتي بســبب أن «دمشق اآلن آمنة 
للعودة إليها»، وفق قولها. وقال تسفاي لوسائل 
اإلعالم احمللية: «أوضحنا لالجئني السوريني أن 
تصريح إقامتهم مؤقت. وميكن ســحبها إذا لم 

تعد هناك حاجة إلى احلماية». 
يأتــي ذلك بعد ما قــررت وزارة الهجرة في 
البالد توسيع رقعة املنطقة املوصوفة باآلمنة 
في سورية، لتشمل محافظة ريف دمشق التي 

تضم العاصمة.
كانت الدمنارك أعادت تقييم تصاريح احلماية 
املؤقتة حلوالي ٩٠٠ الجئ ســوري من منطقة 
دمشق العام املاضي. واآلن، سيعني قرار احلكومة 
الدمناركية بشأن منطقة ريف دمشق، أن األمر 
نفسه ينطبق على ٣٥٠ سوريا آخرين في البالد.

وكاالت: ســجل الدوالر األميركي ارتدادا 
ملحوظا مقابل الليرة السورية بعد انهيارها 
غيــر املســبوق ووصولها إلــى حاجز الـ ٤ 
آالف. وحتســن سعر صرف الليرة بصورة 
كبيرة خالل تعامالت أمس واستعادت نحو 
٣٪ من قيمتها. وسجل الدوالر الواحد نحو 
٣٨٤٠ ليــرة مبيعًا، منخفضــا من حاجز الـ 

٤ آالف الذي وصله قبل يومني، في دمشــق 
وتراوح ســعر الشــراء ما بني ٣٨١٠ و٣٧٩٠ 
ليرة. وسجل الدوالر في حلب نفس أسعار 
نظيره في دمشــق، بحســب موقع «الليرة 
اليوم» املتخصــص. أما في حمص وحماة، 
فتراوح الدوالر بني ٣٧٧٠ ليرة شراء، و٣٨٠٠ 

ليرة مبيعا.

السيسي لرئيس غينيا بيساو: مصر حريصة على التوصل 
إلى اتفاق عادل وملزم مللء وتشغيل سد النهضة

القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس املصــري  أكــد 
عبدالفتاح السيســي تقديره 
التاريخية  العميق للعالقات 
التــي جتمــع مصــر وغينيا 
بيســاو مــن خــالل روابــط 
تاريخية مشتركة ترجع إلى 
فتــرات التحــرر الوطني في 
بلدان قارتنــا األفريقية إبان 

القرن املاضي.
وقال الرئيس السيســي، 
خــالل املؤمتــر الصحافــي 
املشــترك الــذي عقــده امس 
مع رئيس غينيا بيساو عمر 
سيســوكو إمبالــو، «إنه ملن 
دواعي سروري البالغ أن أرحب 
بأخي فخامة الرئيس إمبالو 
فــي بلده الثاني مصر، وذلك 
في أول زيارة له إلى القاهرة 
منذ توليه احلكم، متمنيا له 

إقامة طيبة ومثمرة».
وأضاف «أجريت مع أخي 
الرئيــس إمبالــو مباحثــات 
وبنــاءة،  مثمــرة  ثنائيــة 
السياســية  إرادتنا  عكســت 
املشتركة نحو تعزيز الشراكة 
االستراتيجية بني البلدين في 
مختلف املجاالت، مبا يسمح 
باالســتغالل األمثل لقدراتنا 
البلديــن.  خلدمــة مصالــح 
وأكدنــا عزمنا على االنطالق 
بالعالقــات بــني البلدين إلى 
آفاق أرحب للتعاون الثنائي، 
مــن خــالل زيــادة معــدالت 
التبادل التجاري، وتشــجيع 

االستثمارات بني البلدين».
وأوضــح الرئيس أنه مت 
االتفــاق كذلك علــى تكثيف 
التعاون في مجال نقل اخلبرات 
املصرية وتوفير الدعم الفني 
وبناء قدرات الكوادر الوطنية 
في غينيا بيساو، مشيرا إلى 
أن اجلانبني تنــاوال القضايا 
اإلقليميــة التي تهم الطرفني 
وعلى رأسها مكافحة اإلرهاب 
وملف سد النهضة، الفتا إلى 
أنه أوضح محــددات املوقف 
املصري فــي إطار مفاوضات 
سد النهضة، مع التأكيد على 
اســتمرار حرص مصر على 
التوصل إلى اتفاق عادل وملزم 
مللء وتشغيل السد، مبا يراعي 
عدم اإلضرار بدولتي املصب.

مؤكــدا تطلع بــالده املتبادل 
لتطوير العالقات الثنائية مع 
مصر على مختلف األصعدة، 
الســيما في مجاالت التبادل 
التجاري وجذب االستثمارات 
املصرية املباشرة والدعم الفني 
والتنسيق األمني والعسكري 
املشترك، مشيدا في هذا الصدد 
بالتجربــة املصريــة امللهمة 
ودورها احملوري باملساهمة 
في حتقيق التنمية الشــاملة 
والنمو االقتصــادي وصون 
الســلم واألمن في القارة من 
خــالل املشــاركة باخلبــرات 
املصرية املتنوعة وتســخير 

إلرساء دعائم االستقرار واألمن 
وتعزيز مسار التنمية في هذا 

البلد الشقيق.
كمــا تطــرق اللقــاء إلــى 
مناقشة املستجدات اخلاصة 
بعدد من امللفات القارية، حيث 
مت التوافــق حــول مواصلة 
التشاور والتنسيق املشترك 
بشأن تطورات تلك امللفات، مبا 
فيها ما يتعلق بجهود مكافحة 
اإلرهــاب والفكــر املتطــرف 
والهجرة غير الشــرعية في 
القــارة األفريقية، فضال عن 
األوضــاع في منطقــة غرب 

أفريقيا.

إمكاناتها املتميزة.
وذكــر املتحدث الرســمي 
باسم رئاسة اجلمهورية أنه 
مت التباحث بشأن مستجدات 
األوضاع في غينيا بيســاو، 
حيث أبدى الرئيس ترحيب 
مصر بالتطورات التي تشهدها 
في ظل قيــادة الرئيس عمر 
إمبالو، مؤكدا سيادته استعداد 
مصر لتقدمي كل ســبل الدعم 
املمكنة لترســيخ االستقرار 
في غينيــا بيســاو، ودعمها 
في مختلف احملافــل القارية 
والدوليــة، وذلــك فــي إطار 
احلــرص الــذي توليه مصر 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو

وأعرب الرئيس السيسي 
عن ســعادته بلقــاء الرئيس 
عمــر إمبالــو مبديــا تطلعه 
ملزيد مــن التعــاون الوثيق 
فيمــا بــني البلديــن ملــا فيه 
املصلحة املشتركة لنا ولقارتنا 
األفريقيــة، متمنيــا لغينيــا 
بيســاو وشــعبها كل اخلير 
واالستقرار والرفاهية، ومجددا 
ترحيبه برئيس غينيا بيساو 

والوفد املرافق له في مصر.
من جانبه، أعرب الرئيس 
عمــر إمبالــو عــن خالــص 
الشــكر والتقدير على حسن 
االســتقبال وكــرم الضيافة، 

احلكومة املصرية تنفي تسريح عدد من العاملني 
باجلهاز اإلداري تزامنًا مع قرار حتديث ملفاتهم الوظيفية

القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري صحـــة 
ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بتسريح عدد كبير 
من العاملني باجلهاز اإلداري للدولة تزامنا مع قرار حتديث 
ملفاتهم الوظيفية. وأوضح املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
-في بيان - أنه قام بالتواصل مع اجلهاز املركزي للتنظيم 
واإلدارة، والذي نفى تلك األنباء، مؤكدا أنه ال صحة لصدور 
أي قرارات بتسريح عدد كبير من العاملني باجلهاز اإلداري 
للدولة تزامنا مع قرار حتديث امللفات الوظيفية اخلاصة بهم.

وشدد على أن املشروع القومي لتحديث امللف الوظيفي 
يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملني، 

وإعداد ملف إلكترونــي لكل موظف على حدة، إلى جانب 
وضع خريطة للطاقات البشرية املوجودة باجلهاز اإلداري، 
من أجل حتقيق االستخدام األكفأ لتلك الطاقات والعمل على 
تطوير ورفع كفاءتهم. وانتهى اجلهاز من املرحلة األولى من 
املشروع، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات واألجهزة 
والهيئات العامة، وقطع شــوطا كبيرا في املرحلتني الثانية 
والثالثة بالتوازي، والتي تستهدف حتديث ملفات العاملني في 
اجلهات التابعة للوزارات واجلامعات واحملافظات، حيث يتم 
تنفيذ املشروع حاليا في ١٦ محافظة، وأعلن اجلهاز مؤخرا 
عن حتديث جميــع بيانات العاملني باحلكومة في محافظة 
الوادي اجلديد، ومن املقرر أن تلحقهم ثالث محافظات أخرى 

يعلن عنها اجلهاز خالل الفترة القادمة تباعا.

