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  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

احلكومة ُحتّمر العني: ال تصالح مع مخالفي احلظر
مرمي بندق

بترتيبات حكومية مشددة واضحة ومعلنة 
وتنسيق رســمي بني اجلهات املختصة، بدأ 
تنفيذ قرار مجلس الــوزراء بفرض احلظر 
اجلزئــي في البالد وســط التــزام كامل من 
املواطنــني واملقيمني تطلعا إلى إنهاء شــهر 
احلظــر وعــدم متديده حتى شــهر رمضان 

املبارك.
وفي هــذا الصدد، قالت مصادر حكومية 
رفيعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»: «انه 
ال تصالح مع مخالفي احلظر الذي سيطبق 
على اجلميع، نافية وجود استثناءات إال حاجة 
العمل وأصحاب األمراض املزمنة بشرط ان 
يحملوا تقريرا من الطبيب املختص يدل على 

حالتهم الصحية.
وأكدت املصادر أنه لن تصدر قرارات أخرى 
بعزل ملناطق سكنية أو إغالق للمطار، مشيرة 
الــى أن حركة الطيران التجــاري وطائرات 
الشحن إلحضار املستلزمات الطبية والغذائية 

تسير في خطها املعتاد.
وردا على سؤال حول استقبال املطاعم 
واملقاهــي الزبائن، أجابــت مصادر مطلعة 
أخرى: هذه اخلطوة ضرورة صحيحة، على 

أن تكــون خــالل أوقات خــارج احلظر، وأن 
يسمح لها بالتوصيل خالل احلظر مع إجراء 
 PCR ينص على إلزام العاملني بإجراء مسحة
شــهريا لـ «دليڤري» املطاعم حتى ال ينتقل 
الڤيروس من الذين ال تظهر عليهم األعراض 
الى املواطنني واملقيمني خصوصا أنهم ينتقلون 

حاملني األغذية الى كل مكان.
وبشــأن املطالبــات بتطبيــق التطعيــم 
اإلجبــاري حيث يحق لوزيــر الصحة وفقا 
للمــادة ٨ مــن قانون ١٩٦٩ اســتخدام القوة 
اجلبرية لتطعيم الناس وفقا لقانون مكافحة 
األوبئة، أجابت املصادر: احلكومة لن تفرض 

التطعيم اإلجباري.
وبينت املصادر أن العمل يتم بهدف إيجاد 
برنامــج للتحفيز على التطعيم لكن التأني 
في إقرار املزيد من استثناءات متلقي اللقاح 
حرصا على سالمتهم، فاللقاح ال مينع اإلصابة، 

واستثناؤهم من احلجر املؤسسي قريبا.
وتطرقت املصادر الى ان معاجلة التداعيات 
االقتصادية أمام مجلس الوزراء بعد تكليف 
مجلس الوزراء جلنة الشــؤون االقتصادية 
ببحــث آليــة مناســبة ملعاجلــة التداعيات 
االقتصاديــة احملتملة الناجتــة عن جائحة 

كورونا.

استقبال املطاعم واملقاهي للزبائن خارج أوقات احلظر ضرورة مع إجراءات مشددة.. والسماح للـ «دليڤري» خالل احلظر بشرط مسحة PCR شهرياً لعمال التوصيل

ال عزل ملناطق.. وال تطعيم إجباريًا.. وال إغالق للمطار.. ومعاجلة التداعيات االقتصادية أمام مجلس الوزراء بعد تكليف «الشؤون االقتصادية» ببحث اآللية املناسبة

صاد
اقت

٦ كويتيني ضمن قائمة «فوربس» لـ «أقوى الرؤساء التنفيذيني في الشرق األوسط ٢٠٢١» 
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أرا مارغوس عبدالعزيز الشايع مترئسا عمومية «بوبيان» أمسمحمد العثمان

«املشاركون في ندوة الداهوم.. إلى النيابة٣ ماليني إليصال التيار إلى ٣ مستشفيات

«التربية» توقف رواتب ٦٠٠ معلم ومعلمة

«السكنية» تعيد جدولة مواعيدها املسائية

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» من مصادر مســؤولة، 
أن تكلفة املشــاريع اجلديدة إليصال التيار 
الكهربائــي إلــى ٣ مستشــفيات جديدة هي: 
الصبــاح والوالدة والســرطان تبلغ قيمتها 
التقديرية ٣ ماليني دينار، مشــددة على أنه 
ال يوجــد تأخير في إيصال التيار الكهربائي 

ألي من املراكز الطبية في البالد.
وذكــرت املصادر أنــه مت توصيل التيار 
الكهربائــي إلى مستشــفى اجلهــراء اجلديد 

بالقدرة الكهربائية املطلوبة، مشيرة إلى أن 
وزارة الكهرباء ملتزمة بتوفير التيار الكهربائي 
للمستشفيات واملراكز الطبية عدا الصيانة 
اجلذرية، حيث يتم التنسيق وأخذ املوافقات 
الالزمة مــن وزارة الصحة فــي حال وجود 
صيانــة دورية حملطات التحويــل الثانوية 

التي تتطلب فصل التيار بالكامل.
وأوضحــت أن «الكهربــاء» قامت بتنفيذ 
صيانــة جذرية حملطــات التحويل الثانوية 
واملستشفيات لنحو ٧٥ محطة خالل الفترة 

من ٢٠١٧ حتى نهاية يناير املاضي.

عبدالكرمي أحمد

تلقت النيابة العامة اليوم بالغا من وزارة 
الداخلية يطالب باتخاذ اإلجراءات القانونية 
ضد املشاركني في ندوة النائب بدر الداهوم.

ويتهم البالغ املشاركني في الندوة مبخالفة 
االشــتراطات الصحية التــي وضعتها وزارة 

الصحة ملواجهة تفشــي ڤيروس كورونا في 
البــالد، ومبخالفة القانــون املتعلق مبكافحة 

األمراض السارية.
ويتوقع أن تقوم النيابة قريبا بإرسال طلب 
إلى مجلس األمة لرفع احلصانة البرملانية عن 
النواب املشاركني في الندوة متهيدا الستدعائهم 

والتحقيق معهم.

عبدالعزيز الفضلي

أوقفت وزارة التربية رواتب ما يقارب 
٦٠٠ معلــم ومعلمة الذيــن يطلق عليهم 
«العالقــون اجلــدد» بعدمــا مت حصرهم 

مبختلف املناطق التعليمية.
وكشــفت مصــادر تربويــة مطلعــة 

لـ«األنبــاء»، ان املعلمــني العالقني اجلدد 
هــم ممن كانــوا علــى رأس عملهم حتى 
نهاية الفصل الدراسي األول ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
ولم يباشــروا العمل بالفصل الدراســي 
الثاني، مشيرة الى ان املناطق التعليمية 
منحتهــم مهلة ليوم امــس االحد وقامت 
بتطبيق النظم واللوائح اخلاصة بالغياب.

عادل الشنان

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية، 
أنها ستعيد جدولة املواعيد التي مت حجزها 
مسبقا للفترة املسائية في املراكز اخلارجية 

التابعــة إلدارة خدمــة املواطن (فرع برج 
التحريــر ـ فرع القريــن)، وذلك بعد قرار 
فرض احلظر اجلزئي، مشيرة إلى أنه سيتم 
إرســال رســالة نصية باملوعد اجلديد من 

قبل املؤسسة.

«الداخلية» قدمت بالغًا يتهمهم مبخالفة االشتراطات الصحيةتنفيذ صيانة جذرية لنحو ٧٥ محطة حتويل للمستشفيات

لم يباشروا أعمالهم في الفصل الثاني

«األشغال»: الترقيات باالختيار  
خالل األسبوعني املقبلني

عاطف رمضان

 ذكرت مصادر مطلعة لـ «األنباء»، أن وزارة األشغال العامة 
ستتسلم موافقات درجات الترقية باالختيار من ديوان اخلدمة 
املدنية خالل األسبوعني املقبلني تقريبا، مشيرة إلى أن قرارات 
الترقية من املتوقع أن تصدر في ٣١ مارس اجلاري، وقد انتهت 
الــوزارة من تقييم املوظفني عن العام ٢٠٢٠ ومت اعتمادها من 

قبل جلنة شؤون املوظفني خالل األسابيع املاضية.
وأضافــت املصادر انه خالل العــام املاضي الديوان حددت 

للوزارة األعداد التي متت ترقيتها باالختيار.

زيادة عالوة املتقاعدين إلى ٧٥ دينارًا .. وترقيات للمعلمني
مبارك العجمي أكد حاجة املتقاعدين إلى مزيد من الرعاية.. وعلي القطان إلنصاف الهيئة التعليمية

وفي حال عدم وجود وظائف 
شاغرة تلتزم الوزارة مبنح 
املعلمــني الناجحــني نفــس 
املكافــأة والبــدالت واملزايا 
الوظيفية التي يحصل عليها 
شاغلو الوظائف اإلشرافية، 
وكذلك منح املعلمني الناجحني 
املسمى الوظيفي «رئيس قسم 
املادة العلمية» في املدرســة 
التي يعمل بها حتى ولو كان 
يوجــد رئيس قســم للمادة 
العلميــة نفســها، وذلك في 
املدارس التي بها أعداد كبيرة 
من الطلبة، وهذا حاصل في 

بعض املدارس حاليا.

د.علي القطان باقتراح ملنح 
املعلمني املجتازين املقابالت 
للوظائــف  واالختبــارات 
اإلشرافية الترقية املستحقة 
لهــم قانونا وجميــع املزايا 
الوظيفية واملالية واملسمى 

اإلشرافي.
القطــان  كمــا طالــب د. 
مبعاجلة حقوق املعلمني الذين 
اجتــازوا املقابلة واالمتحان 
للوظائــف  التحريــري 
اإلشرافية منذ أكثر من عشر 
سنوات حتى تاريخ تقدمي هذا 
االقتراح، بضمــان ترقيتهم 
في الوظائف الشاغرة فورا، 

كل عدة سنوات هي الزيادة 
معاشــهم  فــي  الوحيــدة 
التقاعــدي. وتقــدم النائــب 

اخلاصة التي يجب أن توليها 
الدولة لقطاع املتقاعدين،حيث 
تعتبر زيــادة العالوات مرة 

ماضي الهاجري - سامح عبد احلفيظ 
رشيد الفعم

استمرارا للوعود النيابية 
الوســائل  كل  باســتخدام 
الدســتورية املتاحــة لديهم 
وتفعيلها من أجل املساهمة 
في حتسني معيشة املواطن، 
تقدم أكثر من نائب باقتراحات 
تزيــد املعاشــات التقاعدية 

لشريحة املتقاعدين.
وتقــدم النائــب مبــارك 
العجمــي باقتــراح لزيــادة 
العالوة للمتقاعدين إلى ٧٥ 
دينارا، وذلك نظرا لألهمية 

د. علي القطان مبارك العجمي

بريطانيا تبدأ العودة للحياة الطبيعية.. وثقة األميركيني باللقاحات تتزايد
عواصم - وكاالت: بشر 
البريطاني  الــوزراء  رئيس 
بوريس جونسون مواطنيه 
بالبدء في العودة إلى احلياة 
الطبيعية اعتبارا من اليوم، 
في وقــت أعلنــت حكومته 
أن الســالالت املتحورة من 
ڤيروس كورونا املستجد لن 

تؤثر علــى تخفيف اإلغالق 
على مدى ٣ - ٥ أسابيع.

وقال جونسون إن إعادة 
فتح مدارس إجنلترا جلميع 
الطالب اليوم ســتمثل أول 
خطــوة نحــو العــودة إلى 
الطبيعيــة، وهــو  احليــاة 
«أمر لم يكن ممكنا إال بفضل 

جهود الناس خلفض معدالت 
اإلصابة بكوفيد-١٩».

إلى ذلك، كشف استطالع 
أجراه مركز «بيو» األميركي 
لألبحاث ارتفاع نســبة من 
اللقاح املضاد  ينوون تلقي 
لڤيروس كورونا املستجد، 
أو تلقــوه فعال، إلــى ٦٩٪، 
بحسب ما نقل موقع «احلرة». 
ووصف املركز الرقم األخير، 
بأنه يشكل «ارتفاعا كبيرا» 
عن النسبة السابقة املسجلة 
في نوفمبر املاضي، والتي لم 

تتجاوز ٦٠٪ آنذاك.
أميركي يتلقى جرعة من لقاح جونسون أند جونسون بكولورادو        (أ.ف.پ) التفاصيل ص ٢٠

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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ومضات

احلماسة الكويتية

يذكر الناس في جائحة كورونا (كوفيد ـ 
١٩) لفظ «احلماسة الكويتية»، غير أن الدكتور 
املتألق دائما يعقوب يوسف الغنيم له رأي آخر 

في كتابه «احلماسة الكويتية»!
ما الذي جعل هذا األديب الشاعر املؤرخ 
يطلق على كتابه هذا االسم في عام ٢٠١٧ سنة 

صدور الكتاب؟
الكتاب مقدم حملبي الشعر العربي ومتذوقيه 
في الوطن العربي، وهذا الكتاب أطلق عليه «أبا 
أوس» اسم «احلماسة الكويتية» تيمنا مبا فعله 
الشاعر أبو متام من قبل باثنني من مؤلفاته حني 
أطلق عليهما «احلماسة الكبرى» و«احلماسة 
الصغرى»، وهــو يجمع بني دفتيه ترجمات 
الشعرية ألكثر  باملعلومات والنماذج  زاخرة 
من أربعني شاعرا من شعراء الكويت القدامى 
واملعاصرين. وهذا مــا دفع العم عبدالعزيز 
سعود البابطني، الذي عرف عنه حبه واحتضانه 
للشعر والثقافة العربية، ألن يجعل مؤسسته 
(مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية) 
تتبنى هذا اإلصــدار الوطني القيم، وقررت 
طباعته ونشره في مهرجان ربيع الشعر في 
موسمه العاشــر مارس ٢٠١٧، وهي خطوة 

يشكرون عليها.
مادة الكتاب في أصلها مقاالت نشــرها 
املؤلف قرأناها في جريدة «النهار» الكويتية، 
وقد قرأت أغلبها في الزميلة «النهار»، واعتبر 
هذا الكتاب بصمة من بصمات أستاذنا القدير 
د.يعقوب يوســف الغنيم الذي سطر اشعار 
الكويت  انكشارية» من شــعراء  «مجموعة 
األماجد: فهد العسكرـ  محمود شوقي االيوبي 
ـ أحمد مشاري العدوانيـ  محمد أحمد املشاري 
ـ صقر الشبيبـ  فاضل خلفـ  عبداحملسن 
محمد الرشــيدـ  إبراهيم سليمان اجلراحـ  
عبدالرزاق عبدالعزيز العسكرـ  زين العابدين 
بن احلاج حسنـ  عبدالعزيز العندليبـ  أحمد 
خالد عبداهللا املشاريـ  أحمد السقافـ  أحمد 
بشــر الرومي ـ علي السبتي ـ عبداللطيف 
عبدالرزاق الديني ـ هاشم حسني السبتي ـ 
جاســم محمد السالمةـ  سالم عباس خداده 
ـ داود ســليمان اجلراح ـ راشد السيف ـ 
عبدالعزيز سعود البابطنيـ  عبدالرزاق البصير 
ـ عبداهللا محمد العتيبيـ  عبداجلليل الطبطبائي 
ـ يوسف بن عيســى القناعي ـ عبدالعزيز 
الرشيدـ  عبداهللا سنان محمد السنانـ  عبداهللا 
محمد الفرج ـ خالد محمد الفرج ـ حجي بن 
جاسم احلجي ـ عبداهللا زكريا االنصاري ـ 
عيسى مطر حسن مطر ـ محمد مال حسني 
ـ عمــر فهد العمر ـ عبداهللا العلي الصانع ـ 
ســليمان جار اهللا احلسن اجلاراهللا ـ ناصر 
جاسم الغامنـ  جاسم عيسى النصراهللاـ  احمد 

عنبر ـ صالح النصراهللا.
الكتاب يقع فــي ٣١٧ صفحة من القطع 
املتوسط، ويفتح املؤلف برصد هؤالء الشعراء 
بابا واسعا أمام طالب العلم والباحثني واملهتمني 
ملزيد من األعمال والدراسات األدبية في الشعر 
العربي، وهذا دليل مادي ومعنوي للشعراء 
احلاليني على أن لكل مجتهد نصيبا، خاصة 

ان الشاعر الكويتي على مر االزمنة له قيمه 
ومبادئه، وللحقيقة الشاعر الكويتي لم ينفصل 

ابدا عن هموم امته وشعبه وقضاياه.
طبعا، لفت نظري تسمية الكتاب وموضوعه 
املستوحى من عمل ادبي قدمه الشاعر الشهير 
ابو متام، والذي ترجمه استاذنا يعقوب الغنيم 
الى بانوراما شــعرية لعدد كبير من شعراء 
الكويت املختارين من «قانص شعري» ضمنه 
فقرات مختارة من شعر هؤالء الذين تفخر بهم 
الكويت، وحسنا فعل املؤلف الذي عرضهم، 
وليس لترتيب اسماء الشعراء في الكتاب داللة 
على املستوى الذي يتميز به كل شاعر، ولكنه 
ترتيب جاء عفو اخلاطر، وهو ال يدل على ان 
من ذكــر متأخرا امنا مت ذلك ألنه اقل مكانة 
من غيره، فاملؤلف واضح أن هدفه ابراز ابناء 
وطنه ودورهم الشــعري في احلياة االدبية 

والفكرية والسياسية الكويتية منذ نشأتها.

٭ ومضة: لقد ســرحت مع اشــعار كل شاعر 
في الكتاب، وكان اختيار املؤلف موفقا، ففي 
هذه االشــعار مواقف وأحاسيس ومشاعر 
وِعبر وقيم بالفعل تصلح لهذا املسمى اجلميل 
«احلماسة الكويتية»، وما مناذج أشعارهم إال 
بيان لقدرتهم وشــاعريتهم، وهذا ما نفخر 
ونعتز بــه، فمن يقرأ الكتاب البد أن تعتريه 

احلماسة للمؤلف والشعراء.
وقد وعد املؤلف بكتاب قادم يتناول فيه 
الشعراء الكويتيني الذين كتبوا الشعر النبطي، 
والدكتور «أبو أوس» ما دام وعد فإنه سينفذ 
وعده الذي قطعه للقارئ الكرمي الذي يتذوق 

الشعر العربي والنبطي.

٭ آخر الكالم: كل الشكر والتقدير للعم عبدالعزيز 
ســعود البابطني الذي أثرى املكتبة الكويتية 
بالكثير من كتب الشعر الكويتي، وأرجو ان 
تستمر حماسته لنرى النصف اآلخر «النبطي»، 
فهذا أيضا له شعراؤه وجمهوره.. بوسعود 

ما يقصر.

٭ زبــدة احلچي: كتاب قيــم أمتنى من وزير 
التربية د.علي املضف ان يحوله الى اللجنة 
املختصة بإقرار الكتب وادخاله ضمن املناهج 
واملقررات وأن يقرأ هو نفسه الكتاب ليشعر 
اوال باحلماسة له ويبادر باالهتمام مبثل هذه 
الكتب التي يجب أن يدرســها ابناؤنا الطلبة 
والطالبات، فكواكب الشعراء الكويتيني مفخرة 
لدولتهم وشعبهم وعلى امتداد الوطن العربي 

من خليجه إلى محيطه.
شعراء احلماسة من شعبنا األموات أدوا 
الذي عليهم، واهللا عز وجل يرحمهم، واألحياء 
منهم اهللا يطول في أعمارهم بصحة في جائحة 

كورونا (كوفيد ـ ١٩).
د.يعقوب يوسف الغنيم.. ممنوع الُقبَل.. 
لكنني أُقبِّل رأســك عن بُعد تقديرا جلهدك 
الواضح في هذا الكتاب املوسوعة الذي يتضمن 

٤٢ شاعرا من الكويت العزيزة.
في أمان اهللا..

تعاونية جابر األحمد متأهبة للوفاء 
مبسؤوليتها ملساهميها وروادها

طمأن املدير املعني جلمعية مدينة جابر األحمد التعاونية 
ياسر احلاي جميع املساهمني والقاطنني في املدينة بأن 
اجلمعية بكامل جهوزيتها للوفاء باحتياجاتهم من السلع 
األساسية الغذائية واالستهالكية، مؤكدا أن الطاقم اإلداري 
والفني باجلمعية في حالة استنفار لضمان سير العمل 

في ظل الظروف التي متر بها البالد.
وشــدد احلاي في تصريح صحافي على أن املخزون 
اإلستراتيجي للجمعية يكفي لـ ٦ أشهر وأن التنسيق مع 
الشركات املوردة للتزويد أوال بأول يجري بكل سالسة، 
داعيا عموم املستهلكني إلى أخذ هذا األمر بعني االعتبار 
وعدم الهلع أو شــراء ما يفــوق االحتياج خصوصا من 

املواد الغذائية.

احلاي: استنفار لسد أي نقص في ظل الظروف الراهنة

ياسر احلاي

وزير الصحة: تعاونية مشرف أثبتت ريادتها في العمل التعاوني
استقبل وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح في مكتبه رئيس مجلس 
إدارة جمعية مشرف التعاونية علي الفهد، وتأتي الزيارة للتعبير عن شكر 
إدارة جمعية مشرف التعاونية بالنيابة عن أهالي املنطقة على موافقة الوزير 
على نقل وجتديد مستوصف مشرف الصحي ليكون مركزا صحيا متكامال.
وقال الفهد إن إنشاء مثل هذا املركز الصحي بخدماته الصحية اجلديدة 
وعياداتــه التخصصيــة كان من أهم الضروريات لشــريحة كبيرة من أهل 
املنطقــة، وكذلــك نقله إلى مكانه اجلديد ليســمح باســتقبال عدد أكبر من 
املراجعــني وزيادة املســاحة في مواقف الســيارات، ولم يتــردد الوزير في 
املوافقة على طلب اجلمعية ونشــكر له حســن تعاونه كمــا تقدمنا بطلب 
تطعيم موظفي جمعية مشرف التعاونية، وذلك لتجنب انتشار الڤيروس 
وألهمية تلقي شــريحة موظفي التعاونيات للتطعيم لتعاملهم املباشر مع 

املتسوقني ولدورهم املهم في األمن الغذائي.
وأشــاد الوزير بالدور التي تقوم به تعاونية مشــرف وأنها تثبت دائما 
ريادتهــا في العمل التعاوني في الكويــت، وأكد على حرص وزارة الصحة 
علــى النهوض باخلدمات الصحية لكل املناطق والتطوير الدائم لها ســواء 
على مســتوى العيادات التخصصية وجاهزيتها أو إضافة خدمات صحية 
وبنية حتتية لها، وشكر الوزير الفهد على التكرمي ومتنى إلدارة اجلمعية 

الشيخ د.باسل الصباح لدى تكرميه من علي الفهدومجلسها احلالي املزيد من التميز والنجاح.

«املعلومات املدنية» تفّعل استخراج التصاريح األمنية إلكترونيًا
فرج ناصر

صــرح مديــر عــام الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية مساعد 
العسعوســي بأنه، وبناء على 
قرار مجلس الــوزراء اخلاص 
بفــرض حظــر التجــول على 
البــالد اعتبارا من اليوم األحد 
مــن الســاعة ٥ مســاء حتى ٥ 
صباحا وملدة شــهر كامل، فإن 
الهيئة وبعد التنسيق مع وزارة 
الداخلية ووزارة الصحة أعادت 
فتح خدمــة تصاريح اخلروج 

Permits) مــن قبل رجال األمن 
للتحقق من صحة هذه التصاريح 
بأنواعها املختلفة وكذلك يستخدم 
هــذا التطبيق إلثبــات وتأكيد 
الوصول الــى الوجهة احملددة 
حسب التصريح املمنوح منعا 
لعمل بلوك لصاحب التصريح 
فــي حال عدم اســتخدامه لهذه 
التطبيق وإثبات وصوله للجهة 
املطلوبة، كما ميكن الدخول على 
منصات التصاريح املختلفة من 
www.paci. خالل موقع الهيئة

gov.kw

الداخليــة خدمــة  مــع وزارة 
تصاريح عــدم التعرض والتي 
متكــن العاملــني فــي اجلهــات 
احلكوميــة والقطــاع اخلــاص 
مــن أداء دورها أثناء ســاعات 
احلظــر ويتــم حتديــد هــذه 
اجلهــات واملوافقــة عليهــا من 
قبــل وزارة الداخليــة، وميكن 
استخراج هذه التصاريح عبر 
التالي: الرابــط  الــى  الدخــول 
(https://curfew.paci.gov.kw)

كما ذكــر العسعوســي أنه 
 Curfew) سيتم استخدام تطبيق

مساعد العسعوسي

أثنــاء احلظــر والتــي متكــن 
املواطنني واملقيمني من اخلروج 
أثنــاء احلظر ملــدة ال تتجاوز 
ساعتني وذلك ألسباب محددة 
وهــي: - مراجعــة طبيــة. - 
إسعاف مريض. - التبرع بالدم. 
- أخذ مســحة كوفڤيد-١٩. - 
تلقي التطعيم. وميكن استخراج 
هذه التصاريح عبر الدخول الى 
https://curfew.) الرابط التالي

(paci.gov.kw/eBadge
وأضــاف العسعوســي أن 
الهيئة أعادت أيضا وبالتنسيق 

هناء الهاجري لـ «األنباء»:  يحق لكل اجلمعيات اخليرية 
تنظيم أي حمالت ملتزمة بالضوابط بعد موافقة «الشؤون»

بشرى شعبان

الوكيــل املســاعد  أكــدت 
لقطاع التنمية االجتماعية في 
وزارة الشؤون هناء الهاجري 
أن الوزارة تعمل على دراسة 
أي مشروع خيري تتقدم به 
اجلمعيات اخليرية يتوافق مع 
الضوابط والشروط املعتمدة.
الهاجــري فــي  وبينــت 

االدارة املختصة على تواصل 
دائــم مع اجلمعيات اخليرية 
لتذليل أي عقبات، موضحة أنه 
يحق حاليا ألي جمعية خيرية 
في حال استدعت احلاجة تقدمي 
اي مشــروع أو حملــة داخل 
الكويت والتنسيق بشأنها مع 
اجلمعيات اخليرية والتعامل 
معهــا كأي مشــروع خيري 
شــريطة االلتزام بالضوابط 

وموافقة «الشؤون».
العمل  وبالنسبة لتوطني 
اخليري أكدت انها من ضمن 
اســتراتيجية عمــل الوزارة، 
مشــيرة إلــى أن اجلمعيــات 
متعاونــة فــي هــذا املجــال 
والتركيز على تنفيذ املشاريع 
اخليريــة داخــل الكويت الى 
االعمــال اخليريــة  جانــب 

اخلارجية.