إقفال الطرق يتجدد.. واحلريري: ال أنتظر رضا أي طرف لتشكيل احلكومة
بيروت ـ عمر حبنجر

احلــركات االحتجاجية في 
شــوارع لبنان جتدد نفســها، 
اعتبارا من بعد ظهر كل يوم، 
الــدوالر املتصاعد  على إيقاع 
املتفاقمة، والبطالة  واألسعار 
التي طالت كل شيء عدا إمعان 
«املنظومة احلاكمة»، كما بات 
يطلق على السلطة، في جتاهل 
مفاعيل ســوء أدائها، ومتسك 
فرقائها مبواقفهم، الدافعة بالبلد 
الى الهاوية. واعتبارا من ظهر 
أمس، استأنف احملتجون إقفال 
الطرق، بدءا من قلب بيروت في 
ساحة الشهداء، حيث افترشوا 
األرض وعطلــوا حركة املرور 
السيارات املشتعلة،  بإطارات 
كما اقفلوا الطريق حتت جسر 
املطــار املــؤدي الــى منطقــة 
اجلناح، وتكرر املشــهد عينه 
فــي الناعمة واجليــة باجتاه 
اجلنوب وفي بلدة ســعدنايل 
في البقاع األوســط. ولم يكن 
الوضع على الطريق الى الشمال 
في جل الديــب والذوق وقلب 

طرابلس مختلفا.
رئيــس احلكومــة املكلف 
سعد احلريري طار مجددا الى 
اإلمارات العربية املتحدة على 
أمل ان يساعد حتليقه عاليا في 
خفض العوائق اجلاثمة بطريق 
تشكيل احلكومة، لكن أوساط 
بعبدا والتيــار احلر تقول ان 
الرئيس ميشــال عــون جاهز 
ومنفتح على البحث في النقاط 
احلكومية العالقة، وفق املعايير 
التــي وضعها، إمنــا الرئيس 
احلريــري هــو الــذي يرفض 
النقاش بعدما وضع الورقة لدى 
عون وذهب ولم يعد، وحذرت 
هذه األوساط من تدرج الوضع 
األمني إزاء االنسداد احلكومي، 
وقالت ان ارتفاع سعر الدوالر 
ناجم عن شراء املصارف للدوالر 
من السوق الســوداء، تطبيقا 
لتعميــم املصــرف املركــزي، 
وزيــادة الرســملة بالعمــالت 
األجنبيــة، وان االحتجاجــات 

فــي هذا الصدد، ما يوحي بأن 
مــن يقف خلف تســريب مثل 
هذه املعلومات امنا يهدف فقط 
الــى نقل مســؤولية التعطيل 
من الرئيس عون وباسيل الى 

الرئيس احلريري».
الرئيــس  ان  وأضــاف: 
احلريري، على عكس حزب اهللا 
املنتظر دائما قراره من إيران، ال 
ينتظر رضى اي طرف خارجي 
لتشكيل احلكومة، إمنا ينتظر 
موافقــة الرئيــس عــون على 
تشكيلة حكومة االختصاصيني، 
اقترحها  التــي  التعديالت  مع 
الرئيــس احلريــري علنا، في 
خطابه املنقول مباشــرة على 
الهواء فــي ١٤ فبراير املاضي، 
وليس عبر تسريبات صحافية 
ملغومة كما يبدو احلال اليوم.
وتابــع: مع التأكيد على ان 
أي طــرف، ال اللــواء إبراهيم 
وال غيــره، لم يبلــغ الرئيس 
احلريري بأنه مكلف من رئيس 
اجلمهورية رسميا بنقل عرض 
له، يبقى السؤال: إذا كانت كتلة 
التيار الوطني احلر ستحجب 
الثقــة عــن احلكومــة وتقوم 
مبعارضتها، فما مبرر حصول 
رئيس اجلمهوريــة على ثلث 

وجود الثلث املعطل.
ماليا، اعتبــر عضو اللقاء 
بــالل  النائــب  الدميوقراطــي 
عبداهللا عبر تويتر ان «استدعاء 
حاكــم مصرف لبنــان رياض 
سالمة الى القصر اجلمهوري، 
وما تاله من تصريح للمستشار 
املنقذ اجلديد، هو هروب لألمام، 
وحركة فولكلورية غير موفقة.. 
كذلك االعتراف بحق التظاهر 

فهو أتى متأخرا جدا..».
وقد جرى التداول بالدوالر 
أمس على سعر ٩٩٠٠ للمبيع 
و٩٩٣٠ للشراء، ويقول رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع ان ٨٠٪ من أموال دعم 
املشتريات الضرورية، سرقت 
بطريقة التهريب الى ســورية 
واخلارج، من قبل بعض التجار 
الكبار ومن خلفهم، مقدرا قيمة 
هذه املســروقات بـ ٤ مليارات 
دوالر خالل سنة ٢٠٢٠ وحدها.

بــدوره، قال النائــب زياد 
أسود عضو التيار احلر «لدينا 
املعلومات منذ أيام ان الدوالر 
ســيصل الى الـ ١٥ ألف ليرة.. 
واحلريري «مش طالع منو شي» 
وإذا ذهب ميشال عون سيبقى 
من «يدعس» الشعب اللبناني».

أعضاء احلكومة، كما يزعم من 
يقف وراء التسريب في االخبار، 
فــي وقــت كان الرئيس عون 
نفســه هو من يرفض في عهد 
الرئيس السابق ميشال سليمان 
ان يكون لرئيس اجلمهورية أي 
وزير في احلكومة، إذا لم يكن 
لديه كتلة نيابية تســاهم في 

منحها الثقة ودعمها؟
وأشــار إلــى أنــه «إذا كان 
قرار التيــار الوطني احلر هو 
فعال حجب الثقة عن احلكومة 
ومعارضتها، فلماذا قام رئيس 
التيار بتعطيل تأليف احلكومة 
ملدة خمسة أشهر قبل ان يعلن 
موقفه، بعكس ما كان قد التزم 
به رئيــس اجلمهورية ليبرر 
احلقائب الست من اصل ١٨ في 

سعيه للثلث املعطل؟».
العام  وكان نائــب األمــني 
حلزب اهللا الشيخ نعيم قاسم 
أبلغ قنــاة «امليادين»، املمولة 
إيرانيــا، بأنــه ال يبدو أن ثمة 
حال في األفق ملسألة احلكومة 
ال داخليــا وال خارجيــا إال إذا 
اتفق الرئيسان عون واحلريري، 
املخرج برأيه ان يحرك رئيس 
احلكومة مســألة عدد الوزراء 
ويقبل رئيس اجلمهورية عدم 

زياد أسود: لدينا املعلومات منذ أيام أن الدوالر سيصل إلى ١٥ ألف ليرة.. وجعجع: ٨٠٪ من أموال دعم املشتريات هرِّبت لسورية واخلارج

(محمود الطويل) قطع طرقات لليوم الثالث في بيروت باإلطارات املشتعلة احتجاجا على الوضع املعيشي الصعب وارتفاع سعر صرف الدوالر  

بدأت عفوية في بعض املناطق، 
ثم حصل استثمار سياسي لها 
في مناطــق معينة بهدف رفع 
منســوب الضغط على تأليف 

احلكومة.
وترافق مع ما تقدم معلومات 
نشــرتها صحيفة «األخبار»، 
القريبة من حزب اهللا، مفادها 
ان الرئيــس عــون ابلغ املدير 
العام لألمن العام اللواء عباس 
ابراهيم، القائم بالوساطة بني 
بعبدا وبيت الوسط، موافقته 
على تسمية ٥ وزراء باإلضافة 
الى وزير الطاشناق في حكومة 
مــن ١٨ وزيرا، على ان يحصل 
علــى حقيبــة الداخليــة، وان 
رئيــس التيــار احلــر جبران 
باســيل وافق علــى ذلك، امنا 
سيمتنع عن منح هذه احلكومة 
الثقة، وان املفاجأة كانت برفض 
الرئيــس املكلف اقتراح عون، 
ألنــه ال يريد تشــكيل حكومة 

قبل نيل رضى بعض الدول.
اإلعالمــي  املكتــب  ورد 
للرئيس احلريري في بيان له 
على أوساط بعبدا وما نشرته 
صحيفة «األخبــار» وقال «ان 
الرئيس احلريري لم يتلق أي 
كالم رسمي من الرئيس عون 

واكيم لـ«األنباء»: بكركي العمود الفقري 
لقيام الدولة اللبنانية

بيروت ـ أحمد منصور

رأى عضو كتلة القوات 
اللبنانية النائب عماد واكيم 
«ان دعــوة البطريــرك 
املاروني بشارة الراعي الى 
مؤمتر دولي ال تعني انه 
يطلب وصاية أجنبية على 
لبنان، فنحن ال نتكلم مع 
البعض»، معتبرا  بعضنا 
«ان تدويــل الوضع في 
لبنان ناجت عن حركة حزب 

اهللا خارج لبنان وتدخله في العديد من 
املسائل االقليمية، والتي هي ليست من 

مصلحة لبنان».
وقال واكيم في تصريح لـ«األنباء»: 
«ان البطريرك الراعــي يطرح التدويل 
االيجابي وليس السيئ، علما ان الكثير 
من املؤمترات اخلاصة بلبنان، كالطائف 
واتفاق الدوحة ومؤمتر «سيدر»، والذي 
كان نوعا من تدويل اقتصادي، لألسف 
يريدون السيطرة على لبنان دون التطلع 
الى مصلحة شــعبه، وخير دليل على 
ذلك ما جرى باألمــس نتيجة االرتفاع 
اجلنوني للدوالر والذي أشعل األوضاع 
اللبنانية على مسمع أهل السلطة. لذلك، 
كان البد من قيام بكركي بهذا التحرك، 
فهذا هو تاريخها، وان خطوة بكركي في 
االجتاه الصحيح»، معتبرا ان ما يقوم به 
التيار الوطني احلر وحلفاؤه «ضحك على 
الذقون»، رافضا اي تهجم او تطاول على 
البطريركية  ان  بكركي ومقامها، مؤكدا 
املارونية قام لبنان على اساسها، وهي 
العمود الفقري لقيــام الدولة اللبنانية 

جلميع املذاهب والطوائف.
وأعرب عن تشاؤمه من تشكيل احلكومة 
في ظل الظروف الراهنة، وقال: ان القوات 
اللبنانية ال تريد املشاركة في احلكومة، 
وهي لذلك لم تسم الرئيس سعد احلريري 
بتشكيلها، ألننا نعلم أداء املنظومة احلاكمة، 

والتي هي من احد االسباب 
التي دفعــت الراعي الى 
التحرك، وسأل: هل يعقل 
ان لبنان الذي مير بأزمة 
اقتصادية حــادة وعلى 
وشك االنهيار نراهم ال 
يهتمون وال يكترثون لهذا 
الوضع؟ فجبران باسيل 
مياحك الرئيس احلريري، 
وحزب اهللا يســعى معه 
للسيطرة اكثر على لبنان 
«ان هذا األمر بالنسبة لهم 
ارتباط بإيران وبالنسبة لنا انتحار للبنان 
ولن نقبل به ابدا»، معتبرا ان احلل السريع 
هو عودتهم الى صوابهــم ورفع التيار 
احلر الغطاء عن حزب اهللا، ورأى ان قوة 
حزب اهللا االساسية ليس السالح بقدر ما 
هي في الغطاء السياسي، ورأى ان رئيس 
التيار احلر جبران باســيل يناسبه هذا 
انتخابات رئاسة  الوضع خلوض معركة 
باتت احتماالتها  ان  اجلمهورية، واعتقد 
حتت الصفر، ورئيس اجلمهورية «عامل 
منه الطفل املدلل»، ولألسف خربوا البلد 

من أجل مصاحلهم اخلاصة.
وقــال: ان مطالب البطريرك الراعي 
محقة، وصرختــه هي إلنقاذ لبنان من 
الوضع اخلطر الذي وصل اليه. ان لبنان 
قائم منذ تأسيسه على احلياد، وفي خضم 
املواثيق والدستور، فمن هنا كانت اهمية 
لبنان ووجوده، وحتى ان االمام موسى 
الصدر حتدث في هذا املجال، عندما قال 
«اذا اردنا الدفاع عن فلسطني ال ميكننا 

ان ندافع عنها اذا لم نكن حياديني».
وانتقد واكيم رفع األعالم اإليرانية، 
وســأل: أليس هذا تدويال؟ معتبرا ان 
البعض يريد حكم لبنان كما تريد إيران، 
وقال: هذا لن يتم، هناك لبنانيون أحرار، 
ويتمسكون بلبنان الذي نعرفه، لألسف 
لم يتركوا لنا صديقا في الدول العربية 

وال في العالم، كله ملصلحة إيران.

النائب عماد واكيم
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مبارك اخلالدي

استعاد الكويت توازنه وحقق 
فــوزا مهما على ضيفه الشــباب 
٤-١ في افتتاح اجلولة السادسة 
من دوري stc املمتاز، وبهذا الفوز 
اقترب «األبيض» من فرق الصدارة 
بعد ان رفع رصيده الى ١٠ نقاط 
وبقي الشباب عند رصيده السابق 

بـ ٤ نقاط.
سجل للكويت يوسف ناصر 
«هاتريك» (٣ و٤٦ و٧٧ من ركلة 
جزاء) وضاحي الشــمري (٩٢)، 
فيما سجل للشباب عبداهللا الباذر 

.(٨٥)
جاء الشــوط االول متوســط 
املســتوى مــع افضلية نســبية 
لـ«األبيض». ومــن متريرة مرر 
ســامي الصانع عرضيــة متقنة 
ليوسف ناصر غير املراقب سجلها 
مباشرة في شباك احلارس أحمد 
دشــتي (٣)، وكاد فيصــل زايد 
يضاعف غلة فريقه بعد ان تلقى 
عرضية أحمد العكايشي لكن زايد 

لم يحسن التعامل مع الكرة (٨).
وحاول العبو الشباب العودة 
الى املباراة، وســدد عمر بوحمد 
كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم 
االمين للحارس حميد القالف (٦)، 
وتوغل الظهير محمد الفارســي 
وارسل الكرة مبهارة لكن العارضة 

تكفلت بردها (٢٤).
وفي الشــوط الثانــي حافظ 
«األبيض» على حيويته، ومتكن 
ناصر من تسجيل هدفه الشخصي 
الثانــي له ولفريقه بعد عرضية 
متقنة من الصانع وضعها ناصر 
برأســه في الشــباك (٤٦)، ورد 

الظهير الفارســي بتســديدة من 
خارج املنطقة تصدى لها القالف 
(٥٠) ليفرض الكويت ســيطرته 

واهدر العبوه فرصا سانحة.
ومــن ركلــة جــزاء اســتطاع 
يوســف ناصر ان يسجل الهدف 
الثالــث (٧٧)، وقلــص عبــداهللا 
البــاذر الفارق لفريقــه بإحرازه 
هــدف الشــباب (٨٥)، وقبل ان 
ينتهي اللقاء اضاف البديل ضاحي 
الشــمري الهدف الرابع لالبيض 
(٩٢) لتنتهــي املباراة بفوز مهم 

للكويت.
وفــي مبــاراة أخــرى، متكن 
القادسية من جتاوز ضيفه خيطان 
٢-٠ ليصــل إلــى النقطة ١٣ في 
صدارة الترتيب بانتظار مباراة 

العربي مع الساملية اليوم. 
أحــرز هدفي «األصفــر» فهد 
األنصاري عن طريق ركلة جزاء 
في الوقت بدل الضائع من الشوط 
األول (٨+٤٥)، وأحمد الظفيري 
(٤٩)، ويظــل خيطــان متذيــال 

الترتيب برصيد نقطتني.

«األخضر» املنطلق يواجه الساملية «املتحّفز»
اليرموك يواجه الصليبخات في قمة «األولى» غدًا

ناصر العنزي

تختتم مساء اليوم مباريات اجلولة 
السادسة من دوري stc للدرجة املمتازة 
بإقامة ٣ مباريات ستحدد شكل الصدارة 
في هذه اجلولة، حيث يلتقي الفحيحيل 
مع كاظمة ولكل منهما ٥ نقاط على ستاد 
جابر الدولي، وبعدها وعلى امللعب نفسه 
يواجه الساحل بـ ٧ نقاط النصر صاحب 
النقاط الـ ١٠، وعلى ستاد صباح السالم 
ســتكون املنافسة شــديدة بني العربي 
برصيد ١١ نقطة والساملية الذي ميتلك 

٦ نقاط، فلمن ستكون الغلبة؟
صراع املراكز

في مباراة الفحيحيل وكاظمة الصراع 
سيكون حاضرا من أجل حجز مقعد في 
املراكز املتقدمة بعدما تأخرا في ترتيبهما، 
وقد خسر الفحيحيل آخر مباراة له مع 
الســاملية ولم يستثمر النقص العددي 
خلصمــه بعدمــا لعب فتــرة طويلة بـ 
«١٠» العبني، وال شــك أن املدرب ظاهر 
العدواني والعبيه تدارسوا تلك اخلسارة 
ملعاجلتها بعدما ضاعــت منهم فرصة 
القتناص النقاط الثالث، وكذلك كاظمة 
فقد ابتعد عن مستواه الذي ظهر به في 
دوري التصنيف ولم يحقق سوى فوز 
واحد بعدما مال أداء العبيه إلى البطء، 
كما ان إصابة بعض العبيه مثل هدافه 
شبيب اخلالدي كان له أثر واضح، لذلك 
فإن البرتقالي مطالب بتصحيح أوضاعه 

قبل أن يتأخر كثيرا في ترتيبه.
وفي مواجهة الساحل والنصر ستكون 
الكفة متساوية بينهما لتحقيق الفوز، 

واألول شــهد مســتواه تقدما ملحوظا 
بقيادة املدرب محمد دهيليس ولم يكن 
يســتحق اخلسارة في املباراة السابقة 
أمام القادسية، كما أحسن الساحل في 
تعاقده مع العبني محترفني متميزين، 
ويتصدر العبه البرازيلي ادواردو قائمة 

الهدافني قبل مباراتي أمس.
صعبة

تكمن الصعوبة في مباراة العربي 
والســاملية، فــي أن الفريقني ميلكان 
محفــزات الفــوز فــي هــذه املبــاراة 
حتديدا، فاألخضــر يتطلع للصدارة 

واحملافظة عليهــا مهما كانت نتيجة 
منافســه القادسية أمس، والسماوي 
يريــد أن يعــود مرة أخــرى للمراكز 
املتقدمة بعدما ابتعد عنها في اجلوالت 
الســابقة، ويدخــل العبــو األخضــر 
مبعنويات عالية بعدما أزاحوا النصر 
عن الصدارة في اجلولة املاضية إلى 
جانب اكتمال عناصره مما يسهل على 
املدرب أنتي ميشــا اختيار التشكيلة 
املثالية، والســاملية حقــق فوزا على 
الفحيحيــل في وقت مناســب بعدما 
خسر ٣ مباريات وعزز من ثقة العبيه 

مع مدربهم اجلديد ثامر عناد.