أكدت أن العمل يتم وفق اآللية املعتمدة والوزارة تدرس أي مشاريع يتم تقدميها

هناء الهاجري

تصريح لـ«األنباء» أن العمل 
يتم بشكل طبيعي ووفق اآللية 
املعتمدة وال يوجد أي تغيير 
فــي هذه اآللية، مشــيرة إلى 
أن الــوزارة تقوم بدورها في 
إصدار املوافقات على املشاريع 
املقدمة مــن اجلمعيات وفقا 
لضوابط تنظيم العمل اخليري 

مباشرة.
وأشارت الهاجري إلى أن 

 اإلدارة املختصة على تواصل دائم مع اجلمعيات لتذليل أي عقبات

الشمري لـ «األنباء»: تطبيق القانون على اجلميع
دون استثناء وندعو إلى عدم العبث بشبكة الكهرباء

دارين العلي

ينفــذ فريــق الضبطيــة 
التابــع لــوزارة  القضائيــة 
الكهربــاء واملاء فــي املنطقة 
الشــمالية حاليا بالتنسيق 
مــع بلدية الكويــت ووزارة 
الداخليــة حملــة تفتيــش 
موســعة علــى محافظــات 
العاصمة والفروانية واجلهراء 
لرصد التعديات واملخالفات 

فيها.
وقال نائب رئيس فريق 
الضبطيــة وعضــو جلنــة 
العــزاب أحمد الشــمري في 
تصريــح لـــ «األنبــاء»، إن 
هذه احلمــالت تأتي تتويجا 
للتنســيق والتعــاون بــني 
جهات الدولة لوقف التعديات 
واملخالفــات علــى أكثــر من 
صعيــد مبــا يتناســب مــع 

القرارات والقوانني.
حصيلــة  وأســفرت 
املخالفــات فــي احملافظــات 

التيــار دون علــم الــوزارة 
والعبث بشــبكة املياه، وقد 
مت قطع التيار الكهربائي عن 
جميع املخالفني حلني تسوية 

أوضاعهم.
وقال الشمري: احلملة التي 

بتوصية من فرق البلدية التي 
اكتشــفت عددا من األنشطة 

املخالفة في تلك العقارات.
وأوضح أن هناك تركيزا 
في رصد املخالفات واحلمالت 
الشــويخ  منطقــة  علــى 
الصناعية التي تعاني عددا 
كبيرا من املخالفات والتعديات 
سواء على الشبكة الكهربائية 

أو قوانني البلدية.
مــالك  الشــمري  وناشــد 
القطاعات  العقارات في جميــع 
التجاري والصناعي واالستثماري 
التنبيه على  والســكن اخلاص 
حراس البنايــات واخلدم لعدم 
العبث بشــبكة الكهرباء واملياه 
وعدم مخالفة القرارات والقوانني، 
داعيا اجلميع إلى التعاون لتجنب 

ارتكاب املخالفات.
لــن  الــوزارة  وأكــد أن 
تســتثني أي مخالــف مهما 
كانت الظــروف وبعيدا عن 
احملسوبيات، فاجلميع حتت 

القانون.

متت أمس واستمرت ألكثر من 
٣ ســاعات في منطقة جليب 
الشــيوخ تخللهــا تنفيــذ ٣ 
محاضر ضبط مخالفة وإثبات 
حالة وقطــع التيار عن هذه 
العقــارات املخالفــة كذلــك 

٢٥٠ إنذاراً شفهياً و١١ محضر ضبط خالل يومني في العاصمة واجلهراء والفروانية

الثالث خالل اليومني املاضيني 
عن تسجيل ٢٥٠ إنذارا شفهيا 
و١١ محضــر ضبــط وإثبات 
التيار  حالة منها اســتغالل 
الكهربائي دون عداد وتغيير 
أحجام املصهــرات وإيصال 

ع عقد محطة حتويل رئيسية «الكهرباء» توقِّ
في مستشفى الصباح بقيمة ١٦٫٩٩٢ مليون دينار قريبًا

دارين العلي

أعلنــت مصــادر مطلعة 
في وزارة الكهرباء واملاء ان 
الوزارة حصلت على موافقة 
اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامــة بترســية مناقصــة 
تزويــد وتركيــب محطــة 

مستندات املناقصة واحلصول 
على موافقة اجلهات الرقابية 
لتوقيــع العقــد والبــدء في 
التنفيــذ، وأكــدت املصــادر 
ان مشــروع تركيب احملطة 
مــن املشــاريع املهمــة التي 
ستنفذها الوزارة ممثلة في 
قطاع شــبكات النقل وتأتي 

حتتاج الــى كميات إضافية 
من الطاقة الكهربائية للوفاء 
املباني اجلديدة،  مبتطلبات 
ممــا يتطلب جتهيــز البنية 
الالزمــة لتركيب  التحتيــة 
محطات التحويل الرئيسية 
والثانوية والكيبالت وغيرها 

من املرافق الالزمة.

في إطار خطــة الوزارة الى 
توفير خدمة الكهرباء واملاء 
واملــاء للجهــات احلكومية 
مــن بينها وزارة الصحة، إذ 
تخدم احملطة املزمع إنشاؤها 
أغــراض التوســعات التــي 
تشهدها املنشــآت الصحية 
واملستشفيات باملنطقة والتي 

حتويل رئيسية في مستشفى 
الصباح جهد ٣٠٠ ك/ڤ وذلك 
على «أقل األسعار» املستوفي 
للشروط واملواصفات مببلغ 
إجمالي قدره ١٦٫٩٩٢ مليون 

دينار.
انه  وأوضحت املصــادر 
بانتظــار مراجعــة وتدقيق 

«النجاة اخليرية» تسّير رحلة جوية إغاثية 
إلى تشاد بالتعاون مع «الدفاع»

أعلن رئيس قطاع املوارد 
والعالقــات العامة واإلعالم 
النجــاة اخليرية  بجمعيــة 
عمر الثويني تسيير رحلة 
جوية إغاثية جلمهورية تشاد 
الصديقة بتاريخ ١٥ من شهر 
مارس اجلاري وذلك بالتعاون 

مع وزارة الدفاع. 
وقال الثويني في تصريح 
صحافــي له: تضــم الرحلة 
اجلوية ٣٠ طنا من املساعدات 
الغذائية والطبية والتعليمية 
واملالبس والبطانيات وغيرها 

مــن االحتياجات الضروريــة األخرى والتي 
يســتفيد منها آالف الفقــراء واحملتاجني في 
جمهورية تشاد، مؤكدا أن «النجاة اخليرية» 
لديها بصمات إنســانية رائدة في جمهورية 
تشــاد حيث نقيم املخيمــات الطبية لعالج 
مرضى العمى والتي استفاد منها آالف املرضى 
وبفضل اهللا عادت لهم نعمة النظر بعد سنوات 

طويلة قضوها في ظالم دامس.

وتابع: نعمل كذلك على 
حفر اآلبار والتي توفر املياه 
العذبــة الصاحلة للشــرب 
ألالف املســتفيدين، ونقوم 
ببناء املدارس واملستوصفات 
واملساجد وبناء بيوت الفقراء 
وكفالة طالب العلم واأليتام 
وتوزيــع الســالل الغذائية 
وحلوم األضاحي وغيرها من 
األنشطة اإلنسانية األخرى 
التي تهدف إلى حتسني واقع 

وحياة املستفيدين.
الثويني بجزيل  وتقدم 
الشــكر والعرفان لــوزارة الدفاع الكويتية 
مثمنا دورها اإلنساني الرائد الذي تقوم به 
جتاه إغاثة وجندة املنكوبني في شتى دول 
العالــم ففي أوقات الكوارث والنكبات جتد 
وزارة الدفــاع الكويتية مــن أولى اجلهات 
العاملية التي تلبي نداء االستغاثة اإلنساني 
ومتد يد العون للمنكوبني تداوي جراحهم 

وتخفف اآلمهم.

الثويني: تضم ٣٠ طناً من املساعدات الطبية واإلغاثية والتعليمية

عمر الثويني

أحمد الشمري خالل احلملة
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نائب األمير استقبل الغامن واخلالد وجابر العلي والرومي

استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد بقصر 
السيف صباح امس رئيس مجلس 

األمة مرزوق علي الغامن.

كما اســتقبل ســمو نائب األمير 
وولي العهد، ســمو الشــيخ صباح 

اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل ســموه بقصر السيف 

صبــاح امس نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع الشــيخ حمد 

جابر العلي. 
كما اســتقبل ســمو نائب األمير 

وولي العهــد بقصر الســيف نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير العدل 
وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 

عبداهللا الرومي.

.. وسموه مستقبال عبداهللا الروميسمو نائب األمير خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلي

سمو نائب األمير مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

الكويت تشارك في أعمال مؤمتر األمم املتحدة 
الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

شــارك الكويــت ضمــن 
وفد رســمي رفيع املستوى 
برئاسة احملامي العام األول 
بدر عبداهللا املسعد في أعمال 
مؤمتــر االمم املتحدة الرابع 
عشر ملنع اجلرمية والعدالة 
اجلنائيــة املنعقد في مدينة 
كيوتو اليابانية خالل الفترة 
٧-١٢ مارس ٢٠٢١ ويضم وفد 
وزارة العــدل كل مــن زكريا 
األنصاري وكيل وزارة العدل 
املســاعد للشئون القانونية 
وهنادي عبدالرحمن مراقب 

االتفاقيات وطلبات التعاون بإدارة العالقات 
الدولية وهاني السباعي رئيس قسم االتفاقيات 
الدولية بــإدارة العالقــات الدولية ويعقوب 
العجيل باحــث قانوني بذات اإلدارة ومبعية 
أعضاء رفيعي املستوى من اجلهات الوطنية 
وهي وزارة اخلارجية ووزارة الداخلية والهيئة 
العامة ملكافحة الفساد. وتأتي هذه املشاركة في 
اطار تعزيز دور الكويت الريادي في احملافل 
الدولية من خالل التواجد الفعال واملستمر في 
مثل هذه املؤمترات الفنية ذات الطابع القانوني 
والتي يتم من خاللها ارساء املبادئ القانونية 
الدولية والتي تعد الحقا منهاجا متعدد املكونات 
تتم عبره صياغة االستراتيجيات والسياسات 
الوطنية للدول في مكافحة اجلرمية وتعزيز 
نظم العدالة اجلنائية. هذا وقد متت املشاركة 

خالل هذا اليوم ضمن اجللسة 
العامة االولى للمؤمتر والتي 
متت فيها تزكية وزير العدل 
فــي اليابان يوكــو كاميكاوا 

كرئيس للمؤمتر.
هذا وتندرج ضمن أعمال 
املؤمتــر الــذي ينعقد حتت 
شعار النهوض مبنع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية وســيادة 
القانون: نحو حتقيق خطة 
االمم املتحــدة لعــام ٢٠٣٠ 
العديــد مــن املوضوعــات 
املتعلقة بتنفيذ السياســات 
واالســتراتيجيات ملنــع اجلرميــة والعدالة 
اجلنائية. هذا وتعتزم وزارة العدل واجلهات 
الوطنية املشاركة إبراز أوجه التقدم القانوني 
والتشريعي وعلى مستوى السياسات املتخذة 
في الكويت حتقيقا خلطة التنمية للدولة ٢٠٣٥ 
ومواكبة املعايير الدولية عالية املستوى في 
اطار التعاون الدولي ملنع اجلرمية وحتقيق 
املفاهيم الدولية في تعزيز العدالة ومكافحة 
الفساد والكشف عن اجلرائم من خالل آليات 
ومواثيق واتفاقيات سواء ثنائية او اقليمية 
أو علــى مســتوى األمم املتحدة ضمن ركيزة 
ثابته في مكافحة اجلرمية التي أصبحت عابرة 
للحدود وتتخذ أشــكاال مســتحدثة وخاصة 
ما يتعلق منهــا باجلرائم االلكترونية والتي 
تستدعي انتباها دوليا لكافة آثارها وتداعياتها.

برئاسة وزارة العدل في مدينة كيوتو اليابانية

بدر املسعد

«AACSB» جتديد اعتماد كلية العلوم اإلدارية من :«GUST»
كشــفت جامعــة اخلليج 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
عن حصــول كليــة العلوم 
اإلداريــة التابعــة لهــا على 
جتديــد االعتمــاد مــن قبل 
جمعية تطوير كليات إدارة 
األعمال «AACSB»، والتي تعد 
من أعــرق هيئــات االعتماد 
الدولية التي تقدم خدماتها 
للمؤسسات التعليمية حول 

العالم.
وذكرت اجلامعة أن جتديد 
االعتماد لـ٥ سنوات وللمرة 
الثانية على التوالي، يرسخ 
املكانة املميزة للجامعة على 
الصعيد احمللي والعاملي في 
تقــدمي تعليــم جامعــي ذي 

جودة عالية.
 «AACSB» وتعتبر رابطة

في اإلعــالن عن جناحها في 
احلصول على جتديد االعتماد 
مــن قبــل «AACSB» جلميع 
البرامج التي تطرحها، مبينا 
أن حصــول الكلية على هذا 
االعتمــاد مجــددا يعني أنها 

برنامــج اللغــة االجنليزية 
التأسيسي من احلصول على 
اعتماد جلنــة اعتماد برامج 
 ،(CEA) اللغــة االجنليزيــة
كمــا حصــل مركــز جنــاح 
الطالب على اعتماد املؤسسة 
الدروس  الدولية لبرنامــج 
 ،(CRLA) اخلصوصيــة 
باإلضافة إلى حصول برنامج 
الرياضيات التأســيس على 
اعتمــاد الرابطــة الوطنيــة 
 .(NADE) للتعليم التنموي
وإلــى جانب ذلــك، حظيت 
اجلامعة أخيرا بتجديد اعتماد 
تخصص علوم الكومبيوتر 
للمرة الثانية على التوالي من 
قبل مجلس االعتماد األمريكي 
للهندســة والتكنولوجيــا 

.(ABET)

تأتــي ضمــن ٥ ٪ فقــط من 
كليات العلوم اإلدارية حول 
العالــم التــي تســتحق هذا 
التميز، وهو مبثابة شــهادة 
على سنوات من العمل اجلاد 
والدؤوب الذي بذله أعضاء 
التدريــس واملوظفني  هيئة 
في الكلية، إلى جانب جناح 
الطلبة احلاليني واخلريجني، 
متقدما بالتهنئة ألعضاء هيئة 
التدريس والطالب واملوظفني 

وجميع داعمي الكلية.
ويعتبر هذا االعتماد واحدا 
من بني العديد من االعتمادات 
التي استحقتها اجلامعة، إذ 
حصل قسم اإلعالم واالتصال 
اجلماهيــري علــى اعتمــاد 
مــن قبــل جمعيــة االتصال 
األميركيــة (ACA)، ومتكــن 

يرسخ املكانة املميزة للجامعة على الصعيدين احمللي والعاملي

د.جون بول أرناؤوط

هيئــة اعتمــاد عامليــة غير 
ربحيــة تضم في عضويتها 
١٧٠٠ منظمــة حــول العالم، 
إلــى ٨٤٠ كليــة  باإلضافــة 
علــوم إدارية معتمدة. وإلى 
جانب تخصصها في عمليات 
 «AACSB» االعتماد، تطــرح
عــددا كبيــرا مــن احللقات 
النقاشية لألفراد وأعضائها 
من املنظمات، عالوة على عقد 
املؤمترات وإصدار املنشورات 
التي تتضمن نظرة متعمقة 
لبيانات تتعلق بكليات إدارة 
األعمال واالجتاهات احلالية 

في مجال األعمال.
من جانبه، أوضح عميد 
كليــة العلــوم اإلداريــة في 
جامعة اخلليج، د.جون بول 
أرناؤوط، أن الكلية سعيدة 

أحمد النواف استقبل السفير العراقي

اســتقبل نائب رئيس احلــرس الوطني 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف في 
ديوانه بالرئاســة العامــة للحرس الوطني، 
سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى الكويت 

املنهل الصافي.

ورحب نائب رئيس احلرس الوطني الفريق 
أول متقاعــد الشــيخ أحمد النواف  بســفير 
جمهوريــة العــراق، ومت خــالل اللقاء بحث 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك والتأكيد على 
أهمية تعزيز العالقات بني البلدين الشقيقني.

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال سفير العراق  املنهل الصافي
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٦٫٥٤٣ ماليني دينار قيمة دراسة ٤ مشاريع للبلدية ٢٠٢١/٢٠٢٠

بداح العنزي

كشف تقرير قطاع املالية 
واإلداريــة فــي البلديــة عــن 
اعتماد ٦٫٥٤٣٫٣٦٦ ماليني دينار 
قيمة مشــاريع البلدية للعام 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
وأوضح تقرير فريق متابعة 
مشاريع البلدية املدرجة بخطة 
التنمية والذي تنشره «األنباء» 
والذي ترأسه نائب املدير العام 
لشــؤون املســاحة م.عبداهللا 
عمــادي موقــف كل مشــروع 
ضمن اخلطة واملتضمن التالي:
قيام إدارة الشؤون املالية 
بعرض املوقف املالي ملشاريع 

البلدية ٢٠٢١/٢٠٢٠.
قــدم ممثــل قطــاع املالية 
واإلدارية عرضا حول املوقف 
لكل مشروعاملوقف املالي لكل 
امليزانية:  املشــاريع: إجمالي 
٦٫٥٤٣٫٣٣٦ د.ك. املنصــرف 
الفعلي: ٥٫٦١٤٫٣٨٠ د.ك نسبة 

.٪٩٧
الهيكلــي:  إدارة املخطــط 
مشــروع تطويــر وحتديــث 
املخطط الهيكلي لدولة الكويت 
املالي: ٣٫٧١٩٫٥٤٠،  االعتمادي 
املنصرف الفعلي: ٣٫٥١٩٫٥٤٠.
جار صرف الدفعات من ١ 
الى ٥ من األمر التغييري متبقي 
الدفعــات من ٦ الــى ١٠ باقي 

الدفعات ١٩/١٨/١٦ من العقد.
مشــروع تطويــر خليــج 
الصليبخــات: ١٫٥٣١٫٨٥٩ د.ك 
قيمة العقد، املنصرف الفعلي: 

١٫٢٢٥٫٤٨٧ د.ك.
باقــي الدفعتني التاســعة 
والعاشرة وجار املوافقة على 

التقارير النهائية والطباعة.
إدارة اإلنشاءات

مشــروع تطويــر وإعادة 

تأهيل مواقــع ردم النفايات، 
االعتماد املالي: ٤٢٩٫٩٣٨ د.ك 
قيمة العقد، املنصرف الفعلي: 

٣١٩٫٣٤٥ د.ك.
إدارة تنمية املشاريع

مشــروع تطويــر واجهة 
اجلهــراء البحريــة، االعتماد 
املالي: ٨٨٠٫٠٠٠ د.ك، املنصرف 

الفعلي: ٥٥٠٫٠٠٠ د.ك.
التوصيــة ١: تكليف إدارات 
(إدارة تنمية املشاريع - إدارة 
املخطط الهيكلي) بشأن تزويد 
إدارة الشؤون املالية في موعد 
غايتــه ١٠ مارس بــكل املبالغ 
املقرر صرفها ملشاريع اخلطة 
حتى ٣١ مارس ٢٠٢١ مع ضرورة 
االلتــزام بتنفيذ املشــروعات 
حســب البرنامج الزمني لكل 

مشروع.
اإلدارات  قيــام  ثانيــا: 
املختصــة بعــرض املوقــف 
التنفيذي للمشاريع املدرجة 

بخطة التنمية.
أفــاد مديــر إدارة املخطط 

الهيكلي باآلتي:
١ - تطوير وحتديث املخطط 
الكويــت  لدولــة  الهيكلــي 
الرابع)،  الهيكلــي  (املخطــط 
املوقف التنفيذي: جار تنفيذ 

املشروع حسب األمر التغييري 
ومن املقرر االنتهاء من املشروع 
في ٢٠٢٠/١٢/٢٩. التوصية ٢: 
تكليف إدارة املخطط الهيكلي 
باملتابعة وعمل الالزم حسب 
العقد نظرا ألهمية املشــروع 

واإلفادة باالجتماع القادم.
٢ - دراسة تطوير خليج 

الصليبخات: 
املوقــف التنفيــذي: جــار 
املوافقة على التقارير النهائية 
والطباعة، تكليف إدارة املخطط 
الهيكلــي باملتابعــة واإلفادة 

باالجتماع القادم.
أفاد السيد نائب املدير العام 

لقطاع املشاريع باآلتي:
٣ - املــدن العمالية - مدينة 

جنوب اجلهراء
التنفيذي: بتاريخ  املوقف 
هيئــة  أفــادت   ٢٠٢٠/١١/١٥
مشروعات الشراكة بانسحاب 
احد حتالفات املشروع وسيتم 
رفع توصية جلنة املنافســة 
الــى اللجنــة العليــا بإعــادة 

مبوافقــة اللجنة علــى إعادة 
طرح املشــروع بــذات املوقع 
ومت مخاطبــة الهيئــة العامة 
ملشروعات الشراكة مبا يفيد 
ذلــك وطلبت الهيئة دراســة 
تخصيص موقــع بديل نظرا 
لوجود انشطة مماثلة باملوقع 
احلالي تتعارض مع االنشطة 
املقترحة وجار التنســيق مع 
قطــاع التنظيم بشــأن إيجاد 

موقع بديل.
تكليــف قطــاع التنظيــم 
بدراســة توفير موقــع بديل 
بالتنسيق مع قطاع املشاريع 
القادم،  واإلفــادة باالجتمــاع 
تكليف قطاع املشاريع باملتابعة 
مع التنظيم واإلفادة باالجتماع 

القادم.
أفــاد مديــر إدارة شــؤون 

البيئة باآلتي:
٦ - مشروع تصميم وإشراف 
وإنشــاء وتشــغيل وصيانة 

موقع ردم صحي في كبد
التنفيذي: مرحلة  املوقف 

الصلبة واالستفادة منها
التنفيذي: بتاريخ  املوقف 
٢٠٢٠/١٢/٢٠ صدر قرار اللجنة 
العليا بتكليف جلنة املنافسة 
مستشــار  مــع  بالتنســيق 
املشروع لتقدمي تقرير للجنة 
العليــا يفيد مبدى اســتمرار 
جدوى اجلوانب الفنية واملالية 
والقانونية للدراسات املقدمة 
من مستشــار املشــروع ومبا 
يتوافــق مع املعايير املعتمدة 

في الوقت احلالي.
بتاريــخ ٢٠٢١/١/٢٠ وردت 
افادة هيئة مشروعات الشراكة 
بطلب موافاتهم مبوافقة البلدية 
على التعاقد املباشــر من قبل 
الهيئة واخلاص مع مستشار 
املشروع الذي قام بإعداد دراسة 
اجلــدوى ووثائــق املناقصة 
لتنفيذ قــرار مجلس الوزراء 
وقرار اللجنة العليا ملشروعات 
الشراكة ومتت مخاطبة معالي 
الوزير للموافقة على التعاقد 
املباشــر من قبــل الهيئة مع 
مستشــار املشــروع وإعــادة 
العــرض على اللجنــة العليا 
واعتبار اجلدوى االقتصادية 

صاحلة للمشروع.
تكليف ادارة شؤون البيئة 
باملتابعة والتنسيق واإلفادة 

باالجتماع القادم.
أحاط الســيد مديــر ادارة 
اإلنشــاءات احلضــور علمــا 
باملوقــف التنفيذي ملشــروع 

مواقع الردم وفق ما يلي:
٨ - مشــروع تطوير وإعادة 

تأهيل مواقع ردم النفايات
املوقف التنفيذي: املرحلة 
األولى تصميم وتنفيذ عدد ٣ 
مباني متماثلــة ملوظفي ردم 

النفايات.
موقــع مينــاء عبداهللا: مت 
ايصال التيار الكهربائي وقام 

املشــروع الى اجلهــة العامة 
لتحديد الطريقة األمثل لتنفيذ 
املشروع وبانتظار صدور قرار 

اللجنة العليا.
تنميــة  إدارة  تكليــف 
املشــاريع باملتابعــة واإلفادة 

باالجتماع القادم.
٤ - دراســة تطوير الواجهة 

البحرية حملافظة اجلهراء
التنفيذي: بتاريخ  املوقف 
٢٠٢١/١/٤ مت اعتمــاد املرحلــة 
الثالثــة (تطويــر املخطــط 
الهيكلي النهائي) وجار حاليا 
تنفيــذ املرحلة الرابعة والتي 

بدأت في ٢٠٢١/١/٥.
تكليف ادارة تنمية املشاريع 
باملتابعة والتنسيق مع إدارة 
املناقصــات والعقود واإلفادة 

باالجتماع القادم.
٥ - املركز اخلدمي والترفيهي 

بالعقيلة
التنفيذي: بتاريخ  املوقف 
٢٠٢١/١/٢١ صــدر قرار اللجنة 
التنســيقية ببلديــة الكويت 

فــي  والتشــغيل:  اإلنشــاء 
٢٠٢٠/١٢/٢١ اصــدر اجلهــاز 
املركــزي للمناقصــات قراره 
بتأجيــل البت حلــني التحقق 
من تســجيل الشــركات لدى 
اجلهاز، في ٢٠٢١/٢/١٥ مت عقد 
اجتماع مع مجلس ادارة اجلهاز 
املركزي للمناقصات بحضور 

ادارة شؤون البيئة.
فــي  االشــراف:  مرحلــة 
٢٠٢١/١/٤ اصدار اجلهاز املركزي 
للمناقصات قراره بتأجيل البت 
حلــني ورود كتــاب الحق من 
اجلهــة يتضمــن التعديــالت 
التــي متت مناقشــتها وبيان 
توافر االعتماد املالي، بتاريخ 
٢٠٢١/٢/١٥ مت مخاطبة اجلهاز 
املركزي بتزويدهم بالتعديالت 
اســتكمال  واملوافقــة علــى 

اجراءات طرح املمارسة.
تكليف ادارة شؤون البيئة 
باملتابعة والتنسيق واإلفادة 

باالجتماع القادم.
٧ - معاجلة النفايات البلدية 

املقاول بتنفيذ املالحظات نسبة 
االجناز ٩٩٫٩٪.

الدائــري  موقــع جنــوب 
الســابع: مت تشــكيل جلنــة 
لالســتالم االبتدائــي نســبة 

االجناز ٩٩٫٩٪.
موقــع اجلهــراء: بانتظار 
ايصال التيار الكهربائي نسبة 

االجناز ٩٩٪.
تكليــف ادارة االنشــاءات 
باملتابعة والتنسيق واإلفادة 

باالجتماع القادم.
رابعا: بند ما يستجد من أعمال

١ - أفاد السيد نائب املدير العام 
لقطاع التطوير واملعلومات بأن 
النظــام اآللــي ملتابعة اخلطة 
مفتــوح وآخر موعــد إلدخال 
بيانــات اخلطــة عــن شــهر 
فبراير يــوم االربعاء املوافق 

.٢٠٢١/٢/٢٤
٢ - كما أشار الى أن مدة عمل 
فريق متابعة مشاريع البلدية 
املدرجــة باخلطــة الســنوية 
٢٠٢١ الصادر بالقرار اإلداري 
رقــم ٢٠٢٠/٤ ســينتهي فــي 

.٢٠٢١/٢/٢٨
التوصية ١٠

تكليف اإلدارات (اإلنشاءات 
- البيئــة - املخطط الهيكلي 
- تنمية املشاريع - الشؤون 
املالية) بإدخال كافة البيانات 
على النظــام اآللي واعتمادها 
قبــل يــوم األربعــاء املوافق 

.٢٠٢١/٢/٢٤
التوصية ١١

تكليف نائــب املدير العام 
لقطاع التطويــر واملعلومات 
مبخاطبة املدير العام بشــأن 
انتهاء عمل الفريق والنظر نحو 

متديد عمل الفريق.