مبارك اخلالدي

 stc يشتد الصراع بني فرق دوري
للدرجة األولى غدا السبت مع انطالق 
منافســات القســم الثانــي واجلولة 
السادسة من املسابقة بإقامة مباراتني، 
إذ يحل املتصــدر الصليبخات ضيفا 
على اليرموك ولكل منهما ٧ نقاط في 
لقاء قمة اجلولة، ويسبق هذه املواجهة 
اللقاء الذي يجمع برقان وله ٤ نقاط 
مع اجلهراء بنقطتني على ستاد علي 
صباح السالم بنادي النصر. ويترقب 
مواجهــات اجلولــة فريــق التضامن 

صاحــب الـ ٧ نقــاط والغائب بداعي 
الراحة.

وكان اليرموك قد تغلب على غرميه 
الصليبخات فــي اجلولة األولى ٢-١ 
لكن صحوة الصليبخات مؤخرا قلبت 
التوقعات وتضيف على مباراة اليوم 
بعدا آخر من اإلثارة والندية لرغبته 
في رد الدين واالنفراد بالصدارة وهي 

مطلــب اليرموك الذي يضم مجموعة 
متجانسة والفتة من الالعبني.

وفــي اللقاء اآلخر يســعى كل من 
برقــان واجلهراء الســتعادة التوازن 
وإيقاف هــدر النقــاط وحتقيق فوز 
ينعــش آمــال كل منهما فــي الدخول 
للســباق على املراكــز املتقدمة، وقد 
تعادل الفريقان باجلولة األولى ٢-٢.

الفحيحيل والساحل يلتقيان كاظمة والنصر في ختام اجلولة الـ ٦ من دوري stc املمتاز

«األبيض» يوقف جمعة ٣ مباريات

دابس: ال عروض لالعبي التضامن وهدفنا بناء فريق للمستقبل

يحيى حميدان

قررت ادارة نادي الكويت ايقاف احملترف العاجي جمعة سعيد ملدة ٣ 
مباريات وذلك على خلفية انتشار ڤيديو له يوجه من خالله اساءات لناديي 

القادسية والعربي خالل تواجده في عيادة النادي رفقة أحد اجلماهير.
وجاءت عقوبة اإلدارة الكويتاوية لردع مثل هذه التصرفات حتى وإن 
كانت من باب املزاح، علما بأن عقوبة جمعة انتهت أمس في مباراة الشباب 
ضمن اجلولة السادسة من دوري «stc» املمتاز. وتعد هذه العقوبة اإلدارية 
الثانية على جمعة هذا املوســم بعدما مت خصم ٥٠٪ من راتبه عقب دفعه 

العب العربي بندر السالمة في املباراة التي جمعت الفريقني آنذاك.

يحيى حميدان 

حصل العبــو التضامن على راحة 
يومني من التدريبات اليوم وغدا وذلك 
لعدم لعب الفريق في اجلولة السادسة 
من دوري «stc» للدرجة األولى املقررة 

غدا حسب اجلدول املوضوع. 
ويعاني «العنيد» من غياب احلارس 
براك العنزي الصابتــه في «الترقوة»، 
وكذلك املدافع األمين محمد القبندي حيث 
ســيبتعد الالعبان ملدة ٣٠ إلى ٤٥ يوما 
قبل عودتهما مــن جديد للتدريب. من 
جهته، قــال عضو مجلس إدارة النادي 
ورئيس جهاز الكرة فهد دابس، ان منح 
الالعبني راحة ملدة يومني يأتي من منطلق 

تقدير اجلهازين اإلداري والفنــي جلهودهم خالل املرحلة 
املاضية، مشــيرا إلى أن الفريق ظهــر بصورة جيدة خالل 

القسم األول من «دوري املظاليم». وأضاف 
دابس لـ«األنباء» ان حظوظ التأهل للدوري 
املمتاز متساوية بني جميع الفرق اخلمس 
وبالتالــي فإن التكهن بهوية املتأهلني في 
هذا الوقت يعتبر سابقا ألوانه، ويتطلب منا 
هذا مضاعفة جهودنا للعودة الى «دوري 
األضواء»، ومشيرا الى ان ادارة التضامن 
لم تتلق أي عروض لالعبيها خالل املرحلة 
احلالية وجميع ما يتداول في اإلعالم حاليا 
ال علم لنا به. وأكد أن مجلس اإلدارة بشكل 
عام وهو شخصيا لن يقفوا حجر عثرة 
أمام أي عرض جدي يتلقاه أي العب في 
مختلف املراحل العمرية، كما طالب اجلميع 
بتحري الدقة قبل انتقاد إدارة التضامن، 
ومنوها الى أن «العنيد» في منتصف الطريق 
حاليا لبناء فريق للمســتقبل، ومتمنيا أال يعرقل عملنا أحد 

للحصول على ثمار هذا العمل في الوقت القريب.

انطالق استعدادات «يد» القرين 
لكأس االحتاد

يعقوب العوضي

دشــن فريق كرة اليد بالقريــن تدريباته بقيادة املدرب 
رشيد شريح اعتبارا من األحد املاضي متهيدا للمشاركة في 
منافسات كأس االحتاد الكويتي واملقرر انطالقها ٢٠ مارس 
اجلاري، حيث شــهدت التدريبات حضور جميع الالعبني، 
كمــا ركز اجلهــاز الفني على اســتعادة احلس الكروي بعد 
فترة توقف النشــاط لدواعي تفشــي ڤيروس كورونا، كما 
اشتملت التدريبات التركيز على زيادة الكتل العضلية في 
صالة رفع األثقال في النادي. ووضع اجلهاز اإلداري بقيادة 
مديــر اللعبة عبدالعزيز يالوس واجلهاز الفني خطة إعداد 
ومباريات ودية للوصول إلى معدل جيد من اللياقة البدنية، 
حيث سيخوض الفريق ٤ مباريات ودية قبل انطالق البطولة، 
وقد أكد يالوس التزام النادي بتطبيق اإلجراءات االحترازية 

كما هو منصوص عليه من قبل اللجنة الثالثية للعناية.
وأضاف: «لدينا عدة مباريات جتريبية سنخوضها مع كل 
االحتياطات واحلذر الصحي مبا يؤمن االبتعاد عن اإلصابة 
بالفيروس». وأشاد يالوس مبجلس اإلدارة برئاسة عبدالكرمي 
الشحومي، كما توجه بالشكر للرئيس الشرفي للنادي نائب 
رئيس مجلس األمة أحمد الشــحومي ملــا يقدمه من الدعم 

بأنواعه لضمان ظهور نادي القرين بالصورة املطلوبة.
خيطان استعاد البرك

وفي سياق متصل، باشــر جاسم البرك القوة الضاربة 
في يد خيطان التدريبات مع الفريق بعد متاثله للشفاء من 

إصابته بالعضلة اخللفية للفخذ.

القرين يطمح للمنافسة على الكأس

األهلي في مواجهة 
فيتا كلوب.. والزمالك 

ضيفًا على الترجي
القاهرة - سامي عبدالفتاح

يسعى قطبا الكرة املصرية، 
الى  األهلي والزمالــك، غدا 
تصحيح مسارهما في سباق 
دور املجموعات لبطولة دوري 
أبطال أفريقيا، بعدما تراجعا 
إلى املركز الثالث في مجموعة 

كل منهما.
وفي ملعب رادس بالعاصمة 
التونسية، وفي متام الساعة 
السابعة مساء بتوقيت الكويت، 
سيكون فريق الزمالك ضيفا 
على فريق الترجي التونسي، 
في املجموعة الرابعة، ويحتل 
املضيف صــدارة املجموعة 
برصيــد ٤ نقاط، فيما يأتي 
الزمالك فــي الترتيب الثالث 
برصيــد نقطتــني فقط من 
تعادلني سلبيني. وفي مباراة 
أخــرى باملجموعة نفســها 
ســيلعب تونغيث السنغالي 

مع مولودية اجلزائر.
العاشــرة مســاء  وفي 
بتوقيت الكويت، سيستضيف 
األهلي فيتا كلوب الكونغولي 
ضمــن املجموعــة األولى، 
الثالث  ويحتل االهلي املركز 
في مجموعته برصيد ٣ نقاط، 
الفريق  وهو نفس رصيــد 
الضيف الــذي فجر مفاجأة 
كبيــرة بفوزه علــى املريخ 
السوداني ١/٤ في أم درمان، 
وهي نتيجة أخرجت الفريق 
السوداني من السباق مبكرا، 
حيث يحتل املركز األخير بال 

رصيد.

«الغوص واإلنقاذ» ينضم 
إلى االحتاد الدولي للعبة

عقــد مجلــس إدارة 
النادي الكويتي للغوص 
واإلنقاذ اجتماعا مساء 
أول من أمس برئاســة 
رئيس مجلــس اإلدارة 
طــالل الســرحان اتخذ 
مــن خاللــه عــددا من 
القــرارات منهــا تعيني 
هنــادي الزعابي مديرة 
للفرق النسائية، وكذلك 
املوافقة على االنضمام 
الدولــي  إلــى االحتــاد 
لإلنقــاذ، باإلضافة إلى 

ذلك العمل مع الهيئة العامة للبيئة بشأن وضع آليه 
إصدار تراخيص الصيد الرمحي (بنادق الصيد املائية) 

وإحالة املوضوع إلى املكتب التنفيذي للمتابعة.
وشهد االجتماع حضور أمني السر محمد الصرعاوي، 
وأمني السر املساعد محمد اخلرافي، وأمني الصندوق 
محمد الدخيل، وأمني الصندوق املساعد جاسم الباطني، 
وأعضــاء مجلس اإلدارة جمال احلربي، وعبدالعزيز 

الصالح، وفواز الهويدي.
إلى ذلك، يشارك النادي الكويتي للغوص واإلنقاذ 
ممثال للكويت في بطولة فزاع للغوص احلر (احلياري) 
التي ينظمها ويشــرف عليها مركز حمدان بن محمد 
إلحياء التراث، والتي انطلقت منافساتها في نسختها 

الـ ١٥، السبت املاضي وتستمر حتى ٦ اجلاري.
وبهذه املناســبة، قال أمني ســر النــادي الكويتي 
للغوص واإلنقاذ محمد الصرعاوي، إن املشاركة في 
هذه البطولة جاءت بدعوة من مركز حمدان بن محمد 
ألحيــاء التــراث (حكومة دبي) في اإلمــارات، مؤكدا 
حرص النادي على املشاركة في مثل هذه البطوالت 
املهمة كونها من أهم البطوالت التي تشــهد مشاركة 
أبطال ومحترفي رياضــة الغوص احلر من مختلف 
دول العالم، ومضيفا أن املنتخب يشارك في البطولة 
بدعم ورعاية اللجنة األوملبية الكويتية والهيئة العامة 
للرياضة، مبينا أن املشــاركة ســتقتصر على عضو 
النادي واملنتخب الكويتي للغوص احلر الكابنت حسن 
علي الشراح الذي حقق املركز الثاني لفئة اخلليجيني 

في النسخة السابقة.

محمد الصرعاوي

هادي العنزي

واصل الكويت انتصاراته في دوري الدور 
قبل النهائي لكرة السلة (املربع الذهبي) بعدما 
تغلب علــى نظيره القادســية ٨٣-٧٢ أمس 
األول، كما حسم كاظمة مواجهته مع اجلهراء 
٨٥-٧٩. جــاءت املباراتــان متكافئتني، نظرا 
لتقارب املستوى، ورغبة الفرق في حتقيق فوز 
مهم من شأنه إجراء تغيير مهم على ترتيب 
الفرق األربعة، ففــي املواجهة األولى واصل 
«االبيض» صدارته للترتيب بفوز مســتحق 
على «االصفر»، حيث فاز تقدم بالربع األول 
٢١-١٨ نقطة، فيما عاد األصفر بالربع الثاني 
معادال الكفة ٢٢-١٦ لينتهي النصف األول من 

املباراة ٤٠-٣٧ للقادسية، وفي النصف الثاني 
مــن املواجهة تغير احلال كليا بعدما بســط 
الكويت أفضلية نسبية على مجريات اللقاء 
حيث حســم الربع الثالث ملصلحته ٢٦-١٧، 
والربع األخير أيضــا ٢٠-١٥ مؤكدا جدارته 
بالصدارة. ويقام الدور نصف النهائي لدوري 
كرة السلة بنظام دوري من قسمني، على أن 
يلعب األول مــع الرابع والثانــي مع الثالث 
بنظــام «بالي أوف» مــن ٣ مباريات على أن 
يتأهل الفائزان إلى املباراة النهائية، وستقام 
اجلولة األخيرة من القسم الثاني للدوري األحد 
املقبــل، وقد انفرد الكويت بصدارة الترتيب 
بعدمــا فاز فــي جميع مبارياتــه، فيما يبدو 

اجلهراء هو األقرب للمركز الرابع.

«حاسمة» بني سيدات القادسية و«الفتاة» 
هادي العنزي

تلتقي سيدات القادسية مع نظيرتها بنادي 
الفتاة في ٤ مساء غدا بصالة نادي الكويت 
في مواجهة حاسمة لتأهل أحدهما إلى املباراة 
النهائية على لقب دوري URC لكرة الصاالت 
النســائية ملواجهه ســيدات الكويت الالتي 
حجزن مقعدهن مبكرا بعد الفوز على العربي.

وتأتي مواجهة الغد بعد تعادل القادسية 
و«الفتاة» (١-١) في مواجهتي «البالي اوف» 
التي جمعتهما في الفترة املاضية، حيث فاز 
«األصفر» في املباراة األولى ٣-٢، فيما دكت 

العبات الفتاة شباك القادسية بخماسية نظيفة 
باملواجهة التي جمعتهما األسبوع املاضي.

ويتوقع أن تغيب إحدى أفضل العبات 
القارة اآلســيوية اإليرانية فرشته كرميي 
عن صفــوف «األصفــر» بعدمــا تعرضت 
لإلصابة في املباراة األخيرة للفريق، ونقلت 
للمستشفى على إثرها مباشرة، فيما تبدو 
صفــوف «الفتــاة» مكتملة بقيــادة املدرب 
الوطني محمد الكندري الذي يسعى للظفر 
باللقب األول للفريق في دوري الســيدات، 
علما ان «الفتاة» حقق املركز األول بالدوري 

التمهيدي املؤهلة للمربع الذهبي.

الكويت ينفرد 
بصدارة «السلة»

مواجهة صعبة بانتظار «السماوي» امام العربي املتصدر

التوقيتامللعبالفريقان
٥:٠٠صباح السالمالعربي ـ الساملية
٥:٠٠ستاد جابر الدوليالفحيحيل ـ كاظمة
٧:٥٠ستاد جابر الدوليالساحل ـ النصر

التوقيتامللعبالفريقان
٥:٠٠علي صباح السالمبرقان ـ اجلهراء

٧:٣٠عبداهللا اخلليفة الصباحاليرموك ـ الصليبخات

فهد دابس

الكويت يستعيد توازنه.. والقادسية يعبر خيطانالكويت يستعيد توازنه.. والقادسية يعبر خيطانالكويت يستعيد توازنه.. والقادسية يعبر خيطانالكويت يستعيد توازنه.. والقادسية يعبر خيطانالكويت يستعيد توازنه.. والقادسية يعبر خيطانالكويت يستعيد توازنه.. والقادسية يعبر خيطانالكويت يستعيد توازنه.. والقادسية يعبر خيطانالكويت يستعيد توازنه.. والقادسية يعبر خيطانالكويت يستعيد توازنه.. والقادسية يعبر خيطانالكويت يستعيد توازنه.. والقادسية يعبر خيطانالكويت يستعيد توازنه.. والقادسية يعبر خيطانالكويت يستعيد توازنه.. والقادسية يعبر خيطان
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 برنامج املباريات بتوقيت الكويت

اليوم اجلمعة
إسبانيا (املرحلة الـ ٢٦)

١ ١١beIN Sports HDڤالنسيا - ڤياريال

أملانيا (املرحلة الـ ٢٤)
-١٠:٣٠شالكه - ماينتس

غدا السبت
إجنلترا (املرحلة الـ ٢٧)

١ ٣:٣٠bein sports Premiumبيرنلي - آرسنال
١ ٦bein sports Premiumشيفيلد - ساوثامبتون

١ ٨:٣٠bein sports Premiumأستون ڤيال - ولڤرهامبتون
١ ١١bein sports Premiumبرايتون - ليستر

إسبانيا (املرحلة الـ ٢٦)
١ ٤beIN Sports HDبلد الوليد - خيتافي
١ ٦:١٥beIN Sports HDإلتشي - إشبيلية

١ ٨:٣٠beIN Sports HDقادش - إيبار
١ ١١beIN Sports HDأوساسونا - برشلونة

إيطاليا (املرحلة الـ ٢٦)
٣ ٥beIN Sports HDسبيزيا - بينفينتو

٣ ٨beIN Sports HDأودينيزي - ساسوولو
٣ ١٠:٤٥beIN Sports HDيوڤنتوس - التسيو

كأس فرنسا (دور الـ ١٦)
٢ ٨:٤٥beIN Sports HDليون - سوشو

٢ ١١:١٥beIN Sports HDبريست - باريس

أملانيا (املرحلة ٢٤)
-٥:٣٠مونشنغالدباخ - ليڤركوزن

-٥:٣٠هوڤنهامي - ڤولفسبورغ
-٥:٣٠فرايبورغ - اليبزيغ

-٥:٣٠فرانكفورت - شتوتغارت
-٥:٣٠هرتا برلني - أوغسبورغ

-٨:٣٠بايرن ميونيخ - دورمتوند

سولسكاير يشكر هندرسون على نقطة كريستال باالس
أبدى مدرب مان يونايتد، 
أولي غونــار سولســكاير، 
إحباطه من التعادل املخيب 
٠-٠ مــع كريســتال باالس 
ضمــن املرحلــة الـــ ٢٩ من 

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وقــال سولســكاير فــي 
تصريحات لشــبكة ســكاي 
ســبورتس: «إنهــا نتيجــة 
محبطة، كنــا غائبني بعض 
الشيء، قلة التركيز يقابلها 
عدم الفوز. بــاالس دائما ما 
يجعل األمور صعبة علينا، 
في الشــوط الثانــي توقفنا 