تضمنت «خليج الصليبخات» و«واجهة اجلهراء البحرية» و«إعادة وتأهيل موقع ردم النفايات»

م.عبداهللا عمادي

عودة الصالونات للعمل.. التزام باالشتراطات وارتفاع في األسعار
فرج ناصر

مع أولى ساعات رفع احلظر 
عن صالونات احلالقة لتعاود 
مزاولــة عملها بعد شــهر من 
اإلغــالق، تســابق كثيــر من 
املواطنــني واملقيمــني صباح 
أمس األحد، على حجز دورهم 
للحصــول علــى خدمات هذه 
الصالونــات خاصــة من فئة 
الشباب وذلك للخروج مبظهر 

يليق بهم. وقد طبق أصحاب 
الصالونات جميع االشتراطات 
الصحيــة التي أعلنــت عنها 
واجلهــات  الصحــة  وزارة 
املعنيــة باإلشــراف والرقابة 
علــى اشــتراطات مواجهــة 
«كورونــا»، حيــث حــرص 
جميــع العاملــني علــى لبس 
الكمامــات والقفازات وتوفير 
مــواد التعقيم، وكذلك تعقيم 
أدوات احلالقــة بــكل أنواعها 

فترة اإلغالق من قبل أصحاب 
الزبائن  الصالونات، فوجــئ 
بتســعيرة جديــدة للحالقــة 
وذلك حســب نــوع اخلدمة، 
وفيما يلــي رصد لردود فعل 
عدد من العاملني والزبائن عن 

انطباعهم.
البداية كانــت مع احلالق 
محمد حســني الذي قــال إنه 
ســعيد جــدا بافتتــاح محــل 
احلالقــة اخلــاص بــه وذلك 
كونــه مصدر رزقــه ومصدر 
رزق أوالده خاصــة أنه يعيل 
أســرة في بــالده، مضيفا أنه 
طبق االشتراطات الصحية من 
لبس الكمام والتعقيم وكذلك 

تنظيف كافة مواد احلالقة.
وأشــار إلــى أنــه يشــكر 
احلكومة على سماحها بافتتاح 
صالونات احلالقــة بعد قرار 
اإلغالق الذي امتد إلى شــهر، 
مضيفا أن احلظر اجلديد من 
اخلامسة مساء حتى اخلامسة 

فجرا يكفي.
مــن جانبه، قــال احلالق 
برقان التركي: إننا نتمنى زوال 
هذا الوباء ورفع احلظر بشكل 
عام وعودة احلياة الطبيعية.
وأضــاف: تعودنــا علــى 
تطبيق اإلجراءات واالشتراطات 
الصحية كما كان في السابق من 
تعقيم ولبس الكمام وتعقيم 
مواد احلالقة بشكل عام حتى 
نقوم بعملنا على أكمل وجه، 
وذلك للحفاظ على سالمة رواد 
الصالــون من أي خطر أو أي 

عدوى قد تنقل لهم.
مــن جهتــه، قــال املواطن 
عبــداهللا العجمــي إن افتتاح 
الصالونــات قرار فــي محله، 
وان تكون هذه بداية الفتتاح 
األنشطة األخرى لكن بشرط 

عقب االنتهاء مــن كل زبون. 
ومع ما شهدته الصالونات من 
إقبال كبير من قبل روادها منذ 
ســاعات الصباح األولى األمر 
حرص العاملون في الصالونات 
على تنظيم العملية بدقة وذلك 
بتوزيع أرقام الدخول والتأكيد 
على التباعد لدرجة أن بعض 
الزبائــن انتظــروا وقتــا في 

اخلارج حتى أتى دورهم.
وفيما يعد حيلة لتعويض 

أن نحافــظ علــى االلتزامات 
واالشتراطات الصحية املطبقة 
من قبل وزارة الصحة واجلهات 

املعنية األخرى.
وأضاف أن تواجده اليوم 
هــو لتحليق ذقنه بعد إغالق 
محالت احلالقة ألكثر من شهر 
وبالتالي لم يستطع احلالقة 
طوال هذه الفترة، واليوم هو 
ســعيد بإعادة افتتاح محالت 
احلالقة، متمنيا أن يكتمل األمر 
بافتتاح األنشطة األخرى تباعا 
وان تعود احليــاه الطبيعية 

لبلدنا الكويت.
ومــن جهته، قــال احلالق 
عمران الباكستاني إنه سعيد 
جدا بافتتاح وعودة الصالونات 
إلــى العمــل مرة أخــرى بعد 
توقــف قصري ملــدة أكثر من 
شــهر بســبب قوانني مجلس 

الوزراء ضد وباء كورونا.
وأشار إلى أن محله استقبل 
الزبائــن لتحليــق  عشــرات 
شــعرهم وتنظيــف هندامهم 
كما تعودوا عليه في السابق.

وقــال إننــا طبقنــا كافــة 
واالشــتراطات  االجــراءات 
الالزمــة للحفــاظ  الصحيــة 
علــى صحــة الزبــون ورواد 
صالونات احلالقــة من لبس 
الكمام والقفازات وتعقيم املكان 

وكذلك تعقيم مواد احلالقة.
مــن جانبــه، قــال أحمــد 
العنزي: إننا تنفسنا الصعداء 
وذلك بعد افتتــاح صالونات 
احلالقة ألهميتهــا لنا، حيث 
تعودنــا على حالقة شــعرنا 
وذقوننــا بشــكل أســبوعي 
أضــف إلى ذلك مضــى علينا 
وقت طويل لم نستطع احلالقة 
بسبب إغالق هذه احملالت وفقا 

لقانون مجلس الوزراء.

في مواجهة االزدحام الكبير على خدماتها في أول يوم لعودة افتتاحها بعد شهر من اإلغالق

التزام من عامل الصالون وكذلك الزبون باالشتراطات الصحية

هل هناك تناقض بني 
افتتاح الصالونات واحلظر؟

قال املواطن طالل جوده إن افتتاح الصالونات ال يتطابق 
مع فرض احلظــر، وبالتالي أعتبر ذلك مخالفا للقوانني، 
وبالتالي هناك تخبط، مبعنى أننا خالل وجودنا بصالون 
احلالقة نقوم باملخالطة وبالتالي عدنا للمربع األول وعليه 
البد أن يكون حظرا أو افتتاحا. وهذا ما ذهب إليه أيضا 
سعيد الرفاعي بقوله إن األمر متناقض، فكيف تقوم الدولة 
بفرض احلظر وفي املقابل تقوم بفتح أنشــطة ومحالت 
الصالونات، مؤكدا أن األمر فيه نوع من املغالطة وبالتالي 
فيه نوع من التناقض. وأضــاف: البد من احلكومة أن 
تفرض حظرا كامال أو تفتح األنشطة املختلفة بالكامل ال 

أن تضع حظرا وتفتح الصالونات.

املنفوحي: غير مسموح بدخول املطاعم خالل فترة الفتح
بناء على قرار مجلس الوزراء املتخذ بتاريخ 
٢٠٢١/٣/٤ بشأن فرض احلظر اجلزئي من تاريخ 
٢٠٢١/٣/٧ حتى ٢٠٢١/٤/٨، أصدر مدير عام البلدية 
م.أحمد املنفوحي قرارا إداريا تضمن في مادته 
األولى بأن تفتح احملالت واألسواق من الساعة 

اخلامسة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء.
وأكد م.املنفوحي في قراره على منع الدخول 
للمطاعم واملقاهي واالكتفاء بتسلّم الطلبات من 
السيارات وخدمات التوصيل أثناء فترة الفتح، 
فضال عن إغالق جميــع مناطق اجللوس في 

األماكن العامة واألسواق.
وأشار إلى السماح ألنشطة الصيدليات وأماكن 

بيع املســتلزمات الطبية واجلمعيات التعاونية 
واألســواق املوازية الغذائية وصيانة التكييف 
واملصاعد واخلدمات الصحية والكهربائية التابعة 
للجمعيات التعاونية بالعمــل أثناء فترة حظر 
التجول اجلزئي من خالل خدمات التوصيل فقط.

وشــدد على جميع احملالت بكل أنشطتها 
واملسموح بفتحها بهذا القرار والقرارات السابقة 
االلتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع 
الواردة في قرار مجلس الوزراء املوقر وقرارات 
وزارة الصحة العامة، محذرا من املساءلة القانونية 
وتطبيق العقوبات الواردة في القوانني واللوائح 

ملخالفة ذلك.
م.أحمد املنفوحي

تنفيذ املرحلة الرابعة من مشروع واجهة اجلهراء البحرية إعادة مشروع مدينة اجلهراء العمالية لتحديد طريقة التنفيذ
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احللول الرقمية جعلت مطار الكويت أحد أكثر املطارات أمانًا في العالم

الطيــران  رئيــس  أعــرب 
املدني الشيخ ســلمان احلمود 
عن تقديره واعتزازه بشــهادة 
واعتــراف املنظمــات الدوليــة 
وأبرزهــا املنتــدى االقتصادي 
 World Economic Forum العاملي
WEF)) باإلجراءات املتبعة في 

مطار الكويت الدولي.
وقال احلمود: لقد دفعتنا 
 «١٩-COVID -جائحة «كورونا
إلــى التفكير بشــكل مختلف 
وتقدمي العديــد من املبادرات 
اجلديــدة ليــس فقــط جلعل 
الســفر أكثر أمانا ولكن أيضا 
ملجابهــة ومكافحــة انتشــار 

املرض في الكويت.
وتابــع: إنــه ألمــر رائــع 
أن نــرى هــذه اجلهــود يتــم 
االعتراف بها من قبل املنظمات 
الدولية احملايدة مثل املنتدى 
 World العاملــي االقتصــادي 
 ،Economic Forum (WEF)
حيــث ان اجلهــود املبذولــة 
واملبادرات التي قدمت ساعدت 
في وضع مطار الكويت الدولي 
على اخلريطة العاملية لقيادة 
الطريق في تطوير التطبيقات 
الرقمية إلدارة االختبارات بدقة 
عالية وشفافية مطلقة وكذلك 
إدارة ملف بيانات اللقاحات.

وأشار إلى ان هناك تعاونا 
وثيقا وحثيثا مع شركة خدمات 
ناشــيونال خلدمات الطيران 
(NAS)، ووزارة الصحة، وزارة 
الداخليــة، واجلهــاز املركزي 
 (CAIT) لتكنولوجيا املعلومات
والهيئــات احلكومية األخرى 
لتطوير حلــول تقنية تدمج 
عناصر مختلفة داخل النظام 
البيئــي لشــركات الطيــران، 
موضحا أن احللــول الرقمية 
الثالثة تعمل بتناغم ضمن إطار 
 (MUNA) شبكة املرافق الطبية
والكويت مسافر وبالسالمة، 
جميعها تهدف معا لتســهيل 
الســفر اآلمن داخــل وخارج 

الكويت.
وجدد احلمود تأكيده على 
أن الكويت تعمل بنشاط إلى 
إقامة شــراكات بني القطاعني 
العام واخلاص في العديد من 
املشاريع في جميع أنحاء البالد، 
ويسعدنا العمل مع شركائنا 
في احلكومة الكويتية باإلضافة 
إلى شركة ناشيونال خلدمات 
الطيران (NAS) للمساعدة في 
جعل السفر أكثر أمانا وإعادة 
إطالق صناعة السفر ليس فقط 
في الكويت ولكن عامليا وفق 

أعلى الشروط االحترازية.
أود أن أشكر جميع اجلهات 
احلكومية وشركة ناشيونال 
 (NAS) الطيــران  خلدمــات 
وشــركات الطيــران الوطنية 
العاملني  واألجنبية وجميــع 
بالطيران املدني وكذلك كل فرد 
ســاهم في املهارات واخلبرة 
والعمل اجلاد لهذه املبادرات، 
معــا ســننجح في مســاعدة 
قطاع الطيران على االنطالق 

من جديد.
حتد غير مسبوق

من جهتــه، قــال الرئيس 
التنفيذي لشــركه ناشيونال 
خلدمات الطيران (NAS) حسن 
احلــوري إن قطــاع الطيران 
واجــه أعنف وأكبــر حتد في 
تاريخه في شتى أنحاء العالم 
فــي توقيت واحد ما عمق من 
حجم اخلسائر املؤملة للقطاع 
حيث تعد غير مســبوقة في 
مجال صناعة الطيران، حيث 
انخفضت حركة النقل اجلوي 
الدولي بنسبة تقارب ٨٥٪ كما 
أن هنــاك حوالــي ٤٦ مليون 
وظيفــة فــي قطــاع الطيران 
كانت في خطر، مضيفا أنه في 
الكويت وحدها، جتاوزت تلك 
اخلسائر مليار دوالر أميركي 
مما أثر ذلك ســلبيا أيضا في 
العائــالت، وانقطاع  تشــتت 
ســبل العيش، وتأخر السفر 
للعالج الطبي، وإلغاء التعليم، 

وعواقب أخرى كثيرة.
العديــد مــن  ونظــرا ألن 
األشخاص يأملون اآلن بعودة 
السفر جوا، فإن األولوية هي 
الصحة، وجعــل البيانات أو 
املعلومــات املتعلقــة باللقاح 
والفحوصــات رقميــة بحيث 
يكــون لذلك دور رائد تلعبه، 
حيــث يكمــن أســاس هــذا 
النهــج في القــدرة على جمع 
بيانــات الركاب التي تتضمن 
فحوصات كوڤيد قبل الســفر 
التي أجرتها املختبرات التي مت 
تدقيقها للوصول إليها الحقا، 
وذلك لضمان خلو الركاب من 

الڤيروس.
وقال حوري إن ناشيونال 
 ،(NAS) الطيــران خلدمــات 
الشــركة الرائدة فــي خدمات 
املطارات في األسواق الناشئة 
عملــت مباشــرة مــع وزارة 

قابلة للتشغيل املتبادل. ترتبط 
كل من شبكة MUNA ومنصة 
كويت مسافر ومنصة بالسالمة 
مع مختلف الدول واملختبرات 
وشركات الطيران واملطارات.

يوجــد هنــاك العديد من 
األنظمــة الصحيــة الرقميــة 
املختلفة للســفر عبــر أنحاء 
 IDالعالم حاليــا. قدمت ٢٠٢٠
 Good Health Pass مؤخــرا
التــي تهــدف   Collaborative
إلى جعل هــذه احللول قابلة 
للتشغيل املتبادل عبر احلدود 
واملناطق. وشــركة ناس هي 
من بــني أوائــل املؤيدين لهذا 
التــي  املشــاريع املشــتركة 
ستســاعد فــي دمــج احللول 
معــا وســد الفجــوات حيثما 
وجدت، مع تســهيل التعاون 
بــني نظام بيئــي جديد لذوي 
الصلة املشتركة كاحلكومات 
والسلطات الصحية واجلهات 

الرقابية.
٥ - القضايا املتعلقة باألمور االجتماعية: 
من املهم الوصول إلى احللول 
جلميع الشرائح من املسافرين. 
ال ميكننا افتراض أن تقنية أو 
حل ما سيكون سهل االستخدام 

بعد إغالق مطار الكويت 
وفرض القيود على الســفر 
من الــدول عالية اخلطورة، 
تقطعــت الســبل بأكثر من 
٤٠٠ ألف وافد خارج البالد. 
كثير منهم هم املعيل الوحيد 
ألسرهم وهم بأمّس احلاجة 
للعودة، وقد ساهمت منصة 

أخــرى للفحــص. وتتميــز 
منصة كويت مسافر بالفعل 
الحتوائها على شهادة لقاح 
تربط بني ســجالت لقاحات 
الكويتيــة،  وزارة الصحــة 
حيث مت جتهيز وتطوير نظام 
MUNA أيضا على أن يتضمن 
سجالت اللقاح باإلضافة إلى 
طرق الفحــص األخرى مما 
يؤكد على سرعة االستجابة 
جلميع التغيرات. وقد ساعدت 
هذه اجلهود في جعل مطار 
الكويت أحــد أكثر املطارات 

أمانا في العالم.
بناء الثقة

وكشف احلوري أنه كان 
التركيز في الكويت من خالل 
هذه احللول على إعادة بناء 
الثقة وإعــادة التواصل بني 
الناس، ولم يكن فقط في إطار 
البلد نفسه وكان أيضا للدول 
في اخلــارج، ونظرا لنجاح 
نظــام MUNA، فــإن العديد 
من حكومات الشرق األوسط 
وأفريقيا، وبعض شــركات 
الطيران الكبرى، واثنان من 
الكبرى  املطارات األوروبية 

أو مناســب من حيث التكلفة 
ألي شــخص. لذا فــإن جعل 
 Kuwait Mosafer منصات مثل
وBelSalamah بسيطة وسهلة 
االســتخدام مــع التقليــل من 
التكلفة أو استبعادها يضمن 
الوصول للجميع على نطاق 

أوسع.

BelSalamah بتسهيل عوده 
العمالة املنزلية مادة ٢٠، وفي 
هذا السياق، كرست اإلدارة 
العامــة للطيران املدني آلية 
الدفع عبر اإلنترنت من خالل 
منصة بالسالمة التي ساعدت 
فــي القضــاء علــى إمكانية 
اإلجتار بالبشــر، وذلك من 
خالل مطابقة أصحاب العمل 

للموظف وتأكيد موافقته.
٦- البقاء بشكل اســتباقي وسريع 
االستجابة: ال أحد يستطيع أن 
يتنبأ كيف ومتى ســيحدث 
الوباء، فالتطورات اجلديدة 
تأتي بشكل يومي، واملتطلبات 
احلكوميــة ال غنــى عنهــا 
في هــذه املرحلــة والنجاح 
هو مقــدرة الشــركات على 
التصرف بسرعة مما يجعل 
األمر ضروري بالنســبة لنا 
أن نبقى مرنني واستباقيني 
ولدينا القدرة على االستجابة 
بشكل أسرع. مع التطورات 
األخيرة، قد تصبح سجالت 
التطعيــم إلزاميــة للســفر 
إلى دول محددة وقد توافق 
العامليــة  منظمــة الصحــة 
(WHO) أيضــا علــى آليات 

جتري حاليا مناقشات متقدمة 
مع شــركة نــاس لطرح هذا 
النظــام. وذكــر أنــه منذ أن 
بدأت جائحة ڤيروس كوڤيد 
-١٩، انخفض الناجت احمللي 
اإلجمالي العاملي بنسبة ٤٫٢٪ 
مع فقدان أكثر من ١١٤ مليون 
وظيفة. لــذا فإننا من خالل 
جعل السفر أكثر أمانا، ميكننا 
مســاعدة هؤالء األشخاص 
علــى العــودة إلــى العمل، 
واســتعادة تواصــل الناس 
بعائالتهم وذويهم، وضمان 
تســليم البضائع في الوقت 
املناسب، والسماح ألطفالنا 
بالتنقل والسفر جلميع أنحاء 
العالــم والســماح لصناعة 
الطيــران العاملية لالنطالق 

مرة أخرى.
وتقدم احلوري بالشــكر 
والتقديــر جلميــع العاملني 
بــاإلدارة العامــة للطيــران 
املدني وعلى رأســها معالي 
الشيخ سلمان احلمود وكذلك 
وزارة الصحة وجميع شركات 
الطيران وجميع العاملني في 
الصفــوف األمامية ملكافحة 

انتشار ڤيروس كورونا.

بالتعاون بني «الطيران املدني» واجلهات املعنية وفي مقدمتها «NAS» ووزارتا الصحة والداخلية وجهاز تكنولوجيا املعلومات والهيئات احلكومية واخلاصة األخرى

الشيخ سلمان احلمودحسن احلوري

 ،(MOH) الصحــة الكويتيــة
واإلدارة العامة للطيران املدني 
(DGCA)، واجلهــاز املركــزي 
 ،(CAIT) لتكنولوجيا املعلوم
 (MOI) الداخليــة  ووزارة 
واجلهــات احلكومية األخرى 
وشــركات الطيــران الوطنية 
الرقميــة  لتطويــر احللــول 
للبيانات الصحية وتســهيل 
السفر بشكل آمن حيث سخرت 
لذلك كافة إمكاناتها وخبراتها.
واضح أن هنــاك ٣ حلول 
مترابطة مهــدت الطريق، مما 
جعل الكويت أحد أكثر املطارات 
أمانا في العالم نتيجة اتباع ٣ 
أنظمة متكاملة تدعم هذا النهج 
اجلديد في الكويت، والتي ميكن 
أن تكون مبنزلة منوذج للدول 

األخرى وتشمل اآلتي:
شــبكة   blockchain تقنية   -١
 (MUNA) Medical Utility
Network Accreditor احلاصلة 
على براءة اختراع والتي تربط 
املختبــرات فــي أكثــر من ٤٠ 
مدينة (تعتبر جميعها عالية 
اخلطورة) برحالت مباشــرة 
إلى الكويت. إذ تربط شــبكة 
التــي مت  MUNA املختبــرات 
التدقيــق عليهــا بشــركات 
الطيران واملطــارات في حني 
 ١٩-Covidعرض نتائج فحص
مع احلفــاظ على خصوصية 

البيانات.
منصة  ٢ - منصة «كويت مســافر»: 
إلكترونيــة للمســافرين من 
وإلــى مطار الكويــت الدولي 
تســهل مــن إجراءات الســفر 
للركاب بشكل سريع وتداول 
املستندات دون ملسها، بحيث 
تساعد السلطات الصحية في 
احلصول على معلومات السفر 
والبيانات الصحية ذات الصلة 

باملسافرين والقادمني.
تطبيق  ٣ - منصــة «بالســالمة»: 
إلكترونــي يتيــح للعمالــة 
املنزليــة ممرا آمنا ومباشــرا 
للعودة إلى الكويت، حيث مت 
تسجيل اآلالف من العمالة على 

هذه املنصة للسفر.
دروس مهمة

وحتدث احلوري أنه وأثناء 
تنفيــذ هذه احللــول الرائدة، 
تعلمنا ٦ دروس مهمة، عددها 

كما يلي:
١- ميكن استعادة السفر جوا عبر أنحاء 
العالم إذا مت تعزيز ثقة األطراف ذات 

الصلة:
يجب أن تغرس أي أنظمة 
يتم تنفيذها الثقة في السلطات 
الصحية واملســافرين. تربط 
منصــة كويت مســافر جميع 
املختبرات املعتمدة في الكويت، 
وتساعد في التأكد من صحة 
شــهادات فحــص كوڤيد- ١٩ 
واحلصول على جميع البيانات 
الصحيــة من املســافرين مما 
يؤكد لوزارة الصحة احمللية 
والدول األخرى أنه مت فحص 
املسافرين القادمني إلى الكويت 
أو املســافرين القادمــني مــن 
الكويــت عندما قمنا بتطبيق 
إجراءات السفر دون تالمس، 
وضمان خصوصية البيانات، 
وتوفيــر تطبيقــات ســهلة 
االستخدام وفعالية من حيث 
التكلفة ومضمونة للمسافرين 
من خالل املنصة. أكثر من ٢٠٠ 
ألف مســتخدم مســجل على 
منصــة كويت مســافر خالل 

أسبوعني من إطالقه.
٢- يجب أن تكون شــهادات فحص 
الكوڤيد رقميــة: تتطلب معظم 
الــدول حول العالــم «نتيجة 
ســلبية لفحــص PCR» قبــل 
الشــهادات  الســفر. تضمــن 
الرقمية املصداقية وســهولة 
النقل عبر الدول. وتربط شبكة 
MUNA املختبــرات املعتمــدة 
الطيــران وأنظمــة املطــارات 
للتحقق السريع والسهل مما 
مينع ويقلل من فرص تزوير 

الشهادات.
٣- اختالف التقنيات املستخدمة لفحص 
كوڤيد-١٩: تستخدم املختبرات 
حول العالم مجموعة فحوصات 
مختلفة للكشف عن ڤيروس 
كوڤيــد-١٩ والتي قد تتراوح 
دقتها مــن ٩٧٪ إلى ٦٠٪. من 
خالل ربط املختبرات التي تتبع 
أعلى املعايير والتي مت تدقيقها 

بشكل مستقل.
 MUNA شــبكة  تضمــن 
مصداقية التقنيات واإلجراءات 
اخلاصة بفحص PCR مع ضمان 
التزام املختبرات بتلك املعايير.
٤- التركيز على توافقية التشــغيل 
املتبادل: ال ميكن ألي فرد في 
مجال صناعة الطيران العمل 
مبفرده أو على حدة. فاملقصود 
بهذا املجال هو ربط األشخاص 
ببعضهــم، وبالتالــي ربــط 
األنظمــة والعمليات األخرى، 
فجميعهــا يجــب أن تكــون 
متوافقة لضمــان أن احللول 

احللول الرقمية الثالثة «MUNA» و«الكويت مسافر» و«بالسالمة» تعمل بتناغم لتسهيل السفر اآلمن احلمــود: شــهادة املنظمــات الدوليــة بإجــراءات مطــار الكويــت وســام فخــر للكويــت
جناح نظـام MUNA دفع دوًال عديدة وشـركات عاملية للتواصل مع «ناس» لالسـتفادة منه احلــوري: فخــورون بريــادة الكويــت وتكريــس دورهــا الريادي فــي مكافحــة «كوفيــد ـ ١٩»
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نبدأ من العالقات الكويتية ـ 
التونسية وما متتاز به تلك 

العالقات، وخاصة ما يصنفه 
البعض من اوجه تشابه كبير 

بني البلدين الشقيقني؟
ـ  الكويتيــة  العالقــات  ٭ 
التونســية بــال شــك عالقات 
تاريخية، بدأت في عشرينيات 
اثناء  القرن املاضــي، وكانت 
زيــارة عبدالرحمن الثعالبي، 
وهــو قائد احلركــة الوطنية 
التونسية الى الكويت، وجلس 
فــي الكويــت ملــدة اســبوع، 
والغرفة التي جلس بها مازالت 
موجودة في بيت البدر، ولكن 
تلك العالقات اخــذت املنحى 
السياســي في اخلمسينيات، 
مع وصول الرئيس بورقيبة 
للحكم في تونس على الرغم من 
اختالف شكل النظام السياسي 
في البلدين لكن هذا لم مينع من 
ترسيخ العالقات على جميع 

املستويات.
دور تنموي

وماذا عن دور الكويت 
التنموي في تونس؟

دورا  لعبــت  الكويــت  ٭ 
رئيسيا في الناحية التنموية 
فــي تونــس، ففي عــام ١٩٦٣ 
بدأ عمل الصنــدوق الكويتي 
للتنميــة في تونس من خالل 
مشروعني تنمويني هما مشروع 
توليــد الطاقــة فــي منطقــة 
«حلق الــوادي» في العاصمة 
التونســية، ومنطقــة «وادي 
مجردة» في الشمال الشرقي، 
ودخــول الكويــت كان بعــد 
ان حصلــت ازمــة بني تونس 
وفرنسا، حينما طلبت تونس 
متويل هذين املشــروعني من 
البنــك الدولي، ولكن فرنســا 
وقفت ضد متويل البنك الدولي 
للقــرض التونســي، وحينها 
الكويــت ومولــت  تدخلــت 
املشــروعني، وبعدهــا توالت 
املشــاريع الكويتيــة لتمويل 
مشــاريع التنمية في تونس 
حتــى عــام ٢٠١٦، وايضا في 
موازاة ذلــك كانت التفاهمات 
السياسية والزيارات املتبادلة 
بــني البلدين، حيث رســخت 
هذه العالقــة واعطتها طابعا 
تاريخيا ومنوذجا يحتذى به 

في العالقات بني الدول.
التجربة الكويتية

وكيف ترى نظرة التونسيني إلى 
الكويت وجتربتها الدميوقراطية؟
٭ هنــاك تشــابه فــي البيئة 
السياسية والبيئة اجلغرافية، 
فالكويــت بلــد صغير محاط 
بــدول كبيــرة وتونس أيضا 
نفــس اجلغرافيــا، والنظــام 
السياســي في الكويت يتمتع 
بهامش من احلرية السياسية 

الكويتية.

هناك محفظة كويتية وحديث 
عن زيادة قيمتها، ماذا عن 

ذلك؟
٭ نعم، فاحملفظــة الكويتية 
في تونس قيمتها ٣٥٠ مليون 
دوالر اميركي تقريبا، وكانت 
هنــاك نوايا لزيادتهــا إلى ٤ 
اضعاف تقريبا لكن لالســف 
املشكلة تكمن في وجود بعض 
املعوقات في تونس سواء من 
بعض الضمانــات، او قضية 
تســهيل خروج االمــوال الى 

اخلارج.
ومع أنه حــدث تطور في 
القوانني التونســية اخلاصة 
باالســتثمار، لكن مع االسف 
تظــل هنــاك بعــض جوانب 
القصور في القوانني، وحاولنا 
التفاهم مع االخوة في اجلانب 
التونســي لكن مازالت هناك 
بعض العوائق، وعلى االخوة 
فــي تونس بــذل جهــد اكبر 
لتسهيل دخول رؤوس االموال 
واالســتثمارات بشكل افضل، 
ونحن في الوقت ذاته متحفزون 
لزيادة االستثمارات، اذا كانت 
الفرص متاحة واالجواء اكثر 

جاذبية.
 االستقرار السياسي

البعض يرى مشهدا متناقضا 
ويتساءل الى ان تذهب تونس، 

هل الى مزيد من االستقرار 
ام االنقسام السياسي، وكيف 

تنظرون لهذا املشهد؟
٭ بعد الذي حــدث عام ٢٠١١ 
وخروج الرئيس االسبق زين 
العابدين بن علي من السلطة، 
حصل هناك مخاض وارتدادات، 
واعتقد ان املعضلة تكمن في 
دستور عام ٢٠١٤ والذي وزع 
السلطة بني ٣ اطراف هي رئيس 
اجلمهوريــة ورئيس الوزراء 
والبرملان، وفي بعض االحيان 
تكون هذه السلطة متداخلة.

وهذه املســألة قد تســبب 
في بعض االحيــان نزاعا في 
الســلطة ومن يفــوق من في 
ســلطته فــي هــذا اجلانب او 
غيره، ونحــن نأمل ان تقطع 
تونس شــوطا من االستقرار 
واالقتصــادي  السياســي 

واالجتماعي.
ونحــن في الكويــت دائما 
ندعم هذا االستقرار، ونتمنى 
ان تعبــر تونــس كل ازماتها 
واالقتصاديــة  السياســية 
واالجتماعيــة، وان تصبــح 
تونس اخلضراء بلد االستقرار 

واالقتصاد والسياحة.
التهدئة وحل املشاكل

هل تعتقدون ان التدخالت 
اخلارجية تؤثر كثيرا في 

الوضع التونسي؟
٭ حقيقة، انــا ال اؤمن كثيرا 
بقضية التدخالت اخلارجية، 

انذاك، قايد السبسي ورئيس 
الوزراء يوسف الشاهد ووزير 
التجــارة ووزير االســتثمار 
ووعدونــا ان يجــدوا مخرجا 
لالســتثمار املباشــر للســيد 

محمد الشايع.
واعتقد انهــا كانت فرصة 
مهمــة جــدا اضاعهــا اجلانب 
التونســي، فدخول الشــايع، 
وهــو اكبر تاجــر جتزئة في 
الشرق االوســط، الى تونس 
كان سيعطي قوة استثمارية 
وثقة في اجواء االستثمار داخل 
تونس وســيجذب املزيد من 

املستثمرين الى هناك.
وطبعا الشــايع يوظف ما 
يقــارب ٥٥ الف موظف داخل 
الكويــت، ومحالته  وخــارج 
اصبحت تنتشــر علــى بقعة 
جغرافية متراميــة االطراف، 
فحتى سلســلة «ستاربكس» 

في روسيا هو وكيلها.
والثقــل  القــوة  فهــذه 
االقتصادي حينما تدخل الى 
تونــس حتــى لــو كان قطاع 
جتزئة ســيكون له اثر كبير 
في ثقة املستثمرين في تونس.

وما الذي قدمه لهم في هذا 
العرض؟

٭ قدم لهم رجل األعمال محمد 
الشايع عرضا متميزا جدا من 
حيث االســتثمار، اضافة الى 
انشــاء مركز لتدريب العمالة 
التونسية لكل شركات الشايع 
داخل وخارج تونس، اضافة 
الى املســاعدات التي ســتقدم 
بشكل شخصي، وغيرها الكثير 
من االمور التي عرضها الشايع، 
ولكــن مــع االســف اجلانــب 
التونســي لم يتفاعل بشــكل 
كبير مــع هذا العــرض املهم 

جدا، وفّوت عليهم الفرصة.
ولكن نحن دائما متفائلون 
بأنه ستكون هناك فرص اخرى 
لدخول املستثمرين الكويتيني 
في القطاع اخلاص الى تونس، 
وان شــاء اهللا تستوعب هذه 
القطاعات ويتم تسهيل االمور 

لها.
بيروقراطية وعوائق 

هل ميكن احملاولة من جديد 
في عهد الرئيس احلالي قيس 

كانــت هنــاك افــواج كويتية 
عديــدة تــزور تونــس حتى 
آخر الثمانينيات، وكان قطاع 
الســياحة التونسي متطورا، 
لكن بعد ذلك لم يستوعب هذا 
القطاع الطفــرة العاملية على 
مستوى الســياحة وضرورة 
مواكبــة التطور الســتقطاب 
السائح الكويتي او اخلليجي.
فالسائح اخلليجي عموما 
والكويتي خصوصا ال ميكن 
ان يزور بلدا يفتقر الى كثير 
من االمــور، دون الدخول في 
تفاصيل، وهم يأملون حاليا 
الكويتــي  الســائح  بزيــارة 
واخلليجــي لقضــاء اجازات 
صيفية داخــل تونس، ولكن 
البد مــن حتقيــق العديد من 
املتطلبات، وهم يعرفون ذلك 
وبصدد تلبية تلك املتطلبات 
جلذب السائحني الى تونس.

الطيران املباشر

ولكن تظل مشكلة الطيران 
املباشر هي الرئيسية امام 

تنشيط السياحة الكويتية الى 
تونس وحتى دول املغرب 

العربي، كيف تنظرون لذلك، 
وهل سنشهد قريبا فتح 

خطوط طيران مباشر بني 
البلدين؟

٭ كان هنــاك خــط طيــران 
بني البلدين ســواء اخلطوط 
الكويتيــة وايضــا اخلطوط 
التونسية، وان لم تكن بشكل 
مباشــر، فـ«الكويتية» كانت 
تهبط في طرابلس في ليبيا ثم 
تكمل الى تونس او كازابالنكا، 
و«التونسية» كانت لها رحلة 
اسبوعية مباشرة بني الكويت 
وتونس واالخرى عن طريق 

البجرين.
ومــع االســف كال الناقلني 
توقفا عن الطيران الى البلدين، 
وقمنــا مبحــاورة اخلطــوط 
اجلوية الكويتية اكثر من مرة 
على اســاس عودة اخلط الى 
تونــس بعد الزيادة في اعداد 
اجلالية التونسية في الكويت، 
وحتى اآلن يرون انه ال جدوى 
اقتصادية من عودة اخلطوط 
اجلوية الكويتية الى تونس.

ونحن متفهمــون ان قرار 
اخلطوط الكويتية له جدوى 
اقتصادية وجتارية وال ميكن 
ان جنبــر «الكويتيــة» علــى 
اتخاذ قرار في غير مصلحتها 

االقتصادية والتجارية.
للخطــوط  وبالنســبة 
التونســية فإنه لم تعد لديها 
قدرة على تشــغيل اخلط الى 
الكويت السباب كثيرة، منها 
افتقادها العداد الطائرات التي 
تشــغلها الى وجهــة الكويت 
حاليــا، ومــع ذلــك فنحــن 
متفائلون بعودة الطيران ولو 
بشكل غير مباشر مع تنشيط 
احلركة السياحية وتدفق حركة 

السفر بني البلدين.
حق التملك

هل تسمح القوانني التونسية 

القضيــة تونســية  وتظــل 
يحســمها االخــوة في تونس 
بني انفسهم، من حيث تهدئة 
السياســية وااللتفات  االزمة 
اكثر حلل املشاكل االقتصادية 
واالجتماعيــة، ومــن وجهــة 
نطــري فــإن تأثيــر العامــل 
اخلارجي بســيط في املعادلة 
التونسية، وليس  السياسية 

عامال حاسما فيها.
انفالت في التعبير

ارتفاع صوت املعارضة 
التونسية في الفترة االخيرة 
هل هو عامل مقلق ام ظاهرة 

صحية من اجل االصالح؟
٭ فــي تونــس، مع االســف، 
هناك بعض االنفالت في قضية 
التعبير السياسي واالعالمي، 
لكن نؤكد دائما ان هذا االنفالت 
جزء من املرحلــة االنتقالية، 
وان شــاء اهللا ال تطــول تلك 
املرحلة وتعود كل هذه االطراف 
الى احلوار الهــادئ والهادف 
ملصلحــة تونــس وشــعبها 
وحتقيــق التنمية املنشــودة 
في جميع املجاالت، والشعب 
التونســي الشــقيق لديه من 
القدرات والكفاءات واخلبرات 
ما يسمح له بالنهوض وحتقيق 

األفضل.
متطلبات وفرص

هل هناك رسالة للمستثمرين 
الكويتيني بتوجيه استثماراتهم 

إلى تونس في املرحلة املقبلة؟
٭ دائما نحن متفائلون، بإذن 
اهللا تعالى، بأن تعي السلطات 
التونسية استيعاب متطلبات 
االســتثمار االجنبــي داخــل 
تونس، من حيث البيئة اجلاذبة 
والتشــريعات  لالســتثمار 

والفرص االستثمارية.
وهنــا ال أخفــي أن إحدى 
الكويتية  الشــركات  اضخــم 
في مجال التجزئة وهي شركة 
«الشايع» حاولت الدخول الى 
تونــس لالســتثمار املباشــر 
واحلصول على اســتثناء من 
الشــراكة احمللية وهــي ٥١٪ 
للتونســي و٤٩٪ لألجنبــي، 
وخالل زيارة قام بها االخ محمد 
الشايع الى تونس عام ٢٠١٦، 
قمنا بلقاء رئيس اجلمهورية، 

سعيد؟
٭ األشــقاء التوانسة مازالت 
لديهم مشــكلة في فهم اهمية 
القطاع اخلاص واالســتثمار 
داخل تونــس، فمازالت هناك 
عوائــق حتى على مســتوى 
البيروقراطية التونسية ذاتها، 
وفهم املسؤولني لضرورة انهاء 

تلك البيروقراطية.
وان شــاء اهللا مــع مرور 
الوقت سيكون هناك تفهم اكبر 
من ناحية دخول املستثمرين 
في القطاع اخلاص الى تونس 
الكويتيني  سواء املستثمرين 
او غيرهم، واعطاء مجال اكبر 
لهــذه االســتثمارات لصالــح 
املســتثمر والدولة التونسية 

في ذات الوقت.

هل هناك زيارات او لقاءات 
على املستوى السياسي بني 

مسؤولي البلدين؟
٭ فــي عام ٢٠١٦ زار الرئيس 
السبسي، يرحمه اهللا، الكويت، 
وكانت الزيارة فرصة ملراجعة 
الكويتيــة -  كل العالقــات 
التونسية على كافة املستويات 
واالقتصاديــة  السياســية 
واالمنائية، ومت خاللها توقيع 
كثير من االتفاقيات ومذكرات 

التفاهم.
وهنــاك جلنــة مشــتركة 
وزارية يرأسها وزيرا اخلارجية 
في البلديــن وعقدت اكثر من 
اجتماع، وكان يفترض ان تعقد 
اجتماعها في صيف ٢٠١٩، لكن 
لالسف مع ارتباطات وزيري 
اخلارجيــة فــي كال البلديــن 
تأجلت االجتماعات، ثم جاءت 
ازمة «كورونــا» وعطلت كل 
االمور سواء العالقات الثنائية 

او غيرها.
وان شاء اهللا نأمل ان تزول 
هذه اجلائحــة قريبا، وتعود 
ديناميكية العالقات الكويتية 
ـ التونسية الى سابق عهدها 
سواء على املستوى السياسي 
او االمنائــي وكل القطاعــات 

املتاحة بني البلدين.
العالقات السياحية

وماذا عن السياحة وزيارة 
املواطنني الكويتيني الى تونس؟
٭ على املســتوى الســياحي 

للكويتيني بالتملك حاليا في 
تونس؟

٭ نعم، مســموح للكويتيني 
التملك العقــاري في تونس، 
او  الفالحــي  القطــاع  ولكــن 
الزراعي غير مسموح به حاليا، 
فقــط يحــق متلــك العقارات 
فــي مختلف مناطــق تونس، 
ومختلف االستثمارات جميعها 
متاحة امام املستثمر واملواطن 

الكويتي.
التضامن مع فلسطني

ماذا عن التقارب الكويتي - 
التونسي في امللفات الدولية 

وخاصة نصرة القضية 
الفلسطينية وحقوق الشعب 

الفلسطيني؟
٭ املالحظ ان تونس تسلمت 
املقعــد العربــي فــي مجلس 
االمن بعــد الكويت، وبالطبع 
اجلميع شــهد الدعم الكويتي 
فــي مجلــس االمــن للقضية 
الفلســطينية وهــو امر كان 
الفتــا للغايــة، وايضــا دعم 
الفلســطينية راسخ  القضية 
لدى الشعب التونسي الشقيق 
وال تتصور كيف تلعب القضية 
الفلسطينية دورا رئيسيا حتى 
في عملية التداول السياســي 

لدى االشقاء في تونس.
وبالتالي فإن تونس رغبت 
التجربة  في االســتفادة مــن 
الكويتية داخل مجلس االمن، 
وهذا ما حصل حيث استضفنا 
فرقــا مــن وزارة اخلارجيــة 
التونسية للتدريب والتوجيه 

داخل الكويت.
وهذا التنســيق لم ينقطع 
حتــى هذه اللحظة بالنســبة 
القضيــة  مــن  للموقــف 
الفلســطينية وغيرهــا مــن 
القضايا العربية سواء من خالل 
البعثــات في نيويورك او من 
خالل وزراء اخلارجية وتبادل 
وجهــات النظــر، او حتى من 
خالل البعثات الديبلوماسية.

دعم ال محدود

اخيرا ماذا عن الدعم الكويتي 
لتونس على الصعيد التنموي؟

٭ فــي عام ٢٠١٦ اســتضافت 
تونــس مؤمتــرا اســتثماريا 
كبيرا ســمي «تونس ٢٠٢٠»، 
كان الهدف منه وضع تصور 
تنموي في تونس لعام ٢٠٢٠، 
واحلصول على دعم خارجي 
وخاصة االستثمارات االجنبية، 
والكويــت خالل هــذا املؤمتر 
تعهــدت بتقــدمي ٥٠٠ مليون 
دوالر مــن خــالل الصنــدوق 
الكويتي ملدة ٥ سنوات ابتداء 
مــن ٢٠١٦ حتى انتهاء التعهد 
ســواء بعد ٥ او ٦ سنوات او 

اكثر.
بــدأت تونــس  وبالفعــل 
االســتفادة مــن هــذا التعهد، 
ووصل حجم ما قدمته الكويت 
٣٠٠ مليون دوالر، وبقي ٢٠٠ 
مليــون دوالر خصصت كلها 
التحتيــة والقطاعني  للبنــى 
الزراعــي والصحــي. ونحن 
ننتظر ايضا ان تقدم لنا تونس 
بقية تصوراتها لالستفادة من 
هذا التعهد لتغطية بقية املبلغ، 
وهذا علــى مســتوى الـ ٢٠٠ 

مليون دوالر املتبقية.
وايضا على املستوى االقل 
فإن الدعم الكويتي لم ينقطع، 
ونحــن نقــدم منحــا كثيــرة 
لتونس سواء لصالح القطاع 
التعليمي او القطاع الصحي، 
حتــى املســاعدات االغاثيــة، 
حيث قامت الكويت بدور كبير 
لصالح تونس خاصة في هذه 
االثناء التي اشتدت فيها االزمة 
على تونس واملواطن التونسي.

والدميوقراطية، وتونس طبعا 
اآلن تتصــدر الدميوقراطيــة 
الوطــن  داخــل  السياســية 
العربــي. واالخوة في تونس 
دائما حينما يدور حديث بيننا 
وبينهم يشيرون بالبنان الى 
الدميوقراطية الكويتية كونها 
كانت الدميوقراطية الوحيدة 
في العالم العربي، وكانت لها 
اصداء قوية داخل تونس وكل 

احترام وتقدير.
اذن نحــن امــام عالقــات 
كويتية ـ تونســية راســخة، 
صحيح انها مــرت بفترة من 
عــدم االســتقرار خــالل عام 
١٩٩٠ وما اعقبها، لكنها عادت 
ملجاريها السابقة، ونحن اليوم 
في ذروة العالقات السياسية 
واالمنائيــة والثقافيــة بــني 

البلدين الشقيقني.
إصدارات ثقافية

هل مازالت أصداء اإلصدارات 
الثقافية الكويتية تلقى رواجا 

في تونس؟
٭ بالنسبة للجانب الثقافي، 
هناك تقدير كبير للمساهمات 
الثقافية، فاإلصدارات الكويتية 
الثالث «مجلة العربي» و«عالم 
املعرفة» و«عالم الفكر» تلقى 
رواجا شــديدا جدا في تونس 
على مستوى مختلف النخب 
الفكرية والسياسية والطالب 
التونســيني  وغيرهــم، وكل 
الثقافية  يكنون لإلصــدارات 
الكويتية االحتــرام والتقدير 

واملتابعة.
فنادق «أبو نواس»

ننتقل الى العالقات التجارية 
واالقتصادية بني البلدين، 

وهل ترقى الى حجم مستوى 
العالقات السياسية؟

٭ لدينا تاريخ من االستثمارات 
الكويتيــة فــي تونس، حيث 
كانت لدينا سلسلة من افخم 
الفنــادق املنتشــرة في ربوع 
تونس وهي سلسلة فنادق «ابو 
نواس» والتي كانت في طليعة 
القطاع الســياحي التونسي، 
والكويت استمرت في التركيز 
على القطاع السياحي لكن رأت 
فــي منتصــف التســعينيات 
ارتفاع خطورة التركيز على 
قطاع استثماري واحد فباعت 
السلســلة كلها، ما عدا فندق 
واحد، وبدأت تنويع احملفظة 
االســتثمارية الكويتيــة فــي 
تونس، ولدينا كذلك شــركة 
«ايكويتي كابيتال» والتي كان 
اسمها من قبل الشركة الكويتية 
التونسية لالستثمار، فحصل 
تغيير على مستوى االستثمار 
في تونــس حيث تخلينا عن 
الســياحة والفندقــة  قطــاع 
ونوعنا احملفظة االستثمارية 

من حق الكويتيني متلك العقارات في تونس والبد من إجراء تعديالت تشريعية جلذب االستثمارات
نأمل أن تشهد الفترة املقبلة منوًا للسياحة الكويتية إلى تونس وتشغيل خطوط طيران مباشرة
ما تشهده تونس منذ ٢٠١١ حراك طبيعي والتجربة البرملانية الكويتية ال تزال منوذجًا رائدًا للتونسيني

(فريال حمال) السفير علي الظفيري متحدثاً للزميل أسامة أبو السعود  

جهود كبيرة للجمعيات اخليرية دعم بال أجندات وارتياح شعبي تونسي
الكويتية لدعم األشقاء في تونس  أكد السفير علي الظفيري خالل اللقاء أن هناك ارتياحا كبيرا جدا 

من اجلانب الشعبي التونسي ملا تقدمه الكويت وشعبها حاليا لألشقاء 
في تونس، حيث إن الكويت لديها ميزة حينما تقدم تلك املساعدات فهي 
تقدمها من دون أي اجندة سياســية، وهذا ما يريح اجلانب التونسي، 
فنحن دائما نقف على مسافة واحدة من اجلميع سواء داخل تونس او 
خارجها. ولهذا فهناك ارتياح كبير داخل تونس من طريقة تعامل الكويت 
داخل تونس وعدم تدخلها طبعا ال من قريب او من بعيد في القضايا 
الداخلية. وبالتالي لدينا هامش كبير من احلركة، وهناك ترحيب كبير 

بأي دعم كويتي يقدم سواء على املستوى الرسمي او غير الرسمي.

خالل اللقاء استعرض السفير الظفيري جانبا من 
اجلهود الكبيرة التي تقوم بها اجلمعيات اخليرية 
الكويتية على مستوى بناء املدارس واملستشفيات 
وكفالة االيتام وتوزيع االضاحي وغيرها من االعمال 
اخليرية الكويتية التي تسهم في دعم التنمية في 

تونس الشقيقة مبختلف اجلوانب.

السفير علي الظفيري لـ «األنباء»:السفير علي الظفيري لـ «األنباء»:السفير علي الظفيري لـ «األنباء»:السفير علي الظفيري لـ «األنباء»:السفير علي الظفيري لـ «األنباء»:السفير علي الظفيري لـ «األنباء»:السفير علي الظفيري لـ «األنباء»:السفير علي الظفيري لـ «األنباء»:السفير علي الظفيري لـ «األنباء»:السفير علي الظفيري لـ «األنباء»:السفير علي الظفيري لـ «األنباء»:السفير علي الظفيري لـ «األنباء»:
عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت عالقاتنا تاريخية مع تونس.. والكويت 

حتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسيةحتظى باحترام جميع األطراف التونسية
في بلد يعيش أبناؤه على ذكرى أول شرارة انطلقت فيما ســمي بعد ذلك بـ «الربيع العربي»، يعيش الشعب التونسي اليوم مرحلة صعبة بعد ان 

احللم السياسي بانتخابات نزيهة على املستوى الرئاسي والبرملان، ولكن حلمه لم يكتمل في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عصيبة متر بها تونس 
الضوء على الوضع هناك بشكل أعمق، كان لقاء «األنباء» مع سفير الكويت لدى تونس السفير علي الظفيري الذي حتدث عن جهود الكويت ودعمها 

املاضية، وأيضا عن عدد من القضايا االقتصادية والسياسية مرورا مبلفات السياحة ومتلك الكويتيني في تونس. وخالل اللقاء، اكد السفير الظفيري 
مســافة واحدة من جميع االحزاب التونسية وحتظى باحترام اجلميع، وما تقدمه من مساعدات من دون اجندة سياسية، مؤكدا ان زيارة الرئيس 

٢٠١٦ ازالت الكثير من مواقف النظام السابق خالل محنة الغزو العراقي للكويت. وبّني ان الصندوق الكويتي للتنمية قدم ٣٠٠ مليون دوالر لتونس 
ضمن تعهدات عام ٢٠١٦ لتحقيق اســتقرار اقتصادي وتنمية شاملة في البالد، مشيرا إلى أن الصندوق بدأ عمله في تونس عام ١٩٦٣ بتمويل مشروعني 

في «حلق الوادي» و«وادي مجردة» بعد ان رفضت فرنسا طلب تونس قرضا من البنك الدولي إلنشائهما، كما ان قيمة احملفظة الكويتية في تونس 
تقريبا. واعرب عن أمله في أن تشهد الفترة املقبلة منوا للسياحة الكويتية الى تونس وتشغيل خطوط طيران مباشرة بني البلدين، مشيرا الى ان من 
العقارات في تونس، مع إجراء تعديالت تشــريعية وقانونية جلذب االستثمارات. واوضح السفير الظفيري ان محمد الشايع قدم عرضا متميزا جدا 

وعرض انشاء مركز لتدريب العمالة التونسية لكل شركات الشايع داخل تونس وخارجها، لكن اجلانب التونسي لم يتفاعل مع هذا العرض، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
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أسامة أبو السعود

مجلة «العربي» و«عالم املعرفة» و«عالم الفكر» حتظى بقبول واسع في الشارع التونسي
زيارة السبسي للكويت عام ٢٠١٦ أزالت الكثير من مواقف النظام السابق خالل الغزو 

ملشاهدة الڤيديو

لدينا تعاون إمنائي طويل األمد مع تونس وللصندوق الكويتي دور أساسي في هذا التعاون
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بداية نبارك لكم فوزكم بجائزة 
الدولة التشجيعية في مجال 
الرواية لـ ٢٠٢٠، ما شعورك 

بعد إعالن النتيجة؟
٭ شــكرا لكم، أبــارك جلميع 
الدولــة  الفائزيــن بجوائــز 
التقديرية والتشــجيعية في 
جميع املجاالت الفنية واألدبية، 
والتي أعلنها املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، وهذه 
اجلوائز تدل على اهتمام الدولة 
بأبنائها، كما يشــير ذلك إلى 
أن منح هذه اجلوائز يشــجع 
احلاصلني عليها على االستمرار 
كونــه يــزرع لديهــم الثقــة 
بأنهم يســيرون على الطريق 
الصحيح، فاجلوائز عموما لها 
إيجابيات كثيرة لدى الفائزين 
بها ولدى اآلخرين كعامل محفز 
لهم على العمل واحلرص على 

تقدمي األفضل في مجاالتهم.

وماذا يعني ذلك الفوز لك؟
٭ الكويت لها تاريخ في دعم 
الثقافة واملثقفني بشكل عام، 
كل ما أمتناه أال تكون اجلوائز 
مثبطة لهمة الكتاب والفنانني 

وأن تكون محفزة.

وكيف ترى آلية اختيار 
الفائزين من اللجنة؟

٭ للجــان املجلــس حريــة 
االختيــار، وأعضاؤهــا أصال 
غيــر معروفــني للعامــة، وال 
ُتعرف ماهيــة اآللية املتبعة، 
ولهم احلق في إعالن فوز العمل 
الذي يرون أنه أكثر استحقاقا، 
ثم إن تلك األعمال موجودة أمام 
جمهور القراء وهم أيضا لهم 
حكمهم. كما أن هذه اجلوائز قد 
متثل نقطة انطالق للفائزين 
بها إلى خارج احلدود وإمكانية 
االنتشار عربيا ورمبا دوليا.

املاضي واحلاضر

روايتك الفائزة «وال غالب» ما 
فكرتها ومحاورها األساسية؟

٭ فكرة الرواية بسيطة تدور 
حــول ثالثة كويتيني يلتقون 
مصادفــة في مدينــة غرناطة 
اإلســبانية ويقومون بجولة 
مع مرشد فلسطيني، وبشكل 
«فانتازي» تتاح لهم الفرصة 
للعبور إلى فترة زمن سقوط 
األندلــس ثم تصيــر محاكمة 
املاضي واحلاضر املتمثل في 
زمن الرواية نفسها في حلظة 
واحدة، ففي التاريخ احلديث 
كان اختيــار مرحلة احلشــد 
األميركي في ديســمبر ٢٠٠٢ 
لدخول العراق وهو زمن متعمد 
واآلخر زمن ســقوط غرناطة 
عام ١٤٩٢، وهنا تبدأ املقارنة 
بــني التاريخ العربــي ماضيا 
وحاضرا وهل هناك فروق؟، 
وما الذي كان سيحصل لو أن 

للوقوف على سير األحداث 
تاريخيا؟

٭ بالتأكيد كانت هناك الكثير 
من الكتب واملراجع التاريخية 
التي تتحدث عن تلك احلقبة 
التاريخيــة وعــن احلضــارة 
األندلســية خصوصــا، وفي 
مقدمتهــا «موســوعة تاريخ 
اإلســالم في األندلس» والتي 
استفدت منها كثيرا في تصور 

الواقع آنذاك.

وما جديدك روائيا؟
٭ أعمــل حاليــا علــى رواية 
جديــدة تــدور أحداثهــا فــي 
الكويت وتتناول الزمن القدمي 
في الكويت قبل النفط وتعتبر 
جتربة جديدة بالنســبة لي، 
وأمتنى االنتهاء منها وأن تالقي 
صدى عنــد القراء، خصوصا 
أنني أشــعر باخلوف والقلق 
خالل الكتابة من الكيفية التي 
سيتلقى بها القراء هذا العمل.