متاما».
وعــن التصدي احلاســم 
الــذي قام به احلــارس دين 
هندرســون ملنع كريســتال 
بــاالس مــن التســجيل في 
قــال  األخيــرة،  الدقيقــة 
سولســكاير: «هذا ما يفعله 
حارس مان يونايتد، أحيانا 
يجب أن تواصل التركيز، إنه 
يتطور في هذا املوقع، أشكره 
علــى نقطة واحــدة بدال من 

ال شيء».
ورفع «اليونايتد» رصيده 
إلى ٥١ نقطة في املركز الثاني، 
بفارق ١٤ نقطة عن املتصدر 
مان سيتي، فيما ارتفع رصيد 
«الباالس» إلى ٣٤ نقطة في 

املركز ١٣.
إلى ذلــك، تعرض ظهير 
أيسر كريستال باالس باتريك 
فان أنهولت إلساءة عنصرية 
عبر تطبيق «إنستغرام» عقب 

املباراة.
وقــال فــان أنهولت عبر 
حســابه فــي تويتــر «ملاذا 
جنثو علــى ركبتنا»، وذلك 
مع صورة لإلساءة العنصرية 
التي تلقاها على «انستغرام»، 

ليستر سيتي يواصل نزيف النقاط بتعادله مع بيرنلي.. و٤ مباريات غدًا ضمن املرحلة الـ ٢٧

حيث أهدر فرصة تســجيل 
هدف الفوز من وضع انفراد 

في الدقيقة األخيرة.
هذا، وواصل ليستر سيتي 
نزيف النقاط بسقوطه في فخ 
التعادل اإليجابي أمام مضيفه 

بيرنلي ١-١.
وأنعش شيفيلد يونايتد 
آماله الضئيلة بالبقاء بفوز 
ثمني على ضيفه أستون ڤيال 

بهدف وحيد ســجله ديڤيد 
ماكغولدريك في الدقيقة ٣٠.
فيمــا تنطلق مســاء غدا 
الســبت مباريــات املرحلــة 
الـــ ٢٧ من املســابقة، حيث 
يلتقي بيرنلي مع أرســنال، 
مــع  يونايتــد  وشــيفيلد 
ساوثامبتون، وأستون ڤيال 
مع ولڤرهامبتون، وبرايتون 

مع ليستر سيتي.

ليڤربول واليبزيغ في بودابست أيضًا
أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل مباراة ليڤربول اإلجنليزي واليبزيغ األملاني 
املقــررة األربعاء املقبل في إياب ثمن نهائي مســابقة دوري أبطال أوروبا من «أنفيلد» في 
إجنلترا إلى بودابســت على غرار مواجهتهما ذهابا، جراء قيود الســفر املفروضة بسبب 
ڤيروس كورونا. وقرر «يويفا» نقل املباراة ألنها لو اقيمت في إجنلترا كان اليبزيغ، الذي 
خســر ٠-٢ ذهابا في العاصمة املجرية ايضا، ســيضطر الى اخلضوع حلجر طبي ملدة ١٠ 
أيام لدى عودته إلى بالده وفقا لتوجيهات السلطات للحد من انتشار النسخة املتحورة من 

ڤيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

البايرن لتفادي السقوط 
في مواجهة دورمتوند غدًا

يواجه بايرن ميونيخ ضيفه بوروسيا دورمتوند 
غدا الســبت في قمة مباريــات اجلولة الرابعة 
والعشــرين من الدوري األملانــي لكرة القدم 

(بوندسليغا).
وال ميكن لبايرن أن يســمح بخسارة املباراة، 
ألن ذلك قد يفقده صدارة جدول املسابقة، ولن 
يكون دورمتوند املستفيد حال خسارة بايرن 
ميونيخ، بل اليبزيغ حال فوزه على فرايبورغ.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب «البوندسليغا» 
برصيد ٥٢ نقطة، بفارق نقطتني أمام اليبزيغ، 
في حني يحتل دورمتوند املركز اخلامس برصيد 

٣٩ نقطة، بفارق ١٣ نقطة عن املتصدر.
وتفتتح مباريات املرحلة اليوم، إذ يلتقي شالكه مع 

ماينتس، في حني تستكمل غدا بلقاءات بوروسيا 
مونشنغالدباخ مع باير ليڤركوزن، وهوفنهامي 
مع ڤولفســبورغ، وآينتراخت فرانكفورت مع 

شتوتغارت، وهيرتا برلني مع أوغسبورغ.
وفي مسابقة كأس أملانيا، واصل هولشتاين كيل 
من الدرجة الثانيــة مغامرته وبلغ دور األربعة 
للمرة األولى في تاريخه عندما تغلب على مضيفه 
روت-فايس إيسن من الدرجة الرابعة ٣-٠ في 

الدور ربع النهائي.
وبلغ اليبزيغ الدور نصف النهائي أيضا بفوزه 
الصعب على ضيفه ڤولفسبورغ بهدفني نظيفني 
سجلهما املهاجم الدولي الدمناركي يوسف بولسن 
(٦٣) والكوري اجلنوبي هي-تشان هوانغ (٨٨).

بوكيتينو: نيمار يعود قريبًا

«اآلسيوي» يؤّجل اإلعالن  عن مستضيفي «األبطال»

وسان جرمان بفوزه الثمني على 
رين ١-٠، وفاز نيس على نيم 
أوملبيك ٢-١، وستراســبورغ 
على موناكو ١-٠، وآجنيه على 
ميتز ١-٠، ولنس على ســانت 
ايتيان ٣-٢، وستاد رميس على 
نانت ٢-١، وستاد بريست على 
ديجون ٣-١، وتعادل مونبلييه 

مع لوريان ١-١.

خالل األيام املقبلة ســنقيمه 
ملعرفة ما إذا كان جاهزا». 

ويحتل باريس ســان جرمان 
الدوري  الثاني فــي  املركــز 
الفرنســي برصيد ٦٠ نقطة، 
بفارق نقطتني خلف ليل، الذي 
فاز على مرسيليا بهدفني نظيفني 

ليحافظ على الصدارة.
وواصل ليون الضغط على ليل 

قــال املديــر الفنــي لفريق 
باريس سان جرمان الفرنسي 
ماوريسيو بوكيتينو، إن نيمار 
يسير بشكل جيد على طريق 
التعافي من اإلصابة في العضلة 

الضامة.
وغاب نيمار عن خوض املباريات 
منذ تعرضه لإلصابة في املباراة 
العاصمة  «أثرياء  بها  التي فاز 
الفرنسية» على كان في كأس 
فرنسا يوم ١٠ فبراير املاضي. 
الزمني، من  للجــدول  ووفقا 
املقرر أن يعود الالعب للمشاركة 
أمام  الفريق فــي مباراته  مع 
برشــلونة اإلسباني في إياب 
دور الـ١٦ بدوري أبطال أوروبا، 

واملقررة يوم األربعاء املقبل.
وعقب فوز باريس سان جرمان 
على بوردو١-٠ أعرب بوكيتينو 
عن تفاؤله بشأن حالة نيمار. 

وقــال املدير الفني في مؤمتر 
صحافــي: «ســنقوم بتقييم 
الالعبني وعودة بعض الالعبني 
ستكون شــيئا جيدا ملباراتنا 
السبت أمام ستاد بريست في 
كأس فرنسا». وأضاف: «تقدم 
حالة نيمار يسير بشكل إيجابي. 

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

كشفت مصادر مطلعة لـ«األنباء»، أن االحتاد 
اآلســيوي لكرة القدم اتخذ قــرارا بتأجيل 
اإلعالن الرســمي عن الدول التي تستضيف 
دور املجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 
٢٠٢١ ملنطقة «غرب آسيا» التي ستلعب بنظام 
التجمع نظرا لظروف جائحة كورونا «كوفيد-١٩»، 
في دولة واحدة إلى وقت الحق، وذلك من أجل 

دراسة ملفات االستضافة.
وعلمت «األنباء» أن االحتاد الســعودي لكرة 
القدم تقدم بطلب استضافة ٣ مجموعات، فيما 
طلب االحتاد اإلماراتي استضافة مجموعتني، 
بينما تقدم االحتاد األوزبكي بطلب استضافة 

مجموعة واحدة.
 كما أفادت املصــادر بأن االحتاد القطري لم 
يطلب اســتضافة مباريات دور املجموعات 
إلفساح املجال أمام دول أخرى لالستضافة، 
حيث اســتضافت الدوحة منافسات النسخة 
املاضية خالل شــهري ســبتمبر وأغسطس 

املاضيني ألندية الغرب، ونوفمبر وديســمبر 
املاضيني ألندية الشرق ثم املباراة النهائية التي 
أقيمت في ١٩ ديسمبر املاضي والتي توج بها 
أولسان هيونداي الكوري اجلنوبي على حساب 

برسبوليس اإليراني.
ومن املقرر أن يصدر االحتاد اآلسيوي قراره 
النهائي لتحديد الدولي التي تستضيف مباريات 
دور املجموعات ملنطقة «غرب آسيا» األسبوع 
املقبل بدال من املوعد السابق ٥ مارس اجلاري.