احلركة الثقافية

وكيف ترى حركة الثقافة في 
الكويت؟

٭ احلركة الثقافية في الكويت 
بحاجــة إلى املزيد من الدعم 
احلكومي املتمثل في تخفيض 
التشدد الرقابي على األعمال 
األدبية، ومــع كل ذلك تبقى 
الثقافة الكويتيــة لها طابع 
متميز فــي العالــم العربي. 
ونحن نالحظ أنه باملقارنة مع 

حياتنا بصورة أفضل، وميكننا 
أن نستغل أوقاتنا مبا هو مفيد 
لنا ففترة احلظر الكلي وحتى 
اجلزئي كانت فرصة للقراءة 
بشكل أكبر وللكتابة وتدوين 
مــا يســتحق التدويــن، لكن 
تأثير اجلائحة كان سلبيا من 
حيث توقف الندوات الثقافية 
واألدبية وكذلك املعارض الفنية 

٭ أرى ان هنــاك إقباال على 
القراءة وزيادة بأعداد القراء، 
لعل الكــم يغلب النوع لكن 
الزمــن كفيــل بتصحيــح 
املســار، وعلينــا تشــجيع 
ذلك خصوصا عنــد األبناء 
املدارس  وتعجبني بعــض 
التي حتــرص علــى تنمية 
حب املطالعة والقراءة لدى 

السنوات املاضية وجود ازدياد 
بأعداد املكتبات التجارية في 
األسواق وازدياد عدد القراء، 
كما برزت العديد من األسماء 
األدبية الالمعة، ونالحظ أيضا 
ازديــاد اإلقبال علــى الكتب 
واإلصــدارات اجلديــدة مــن 
قصص وروايات وحتى كتب 
متخصصة. كما ال ننسى أن 
الكويت كانت منارة للثقافة 
العربيــة ومازالــت بعــض 
اإلصــدارات كمجلــة العربي 
وعالم الفكر وعالم املعرفة، 
والثقافة العاملية وكذلك الكتب 
والقصص والروايات املترجمة 
إلى العربية وغيرها، والتي 
تلقى إقباال كبيرا من املثقفني 
واملهتمني في الوطن العربي 
عموما، وأمتنى أن تبقى كذلك.

«كورونا» وآثارها

وما تأثير جائحة «كورونا» 
وما رافقها من ظروف على 

عبدالوهاب احلمادي؟
٭ بالتأكيد اجلميع تأثر بهذه 
اجلائحــة وعلــى مســتويات 
مختلفة ومتعددة، ونكاد جنزم 
بأن كل األنشطة تأثرت، لكن 
مهما تكــن الصعاب علينا أن 
نتأقلم مــع الظروف اجلديدة 
ونتماشى معها مبا يناسبنا وأال 
جنعل مثل تلك األزمة تتحكم 
بنا في كل شيء، فمع االلتزام 
الوقائية وتلقي  باإلجــراءات 
التطعيمات نستطيع أن نعيش 

ومعرض الكتاب بسبب إيقاف 
انتهاءها  األنشــطة، ونتمنى 
إلــى احلياة  قريبــا والعودة 

الطبيعية.
زيادة القراء

وماذا عن اإلقبال على القراءة 
هذه األيام وتشجيع األبناء 

عليها؟

تالميذها بأساليب متنوعة 
حتبــب إليهم القــراءة، كما 
أن هنــاك بعــض املعلمــني 
الذين يبذلون جهودا أيضا 
عبــر حتفيز ملكــة القراءة 
واإلبداع لدى األبناء، ويجب 
أيضــا أال نغفــل دور البيت 
فــي ذلــك فاألطفــال إذا مــا 
وجــدوا القصص املناســبة 
ألعمارهم بني أيديهم فإنهم 
ســيقبلون عليها وفي ذلك 
فوائد عديدة كتنمية قدراتهم 
أدمغتهم  القرائية وتشغيل 
ومخيلتهم وحواســهم التي 
ستجســد ما ميــر معهم من 
شخصيات وأحداث إلى أفكار 
وجتعلهم أكثر صبرا وحكمة 

ودراية باألمور.
الكتب اإللكترونية

وهل الكتب اإللكترونية 
باتت املنافس األشد للكتب 

واإلصدارات الورقية؟
٭ حقيقة، إن العالم يتطور 
وهــذا  متســارع،  بشــكل 
التطور أيضــا طال احلركة 
الثقافية عموما، وبالنســبة 
للكتب اإللكترونية أرى أنها 
مناسبة جدا لعشاق القراءة 
حيث أصبحت لدينا ماليني 
التي نســتطيع  العناويــن 
الوصول إليها بكل سهولة، 
إضافــة علــى مــا نشــهده 
أيضــا مــن انتشــار للكتب 
الصوتيــة، والتــي تســهل 
علينا أيضــا االطالع عليها 
بشكل سماعي وهي جتربة 
تستحق أن نعيشها ونستفيد 
منها خاصة مع ما نشهده من 

زحام في الطرقات.

غالف «وال غالب» للروائي عبدالوهاب احلمادي

الروائي عبدالوهاب احلمادي                     (ريليش كومار)

«ال تقصص رؤياك»..أحد أعمال عبدالوهاب احلمادي

التاريــخ قد تغير. وبدأت هذا 
العمل بأبيات تلخص بعضا من 
فكرة الرواية، وهي من قصيدة 
«العب النرد» للشاعر الراحل 
محمود درويش والتي يقول 

فيها:
ومصادفــة، عــاش بعض 

الرواة وقالوا
لو انتصــر اآلخرون على 

اآلخرين
لكانت لتاريخنا البشــري 

عناوين أخرى

أحداث الرواية تدور في 
إسبانيا، فهل زرت تلك 

األماكن؟
٭ بالتأكيد زرت إسبانيا عدة 
مرات من خالل السياحة، لكن 
اختيــاري لغرناطة والتاريخ 
األندلسي جاء ألنها تفيد العمل 
في املقارنة بني التاريخ العربي 
واحلاضــر، وكان باإلمــكان 
اختيار بغداد مثال عن الدولة 
العباسية أو دمشق عن الدولة 
األموية، لكن اختيار التاريخ 
العربيـ  اإلسالمي داخل أوروبا 
يخدم فكــرة الرواية بشــكل 
أفضــل ويوضــح ازدواجيــة 
التفكير، خصوصا ان األندلس 
وحضارتهــا تشــكل حلمــا 
رومانســيا في مخيلة معظم 
العرب من احمليط إلى اخلليج.

كتب ومراجع

وهل استعنت مبصادر 

عبدالوهاب احلمادي لـ«األنباء»:
اجلوائز تشجع الفائزين وتزرع الثقة
لديهم بأنهم على الطريق الصحيح

روائي وكاتب ينظر إلى األمور بواقعية صرفة رغم اتســاع أفق خياله، لينتقل في كتاباته مبخيلة القارئ إلى تصور األحداث والعيش ضمنها في إطار غير تقليدي، شكل 
املشــهد الروائي الكويتي وانطلق خارج حدودها، إذ وصلت روايته «ال تقصص رؤياك» إلى قائمة «البوكر» للجائزة العاملية للرواية العربية عام ٢٠١٥، عاشق للرحالت 

اســتطاع جتييرها ضمن أعماله الروائية ليجعلنا نرافقه جوالته فنذهب معه إلى آفاق بعيدة، عميقة مع التاريخ وما فيه، قريبة من الواقع بأسلوب شيق من خالل الشخصيات 
، عاشق للرحالت  رؤياك» إلى املشــهد الروائي الكويتي وانطلق خارج حدودها، إذ وصلت روايته «ال تقصص رؤياك» إلى قائمة «البوكر» للجائزة العاملية للرواية العربية عام 

أعماله الروائية واألحاديث القريبة من القارئ مبا تتميز به من سهولة حســب آراء القراء. من أعماله «دروب أندلسية» في أدب الرحالت و«الطير األبابيل» و«ال تقصص 
إلى آفاق اســتطاع جتييرها ضمن أعماله الروائية ليجعلنا نرافقه جوالته فنذهب معه إلى آفاق بعيدة، عميقة مع التاريخ وما فيه، قريبة من الواقع بأسلوب شيق من خالل الشخصيات 

فاز عنها بجائزة الدولة التشــجيعية. كاتب استحق التكرمي ملا لتميزه في املجال األدبي وإن كانت أعماله قليلة العدد إال أنها ذات قيمة أدبية حسب ما جاء في مقاالت 
هو يحصد جائزة الدولة التشــجيعية في مجال الرواية عن عمله «وال غالب». «األنباء» التقت عبدالوهاب احلمادي للحديث عن جديده، وعن جوائز الدولة التقديرية 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، إضافة إلى كيفية تعليم األبناء حب القراءة ودور املدرسة واألهل، وغير ذلك من األمور التي تطرق إليها احلمادي في اللقاء 

يوسف غامن

أكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» محفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» مأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدميأكد أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن روايته «وال غالب» ُمحفز على العطاء أكثر.. و«اجلديدة» عن الزمن القدمي

احلمادي: دعم الكويت للمتميزين من أبنائها كل في مجاله ورفع معنوياتهم 
ليكونوا أكثر إصرارًا على العطاء والنجاح واإلبداع أمر محمود

الكويت كانت منارة للثقافة العربية ومازالت بعض اإلصدارات تلقى رواجًا 
وإقباًال كبيرين من املثقفني في الوطن العربي عمومًا

لألسرة واملدرسة دور كبير في تشجيع األبناء على القراءة فاألطفال إذا ما وجدوا القصص والكتب املناسبة ألعمارهم بني أيديهم فسيقبلون عليها

ناهد الرفاعي: املرأة ركيزة األسرة واملجتمع
قالت رئيسة وحدة النشاط 
النســائي في جمعية الرحمة 
العامليــة ناهــد الرفاعــي، إن 
اجلمعية تولي املرأة اهتماما 
كبيرا في برامجها ومشروعاتها 
املختلفة، مبا ميكنها من حتقيق 

التميز والريادة.
الرفاعــي: «مع  وأضافــت 
احتفال العالم باليوم الدولي 
للمرأة نرى في جمعية الرحمة 
العاملية أن املرأة هي الركيزة 
األساســية فــي بناء األســرة 
ونهــوض املجتمــع، وهو ما 
يدفعنا للحرص على ضرورة 
متكينهــا بتوفيــر الوســائل 
واألدوات التــي تعينهــا على 

التمكــني املجتمعــي للمــرأة، 
أنشأت الرحمة العاملية املراكز 
الثقافيــة املتخصصة خلدمة 
املــرأة وتعليمهــا، باإلضافة 
إلى تدشــني الورش احلرفية 
الكسب احلالل  ومشــروعات 
التنموية مبا يســاعدها على 

مواجهة صعوبات احلياة.
الــدور اإلنســاني  وحول 
والتطوعــي للمرأة الكويتية، 
أشــارت الرفاعــي إلــى الدور 
الكبير لنساء الكويت وفتياتها 
في العمل اخليري واإلنساني، 
مؤكــدة أن التجربة الكويتية 
في هذا اإلطــار أفرزت كوادر 
نســائية رائــدة فــي العمــل 

اخليري والتطوعــي، حملوا 
رسالة الكويت اإلنسانية محليا 
وعامليا، وليس أدل على ذلك من 
اجلهود التطوعية املتميزة التي 
قدمتها املــرأة الكويتية خالل 
جائحــة كورونــا في مختلف 
املياديــن. واختتمت الرفاعي 
تصريحها بالقول: سنواصل 
دعم املرأة مبا يعزز حضورها 
املجتمعي في مختلف املجاالت، 
ولن نتوانى في دعم املكافحات 
مــن أجل الوصــول إلى حياة 
كرمية لهن وألسرهن، مجددة 
فخرهــا بكل النســاء اللواتي 
العمــل لتحقيــق  يواصلــن 

أهدافهن دون كلل أو ملل.

مبناسبة يوم املرأة العاملي

ناهد الرفاعي

إعالة نفســها وأســرتها دون 
احلاجة للمساعدة الدائمة».

وتابعت: «في سبيل حتقيق 
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٥ نواب: إنشاء «اجلهاز العام للحوكمة» بغرض التخطيط واإلشراف 
والتنفيذ ومتابعة تطبيقات احلوكمة في جميع اجلهات العامة

قــدم ٥ نــواب اقتراحــا 
بقانــون إلنشــاء جهاز عام 
للحوكمة، يتمتع بالشخصية 
االعتبارية ويتولى التخطيط 
واإلشراف والتنفيذ والمتابعة 
لتطبيقات الحوكمة في جميع 

الجهات العامة.
ويهــدف االقتــراح الذي 
تقــدم به كل مــن النواب د. 
الداهوم ود.عبدالكريم  بدر 
المطير  الكنــدري ومحمــد 
الســويط وخالــد  وثامــر 
العتيبــي إلى إنشــاء جهاز 
مستقل يسمى «الجهاز العام 
للحوكمة» لتعزيز الحوكمة 
في الجهات العامة، في اإلدارة 
والســلوك، ونشــر ثقافــة 
الجــودة ومفاهيــم الكفاءة 
والفاعليــة. ونص االقتراح 

على ما يلي:
املادة (١):

ألغــراض تطبيق أحكام 
هذا القانون يكون للكلمات 
والعبــارات المبينــة أدناه 
المعنــى المــدون قرين كل 
منهــا، ما لم يقتض ســياق 

النص خالف ذلك:
الممارســات  الحوكمــة: 
الرشــيدة  لــإلدارة  الجيدة 
في الجهات العامة، وتشمل 
السياسات والهياكل والنظم 
واإلجــراءات  والعمليــات 
والضوابط التي تؤثر وتشكل 
الطريقــة التي توجه وتدار 
فيها الجهة العامة، لتحقيق 
أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها 
بأسلوب مهني وأخالقي بكل 
شــفافية ونزاهــة، ورصد 
للمخاطــر وتجنب نتائجها 
واستخدام الموارد وفق آليات 
للمتابعــة والتقييم ونظام 
صــارم للمســاءلة، لضمان 
كفــاءة وفعاليــة األداء من 
جانــب، وتوفيــر الخدمات 
العامة بعدالة من جانب آخر.
القانــون: قانون الجهاز 

العام للحوكمة.
الالئحــة التنفيذية: هي 
الالئحة التي يعتمدها مجلس 
اإلدارة لتنفيذ هذا القانون.

الجهات العامة - الجهة: 
الواردة فــي المادة (٢) من 

هذا القانون.
اإلدارة العليا: ويقصد بها 
كل من: (مجلس اإلدارة) في 
الشركات الحكومية والجهات 
العامــة التي فيهــا مجلس 
العليــا  و(اللجنــة  إدارة، 
للتخطيــط) فــي الجهــات 
العامة التي ليس فيها مجلس 

إدارة.
الجهــاز: الجهــاز العــام 

للحوكمة.
هــو  اإلدارة:  مجلــس 
يتولــى  الــذي  المجلــس 
اإلشراف على الجهاز العام 

للحوكمة.
الجهاز  الرئيس: رئيس 

العام للحوكمة.
المدير العــام: مدير عام 

الجهاز العام للحوكمة.
املادة (٢): سريان القانون:

تسري أحكام هذا القانون 

على الجهات العامة التالية:
١ـ  األمانة العامة لمجلس 

الوزراء.
الــوزرات واإلدارات  ـ   ٢
والهيئــات  الحكوميــة 
والمؤسسات العامة والجهات 
ذات الميزانيــة الملحقة أو 

المستقلة.
البلــدي  المجلــس  ـ   ٣

والبلديات.
٤ ـ المجالــس والهيئات 
واللجان التي تضطلع بمهام 
تنفيذية ويصدر قانون أو 
مرسوم أو قرار من مجلس 
الوزراء بتشكيلها أو بتعيين 

أعضائها.
٥ ـ ديوان المحاسبة.

التــي  الشــركات  ـ   ٦
تساهم فيها الدولة أو إحدى 
الجهات العامة أو غيرها من 
األشخاص المعنوية العامة 
بصورة مباشرة بنصيب ال 
يقل عن ٢٥٪ من رأس المال.

المادة (٣): إنشاء الجهاز:

ينشــأ بمقتضــى أحكام 
هذا القانون جهاز مســتقل 
العــام  «الجهــاز  يســمى 
للحوكمة» يتمتع بالشخصية 
االعتباريــة، يتبع المجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية 
ويشرف عليه وزير الدولة 

للشؤون االقتصادية.
المادة (٤): أهداف الجهاز:

التخطيــط واإلشــراف 
والمتابعــة  والتنفيــذ 
لتطبيقات الحوكمة في كافة 
الجهات العامة، وهو معني 
بتمكيــن الحوكمة، إلنجاح 
خطط التنمية وتحسين رضا 

الناس عن الخدمات.
كمــا يهدف الجهــاز إلى 
تحقيــق مــا يلــي: تعزيــز 

الحوكمة في الجهات العامة، 
في اإلدارة والسلوك، ونشر 
الجــودة ومفاهيــم  ثقافــة 

الكفاءة والفاعلية.
إدارة المخاطر والتقليل 
إمــكان حدوثهــا فــي  مــن 
مشــاريع وبرامــج وخطط 

الجهات العامة.
العامة  الجهــات  توجيه 
إلى االلتزام بأفضل المعايير 
الدولية في اإلدارة والسلوك 
ليكون القطاع العام نموذجا.
لتوعيــة  التخطيــط 
العاملين في الجهات العامة 
بمنافع الحوكمة، وتشجيع 
القيادات على االلتزام بها في 
كافة األعمال أثناء تأديتهم 

لواجباتهم.
العامة  الجهات  مساعدة 
على االهتمــام بزيادة رضا 
الموظفين وتحقيق تطلعات 
متلقي الخدمات الحكومية.

التنميــة  أهــداف  دعــم 
المســتدامة لمنظمــة األمم 

المتحدة.
مادة (٥): اختصاصات الجهاز:

يقوم الجهاز بالعمل على 
تحقيــق أهدافــه، ويتولى 
األعمــال التالية على وجه 

الخصوص:
نظام النزاهة الوطني:

عمل دراســة تحليلية، 
لوضع الحوكمة في الدولة، 
تحدث سنويا، تعنى بقياس 
مدى قيــام كافــة قطاعات 
الدولــة بدورها في تمكين 
الحوكمة، وجودة األداء العام 
وارتباطها بالتنمية، لوضع 
خريطــة طريــق متكاملة 
لتنمية قيــم الحوكمة في 
العمل وفقا ألفضل المعايير 
الدوليــة،  والممارســات 
لتشمل التشريعات والنظم 

اللجــان بخبــراء من خارج 
الجهاز.

٢ ـ يكــون للجهــاز عند 
الحاجة، إضافة للموظفين، 
شــبكة مــن المستشــارين 
والخبــراء  المســتقلين 
البارزين، ويتم االستعانة 
بهم وفق النظام الذي تحدده 

الالئحة التنفيذية.
المادة (١٣): الموظفون:

١ـ  يتم اختيار الموظفين 
مــن ذوي الكفاءة والجدارة 
والنزاهــة والتخصصــات 
المناسبة، بشفافية وعدالة 
ووفقا للمعايير التي تحددها 

الالئحة التنفيذية.
٢ ـ يتولى الجهاز تأهيل 
وتدريــب العاملين فيه بما 

يمكنهم من أداء مهامهم.
٣ـ  تسري على العاملين 
بالجهاز أحكام قانون ديوان 
المدنيــة ونظــام  الخدمــة 
الخدمــة المدنيــة المشــار 
إليهما فيما لم يرد بشــأنه 
نص في هذا القانون والئحته 

التنفيذية.
المادة (١٤): كادر خاص:

يكون للجهاز كادر خاص، 
يصدر به قــرار من مجلس 
الــوزراء ويحدد فيه جدول 
الدرجات والرواتب والبدالت 
النقدية  والحوافز والمزايا 

والعينية.
المادة (١٥): الميزانية:

تعد ميزانية الجهاز بناء 
على اقتراح الرئيس، وتدرج 
كقسم خاص في الميزانية 

العامة للدولة.
تبدأ الســنة المالية في 
األول مــن شــهر أبريل من 
كل عام وتنتهي في الحادي 
والثالثين من مارس من العام 
التالي، وتبدأ السنة المالية 
األولــى للجهاز مــن تاريخ 
ســريان أحكام هذا القانون 
وتنتهي فــي اليوم الحادي 
والثالثين من شــهر مارس 
التالي لتاريــخ صدور هذا 

القانون.
المادة (١٦): التعاون والتنسيق:

الجهــاز جميع  يشــجع 
الجهات العامة على أن تكون 
شريكا أساسيا في إنفاذ هذا 
القانون من خالل مجموعة 

من األدوات والسياسات.
المادة (١٧): المكلفون بالحوكمة 

في الجهات العامة:

الوزيــر المختــص لكل 
جهة عامة، «اإلدارة العليا» 
في الجهات العامة بالتعاون 
مع الجهاز، «إدارة الحوكمة» 
اللتان  الحوكمــة»  و«لجنة 
تنشــآن فــي كل جهة عامة 
بموجب هذا القانون، «لجنة 
التدقيــق ورصــد المخاطر 
«وإدارة التدقيــق الداخلــي 
والمخاطر «اللتان تنشــآن 

في كل جهة عامة.
المادة (١٨): اإلدارة العليا

في الجهات العامة:

معايير التشكيل: تشكل 
فــي الجهــات العامــة التي 
ليــس فيهــا مجلــس إدارة 
(لجنة عليا للتخطيط) من 
وكيل الوزارة ومن في حكمه 
رئيســا وعضويــة الوكالء 
المساعدين ومن في حكمهم، 
و(٣) أعضاء مستقلين على 
األقل من خارج الجهة، ممن 
المؤهــالت  تتوافــر فيهــم 
والخبرات والمهارات الفنية 
المناسبة، ويراعى في اختيار 
األعضاء المستقلين التنوع 
فــي الخبــرات والمهــارات 
المتخصصة بما يساهم في 
تعزيــز الكفاءة فــي اتخاذ 
القــرارات، وتبيــن الالئحة 
التنفيذية شروط العضوية 
وآليات االختيار، وأي شؤون 

أخرى.
أمــا الشــركة الحكومية 
والجهة العامــة التي لديها 
فيتكــون  إدارة  مجلــس 
(مجلــس االدارة) مــن عدد 
كاف من األعضاء بما يسمح 
له بتشكيل العدد الالزم من 
اللجان المنبثقة عنه، ويضم 
المجلس عضوا مستقال على 
األقــل، علــى أال يزيــد عدد 
المســتقلين على  األعضاء 
المجلس،  نصــف أعضــاء 
ويراعى في تشكيل (مجلس 
اإلدارة) التنوع في المؤهالت 
والمهــارات  والخبــرات 
المتخصصة بما يساهم في 
تعزيــز الكفاءة فــي اتخاذ 

القرارات.

بحكــم وظيفتهــم على تلك 
المعلومات أو البيانات ذات 
األثر الجوهري، على أن يتم 
تحديث هذه القائمة دوريا 
بحد أقصى كل (٦) شهور.

الحســابات:  مراقبــو 
يتأكــد الجهــاز أن الجهات 
العامة لديها قواعد وشروط 
يجب توافرها فــي مراقبي 
الحسابات لمزاولة أعمالهم 
معها، ويتم التقيد بها عند 

االختيار.
التقرير الســنوي: يقدم 
ســنويا  تقريــرا  الجهــاز 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية خالل (٣) شــهور 
مــن نهاية كل ســنة مالية، 
يشــمل مــا يلي: أنشــطته 
وأعماله وإنجازاته، شــرح 
المخاطر في الجهات العامة، 
والتوصيــات الخاصة بكل 
جهــة، مع توصيــات عامة 
لتعزيز الحوكمة في الدولة، 
حســابات الجهــاز وتقرير 
المدقــق الداخلــي ومراقب 

الحسابات الخارجي.
على أن ينشر هذا التقرير 
الموقــع اإللكتروني  علــى 
للجهــاز بعــد اعتمــاده من 
المجلس االعلى للتخطيط 

والتنمية.
مادة (٦): الرئيس ونائبه:

الجهــاز  إدارة  يتولــى 
رئيس بدرجة وزير، يقوم 
بتصريف شؤونه وتمثيله 
القضاء،  الغير وأمــام  أمام 
ويعيــن بموجب مرســوم 
بتوصية من المجلس األعلى 
للتخطيــط والتنمية لمدة 
أربع سنوات قابلة للتجديد 
لمدة واحدة، ويكون له نائب 
للرئيس بدرجة وكيل وزارة.

مادة (٧): تشكيل مجلس 
اإلدارة:

يتولى إدارة الجهاز مجلس 
إدارة يتكون من (٥) أشخاص 
بمن فيهــم الرئيس ونائبه، 
يصدر بتســميتهم مرسوم 
بتوصية من المجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية لمدة أربع 
سنوات قابلة للتجديد لمدة 
واحــدة، ويشــترط فيهم ما 

يلي:
كويتــي  يكــون  أن  ـ   ١

الجنسية.
٢ ـ أن يكون حاصال على 

مؤهل جامعي على األقل.
٣ـ  أن يكون حسن السمعة 
وأال يكون قد صدر ضده حكم 
قضائي بــات في قضية من 
قضايا الفساد أو جريمة مخلة 

بالشرف أو األمانة.
٤ـ  تنظم الالئحة التنفيذية 

اجتماعات مجلس اإلدارة.
٥ ـ يتفــرغ للعمــل فــي 
الجهاز مــن أعضاء مجلس 
اإلدارة كل من الرئيس ونائبه 

فقط.
مادة (٨): اختصاصات مجلس 

اإلدارة:

١ ـ اعتمــاد التوصيــات 
والدراسات الالزمة لتطوير 
القوانين التي تســاعد على 
تحقيق أهدافه، ورفعها إلى 
السلطة المختصة، النظر في 
الهيــكل العام للقطاع العام 
الوزراء  وتوصية مجلــس 
بشأن أي تعديل أو تطوير 
مستحق لتعزيز الحوكمة، 

اعتمــاد نظام التوظيف في 
جهاز الحوكمة والتأكد من 

االلتزام به.
الالئحــة  إصــدار  ـ   ٢
التنفيذية لهذا القانون بما 
ال يخالــف أحكامــه، النظر 
في مدونات قواعد السلوك 
التي تعدها الجهات العامة 
بتطويرهــا،  والتوصيــة 
التعاون مع الهيئات الدولية 
ذات العالقة بعمل الجهاز بما 

يحقق أهدافه.
٣ ـ النظــر فــي التقرير 
السنوي للجهاز واعتماده، 
اختيار مراقبي الحســابات 
ســنويا ودوريــا، اعتمــاد 
قائمة بالشركات الحكومية 
والجهات العامة التي ينبغي 
عليهــا تطبيــق سياســات 
الحوكمة المعمــول بها في 

هيئة أسواق المال.
الحســاب  اعتمــاد  ـ   ٤
الختامي للجهاز والميزانية 

التقديرية.
مادة (٩): تضارب المصالح:

يحظر على أعضاء مجلس 
اإلدارة القيام بأي عمل فيه 
شــبهة تعارض مصالح مع 

واجباتهم في الجهاز.
مادة (١٠): المهام التنفيذية:

١ـ  يتم إدارة الجهاز وفقا 
للجوانب التالية:

الرئيــس  يتولــى  ـ   ٢
الهيــكل  علــى  االشــراف 
الوظيفــي، ويمثــل الجهاز 
أمــام القضاء وأمــام الغير 
من دون اإلخالل بالمرسوم 
األميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ 
بقانون تنظيم إدارة الفتوى 

والتشريع.
٣ ـ يكــون للجهاز مدير 
عام ومســاعدون له يصدر 
بتعيينهم مرسوم بناء على 
ترشيح مجلس اإلدارة بعد 
تطبيق نظام اختيار قياديي 
الجهاز الذي تنظمه الالئحة 
التنفيذيــة، علــى أن يكون 
التعيين لمدة أربع سنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة، 
وأن يكونوا خالل مدة العمل 
مســؤولين أمــام الرئيــس 
عــن أعمالهــم، كمــا تحــدد 
الالئحــة الداخليــة مهامهم 

واختصاصاتهم.
مادة (١١): التفرغ للعمل:

رئيــس  علــى  يحظــر 
الجهاز ونائبه وأي موظف 
في الجهــاز في أثناء توليه 
لواجباته القيــام بأي عمل 
تجاري عن نفسه أو بصفته 
وكيــال أو وليــا أو وصيــا، 
كما ال يجوز له ممارسة أي 
وظيفة أو مهنة أو عمل آخر 
في القطاع العام أو الخاص، 
أو تقديــم أي خدمــات أو 
استشــارات بشــكل مباشر 
أو غير مباشر أو المشاركة 
في عضوية مجلس إدارة أي 
جهة تخضع لرقابة الجهاز 
أو إشــرافه أو أي جهة ذات 

صلة به.
المادة (١٢): اللجان والخبراء:

١ـ  يجوز لمجلس اإلدارة 
أن ينشئ لجانا استشارية 
تتبعه، دائمة أو مؤقتة، وأن 
يعهد إليها بدراسة موضوع 
معيــن مــن اختصاصاتــه 
القانون،  المحددة في هــذا 
ولــه أن يســتعين في عمل 

والتطبيقــات  واللوائــح 
والنتائج.

التقييم الذاتي للحوكمة:

الجهــاز برنامج  ينظــم 
الذاتــي للحوكمة  التقييــم 
في الجهات العامة، من خالل 
وضع قوائم التقييم كدليل 
إجرائي مفصــل لمتطلبات 
الحوكمة في الجهات العامة، 
ثم تقوم كل جهة، ســنويا، 
بعمل تقييم لواقعها وأعمالها 
وفقا لقوائم التدقيق، وترفعه 
إلــى الجهــاز، الــذي يقوم 
بدراسته من خالل االدوات 
المناسبة لذلك ثم الموافقة 

عليه أو طلب تعديله.
خارطة طريق للحوكمة:
الجهــاز بإعــداد  يقــوم 
خارطة طريق لكل الجهات 
العامة وما لديها من متطلبات 
ونواقصهــا  للحوكمــة 
وتطويرهــا ســنويا، ويتم 
الموقــع  علــى  نشــرها 

اإللكتروني للجهاز.
الشكاوى والبالغات 

واالقتراحات:

يوقــع  أن  للجهــاز 
بروتوكــول تعــاون مــع 
األجهزة الرقابية من جانب، 
والتنسيق مع كافة الجهات 
العامة من جانب آخر، لتضع 
كل جهة نظاما متكامال لتلقي 
الشكاوى والبالغات لديها من 
الخدمة  الموظفين ومتلقي 
والموردين، فيحال لألجهزة 
الرقابيــة مــا يدخــل ضمن 
اختصاصاتها وفقا لقانون 
إنشاء كل منها، وتتولى إدارة 
الحوكمة في الجهة معالجة 
باقي الشكاوى، وترفع تقريرا 
دوريا للجهاز بشأن الشكاوى 
والبالغات، على أن يتم بيان 
ذلك في الالئحة التنفيذية.

التنسيق مع الجهات العامة:

يعمل الجهــاز دائما مع 
«التــي  الحوكمــة  «إدارة 
تنشــأ في الجهــات العامة، 
كمــا للجهــاز أن يتواصــل 
مع اإلدارة العليا لدى كافة 
الجهات العامة متى ما كان 
ذلــك مفيــدا لتطبيــق هذا 

القانون.
الشــركات الحكوميــة: 
ينظــر الجهاز فــي تطبيق 
ذات سياسات الحوكمة التي 
تراقب هيئة أســواق المال 
تطبيقهــا لــدى الشــركات 
المدرجــة فــي البورصــة، 
وذلك على الجهات والشركات 
العامة التي لديها استثمارات، 
العامة التي لديها استثمارات، 
ومتابعة التزاماتها في هذا 

الشأن.
حصر قوائم المطلعين:

العامــة  الجهــات  تعــد 
بنــوع  ســنويا  تقريــرا 
المعلومــات والبيانات ذات 
األثر الجوهري التي ال تتاح 
للنــاس، ومن شــأن اطالع 
أطراف عليها تحقيق فائدة 
لها بسبب االخالل بالعدالة 
وتكافؤ الفرص، وفترات عدم 
اإلتاحــة، وســبب كل ذلك، 
وتزود الجهاز بنســخة من 

هذا التقرير العتماده.
الجهــاز  يتســلم  كمــا 
مــن الجهات العامــة قائمة 
بأسماء األشخاص المطلعين 

العضو المستقل ال يكون 
موظفا في الجهة العامة أو 
لدى أي من أصحاب المصالح 
مع الجهــة، أو أن تكون له 
صلــة قرابة حتــى الدرجة 
الرابعة مع الوزير أو اإلدارة 
العليــا أو اإلدارة التنفيذية 
أو األطــراف الرئيســة ذات 

العالقة. 
االجتماعات: ال يقل عدد 
العليا  اجتماعــات (اللجنة 
للتخطيط) عن (١٢) سنويا، 
على أن يعقد اجتماعان في 

كل ربع سنة على األقل.
أمــا الشــركة الحكومية 
والجهة العامــة التي لديها 
مجلس إدارة فــال يقل عدد 
االجتماعات عن (٦) سنويا، 
على أن يعقد اجتماع واحد 
في كل ربع سنة على األقل.

يجوز دعوة مستشارين 
أو مديــري إدارات لحضور 
اجتماع أو أكثر، كما يفضل 
دعــوة ممثل عن الموظفين 
أو العمال لحضور جانب من 
االجتماعــات في المواضيع 

التي تعنيهم.
المهــام والمســؤوليات: 
العليــا  اإلدارة  مهــام 
ومســؤولياتها تكــون فــي 
متابعة تنفيذ القانون داخل 
الجهة وفي عالقتها مع الغير، 
وعلــى وجــه الخصــوص 

الجوانب التالية:
١ـ  تشكيل لجنة الحوكمة 

ومتابعة أعمالها.
٢ـ  تشكيل لجنة التدقيق 
المخاطــر ومتابعة  ورصد 

أعمالها.
٣ ـ تعييــن أميــن ســر 
ووضع نظام لمهامه ونظام 
لمحاضر اجتماعات اإلدارة 

العليا.
٤ـ  إنشاء إدارة الحوكمة 

وتعيين مدير لها.
٥ ـ إنشاء إدارة التدقيق 
الداخلي والمخاطر وتعيين 

مدير لها.
مراقــب  اختيــار  ـ   ٦

حسابات مستقل.
«تقريــر  اعتمــاد  ـ   ٧
الحوكمة السنوي» للجهة.

٨ ـ اعتمــاد المتطلبــات 
األساسية التي يجب توافرها 
في الجهــة العامة ومتابعة 

نشرها.
التعــاون  إدارة  ـ   ٩
الجهــاز،  والتنســيق مــع 
والتأكد من عدم عرقلة إنفاذ 

هذا القانون.
المادة (١٩): لجنة الحوكمة:

اللجنة: تشكل  تشــكيل 
«لجنــة  العليــا)  (اإلدارة 
الحوكمة» على أال يقل عدد 
أعضائها عــن (٣) أعضاء، 
يكون أحدهم على األقل من 
األعضــاء المســتقلين، كما 
يكون من بينهم عضو واحد 
على األقل من ذوي الخبرة 
العملية فــي الحوكمة، وال 
يتولى مهام رئاستها من لديه 
منصب تنفيذي في الجهة. 

اجتماعات اللجنة

تضع اإلدارة العليا نظاما 
الجتماعات اللجنة، على أن 
تعقــد اللجنــة اجتماعــات 
دورية مــع إدارة الحوكمة، 
مع مراعاة حق إدارة التدقيق 
الداخلــي والمخاطر وإدارة 
الحوكمة ومراقبي الحسابات 
الخارجيين طلب االجتماع 
مع اللجنة من دون حضور 
التنفيذيــة، حيــن  اإلدارة 
تقتضي ضرورة العمل ذلك.

المهام والمسؤوليات

الهيــكل  مراجعــة  ـ   ١
التنظيمــي إلدارة الحوكمة 
ووضع توصيات بشأنه ثم 
اعتمــاده من قبــل (اإلدارة 

العليا).
٢ـ  التوصية بتعيين مدير 
إدارة الحوكمة، وتقييم أدائه 
سنويا على األقل، والتوصية 

بالتجديد له أو بنقله.
٣ ـ التأكد من استقاللية 
الحوكمــة  إدارة  موظفــي 
عــن العالقــات االجتماعية 
واألنشــطة التي تؤثر على 

العمل.
٤ ـ التأكد من أن موظفي 
إدارة الحوكمة لديهم الفهم 

الكامل للحوكمة.
٥ ـ التأكــد مــن االلتزام 
بالقوانيــن  الداخلــي 
والنظــم  والسياســات 
والتعليمــات ذات العالقــة 

بالحوكمة.
٦ ـ اعتمــاد إطار «تقرير 
الحوكمــة الســنوي» الذي 
يرسل إلى الجهاز، والموافقة 

بشخصية اعتبارية يتبع املجلس األعلى للتخطيط والتنمية ويشرف عليه وزير الدولة للشؤون االقتصادية

د.عبدالكرمي الكندريخالد العتيبي ثامر السويطد. بدر الداهوممحمد املطير

يحظر على رئيس اجلهاز ونائبه وأي موظف في اجلهاز في أثناء توليه لواجباته القيام بأي عمل جتاري

يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب

يهدف اجلهاز إلى حتقيق تعزيز احلوكمة في اإلدارة والسلوك ونشر اجلودة ومفاهيم الكفاءة والفاعلية

يعمل اجلهاز إلدارة املخاطر والتقليل من إمكان حدوثها في مشاريع وبرامج وخطط اجلهات العامة

التوجيه إلى االلتزام بأفضل املعايير الدولية في اإلدارة والسلوك ليكون القطاع العام منوذجًا يحتذى
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عمل دراسة حتليلية سنوية لوضع احلوكمة في الدولة لقياس 
مدى قيام القطاعات بدورها وجودة األداء وارتباطها بالتنمية

على محتوى التقرير الذي 
تعده إدارة الحوكمة، ورفعه 
إلى (اإلدارة العليا) العتماده.
٧ ـ فــي حــال حصول أي 
تعارض بين لجنة الحوكمة 
بشــأن  العليــا)  و(اإلدارة 
توصيــات اللجنة بأي شــأن 
مــن اختصاصاتهــا، يتعين 
أن  العليــا)  (اإلدارة  علــى 
تضمن تقرير الحوكمة بيانا 
يفصل بوضوح هذا التعارض 
والسبب أو األسباب وراء قرار 

عدم التقيد برأي اللجنة.
٨ ـ اإلشــراف الفنــي على 
إدارة الحوكمــة للتحقق من 
مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال 
والمهمات المحــددة من قبل 

(اإلدارة العليا).
٩ ـ مراجعة وإقرار خطط 
المقترحــة مــن  المراجعــة 
مديــر إدارة الحوكمة، وإبداء 

مالحظاتها عليها.
١٠ـ  مراجعة نتائج تقارير 
الجهات الرقابية ذات العالقة 
بالحوكمة، والتأكد من أنه قد 
تم اتخاذ اإلجــراءات الالزمة 

بشأنها.
١١ـ  تقييم مدى كفاية نظم 
المطبقة  الداخليــة  الحوكمة 
وإعــداد تقريــر يتضمن رأي 
وتوصيــات اللجنــة في هذا 

الشأن.
١٢ ـ مراجعة استراتيجية 
الحوكمــة التي تعدهــا إدارة 
إلــى  الحوكمــة، وتقديمهــا 

(االدارة العليا) العتمادها.
١٣ـ  التأكــد من تنفيذ هذه 
االستراتيجيات والسياسات 
وأنها تتناســب مــع طبيعة 

وحجم األنشطة واألعمال.
١ـ  تحديد إطار للعالقة مع 
األجهزة الرقابية والمنظمات 

األهلية ذات الشأن.
المادة (٢٠): لجنة التدقيق

ورصد المخاطر:

اللجنــة:  ـ تشــكيل   ١٤
تشكل (اإلدارة العليا) «لجنة 
التدقيق ورصد المخاطر» ال 
يقل عــدد أعضائها عن (٣) 
أعضاء، ويكون أحدهم على 
األقل من األعضاء المستقلين، 
ويكــون مــن بينهــم عضو 
واحــد على األقــل من ذوي 
الخبرة العملية في المجاالت 
المحاســبية أو المالية، وال 
يتولى مهام رئاستها من لديه 
منصب تنفيذي في الجهة.

الشــركة  حــال  وفــي 
الحكوميــة والجهــة العامة 
التي لديها مجلس إدارة فال 
يشغل عضوية اللجنة رئيس 
مجلــس اإلدارة أو أعضــاء 
مجلس اإلدارة التنفيذيين.

١٥ ـ اجتماعــات اللجنة: 
تضــع االدارة العليا نظاما 
اللجنــة، مــع  الجتماعــات 
مراعاة حــق إدارة التدقيق 
الداخلــي والمخاطر وإدارة 
الحوكمة ومراقبي الحسابات 
الخارجيين طلب االجتماع مع 
اللجنة دون حضور اإلدارة 
التنفيذيــة، حيــن تقتضي 

ضرورة العمل ذلك.
١٦ ـ المهام والمسؤوليات:

٭ على مستوى عام:
١ ـ التأكد من اســتقاللية 
موظفي إدارة التدقيق الداخلي 
والمخاطــر عــن العالقــات 
االجتماعية واألنشطة التي 

تؤثر على العمل.
٢ ـ التأكد من أن موظفي 
الداخلــي  التدقيــق  إدارة 
والمخاطر لديهم الفهم الكامل 
للتدقيق الداخلي وللمخاطر 
المحيطة باألنشطة واألعمال.

٣ ـ التوصيــة بتعييــن 
مدير إدارة التدقيق الداخلي 
والمخاطــر، وتقييــم أدائه 
سنويا على األقل، والتوصية 
بالتجديد له أو نقله أو عزله.

٤ ـ التأكــد مــن االلتزام 
بالقوانيــن  الداخلــي 
والنظــم  والسياســات 

والتعليمات ذات العالقة.
٥ ـ للجنة أن تستشــير 
أي جهة استشارية مستقلة 
إذا اقتضــت الضرورة ذلك. 
عنــد حصــول أي تعارض 
بين لجنــة التدقيق ورصد 
المخاطــر و(اإلدارة العليا) 
بشأن توصيات اللجنة بأي 
شــأن مــن اختصاصاتهــا، 
يتعين على (اإلدارة العليا) 
أن يضمن «تقرير الحوكمة 
الســنوي» بيانــا يفصــل 
التعــارض  بوضــوح هــذا 
والسبب أو األســباب وراء 
قرار عدم التقيد برأي اللجنة.

٭ على مستوى التدقيق 
الداخلي:

البيانــات  ـ مراجعــة   ١

المالية الدورية، وإبداء الرأي 
والتوصية بشأنها (لإلدارة 

العليا).
٢ ـ التوصيــة (لــإلدارة 
العليــا) بتعييــن وإعــادة 
تعيين مراقبي الحســابات 
الخارجييــن أو تغييرهــم، 

وتحديد أتعابهم.
٣ـ  متابعة أعمال مراقبي 
الخارجييــن،  الحســابات 
والتأكــد مــن عــدم قيامهم 
أخــرى  خدمــات  بتقديــم 
إلى جانــب الخدمــات التي 

تقتضيها مهنة التدقيق.
ـ دراســة مالحظــات   ٤
مراقبي الحسابات الخارجيين 
على القوائم المالية ومتابعة 

ما تم في شأنها.
٥ ـ دراســة السياســات 
المتبعة وإبداء  المحاسبية 
الرأي والتوصيــة (لإلدارة 

العليا) في شأنها.
٦ ـ اإلشــراف الفني على 
الداخلــي  التدقيــق  إدارة 
والمخاطر من أجل التحقق 
من مدى فاعليتها في تنفيذ 
األعمال والمهمات المحددة من 

قبل (اإلدارة العليا).
٧ـ  مراجعة وإقرار خطط 
التدقيق المقترحة من مدير 
الداخلــي  التدقيــق  إدارة 
والمخاطر، وإبداء مالحظاتها 

عليها.
٨ـ  مراجعة نتائج تقارير 
الداخلــي  التدقيــق  إدارة 
والمخاطــر، والتأكــد مــن 
أنه قد تــم اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة بشأن  التصحيحية 
الــواردة فــي  المالحظــات 

التقارير.
٩ـ  مراجعة نتائج تقارير 
الجهات الرقابية والتأكد من 
أنه قد تــم اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة بشأنها.
١٠ـ  تقييم مدى كفاية نظم 
الرقابــة الداخليــة المطبقة 
وإعداد تقرير يتضمن رأي 
وتوصيــات اللجنة في هذا 

الشأن.
١١ ـ تكليف مكتب تدقيق 
مســتقل لتقييــم ومراجعة 
نظم الرقابة الداخلية سنويا، 
وإعداد تقرير بهذا الشــأن، 
ويرسل إلى (اإلدارة العليا).
١٢ـ  تكليف مكتب تدقيق 
آخر لمراجعــة وتقييم أداء 
الداخلــي  التدقيــق  إدارة 
والمخاطــر كل ٣ ســنوات، 
ويتم تزويد (اإلدارة العليا) 

بنسخة من هذا التقرير.
٭ علــى مســتوى رصد 

المخاطر:
ومراجعــة  إعــداد  ـ   ١
وسياســة  اســتراتيجية 
المخاطر» وتقديمها  «رصد 
إلى االدارة العليا العتمادها.
٢ ـ التأكد من تنفيذ هذه 
االستراتيجيات والسياسات 
وأنها تتناســب مع طبيعة 

وحجم األنشطة واألعمال.
٣ ـ ضمان توافر الموارد 
الكافيــة لرصــد  والنظــم 

المخاطر ومواجهتها.
٤ ـ تقييــم نظــم وآليات 
تحديد وقياس ومتابعة أنواع 
المخاطر المختلفة التي من 
الممكن التعرض لها، وذلك 
لتحديد أوجه القصور فيها.

٥ـ  مساعدة اإلدارة العليا 
على تحديد وتقييم مستوى 
المقبولة، والتأكد  المخاطر 

من عدم تجاوز هذا المستوى 
من المخاطر واعتماد ذلك من 

اإلدارة العليا.
الهيــكل  مراجعــة  ـ   ٦
التنظيمــي إلدارة التدقيــق 
الداخلي والمخاطر ووضع 
توصيات بشأنه ثم اعتماده 

من قبل اإلدارة العليا.
المادة (٢١): أمانة السر:

يتــم تعييــن أمين ســر 
(لــإلدارة العليــا) من غير 
أعضائهــا، وتحديــد مهامه 
بما يتماشــى مع مســتوى 
المســؤوليات التي سيكلف 
بهــا، على أن تضــع اإلدارة 
العليــا نظامــا لمحاضــر 
اجتماعاتهــا، وبيانــا لمهام 
ومســؤوليات أمين الســر، 
وترسل نسخة منهما للجهاز.

المادة (٢٢): إدارة الحوكمة:

إنشاء اإلدارة: تنشأ في كل 
جهة عامة (ادارة الحوكمة) 
وتتبع (لجنة الحوكمة) في 
الجهــة، يتم تعييــن (مدير 
ادارة الحوكمــة) مــن قبــل 
(اإلدارة العليــا) بنــاء على 
ترشيح (لجنة الحوكمة)، كما 
يتم اعتماد أسماء العاملين 
فــي اإلدارة مــن قبل (لجنة 
الحوكمة) بناء على ترشيح 

من مدير اإلدارة.
المهام والمسؤوليات:

١ ـ إعداد نظــم الحوكمة 
المطلــوب تطبيقها داخليا 
ومتابعتهــا، بيان ودراســة 
أســباب اإلخفــاق ومواطن 
الضعف في تطبيق الحوكمة 
التي أثرت أو قد تؤثر على 
األداء العام، وتقديم توصيات 
عن اإلجراءات الواجبة االتباع 
في معالجة اإلخفاق في ذلك.

٢ ـ وضــع آليــة داخلية 
للرقابــة واإلشــراف علــى 

الحوكمة، وتنفيذها.
٣ـ  إعداد التقارير الدورية 
لــإلدارة العليــا عــن أعمال 
وأنشــطة اإلدارة، وإرسالها 
إلى لجنة الحوكمة، متابعة 
الرقابية  تقاريــر األجهــزة 
والتأكــد مــن وجــود خطة 
لمعالجة ما ورد فيها بشأن 

الحوكمة ومتابعة ذلك.
آليــة  ٤ ـ تضــع اإلدارة 
عمل وخطة زمنية ألعمالها 
وتعتمدها من لجنة الحوكمة.

٥ ـ متابعــة العالقــة مع 
األجهزة الرقابية والمنظمات 

األهلية ذات الشأن.
٦ ـ إعداد نظام الشكاوى 
والبالغــات واالقتراحــات، 
ومتابعة تشغيله بأفضل ما 
يمكن، وإرســال تقرير ربع 
ســنوي إلى لجنة الحوكمة 
الشــكاوى  يتضمــن عــدد 
والبالغات واالقتراحات وما 

تم بكل واحدة منها.
٧ ـ التواصــل الدائم مع 
الجهاز لضمان حسن تطبيق 

هذا القانون.
٨ ـ إعــداد اســتراتيجية 
الحوكمة وتقديمها إلى (لجنة 

الحوكمة).
٩ـ  تحديد نوع المعلومات 
والبيانات ذات األثر الجوهري 
التــي ال تتــاح للنــاس مع 
تحديد الفترة الزمنية وسبب 
ذلك، إعــداد قائمة بأســماء 
المطلعيــن»  «األشــخاص 
بحكــم وظيفتهــم على تلك 
المعلومات أو البيانات ذات 

الخارجــي، وأعضــاء لجنة 
التدقيــق ورصــد المخاطر 

ومسؤولياتها.
اإلطار العام للمســاءلة: 
يتضمــن كافــة اإلجــراءات 
اإلدارية والقانونية لمحاسبة 
المســؤولين عــن كيفيــة 
العامة  المــوارد  اســتخدام 
والمقصريــن فــي تحقيق 
النتائج المستهدفة بما في 
ذلك العقوبات المستحقة لكل 

نوع من أنواع المخالفات.
آليــات تلقــي البالغات: 
تحديــد آليــات عــدة تمكن 
الجهــة  مــع  المتعامليــن 
العامة من تقديم الشكاوى 
والبالغات واالقتراحات، وأن 
يتــم وضع تنظيــم خاص 
لتلك اآلليات بهدف تشغيلها 
بأفضل كفاءة وتحديد طريقة 
التعامل معها، ونشر نتائج 

عامة بشكل ربع سنوي.
المادة (٢٧): تقرير الحوكمة 

السنوي:

تقــدم الجهــات العامــة 
للجهاز تقريرا سنويا معتمدا 
مــن اإلدارة العليــا، خــالل 
شــهرين من انتهاء الســنة 
الجوانب  الماليــة، يشــمل 

التالية:
األنشــطة  القيــم:  ـ   ١
التي تــم تنفيذها لتكريس 
القيــم والمعايير األخالقية 
وجعلهــا جــزءا أصيال من 
ثقافة الجهــة العامة، حيث 
تعتبر مدونة قواعد السلوك 
الوظيفي وأخالقيات الوظيفة 
العامــة أداة هامة في غرس 
األخالقيــات وتعزيــز قيم 
المدونة  النزاهة، مراجعــة 
سنويا لمعرفة نقاط القوة 
فيها لتعزيزها ونقط الضعف 
لمعالجتها، بهدف تطويرها 

وتحديثها.
٢ـ  االنفتاح: ضمان توفير 
البيانات الالزمة والمعلومات 
الكافيــة لألجهــزة الرقابية 
كافة، وذكر كل المالحظات 
والمخالفــات ورأي الجهــة 
فــي التبريــر أو إجــراءات 
المعالجة، ذكر نسبة اإلنجاز 
المشــاريع والخطــط  فــي 
ونســبة التأخير وأســباب 
ذلك وآليات استكمال الخطة 

ومواعيدها.
الشــراكة: تحديــد  ـ   ٣
أصحاب المصلحة واألطراف 
ذات العالقة، ذكر الجوانب 
التــي تــم إشــراك أصحاب 
المصلحة في التعرف على 
آرائهم مثل عمليات التخطيط 
وتقديــم الخدمــات وتقييم 
التحســين  األداء وآليــات 

والتطوير.
٤ ـ بنــاء القدرات: ما تم 
من إجراءات في توفير البيئة 
التي تمكــن من خلق ثقافة 
إيجابيــة ترحــب باألفــكار 
والمقترحات، وتســتجيب 
الموظفين،  لوجهات نظــر 
وتوضح لهــم آليات اتخاذ 
القرار، التعيينات التي تمت 
في جميع المناصب ومدى 
الهيكل اإلداري  توافقها مع 
وبشــفافية منســجمة مــع 
التشريعات ذات العالقة على 
أساس الكفاءة والجدارة، ما 
تم بشأن تثقيف الموظفين 
الجدد بالمعلومات المعنية 
بتمكين الحوكمة ومكافحة 

٧ ـ تتمتــع اإلدارة بحق 
طلب أي بيانات أو معلومات 
من العاملين وتحصل عليها 

بشكل كامل ودقيق.
مراقــب   :(٢٤) المــادة 

الحسابات الخارجي:
مراقــب  اختيــار  ٭ 

الحسابات:
١ ـ تعين (اإلدارة العليا) 
ســنويا مراقــب حســابات 
مســتقال، بناء على اقتراح 
ورصــد  التدقيــق  لجنــة 

المخاطر.
مراقــب  يكــون  ـ   ٢
الحسابات مقيدا في سجالت 
مراقبي الحســابات فئة (أ) 
الجهــاز، مســتوفيا  لــدى 
كافة الشــروط الــواردة في 
نموذج طلب تسجيل مراقب 

حسابات.
٣ـ  يتم التأكد من أن مراقب 
الحسابات الخارجي مستقال 
عن الوزير المختص واإلدارة 
التنفيذية،  العليــا واإلدارة 
وعدم قيامه بأعمال إضافية 
إلــى جانب أعمال المراجعة 
والتدقيق والتي قد تؤثر على 

الحيادية أو االستقاللية.
المهام والمسؤوليات

الحســابات  إعــداد  ـ   ١
السنوية ومناقشتها مع لجنة 
التدقيق ورصد المخاطر قبل 
رفعها إلــى (اإلدارة العليا) 

التخاذ القرار بشأنها.
٢ ـ إعداد تقرير حســاب 
سنوي موضحا أي معوقات 
أو تدخــالت واجهتــه مــن 
(اإلدارة العليا) أثناء تأدية 

أعماله.
المادة (٢٥): جودة التقارير:

١ـ  تتعهد اإلدارة التنفيذية 
كتابيا تجاه (اإلدارة العليا) 
في الجهة بأن التقارير المالية 
يتم عرضها بصورة سليمة 
وعادلــة، وأنها تســتعرض 
كافــة الجوانــب المالية من 
بيانات ونتائج تشــغيلية، 
كما أنــه يتــم إعدادها وفق 
معايير المحاســبة الدولية 

المعتمدة وطنيا.
التقريــر  يتضمــن  ـ   ٢
السنوي المعتمد من (اإلدارة 
التعهــد بســالمة  العليــا) 
ونزاهة كافة البيانات المالية 
وكذلك التقارير ذات الصلة 

باألنشطة واألعمال.
املادة (٢٦): املتطلبات 

األساسية:

العامة أن  الجهــة  علــى 
توثــق المعلومــات التالية 
لديها وترســلها إلى الجهاز 
وتنشــرها علــى موقعهــا 
اإللكتروني، وتحدثها سنويا 
فــي الربع األول من الســنة 

المالية:
نبذة عن الجهة: تشــمل 
هــدف وجودهــا، والســند 
القانوني، وملخص الخطة 

االستراتيجية.
القانونية:  التشــريعات 
تشــمل كافــة التشــريعات 
الخاصة بالجهة من قوانين 
ولوائــح وقــرارات معنيــة 
بتنظيــم أعمالهــا ومدونــة 
قواعد الســلوك وأخالقيات 

الوظيفة العامة.
التــي  االســتراتيجية: 
تحدد فيها رؤيتها ورسالتها 

المــدى،  وأهدافهــا بعيــدة 
باإلضافة إلى نشــر برنامج 
عمل الجهة لخمس سنوات، 
والخطة التشغيلية السنوية، 
على أن ترتبط بإطار زمني 
محدد ومؤشرات قياس أداء 
على كافة المستويات ونسبة 