وتعهد االحتاد اآلسيوي بتقدمي دعم مالي بقيمة 
٥٥٠ ألف دوالر عن اســتضافة كل مجموعة 
شريطة توفير مالعب كافية الستيعاب إمكانية 
لعب آخر مباراتني من كل مجموعة في وقت واحد.

وتنطلق منافسات بالدور التمهيدي في السابع 
من أبريل، بينما يقام دور املجموعات بنظام 
«البطولة املجمعة»، من ١٤ إلى ٣٠ أبريل بالنسبة 
ملجموعات أندية دول الغرب، وفيما سيتم البت 
في مسألة اســتضافة مجموعات الشرق في 
وقت الحق حيث تقام املنافسات خالل الفترة 

ما بني ٢١ ابريل و٧ مايو.

كومان سعيد بـ «الرميونتادا» أمام إشبيلية والوصول لنهائي الكأس
الفنــي  املديــر  أعــرب 
لبرشلونة، الهولندي رونالد 
بـــ  كومــان، عــن ســعادته 
«الرميونتــادا» املثيــرة التي 
صعــد مــن خاللهــا الفريــق 
الكتالوني إلى نهائي كأس امللك، 
على حســاب إشــبيلية وفاز 
برشلونة اليوم ٣-٠ في إياب 
الدور نصف النهائي، ليتجاوز 
هزميته في الذهاب على ملعب 
الفريق األندلسي ٠-٢. وقال 
كومان في تصريحات نقلتها 
صحيفة ماركا اإلسبانية: «لقد 
كافحنــا اإلرهاق وهــذا أمر ال 
يصدق. أنا راض جدا عن أداء 
الفريق، ونستحق االنتصار. 
أعتقــد أننــا كنــا أفضــل في 
املباراتني». وسجل «البارسا» 
هدفني بواسطة الفرنسي عثمان 
دميبيلي (١٢) ومدافعه جيرار 
بيكيــه (٩٠+٤) فــي الوقــت 
األصلي، فارضا االحتكام الى 
شوطني إضافيني سجل خاللها 
هدف التأهــل عبر الدمناركي 

مارتن برايثوايت (٩٤).
وأهدر الدولي األرجنتيني 
لــوكاس أوكامبــوس فرصة 
ذهبية لفريقه اشبيلية إلدراك 
التعــادل في الوقــت األصلي 
عندما فشــل في ترجمة ركلة 

جزاء في الدقيقة ٧٢.
ولعــب «أبنــاء األندلس» 
البرازيلــي  منقوصــني مــن 
فرناندو ريجيس والهولندي 
لوك دي يونغ، بعد طرهما في 

الدقيقتني ٩٠ و١٠٣.
إلى ذلك، أصدر برشلونة 
بيانا رســميا حول تفاصيل 
اإلصابــة التــي تعــرض لها 

سرعة تعافيه».
مــن جهتــه، أقــر مــدرب 
إشــبيلية، جولني لوبيتيغي 
بأن فريقــه «محبط وحزين» 
بعد تعرضه لإلقصاء من كأس 
ملك إسبانيا. وانتقد لوبيتيغي 
قرارات احلكم قائال: «لقد رأيتم 

لقاء وحيد يجمع بني ڤالنسيا 
وڤياريال، على أن تســتكمل 
املباريــات غــدا بلقــاءات بلد 
الوليد مع خيتافي، وإلتشــي 
مــع إشــبيلية، وقاديــش مع 
إيبار، وأوساسونا مع برشلونة 
الطامح لالقتراب من الصدارة.

ما حدث وميكنكم أن حتكموا 
مثلي. نحن املدربون إذا صرحنا 
بآرائنــا فــي احلــكام علنا قد 

نواجه العقوبة».
وعلى صعيد آخر، تنطلق 
مساء اليوم منافسات املرحلة 
٢٦ من الدوري اإلسباني بإقامة 

برشلونة يالقي أوساسونا غدًا في «الليغا»

بيكيه خالل مواجهة إشبيلية 
نشره على «تويتر»: «أظهرت 
واالختبــارات  التقييمــات 
الطيبة التي أجريت، إصابة 
بيكيــه بالتــواء فــي الرباط 
اجلانبــي الداخلــي للركبــة 
اليمنى، وعودته تعتمد على 

بيولي عقب التعثر في لقاء أودينيزي: افتقدنا «إبرا»
ميــالن  مــدرب  اعتــرف 
ســتيفانو بيولي بــأن فريقه 
افتقد وجود املهاجم الطبيعي 
مثل زالتان إبراهيموفيتش بعد 
التعادل ١-١ مع أودينيزي في 

الدوري اإليطالي.
واحتاج ميــالن إلى ركلة 
جزاء مــن فرانك كيســي في 
الدقيقــة الســابعة من الوقت 
احملتسب بدل الضائع ليدرك 
التعادل بعدما منح رودريغو 
بيكاو التقدم للفريق الضيف 

في منتصف الشوط الثاني.
وتعــرض «إبــرا» إلصابة 
الفــوز ٢-١  عضليــة خــالل 
على رومــا وغاب عن املباراة 
كمــا أبعــدت اإلصابــة ماريو 

مانزوكيتش.
ولم يكن أمام بيولي سوى 
إشــراك اجلنــاح رفائيل لياو 
البالغ عمره ٢١ عاما في الهجوم، 
لكــن املدرب لــم يعجب بأداء 

وأكرم أتاالنتا وفادة ضيفه 
كروتوني صاحب املركز األخير 
بـ ٥ أهداف تناوب على تسجيلها 
األملاني روبن غوســنس (١٢) 
وخوســيه لويــس بالومينو 
(٤٨) والكولومبــي لويــس 
موريــال (٥٠) والســلوڤيني 
جوســيب ايليســيتش (٥٨) 
والروسي أليكسي ميرانشوك 
(٨٥) مقابل هدف للنيجيري 

ساميون نواكوو (٢٣).
وتعــادل ساســوولو مــع 
ضيفــه نابولي ٣-٣، وتعادل 
جنوى مع سمبدوريا ١-١، وفاز 
ڤيرونا على بينيفينتو ٣-٠، 
وكالياري على بولونيا ١-٠.

وتنطلق مساء غد السبت 
مباريــات املرحلة الـــ ٢٦ من 
املســابقة، إذ يلعب ســبيزيا 
مع بينفينتو، وأودينيزي مع 
ساســوولو، ويوڤنتوس مع 

التسيو في مباراة قمة.

الالعب البرتغالي. وأبلغ بيولي 
خدمة دازون للبث «دائما أتوقع 
الكثيــر مــن العبــي فريقي. 
خصائص رفائيل مالئمة في 
املســاحات اخلاليــة». وزاد: 
«ال ميلك البراعة للتعامل مع 
مدافع عندما نواجه منافسني 
يغلقون املساحات». وأضاف: 
«افتقدنا اخلصائص املناسبة 
لتلك املباريات، افتقدنا وجود 
املهاجمــني احلقيقيــني فــي 
تشــكيلتنا. لياو و(اجلناح) 
ميلــكان  ريبيتــش  أنتــي 

خصائص أخرى».
ورفع ميالن رصيده إلى ٥٣ 
نقطة فــي املركز الثاني، فيما 
أصبح رصيــد أودينيزي ٢٩ 
نقطة في املركز احلادي عشر.

واستعاد فريق روما توازنه 
بعد خسارته أمام ميالن بالذات 
١-٢ في اجلولة املاضية، بفوزه 

على فيورنتينا ٢-١.

قمة مهمة بني يوڤنتوس والتسيو غدًا



خووش حچي يا ألطاف اهللا

السماح خالل فترة احلظر 
باخلروج ألداء فرائض 

الصالة في املساجد مشيًا 
على األقدام.

مجلس الوزراء يفرض احلظر 
اجلزئي اعتبارًا من األحد 

املقبل من اخلامسة مساًء 
وحتى ٥ صباحًا.

  عيزنا نقول لكم التزمو!  عليكم بالدعاء.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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أبعد من الكلمات
«خلع الكمام هو تفكير بدائي إلنسان الكهف»

٭ جو بايدن، الرئيس األميركي، 
يُشــبِّه خلع الكمــام في والية 
تكساس بتفكير إنسان الكهف.

«وجدنا طريقة آمنة للعمل والتصوير»

٭ ديڤيد شومير، املمثل مبسلسل 
فريندز الشهير، يؤكد بدء جتمع 
زمالئه باملسلسل لتصوير فيلم 

مؤجل بسبب كورونا.

«أدمنت وأطفالي ألعاب الموبايل أثناء الحظر»

٭ كاثرين هيغل، املمثلة األميركية، 
تؤكــد أن وقت احلظــر دفعها 

وأطفالها إلدمان ألعاب املوبايل.