اإلنجاز منها.
الهيكل التنظيمي: يحدد 
الوحدات التنظيمية موضحا 
فيــه نقاط اتخــاذ القرارات 
والمســؤوليات، وطبيعــة 
عمــل كل وحــدة، واللجان 
الدائمــة والمؤقتة، وكيفية 
اختيــار أعضائهــا، وآليــة 
عقد االجتماعــات وإدارتها، 
والمؤهالت والخبرات الالزمة 

لتولي المسؤوليات.
العالقات المهنية: يوضح 
والمســؤوليات  الحقــوق 
والعالقــات بيــن مختلــف 
األطراف داخل الجهة، وقواعد 

وإجراءات اتخاذ القرارات.
الخدمات المقدمة: تحديد 
الخدمات التي تقدمها الجهة 
العامة، وتحديد ما إذا كانت 
ستقدم الخدمات بنفسها أم 
عن طريــق القطاع الخاص 
وأســباب ذلــك، واألوراق 
المطلوبة من اآلخرين وأي 
شــروط للحصول على كل 

خدمة.
العليــا: تشــمل  اإلدارة 
تشــكيلها وكيفيــة اختيار 
أعضائهــا وتاريــخ بدايــة 

التكليف ومدته.
مصفوفــة الصالحيات: 
توضح الصالحيات الخاصة 
بكل مستوى من المستويات 
اإلداريــة وحــدود تفويض 
المســموح  الصالحيــات 
بــه لكل منهــا ومرجعيتها، 
ونشر المصفوفة مبينا فيها 
صالحيات ومهام المسؤولين 
بوضوح ألصحاب المصلحة 

واألطراف ذات العالقة.
حقــوق األطــراف ذات 
فئــات  تحديــد  العالقــة: 
وأنواع المتعاملين مع الجهة 
العامة داخليا وخارجيا من 
متلقــي الخدمة والموظفين 
إلى  والمورديــن، باإلضافة 
العامــة األخــرى  الجهــات 
الحكومية  والمنظمات غير 
وغيرها، ومن ثم يتم تحديد 
النزاهــة  ونشــر معاييــر 
والشفافية والمعايير الفنية 
التــي تحكــم عالقــة الجهة 
مــع األطــراف ذات العالقة 
وأصحاب المصلحة، وتحديد 
معاييــر جــودة الخدمــات 
المقدمة ومدى رضا متلقي 
الخدمة عنها، وآليات تعزيز 

الشراكة معها.
اإلفصــاح  متطلبــات 
والشــفافية: تحديــد قائمة 
بالحد األدنى من المعلومات 
المالية وغيــر المالية التي 
يجــب أن تكــون متاحــة 
النشــر  للجمهــور ووقــت 
ووســائله، باإلضافــة إلــى 
المعلومات التي يجوز نشرها 
عند الطلــب، وكذلك تحديد 
التــي تصنف  المعلومــات 
على أنها ســرية وال يجوز 
الكشف عنها أو عن الوثائق 

الخاصة بها.
آليات المتابعة والتقييم: 
بما في ذلــك أنظمة الرقابة 
الداخلية والتدقيق الخارجي، 
والجهة التي تقوم بالتدقيق 

األثر الجوهــري وتحديثها 
دوريا بحد أقصــى كل (٦) 
شهور وإرســالها إلى لجنة 
الحوكمة، التنســيق مع كل 
الدخيلــة إلعداد  الوحــدات 
تقريــر الحوكمة الســنوي 
وإرساله إلى لجنة الحوكمة.
١٠ـ  التأكــد مــن تفعيــل 
الســلوك  قواعــد  مدونــة 
الوظيفي وأخالقيات الوظيفة 

العامة بشكل مستمر.
أصحــاب  تحديــد  ـ   ١١
المصلحــة واألطــراف ذات 
العالقــة، وإشــراكهم فــي 
عمليــات التخطيط وتقديم 
األداء  وتقييــم  الخدمــات 
وآليات التحسين والتطوير، 
على أن يكون ذلك ســنويا 

على األقل.
تثقيــف  متابعــة  ـ   ١٢
الموظفين الجدد بالمعلومات 
بالحوكمــة  المعنيــة 
ومكافحــة الفســاد وتعزيز 
الشــفافية وتمكين النزاهة 
وأخالقيات الوظيفة العامة، 
من خالل البرامج التدريبية 
والمحاضــرات والنشــرات 

االلكترونية والورقية.
المادة (٢٣): إدارة التدقيق

الداخلي والمخاطر:

إنشاء اإلدارة:
١ ـ تنشــأ فــي كل جهــة 
عامة (ادارة التدقيق الداخلي 
والمخاطــر) وتتبع (لجنة 

التدقيق ورصد المخاطر).
٢ـ  يتم تعيين (مدير ادارة 
التدقيق الداخلي والمخاطر) 
من قبل (اإلدارة العليا) بناء 
على ترشيح (لجنة التدقيق 
والمخاطر)، كما يتم اعتماد 
أسماء العاملين في اإلدارة من 
قبل (لجنة التدقيق ورصد 
المخاطر) بناء على ترشيح 

من مدير االدارة.
المهام والمسؤوليات:

١ ـ إعــداد وتقييــم نظم 
الرقابــة الداخليــة المطبقة 

داخليا.
٢ ـ بيان ودراسة أسباب 
اإلخفاق ومواطن الضعف في 
تطبيق الرقابة الداخلية التي 
أثرت أو قد تؤثر على األداء 
المالي، وتقديم توصيات عن 
اإلجراءات الواجبة االتباع في 
معالجة اإلخفاق في تطبيق 

الرقابة الداخلية.
٣. وضــع آليــة للرقابة 
الداخليــة واإلشــراف على 
إن وجــدت  االســتثمارات 
والشــؤون الماليــة وإدارة 

المخاطر، وتنفيذها.
٤ ـ مقارنة تطور عوامل 
المخاطر واألنظمة الموجودة، 
لتقييم مــدى كفاءة األعمال 
اليومية ومواجهة التغيرات 
غيــر المتوقعــة فــي مجال 

العمل.
التقاريــر  إعــداد  ـ   ٥
الدوريــة للوزيــر واإلدارة 
العليا عن أعمال وأنشــطة 
اإلدارة وإرســالها إلى لجنة 
التدقيق والمخاطر، متابعة 
الرقابية  تقاريــر األجهــزة 
الخاصة والتأكد من وجود 
خطة لمعالجة ما ورد فيها 

ومتابعة ذلك.
آليــة  ٦ ـ تضــع اإلدارة 
عمل وخطة زمنية ألعمالها 
وتعتمدها من لجنة التدقيق 

ورصد المخاطر.

الشفافية  الفســاد وتعزيز 
وحماية النزاهة وأخالقيات 
مــن  العامــة،  الوظيفــة 
التدريبية  البرامــج  خــالل 
والمحاضــرات والنشــرات 
االلكترونية و/أو الورقية.

٥ـ  إدارة المخاطر: تحديد 
التــي تواجههــا  المخاطــر 
الجهة العامة وتقييمها وفقا 
الحتماالت حدوثها والضرر 
الذي يمكن أن تحدثه، تحديد 
العناصر التي يمكن تحملها 
أو تجنبها، واتخاذ اإلجراءات 
المناســبة للتعامــل مع كل 
خطــر منها، مــدى االلتزام 
بإعــداد منهجيــة لمراجعة 
وتقييم الخطط االستراتيجية 
بشكل دوري، وحصر كافة 
المخاطــر المحيطة بالجهة 
بنــاء على هــذه المنهجية، 
ماذا تم بشأن قياس وتقييم 
طبيعة المخاطر حسب نوعها 
ودرجة تأثيرها على األداء 
واحتمال حدوثها، تصنيف 
المخاطر للتعامل معها حسب 
المتاحة، تحديد  األولويات 
الخطــط البديلــة وخطــط 
التشــغيلية بناء  الطوارئ 
على هذا التصنيف وتنفيذها.
٦ ـ إدارة األداء: تحديــد 
مــا تم بشــأن قيــام الجهة 
بالرصد المستمر والمراجعة 
الدورية لما يلي: التأكد من 
أن النتائج المرجوة التزال 
مالئمة أو ما إذا كانت بحاجة 
للتعديــل أو الحذف، التأكد 
من أن الخدمات التي تقدمها 
مازالت تحقق تلك النتائج 
بفعالية وكفاءة، التأكد من 
وجود أي تغييرات في البيئة 
الداخلية أو الخارجية تحتاج 
إلى معالجة بسبب تأثيرها 

على تحقيق النتائج.
٧ ـ رقابة داخلية فعالة: 
مدى توافر نظام رقابي داخلي 
فعال، إداري ومالي، وبيئة 
عمل مناسبة لوحدات الرقابة 
الداخلية، ومدى ربطها مع 
متخذ القرار بشــكل مباشر 
لضمان الحيادية في العمل، 
مــن أجــل ضمــان االلتزام 
بالتشــريعات والسياسات 
واإلجراءات واألدلة الخاصة 
بالجهة، الحفاظ على موارد 
الجهة مــن الضياع والتلف 
وسوء االســتخدام، الرقابة 
والتدقيق الداخلي واألنشطة 
الرقابية األخرى التي تضمن 
المساءلة، تعزيز موضوعية 
التدقيق الخارجي، وفعالية 

التقارير.
مادة (٢٨): التعاون مع اجلهاز:

تلتــزم الجهــات العامة 
بتمكين الجهاز من ممارسة 
اختصاصاته الــواردة بهذا 
القانون والئحته التنفيذية، 
والرد على مكاتبات الجهاز 
واالســتجابة له في الوقت 
المطلوب، كما تلتزم بتذليل 
الصعوبات والمعوقات كافة 
بمــا يمكن الجهــاز من أداء 

مهامه على الوجه األمثل.
مادة (٢٩): الجزاءات:

للرئيس أن يخاطب الجهة 
العامة إلجراء التحقيق الالزم 
واتخــاذ أي مــن الجزاءات 
المناسبة والواردة في نظام 
الخدمة المدنية، وهي المواد 

التالية:
١ ـ المــادة (٥٤) الوقــف 

عن العمل.
٢ ـ المــادة (٥٦) اإلحالة 

الى التحقيق.
٣ ـ المــادة (٦١) توقيــع 

العقوبات التأديبية.
٤ ـ المــادة (٦٣) إحالــة 
الوظائف  شاغلي مجموعة 
القيادية إلى مجلس الخدمة 

المدنية.
٥ـ  وللرئيس أن ينظر في 
مدى مواءمــة ما تم اتخاذه 
من جــزاءات فــي كل حالة 
(غير المادة ٦٣)، فإن لم ير 
كفاية الجزاء الذي تم اتخاذه 
يحيل الموضوع إلى مجلس 
الخدمة المدنيــة التخاذ ما 

يراه مناسبا.
مادة (٣٠): تصدر الالئحة 
القانون من  التنفيذية لهذا 
مجلس اإلدارة خالل ســتة 
أشهر من تشكيله، وتنشر 

في الجريدة الرسمية.
مــادة (٣١): يلغــى كل 
حكــم يتعارض مــع أحكام 

هذا القانون.
مــادة (٣٢): على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء ـ 
كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به اعتبارا 
من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.

من وظائف اجلهاز إعداد خارطة طريق لكل اجلهات العامة ونواقصها وتطويرها تنشر على املوقع اإللكتروني

املذكرة اإليضاحية
نصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي:

منــذ اندالع األزمة املاليــة العاملية في عام 
٢٠٠٨ أصبحت رؤية املشرع الكويتي طموحة 
إزاء قيم احلوكمة ومعاييرها، ففي عام ٢٠١٠ أقر 
مجلس األمة القانون رقم ٢٠١٠/٧ بشأن إنشاء 
هيئة أسواق املال، تكريسا ملبادئ احلوكمة على 
صعيد تنظيم نشاط أسواق األوراق املالية مبا 
يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل 
األخطار املتوقع حدوثها في هذا القطاع، وفي 
أواخر شهر مارس ٢٠١٣ صدر قانون الشركات 
اجلديد (٩٧/ ٢٠١٣) والــذي نصت مادته رقم 
٢١٧ على: «تضع اجلهات الرقابية املعنية قواعد 
حوكمة الشركات اخلاضعة لرقابتها، مبا يحقق 
أفضل حماية وتوازن بني مصالح إدارة الشركة 
واملســاهمني فيها، وأصحاب املصالح األخرى 

املرتبطة بها.
كما تبني الشروط الواجب توافرها في أعضاء 
مجلس اإلدارة املستقلني»، ومبوجب هذا النص 
أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق املال بتاريخ 
٢٠١٣/٦/٢٧ القرار رقم ٢٠١٣/٢٥ بشــأن قواعد 
حوكمة الشركات اخلاضعة لرقابة الهيئة، ويأتي 
هذا استجابة للتطور السريع الذي يشهده تنظيم 
الشركات املساهمة حول العالم، واالنتشار الكبير 

لقواعد احلوكمة في كثير من املجاالت.
من هذا املنطلق الذي أوجب وضع تشريع 

لقواعد احلوكمة فــي القطاع اخلاص، مواكبة 
ملتطلبات دولية حلفــظ االقتصادات الوطنية 
ومن ثم االقتصاد العاملي، فإن أصغر جهة عامة 
كويتية حكومية ال تقل أهمية وال ميزانية عن 
كثير من كبرى الشركات املدرجة في بورصة 
الكويت، لذا من باب أولى وضع قواعد حوكمة 
للجهات العامــة التابعة للدولة وعموم املجتمع 
من الشركات املدرجة في البورصة التي تعود 

ملكيتها لعدد قليل من املواطنني.
يأتي هذا القانــون بهدف إجناح التخطيط 
واإلشراف والتنفيذ واملتابعة لتطبيقات احلوكمة 
فــي كافة اجلهات العامــة، وهو معني بتمكني 
احلوكمة، إلجناح خطط التنمية وحتسني رضا 
النــاس عن اخلدمات، من خالل إنشــاء جهاز 
مستقل يسمى «اجلهاز العام للحوكمة» يتمتع 
بالشــخصية االعتبارية، يتبع املجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية ويشرف عليه وزير الدولة 

للشؤون االقتصادية.
جاء القانون عدد (٣٢) مادة.

تتعلق بتعريف بعض املصطلحات الواردة 
في القانون، واجلهات العامة التي يسري عليها 

القانون.
ـ األهداف واالختصاصات: فوضح أهداف 

اجلهاز الستة، واختصاصات اجلهاز التسعة.
ـ مجلس اإلدارة: بــني آلية اختيار رئيس 

اجلهاز ونائبه وثالثة أعضاء، ومدة كل منهم، 
كما عرض اختصاصات مجلس اإلدارة.

ـ الفصل الثالثـ  إدارة اجلهاز: تناول شؤون 
الفريق التنفيذي واللجان واخلبراء واملوظفني.

ـ الفصل الرابعـ  الشؤون املالية: بحيث يكون 
للعاملني في اجلهاز كادر خاص وميزانية مستقلة.
بينما تناول فاملادة (١٦) تلزم اجلهات العامة 
كافة بإنفاذ هذا القانــون، وحددت املادة (١٧) 
املكلفني باحلوكمة في اجلهات العامة لتشــمل 
الوزير وكذلك وجوب انشاء إدارتني تنفيذيتني 
في كل جهة وهمــا: «إدارة احلوكمة» و«إدارة 
التدقيق الداخلي واملخاطر»، وجلنتان إشرافيتان 
في كل جهة هما: «جلنة احلوكمة» و«جلنة التدقيق 

ورصد املخاطر».
في حني ألزمت املــادة (١٨) جميع اجلهات 
العامــة التي ليس لديها مجلس إدارة، إنشــاء 
(جلنــة عليا للتخطيط) من وكيل الوزارة ومن 
في حكمه رئيسا وعضوية الوكالء املساعدين 
ومن في حكمهم، و(٣) أعضاء مســتقلني على 
األقل من خارج اجلهة، لتتماثل اجلهات العامة 
بذلك من حيــث وجود «مجلس أو جلنة عليا» 
فيكون من صميم اختصاصها اإلشراف على 
«احلوكمة» فــي جهة العمل، على أن تكون لها 

أمانة سر وفق ما جاء في املادة (٢١).
تناولت املادة (١٩) جلنــة احلوكمة، واملادة 

(٢٠) جلنة التدقيق ورصد املخاطر، وشرحت 
كلتا املادتني تشكيل اللجنة واجتماعاتها ومهامها 

ومسؤولياتها.
وتناولت املادة (٢٢) ادارة احلوكمة، واملادة 
(٢٣) إدارة التدقيــق الداخلي واملخاطر، وبينتا 
آلية اختيار مدير اإلدارة وأســماء العاملني في 

كل منهما، واملهام واملسؤوليات.
وملزيد من التدقيق على احلسابات اخلتامية، 
وفق ما يتم في القطاع اخلاص، والشــركات 
احلكومية وعدد من اجلهات العامة، أوجبت املادة 
(٢٤) تعيني مراقب حســابات خارجي، مستقال 
عن الوزير املختــص واإلدارة العليا واإلدارة 
التنفيذية، وحددت املادة آلية االختيار ومهامه 

ومسؤولياته.
مت حتديد عدد من املســؤوليات التي يجب 
على اجلهات العامة كافة تنفيذها تلقائيا، فاملادة 
(٢٦) بينت املتطلبات األساسية الثالثة عشر على 
اجلهات، واملادة (٢٧) ألزمت اجلهات العامة بتقدمي 
«تقرير احلوكمة السنوي» ويشمل سبعة محاور 
وهي: القيم، االنفتاح، الشراكة، بناء القدرات، 
إدارة املخاطر، إدارة األداء، رقابة داخلية فعالة.
األخير، فقد ألــزم اجلهات العامة في مادة 
(٢٨) التعاون مع اجلهــاز، وبني في مادة (٢٩) 
اجلزاءات، وهي واردة في نظام اخلدمة املدنية 

وحتتاج إلى تفعيل.
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يا أهلها.. األوطان
تهرم كاألبدان

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

احلظر وجدواه

مركز رياض

رياض الصانع

نكررها للنصح واإلرشاد من عواقبها 
كعنوان حذرنا منه عالم االجتماع العربي 
املســلم «ابن خلدون» في مقدمته وثيقة 
لألمم سابقها والحقها ميكنكم عبر جوجل 
مراجعتها لإلفادة واالستفادة، ولتحاشي 
اللغط فيما نحن فيــه بالذات خالل هذه 

األوقات!.
وللتوســع التعليمي التربوي لألجيال 
احلالية والقادمة علينا تأكيد معنى الوطن 
والوطنية داخل نسيج األمم، وتفعيل كل ما 
يتعلق بواقعها اليومي والسنوي والقرون 
املتواصلة كما تطبقها األمم املتحضرة وتنجح 
بتميز في تفعيلهــا قوال وعمال ال ترهال 
بالشوارع والطرقات  واستباحة، وانفالتا 
بحجة احلرية، فال ميكن قبول الكلمة النابية! 
أو أن يبلغ التعامل املذموم بحق الطريق حد 
إزهاق األرواح الغالية، التي تزهق بأيديهم 
خالل قيادة البعض ملركباتهم من شــباب 

وبنات هذا الوطن الغالي!
وأخطر منها قيادة مركباتهم بحاالت 
اإلدمان للكحول واملخدرات، والتي يعتبرها 
اجلهلة من الفريقني «حرية شخصية ذاتية 
ال يبالي نتائجها الكارثيــة»!، رغم كثافة 
قوانني الدولة من ثواب للملتزم وعقاب بال 
واسطات للمستهتر لها وبها! وتواصال مع 
الفساد والرشاوى  ذلك، ضبط ومتابعات 
في تســليكات معامالت املرور بصفقات 
للمشاريع الكبيرة واملتوسطة واحملدودة! 
ووصفها لدى األشــرار بالشطارة وأنها 
جتارة لها ربح وخسارة رغم أنها ال ترضي 
اخلالق وال املخلوق! حصادها أرصدة تتعالى 
أرقامها احلرام ليــوم القيامة، نهايتها إما 
سجون مظلمة، داخلها مفقود وخارجها 
منبوذ، وال استقامة له ويظلم أهله الذين 
كان يشار لهم بالبنان، إنه نصف إنسان 

ملطخ بخيانة الذمم واألمان مهما كان! 
وشريحة أتعس بذلك امليدان من أقسم 
بــاهللا وكتابه وولي أمــره وتلوث بإغراء 
وإغراق منصبه ووظيفته وســمعته بأنه 
راش أومرتش، والعياذ باهللا، ونهاية مطافه 
سواد صحيفته عبر القانون وعصيان خالقه 

ال تبشروه خيرا بكثرتهم هذه األزمان!
من كل ما مضى بتجربة األوطان تأكل 
أطرافها كما تأكل النار احلطب، وتهرم الدولة 
كما هو حال أبدان اإلنسان، نهايتها ما لم 
املوت  تتسارع عالجها وتعديل أوضاعها 
احملقق ختامها الدفان! تدبروها يرحمكم اهللا.

ال تــزال اجلائحة تتمــدد وتعصف 
بالبشــرية في كل أبعادها اإلنســانية، 
فيروس كورونا املدمر أصبح يهدد الناس 
بعقد وأمراض نفسية جديدة بعدما أسهم 
في توقيف عجلــة االقتصاد والتجارة 
آمــال وطموحات املشــاريع  وحتطيم 
الصغيرة واملتوسطة، وقد قررت احلكومة 
جتديد احلظر اجلزئي ابتداء من الساعة 
لغاية اخلامسة صباحا،  اخلامسة مساء 
وذلك ضمن استراتيجيتها ملواجهة آثار 
اجلائحة، وذلك ابتداء من األحد املوافق ٧ 
مارس ٢٠٢١، مع إقرار إجراءات احترازية 
جديدة كلها شــكلت عالمات استفهام 
للشارع الكويتي الذي أجمع على وجود 
خلل في تلك القرارات، فكيف يعقل أن 
يفرض احلظر وتفتح النوادي الرياضية 
وصالونات احلالقة بالتزامن مع ارتفاع 
احلاالت؟ وكيف يقــرر إغالق احلدائق 
العامة فــي حني تفتح الصاالت واملراكز 
املغلقة؟ وما الغرض مــن إقرار احلظر 
إذا لم تطبق اإلجراءات االحترازية بقوة 
القانون؟ كما أن هذا احلظر سوف يفتح 
املجال لتســاؤالت عديدة حول مصير 

األنشطة في ظل االنغالق؟
منذ أن أعلنت احلكومة مساء اخلميس 
عــن إجراءاتها اجلديــدة، واملواطنون 
الكويتيون ال يزالون يعبرون عن سخطهم 
في وسائل التواصل االجتماعي منددين 
عبر العديد من «الهاشتاقات» عن امتعاضهم 
من احلظر واجلدوى منه، وكيف السبيل 
إلى تقليل عدد احلاالت بهذا اإلجراء! نعلم 
جيدا أن النفوس تعبت من االنغالق واحلظر 
وإغالق املطار والقيود الصارمة على العديد 
من األنشطة والقطاعات، والسؤال املطروح: 
هل هناك مجال الستثناء من طعموا وأخذوا 

املناعة الالزمة ضد كورونا؟
ال نعلم اجلدوى من كل هذه اإلجراءات 
والقيــود وال جدواها وأثرهــا، وللعلم 
فالصحة النفسية ال تقل أهمية عن الصحة 
العضوية، بل تعتبر أشد منها في األهمية، 
فهي املسؤولة عن التوازن في احلياة فإما 
اإلقبال عليها وإما اإلصابة باالكتئاب، لذلك 
ال يجب أن يكون احلظر اجلزئي هو احلل 
على املدى الطويل فهو كما يتسبب في 
خسارة املشاريع والتجارة واالقتصاد 
فأثره أقوى وأكبر عل النفوس البشرية.

واهللا من وراء القصد.

في الصميم

الشيخ
د.باسل الصباح 

بطل قومي
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

التدابير الوقائية ولكن بالتأكيد هنالك من يخالف القرارات إما جلهلهم أو 
االستهانة بالظروف االستثنائية وبتعمد ولم يجدوا لهم رادعا من عدم 
االلتزام بارتداء الكمامات أو إجراء التجمعات واملناســبات رغم تشكيل 
جلنة ملتابعة تنفيذ االشتراطات الصحية التي لم نشهدها إال على بعض 

احملالت واملجمعات التجارية. 
عندما تشاهد احلكومة زيادة حاالت اإلصابة وحاالت الوفيات وزيادة 
في نسبة إشغال غرف العناية املركزة يجب أن يقابل ذلك املبررات املقنعة، 
ال أن تخرج لنا فقط لتعلن عن وجوب االلتزام والتقيد باالشــتراطات 
الصحية، فتذكر على سبيل املثال لقد اتخذنا قرارا سابقا بإغالق األندية 

يقول املفكر والفيلسوف السياســي ميكافيلي مؤلف كتاب األمير 
«الغاية تبرر الوســيلة»، ومر علينا اآلن عام كامل والسلطات الصحية 
تتخــذ قرارات متعددة ال جند لها تفســيرا أحيانا في تعاملها مع أزمة 
كورونا، فهل هنا استقرار ومصلحة الدولة تبرر اتخاذ أي قرارات حتى 

لو لم تكن مقنعة؟
التأييد الشــعبي املطلق ألداء السلطات الصحية املعنية بقانون رقم 
٨ لســنة ١٩٦٩ باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية جاء 
بصالحيات استثنائية لوزير الصحة باحلظر ومنع التجول وعزل املناطق 
والتطعيــم اإلجباري ومعاونة وزارة الداخلية لفرض هيبة القانون ملنع 
الوباء، وتفشــي وباء كورونا يخضع لها، حيث كانت اخلطوات األولى 
كـ«القشة» التي متســكنا بها ووثقنا بكل اجلهود التي نشاهدها بكافة 
املراحل التي أعلنتها احلكومة رسميا ومن تدرج للحد من انتشار الوباء 

والسيطرة عليه حتى الوصول إلى مرحلة احلياة الطبيعية.
ولكن بعد مرور سنة كاملة وإصدار العديد من القرارات التي أعطت 
الكثير من املؤشرات القابلة للقياس وأثارت الرأي العام وسببت تراجعا 
لتأييد ما تتخذه السلطات الصحية من فرض حظر جزئي أو كلي ومنع 
أنشطة والسماح ألخرى واختالف إجراءات التعامل مع القادمني للكويت 
مــن اخلارج أو منعهم وتباين إجراءات احلجر كذلك مع املواطنني أيضا 
واستثناء حاالت أخرى، وإغالق ستاد جابر إلجراء املسحات وعدم توافر 

مواعيد مبا تبقى من مراكز أخرى للفحص.
تقبل الناس في البداية حجر حريتهم وااللتزام بالبقاء باملنزل واتخاذ 

الصحية وصالونات احلالق ورغم ذلك لم تقل األرقام لذلك نتراجع عن 
القرار ونعوض املتضررين من إغالق أنشطتهم. 

الشــفافية أيضا مطلوبة بإعالن عدد املصابــني وإيضاح إذا كانوا 
مواطنني مثال مجموعة مصابة بسبب جتمع عائلي أو مناسبة أو موظفني 
في مكان العمل، ليطلع املجتمع على مكامن اخللل والســبب في زيادة 
اإلصابات كما كانت تفعل السلطات الصحية في بداية األزمة من تقسيم 
اجلنسيات واملناطق ومصدر كل إصابة قادمة من خارج البالد او الداخل 
واملخالطني لها، لذلك كانت نســبة الثقة والرضا عن التعامل مع األزمة 

وقرارات السلطات الصحية أعلى بكثير من الوقت احلاضر. 
نعم كل دول العالم تتعامل مع نفس اجلائحة والظروف مبجتمعات 
مختلفة، وشاهدنا كثيرا من االعتراضات الشعبية على قرارات احلظر 
واملنع فيها ولكن في النهاية التعامل العلمي باألرقام واحلقائق بالقرارات 
املدروسة من كافة اجلوانب كفيل بامتصاص الغضب وأكثر إقناعا بإعالن 

احلقائق على تقليص أثر الوباء وصحة القرارات من عدمه.
أمتنى أال تكون بعض القرارات سياسية أو حلوال للمشاكل االقتصادية 

على حساب املخاطرة باألزمة الصحية. 
٭ باملختصر: من اخلطأ أن تتعامل مع املشاكل بنفس األسلوب واخلطوات 

وتنتظر نتائج مختلفة فتصبح كل الطرق تؤدي إلى كورونا. 
٭ رسالة: إلى اجليش األبيض من الكوادر الطبية لكم كل الشكر والتقدير 
جلهودكم املتواصلة لعام كامل حفاظا على سالمتنا وأرواحنا دون راحة، 

دمتم بخير.