«البيتكوين مؤشر على نفور البعض من النظام 
المصرفي التقليدي»

٭ توم ستيار، مستثمر ومرشح 
أميركي ســابق، يفسر  رئاسي 
البيتكوين بعدم  اإلقبال علــى 
االكتفاء باخلدمــات املصرفية 

التقليدية املتاحة.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

طقس نهاية األسبوع.. دافئ 
نهارًا مع غبار ومائل للبرودة ليًال

إدارة األرصاد  قالــت 
اجلويــة ان البالد تأثرت 
أمــس بامتــداد منخفض 
جــوي ضعــف تدريجيا 
ليكــون الطقــس غائمــا 
جزئيــا إلى غائم وفرص 
لســقوط أمطــار متفرقة 
قد تكــون رعدية أحيانا 
مصحوبــة بنشــاط في 
الرياح إلى أن يتقدم مساء 
املرتفع  اليــوم اجلمعــة 
اجلوي ويصبح الطقس 
صحوا عموما مع نشاط 

للرياح.
وأضاف مراقب التنبؤات اجلوية في اإلدارة عبدالعزيز 
القــراوي لـ «كونا» أن الطقس نهار اليوم اجلمعة يكون 
دافئا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة 

مع فرص للغبار وظهور بعض السحب املتفرقة.
ولفت القراوي إلى أن درجات احلرارة العظمى املتوقعة 
تتراوح ما بني ٢٤ و٢٦ درجة مئوية، فيما يكون الطقس 
ليال يكون مائال للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة 
الى معتدلة الســرعة مع درجــة حرارة صغرى متوقعة 

بني ١٢ و١٤ درجة مئوية.
وحول الطقس نهار غد السبت، أفاد بأنه يكون دافئا 
والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط 
على فترات وتتراوح ما بني ١٥ و٤٠ كيلومترا في الساعة.
وذكر أن درجات احلــرارة العظمى املتوقعة تتراوح 
ما بني ٢٤ و٢٦ درجة مئوية، فيما توقع أن يكون طقس 
السبت ليال مائال للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة 
الى معتدلة الســرعة بدرجة حرارة صغرى متوقعة بني 

١٣ و١٥ درجة مئوية.

عبدالعزيز القراوي

احتماالت اإلصابة بـ «كورونا» 
من املخالطة املنزلية.. ضئيلة

توصــل باحثون أميركيون إلــى أن هنالك احتماال 
ضئيــال بإمــكان انتقال عــدوى كورونا مــن مصاب 
بالڤيروس إلى املقيمني معه في املنزل نفسه. الباحثون 
من مستشفى مساتشوسيتس حللوا بيانات من أكثر 
من ٧٠٠٠ منزل في مدينة بوســطن كان يسكنها أكثر 
من ٢٥٠٠٠ شخص بني مارس ومايو من العام املاضي، 
وخالل تلك الفترة أصيب ٧٢٦٢ شخصا منهم بڤيروس 
كورونــا ولكنهم نقلــوا العدوى إلى ١٨٠٩ أشــخاص 
كانــوا يقيمون معهم، أي أن نســبة انتقــال العدوى 

كانت ١٠٫١٪ فقط.
وذكر موقع «ميل أونالين» ان احتمال نقل العدوى 
إلى شخص تسكن معه يكون أدنى في العائالت الكبيرة، 
أي انك اذا كنت تســكن في منزل مع ٣ ـ ٥ أشــخاص 
أحدهم مصاب بكورونا فإن خطر انتقال العدوى منه 
يقل بنســبة ٢٠٪ عن خطر انتقالها في منزل يسكنه 

شخصان.
هذا ينطبق على األشخاص األصحاء، ولكن احتمال 
اإلصابة بالعدوى يرتفع لدى املصابني بأمراض مزمنة، 
في هذه احلاالت تصل النسبة إلى ٣١٪ للمصابني بالربــو 
و٦٧٪ للمصـــــابني بالسرطان و٣٥٪ ملن يعانون من 
البدانة، وتتضاعف االحتماالت لدى املصابني بأمراض 
الكبد. وبالطبع، فإن هنالك عوامل أخرى من بينها التقدم 
في الســن واملعاناة من أكثر مــن مرض مزمن واحد. 
وتأتي هذه النتيجة لتؤكد نتائج دراسات أخرى وإن 
كانت تضع نســبة اإلصابة بالعدوى أقل من النسبة 

التي سجلتها األبحاث األخرى.

نسبة العدوى بني أفراد األسرة ١٠٫١٪ فقط وفق دراسة بوسطن

ميغان ماركل تهاجم قصر باكنغهام: «يرّوج أكاذيب»
واشنطن - أ.ف.پ: أحملت ميغان ماركل 
في مقابلة (عرضت على شبكة «سي بي 
اس» األميركية مقاطع منها مساء األربعاء)، 
إلى أن قصر باكنغهام يعمد إلى «ترويج 
األكاذيب» عنها وعن زوجها األمير هاري.
قالــت مــاركل ردا علــى ســؤال عما 
ميكــن أن يكون موقف القصر امللكي من 
التصريحات التي تطلقها «ال أدري كيف 
ميكن أن يتوقعوا أن باستطاعتنا بعد كل 
هذا الوقت أن نلتزم الصمت بكل بساطة 
إذا كانت املؤسسة تؤدي دورا نشطا في 

ترويج األكاذيب عنا».
وسجلت املقابلة التي أجرتها النجمة 
التلفزيونية األميركية أوبرا وينفري، قبل 
نشر صحيفة «تاميز» البريطانية معلومات 
عن أن شــكوى مبمارسة مضايقات على 
موظفــني لديها قدمت ضــد ماركل عندما 

كانت تعيش في قصر كنســينغتون في 
لندن. وكان قصر باكنغهام أبدى في بيان 
غير مألوف قبل ساعات قلقه مما أوردته 
صحيفة «تاميز» من اتهامات مليغان ماركل. 
وقال «ال شك في أننا قلقون للغاية في شأن 
االتهامات التي وردت في صحيفة «تاميز» 
اســتنادا إلــى مزاعم أدلى بهــا موظفون 

سابقون لدى دوق ودوقة ساسكس».
وأضاف «لذلك، سيتولى فريق املوارد 
البشرية لدينا النظر في الظروف املذكورة 
في املقال». وأشار إلى أن «املوظفني الذين 
كانوا معنيني في ذلك الوقت ســيدعون 
للمشــاركة، مبن فيهم مــن تركوا العمل 
لــدى العائلة املالكة، ملعرفــة ما إذا كان 
ميكن استخالص أي عبر»، مشددا على 
أن القصر «ال ولن يتسامح مع املضايقات 

في مكان العمل».

وكانت «تاميــز» أفادت األربعاء بأن 
شــكوى مضايقة ضد مساعدين قدمت 
في أكتوبر ٢٠١٨ من قبل جيسون ناوف، 
املسؤول عن شؤون التواصل آنذاك لدى 

هاري وميغن.
الزوجــني فــي  واعتبــر محامــو 

تصريحــات لصحيفــة «تاميز» أن 
قصر باكنغهام يستخدم الصحيفة 
لنشر قصة كاذبة متاما قبل عرض 
املقابلة مع أوبرا وينفري في ٧ 

مارس اجلاري.
ويترقب الكتاب املتخصصون 

في الشؤون امللكية البريطانية 
ما سيقوله الزوجان خالل املقابلة 
عن قرارهما قطــع روابطهما مع 
العائلة امللكية وحياتهما اجلديدة 

بعيدا عن التاج.

بعد أن نشرت صحيفة تاميز معلومات عن شكوى ضدها مبضايقة موظفني لديها في «كنسينغتون»

كائنات فضائية متهمة بتعطيل مفاتيح السيارات بإجنلترا
خالل ثالثة أيام فقط، أفاد 
ما يقارب من ١٠٠ شخص عن 
توقف مفاتيح سياراتهم عن 

فتح أبوابها عن ُبعد.
اقتصــرت  الشــكاوى 
علــى موقــع بذاتــه فــي 
بلدة رويســتون مبقاطعة 
هرتفوردشاير االجنليزية 
وهو موقف السيارات التابع 
ألحد محالت السوبرماركت، 
فقــد فوجــئ هــؤالء بــأن 
االلكترونيــة  املفاتيــح 
لســياراتهم ال تعمــل ممــا 
جعلهم غير قادرين على فتح 
ابوابها وحتى عندما حاولوا 
فتحها يدويا وجد البعض 
ان جهاز االنذار ينطلق من 

دون توقف.
وتقــول صحيفة «ديلي 

استبعاد ان تكون من فعل 
فاعل. وفــي الوقــت ذاته، 
بلغت حيرة البعض درجة 
انهم طرحوا احتمال ان يكون 
ذلك بفعل كائنات فضائية.

وقال بيان للشرطة على 

فيسبوك ان هنالك على ما 
يبدو مشــكلة فــي مفاتيح 
التحكــم عن ُبعــد في هذه 
املنطقــة جتعــل بعضهــا 
وألسباب التزال مجهولة غير 
قادرة علــى أداء وظيفتها. 
وســعت أجهــزة الشــرطة 
الــى تهدئــة روع اصحاب 
املتأثرة وطلبت  السيارات 
منهم مراجعة مكتب خدمة 
املستهلك في السوبرماركت 

للتصرف ازاء ذلك.
وعلى ما يبدو فإن عددا 
قليال من أصحاب السيارات 
في مواقف املكان واجه هذه 
املشــكلة، ولكــن مــن غير 
الواضح سبب تعطل بعض 
املفاتيح فقــط دون غيرها 

وفي ذلك املوقع بالذات.

ميل» ان ذلك أثار حيرة ليس 
فقط أصحاب السيارات بل 
أيضا شرطة البلدة واجلهات 
املختصــة. ولــم يكن لدى 
الشــرطة من جــواب على 
أسباب تلك الظاهرة سوى 

ميغان خالل املقابلة مع أوبرا وينفري

09آراء
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