هنا الكويت

كل الطرق 
تؤدي

إلى كورونا!
جاسم احلمر

وفضلها، فكانت هذه الرحلة راحة 
بال ولقاء رباني عظيم وعلم أخذه 
النبي مباشرة من ربه، فعاد ژ من 
هذه الرحلة منفتح السريرة داعيا 

الى احلق وصراط مستقيم.
تاريخاً  إن هذه احلادثة ليست 
يسطر للمهتمني به بل سيرة عطرة 
لنبي الرحمة يعتبر منها املسلمني 
وغيرهــم من قــدرة اهللا وعظم 
خلقه، كما يســتفيد املسلم وهو 
يقرؤها بثبــات اميانه ومصداقية 
عمله ومعرفة صبــره وقربه هللا 
عز وجل، فال يفوتنا أن نعيش مع 
حادثة االسراء واملعراج بكل فصولها 
ومعانيها ونأخذ من معينها الصافي 

قوة االميان وحبنا هللا ورسوله.

فتكونوا قد مهدمت الطريق ألدواتكم 
البرملانية.

٭ نقطة أخيرة:  أسوأ وقت في تاريخ 
البشــرية، ألن تكون وزيرا للصحة 
في أي بلد فــي العالم في منتصف 
هذا الوباء اخلبيث،  لكنك تســتطيع 
أن تصبح بطال قوميا إذا قدت بلدك 

ألقل األضرار منه.
 مؤمتر صحافي تعلن فيه وصول 
٥ ماليني جرعة من اللقاح ولن يتحرك 
أي بني آدم في أي اجتاه في هذا البلد 

ما لم يقم بالتطعيم.
القانون رقم ٨ لســنة ١٩٦٩ جاء 
فيه: «لوزير الصحة العامة أن يصدر 
قرارا بالتطعيم اإلجباري لوقاية جميع 
الســكان من أي «مرض ســاري». 
ويستعان بأفراد الشرطة إذا اقتضت 

الضرورة لذلك».
اعقلها وتوكل يا شــيخ باسل، 
وأخرجنا من هــذا النفق الذي طال 

بقاؤنا فيه.

والتقــى ببعض األنبيــاء، واطلع 
على اجلنة والنار الى ان وصل الى 
سدرة املنتهى في مكان لم يصل اليه 
مخلوق، فكتبت الصلوات اخلمس 

الستجواب وزير الصحة طلب اجتماع 
عاجل معه في جلنة الشؤون الصحية 
البرملانية والدعوة مفتوحة لكل باقي 
النواب وجعل االجتماع منقوال على 
الهواء مباشــرة لكافة أبناء الشعب، 
واطرحوا حججكم وهو يرد عليكم 
بحججه ليتبــني اخليط األبيض من 
األسود، فإما أن يقنعكم أو تشهدون 
الشعب على عدم كفاية حججه وردوده 

ضيق وغسل جبريل جوفه من كل 
شر ومأله حكمة وإميانا ثم أخذه 
بهذه الرحلة العجيبة وأراه معجزة 
الســماوات واألرض  اخلالق في 

أكمل وجــه. الهدف من هذه املقدمة 
أن املنصب الوزاري ليس مطمعا وال 
هو مكسب لطبيب في مقام ومكانة 
الشيخ د.باسل الصباح بالعكس هو 
جهد كبير نفسيا وبدنيا خاصة وأنت 
تشاهد الكل حتولوا خلبراء في الطب 
والڤيروسات يفتون وينتقدون كل 

أمر أو إجراء لوزارة الصحة.
وكان األولى بالنواب الذين تسابقوا 

حادثة اإلســراء واملعراج التي 
يصادف ذكراها هذا األسبوع هي 
حادثة وقعت في حياة الرسول ژ، 
فهي ليست عيدا يفرح به املسلمون 
وال تاريخا قدسيا في اإلسالم، امنا 
هــو عبرة ملن كان له قلب أو ألقى 
العبر  السمع وهو شهيد، بها من 
والعجب ما أثلج اهللا به قلب النبي 

ژ.
وقعت هذه املعجزة في السنة 
العاشرة من بعثة النبي عليه افضل 
الصالة والسالم بعد ما عانى النبي 
من سنوات عجاف تخللها حصار 
قريش وموت عمه ابي طالب وزوجته 
خديجة رضي اهللا عنها وطرده من 
الطائف، فطّهر الرحمن قلبه من كل 

الطبيب في أي تخصص عندما 
يصل إلى مرحلة االستشاري تكون 
حياته املادية رغيدة حيث يصل راتبه 
إلى ٥٠٠٠ دينار وكذلك تخف ساعات 
عمله وتصبح أكثر مرونة مع ساعات 
أقل، يعني حياة جميلة ومريحة، هذه 
بالضبط احلياة التي يستطيع وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح الرجوع 
لها ثاني يوم فور تقدميه اســتقالته 

من الوزارة.
طيب ما الذي يجعله يتحمل كل هذا 
الضغط النفسي واإلعالمي والبرملاني 
بل واإلعالمي ٢٤ ساعة وسبعة أيام 

في األسبوع؟!
برأيي الشخصي السبب هو حبه 
للكويت وطاعة ولي األمر، فبقاؤه في 
كرسي الصحة هو رغبة وطلب من 
ســمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد الذي وضع ثقته فيه وسلمه 
امللف الصحي بالكامل ووفر له الدعم 
ليــؤدي عمله على  الكامل  والغطاء 

كما يجب أن نلمس دعم الشباب 
وأصحــاب املشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة الذين أصبحوا يشكلون 
الكويت  أبناء  شريحة واســعة من 
الطموحــني الذين اختــاروا العمل 
واملغامرة بعيدا عن العمل احلكومي 
وما فيه من ضمانات واســتقرار، 
واليوم وبعد مــا عانوه خالل أزمة 
«كورونا» على اجلميع الوقوف معهم 
ومساندتهم لعدم خسارة مشاريعهم 
املتنوعة ومستقبلهم وليكونوا قدوة 

لغيرهم من شبابنا.
الســادة الــوزراء.. لقــد نلتم 
ثقة صاحب الســمو وأديتم اليمني 
الدستورية أمام سموه، وقدمتم التعهد 
بالعمل كفريق واحد، وبالتعاون بني 
للدستور والقانون  السلطتني وفقا 
ومبا يخدم الكويت، فهل سنرى ذلك 

أو نلمسه على أرض الواقع؟
 ونقول لكم جميعا: هذا ما يتمناه 
جميع املواطنني، فكونوا أهال للثقة 
وابتعدوا عن املصالح اآلنية، واتقوا 
اهللا في أعمالكم وقراراتكم، واخدموا 

شعب الكويت الوفي.

موضوعيا لهــا بعيدا عن التخويف 
والترهيب من املستقبل.

أمــام حكومتنا اجلديــدة مهام 
ثقة  كبيرة وفرص كثيرة لكســب 
املواطنني، اقتصاديا وماليا وتعليميا، 
وفي مجاالت الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة ومشاريع الطرق واإلسكان 
والزراعــة والصناعــة والنهوض 
مبســتويات دعم الشباب ومكافحة 
الفساد، والتوظيف ورفع املستوى 
املعيشــي واالجتماعي للناس بعيدا 

عن اإلضرار بهم.

هو الضحيــة وتأخر التنمية وتأثر 
أعمارهم  الوطن على اختالف  أبناء 
ومستوياتهم سلبا وبشكل مخيف، 
خصوصا بعد الذي نسمعه ونشاهده 
من تصاريح سوداوية مليئة باإلحباط 
واليأس كالعجز عــن دفع الرواتب 
إلى صندوق األجيال، وما  واللجوء 
نلمســه من ضرائب مباشرة وغير 
مباشرة وارتفاع غير مبرر ألسعار 
الكثير من السلع، ووجود االحتكار في 
الكثير من املواد وغير ذلك من األمور 
التي يتمنى املواطن أن يلمس عالجا 

حظيت احلكومة اجلديدة برئاسة 
سمو الشيخ صباح اخلالد بثقة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وأدى أعضاؤها القسم أمام سموه، 
لتخرج إلينا هذه التشكيلة مبا صاحبها 
من تغييرات واستحداث حلقائب وزارية 
جديدة لعل أهمها فصل «التربية» عن 
«التعليم العالي»، ووزارتني جديدتني 
هما «شــؤون النزاهة» و«شــؤون 
املعلومات»  االتصاالت وتكنولوجيا 
وما طالها أيضا من تغيير للمسميات 
التي نرجو أن تكون في مكانها وأن 

حتقق الغايات املرجوة منها.
ومهما يكن عدد الوزارات والوزراء 
وما حتمله من أسماء،ع إال أن العمل 
واإلجناز هو ما ينتظره املواطنون، 
فقد تعب النــاس من غياب التعاون 
بني الســلطتني وما وصلنا إليه من 
أوضاع ســيئة ومترهلة في معظم 
املجــاالت، والتي تردهــا احلكومة 
إلى عــدم التعاون النيابي، ويصفها 
النواب بالفشــل احلكومي تارة أو 
بسبب الفســاد في بعض الوزارات 
أو اجلهات، وفي النهاية يكون املواطن 
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نريد إجنازات 

حقيقية
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اإلسراء 
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mqarawi@hotmail.comد.مطلق راشد القراوي تسعى نســاء الكويت حلل الكثير من املشاكل 
التي تواجههن في مسيرتهن باحلياة احلديثة، وتقع 
على عاتقنا كرجال مسؤولية اإلصغاء لهن والوقوف 

بجانبهن. 
وقد يستغرق األمر وقتا ملواجهة العديد من هذه 
التحديات املتجذرة، لكننــي أتطلع بتفاؤل لنجاح 

أخواتنا في جميع مساعيهن. 
وفي عالم األعمال الذي عايشته نادرا ما جند غير 
الرجال على طاوالت صنع القرار، وهذا بالرغم من أننا 
ندرك جميعا مدى التفوق العلمي للنساء في الكويت 
والعالم العربي بشكل عام. واحلملة التي قامت بها 
مؤخرا النساء على وسائل التواصل االجتماعي سلطت 
الضوء على تنوع ومتيز تخصصاتهن وإجنازاتهن. 
فأصبح واقعا ال ميكن إغفاله. وعلى مر السنني أثبتت 
املرأة بتوليها للمناصب اإلدارية بأنها أضافت قيمة 
عملية ناجحة ومتميزة. حيث أظهرت الدراســات 
امليدانية أنها أكثر وعيا وإحساسا بالقضايا والشؤون 
االجتماعيــة جلميع أصحاب املصلحة مما أدى إلى 

حتسني مستوى واستقرار العمل. 
ومن الدراسات التي أجريت قام بها أكادمييون 
من جامعة والية أيوا دراسة على ٨٣٩ شركة مدرجة 
في البورصة في الصني، وكانت الرســالة واضحة 
مفادها أن «التنوع بني اجلنسني في مجلس اإلدارة 
له تأثير هام وإيجابي على أداء املسؤولية االجتماعية 
للشركات». كما ورد تأكيد لهذا الرأي في دراسة من 
فرنسا، متت تغطيتها مجلة «أخالقيات العمل» والتي 
ذكــرت أن التنوع في القيم واخلبرات التي جتلبها 
النساء إلى مجالس اإلدارة تفيد في منو املؤسسات. 
وفي ندوة عبر اإلنترنت حول التنوع بني اجلنسني، 
استضافتها ناسداك وبيت التمويل السويدي أوضحت 
الرئيســة واملديرة التنفيذية لبورصة ناسداك أن 
الرأسمالية املستدامة يجب أن تشمل اجلميع وتعمل 
من أجل اجلميع في مجتمع متنوع. وعبرت إحدى 
أعضاء اللجنة فيفيكا هيردمان-رايربيرج عن أهمية 
املجالس املتنوعة بني اجلنسني لالستفادة من اخللفيات 
املتعددة والكفاءات املختلفة التي ميكن أن تؤدي إلى 
حتقيق أهداف طويلة املدى. وسلطت عضوة أخرى 
في اللجنة جولي تيجالند من EY الضوء على أهمية 
إشــراك النساء في مناصب صنع القرار ومناصب 
اإلدارة الوســطى وليس فقط في مجالس اإلدارة. 
من أهم النتائج املستفادة من الندوة والتي ميكننا 
تنفيذها بسهولة هنا في الكويت عندما قالت سيلينا 
ميلستام من شركة إريكســون «ميكن أن يحدث 
التغيير بني ليلة وضحاها، إذا كانت هناك حوافز». 
فأوروبا رائدة في التنوع بني اجلنسني، ووفقا 
لسبنسر وســتيوارت، متتلك فرنسا أعلى نسبة 
من الشــركات التي تضم نساء في مجالس إدارتها 
٤٧٪. تليها النرويج ٤٣٪ والسويد ٣٩٪ وإيطاليا ٣٥٪، 
واألرقام التزال تتزايد منذ عام ٢٠١٦. ووفقا ملؤشر 
٢٠١٩ MSCI، فإن ١٪ فقط من الشــركات األميركية 
املدرجة في املؤشر لم يكن لديها أي امرأة ممثلة في 
مجالس إدارتها. ومع ذلك، فإن بعض الدول العربية 
املدرجة في القائمة لم يكن لديها حتى امرأة واحدة 

في مجالس إدارة أكثر من ٩٣٪ من شركاتها.
أما في الكويت فغالبية الشركات مملوكة من قبل 
العوائل، ولألســف فإن هذه الشركات في أكثرها 
أيضا ليســت شاملة على توظيف اإلناث من أفراد 
أسرتها في املناصب املؤثرة. مع أن إشراك النساء 
في مجالس اإلدارة ســيجعلها أكثر إنصافا وعدال 

جلميع أفراد العائلة. 
وميكن القول أيضا إن املرأة ستضمن أن قيمة 
الشركة ال تكمن فقط في جناحها املالي ولكن أيضا 
في مسؤوليتها جتاه املجتمع ككل، ولو نظرنا للنجاح 
الذي أحرزته بعض الدول التي تترأســها النســاء 
وخصوصا فــي التعامل مع األزمات جند أن املرأة 
قادت بكل حكمة ونزاهة ومرونة ورحمة، ومثال لذلك 
تعاملهن األخير مع جائحة ١٩-COVID في نيوزيلندا 

وتايوان وفنلندا والنرويج وغيرها. 
وفي الكويــت لن يكون من الصعب زيادة عدد 
النساء في املناصب القيادية، فبالتأكيد ليس لدينا 
نقص من املرشــحات املؤهالت، ومن أجل كســر 
احلواجز، سيكون من املنطقي تخصيص كوتا على 

املدى القصير. 
هذا ليس مفهوم مستجد فقد أدخلت العديد من 
البلدان البنود اإللزامية للشركات بتعيني امرأة واحدة 
أو أكثر في مجالس اإلدارة منذ عام ١٩٩٩. كما هو 
موضح في مؤشر MSCI، تتطلب والية كاليفورنيا 
في الواليات املتحدة األميركية وجود امرأتني على 

األقل في مجالس اإلدارة. 
أما الوضع في فرنسا فقد جتاوزت احلد األدنى 

ملتطلبات متثيل املرأة في املجالس.
وفي منطقتنا العربية فإن اإلمارات العربية املتحدة 
تتطلب وجود عضو واحد على األقل من النســاء 

اعتبارا من عام ٢٠١٢.
بينما كنت أكتب هذا املقال، أعلن أن املجالس التي 
ال تشرك النســاء «All Male Board» انقرضت في 
شركات FTSE في اململكة املتحدة وذلك بعد تعيني 

امرأة ملجلس آستون مارتن هذا العام. 
مجالس اإلدارة فيما يقارب ثلث من شركات الـ١٠٠ 
FTSE تشارك بها النساء بنسبة الـ٤٠٪. وفي إحدى 
الشركات فالنساء تشكل ٦٠٪ من أعضاء املجلس. 
آمل أن نرى املزيد من النســاء في مجالس اإلدارة 
وفي املناصب القيادية في الفترة املقبلة في الكويت. 
بعيدا عن التحديات العديدة التي يواجهونها، ميكن 

حل هذا التحدي بسهولة وبجرة قلم.

رأي

مجالس اإلدارة 
مع النساء أجنح

بقلم: مساعد نوري الصالح
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اخليار األوحد

الفريق م.طارق حمادة 

رغم دعوات وزارة الصحة ومجلس 
الوزراء إلى االلتزام باالشتراطات الصحية 
والتي تهدف إلى سالمتنا وسالمة املجتمع 
بأسره، إال أن تلك الدعوات لم تلق أذانا 
مصغية حيث ارتفعت معدالت اإلصابات 
بشــكل مقلق وأرقام مخيفة ومفزعة، 
وجتــاوزت اإلصابــات ١٧٠٠ ما جعل 
احلكومة ال جتد إال خيارا وحيدا أمامها 
وهو فرض احلظر اجلزئي من اخلامسة 
مساء حتى اخلامسة فجرا، وهذا القرار له 
آثار وكلفة كبيرة اقتصاديا، ولكن كعادة 
دولة اإلنســانية فإنها تعلي من مكانة 

اإلنسان وتقدم صحته على ما عداها.
وزارة الداخلية كعهدنا بها قامت مبا 
يجب أن تقوم به، انطالقا من مسؤوليتها 
ودورها املهم في تفعيل احلظر مبا يحقق 
األهداف املرجوة، وترأس وزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي اجتماعا للجنة الدفاع 
الداخلية  املدني، بحضور وكيل وزارة 
الفريــق عصام النهــام للوقوف على 
االســتعداد واجلاهزية، وقــام الوزير 
بإصدار تعليمات بتكريس كل اإلمكانيات 
تزايد عدد  البشرية والصحية ملواجهة 
اإلصابات بڤيروس كورونا، وحث معاليه 
علــى أهمية تفعيل اخلطــط التوعوية 
واإلرشادية لتوجيه املواطنني واملقيمني 
ودحض الشائعات وتفنيد األخبار الكاذبة 
عبر وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة 
الرســمية  املواقع  واملرئية ومن خالل 

للجهات احلكومية.
ومع بدء احلظر امــس، فإن وزارة 
الداخلية، وبحكم ما متلكه من خبرات، 
قادرة على تطبيقه بشكل دقيق وصارم، 

وسيعمل جميع إخواني من قادة وضباط 
وضباط صف في كل قطاعات الوزارة 
كرجــل واحد، وهو أمــر ليس بغريب 
عليهم، وما شــاهدناه قبل أشهر يؤكد 
ذلك، الســؤال الذي يطرح نفسه، ماذا 
نحن فاعلون؟ فالدولة قامت مبا يجب 
أن تفعله وتبقى املسؤولية األهم ملقاة 
علينا جميعا مواطنني ومقيمني بأن نسهم 
في جناح املســاعي خلفض األعداد من 
التباعد االجتماعي وعدم تنظيم  خالل 

أي جتمعات حتت أي ظرف.
جنــاح احلكومة في توفيــر اللقاح 
يســهم في زيادة الشرائح التي تلقته، 
وبإذن اهللا جتاوز هذه املرحلة احلرجة لن 
يستغرق الكثير، ونحتاج فقط للتكاتف 
لتجاوزها، وأدعــو جميع األوفياء لهذا 
العظمى، لاللتزام  الغالبية  الوطن، وهم 
واالبتعاد وعدم تنظيم جتمعات، وعلى 
«الداخلية» وبقية األجهزة املعاونة اتباع 
كل اإلجراءات القانونية مع املتجاوزين، 
وكفى ما فقدنا من أحباء بسبب تقصير 
وســوء تقدير، واهللا املوفق، وأن يعيد 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
إلى وطنه ساملا معافى، ويحفظ ديرتنا 

من كل شر.
آخر الكالم: أبارك لســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد وأعضاء 
حكومته كل باســمه على الثقة الغالية 
التي نالوها من حضرة صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، وأمتنى لهم التوفيق وأن تقدم 
لهم السلطة التشريعية يد التعاون حتى 

تتحقق تطلعات وآمال املواطنني.

٣٧٩٤٠ مخالفة وضبط ١١٥ حدثًا وإحالة ٧٩ للنظارة
سعود عبدالعزيز

واصل قطاع املرور والذي 
يرأســه اللواء جمال الصايغ 
حمالته الراميــة الى مالحقة 
وضبــط املخالفــني لقواعــد 
املــرور وأســفرت  وقانــون 
احلمــالت خــالل الفتــرة من 
السابع والعشرين من فبراير 
املاضــي وحتى يــوم اجلمعة 
املاضي املوافــق ٥ مارس عن 
حترير ٣٧٩٤٠ مخالفة متنوعة، 
وخــالل تلك احلمــالت جرى 
حتويل ٧٩ مخالفا الى نظارة 
املرور وضبط ١١٥ حدثا لقيادة 
مركبات بدون رخصة ســوق 
وهــي أعلى حصيلة ســجلها 
القطــاع حتى اآلن وإحالة ١٨١ 

حليازة مخدرات.
وحــول دور إدارات املرور 
في اإلحصائيــة اجلديدة قال 
مصدر أمني ان إدارة العمليات 
حررت ٩٧٣٩ مخالفة وأحالت 
١٠٥ مركبــات ودراجــة نارية 
إلــى كراج احلجز، كما أحالت 
٢١ مخالفــا الى نظــارة املرور 
وضبط ١٥ حدثا لقيادة مركبات 
بدون رخصة ســوق وأرفقت 
الــى جانــب ٧  ٥ مطلوبــني، 
مركبــات مطلوبــة وإحالــة 
قضيــة مخدرات الــى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات. أما 
رجال مرور العاصمة فقاموا 
بتحرير ٥٢٣٤ مخالفة وأحالوا 
٥ مخالفــني الى نظارة املرور 
وإلى مرور حولي، حيث حرر 

وأحالوا ٨ مخالفني الى نظارة 
املــرور، كما أحالوا ٣ مركبات 
الى كراج احلجز وضبطية الى 
مكافحة املخدرات. وبالنسبة 
لرجال مــرور اجلهــراء، فقد 
حرروا ٤٥٢٠ مخالفة وأحالوا 
٢٤ مركبــة لكراج احلجز و١٧ 
مخالفني للنظارة وضبطوا ٧٨ 
حدثا وأحالــوا ١٧ إلى نظارة 

املرور وضبطوا مطلوبني.
وبالنســبة لرجــال مرور 
مبــارك الكبيــر، فقــد حرروا 
١٧٥٩ مخالفة وأحالوا مخالفني 
للنظارة وضبطــوا ٧ أحداث 
وقــام رجــال املهــام بتحرير 
١٠٧١ مخالفــة وضبطوا حدثا 
ومطلوبــني وأحالوا مركبتني 

الى كراج احلجز.

منتسبوه خالل األسبوع الفائت 
٦٢١١ مخالفة وأحالوا إلى كراج 
احلجــز ٤٠ مركبــة وضبطوا 
حدثني بال رخصة ومطلوبني 
وأحالوا ٣ مخالفني الى النظارة، 
كما ضبطوا ٣ مركبات مطلوبة 
علــى ذمة قضية خيانة أمانة 
«مركبة مستأجرة دون أن يتم 
دفــع قيمة اإليجــار وأيضا ٤ 
مطلوبني. وفي نطاق محافظة 
الفروانية، جرى حترير ٤٣١٩ 
مخالفة وإحالة ٢٢ إلى نظارة 
املرور ملخالفتهم قواعد السير 
وإحالة ٥ مركبــات الى كراج 
احلجز ملخالفة اشتراطات األمن 
والســالمة. وبالنسبة لرجال 
مرور أمن األحمدي، فقد حرروا 
٤٣١٩ مخالفة وضبطوا ٣ أحداث 

في حمالت مرورية من ٢٧ فبراير حتى ٥ مارس ٢٠٢١
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مركبة ودراجة إلى كراج احلجز 
وضبط ١٦ مطلوبا إما ألحكام 
قضائيــة او جلهــات حتقيق 
الى جانب إحالة شخصني إلى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 

جزائري في قوائم املنصوب عليهم بخدعة «حتديث البيانات»
عبداهللا قنيص

بعــد هــدوء إلــى حــد ما 
في قضايــا النصب بتحديث 
التــي  البنكيــة،  البيانــات 
ســبق أن نشــرت «األنبــاء» 
عددا منهــا، ورغم حتذيرات 
وزارة الداخلية من عصابات 
متخصصة بسرقة األرصدة 
البنكيــة بخدعــة حتديــث 
البيانات البنكية وحتذيرات 
البنوك املواطنــني واملقيمني 
ودعوتها إلى عدم االستجابة 
لهذه الرسائل واالتصاالت التي 
ترد على هواتفهم النقالة، رغم 
كل ذلك، إال أن وافدا جزائريا 
دخل قوائم املجني عليهم أو 
املنصوب عليهــم في قضايا 
حتديــث البيانــات البنكيــة 
وحتول رصيــده البنكي من 
٢٠٠٠ دينــار إلــى صفــر في 

مواليــد ١٩٧٨ تقــدم الى أحد 
مخافر محافظة حولي ببالغ 
ذكر فيه أنه تلقى رسالة نصية 
على هاتفه النقال جاء فيها: 
لقد مت حظــر بطاقة الصرف 
اآللــي اخلاصة بــك، ويرجى 
االتصــال برقم نقــال محلي 

.«........»

بي تصلني رسالة من البنك 
الذي أتعامل معــه تفيد بأن 
رصيدي صفر دينــار، وأنه 

مت خصم ٢٠٠٠ دينار.
وأردف الوافد: سارعت الى 
االتصال بالبنــك فأكد لي أن 
هناك عملية أجريت إلكترونيا، 
وإنني ارتكبت خطأ جسيما 
بأن أعطيت بياناتي البنكية 

لعصابة متخصصة.
ميكــن  كان  إذا  وعمــا 
االستدالل على هوية اجلاني 
من خالل رقم الهاتف احمللي 
الذي قدمه الوافد في البالغ، 
قال املصدر: في الغالب األرقام 
التي تستخدم من قبل عصابات 
النصب ليســت مســتخدمة 
في الكويت، وانه عن طريق 
التكنولوجيا تســتطيع تلك 
العصابات اإليحاء بأنها أرقام 
محلية أو أرقام أرضية مزيفة.

الوافــد: بادرت  وأضــاف 
لالتصــال بالرقــم احمللــي 
الوارد بالرسالة، حيث أبلغني 
الطرف اآلخــر وهو يتحدث 
اللغة االجنليزية بأن بطاقتي 
حتتاج الــى حتديث بيانات، 
وعليــه زودته برقم البطاقة 
ومن ثم الرقم الســري، وإذا 

بعد تلقيه رسالة نصية حتّول رصيده من ٢٠٠٠ دينار إلى صفر

عملية بنكية واحدة، وخلص 
األمر إلى قضية حملت عنوان 
«تزويــر فــي محــرر بنكي» 
وجرت إحالــة ملف القضية 
الى نيابة الشؤون التجارية.
وحــول تفاصيــل قضية 
النصب اجلديدة، قال مصدر 
أمنــي إن وافــدا جزائريا من 

مواطن فقد اتزانه بفعل اخلمر فنام على السلم في غرناطة
مبارك التنيب

اضطر منــدوب صاحب عقار إلى 
االستعانة بعمليات وزارة الداخلية 
للتعامل مع مواطن شرب اخلمر بشكل 

مفرط فنام على سلم العقار.
وقال مصدر أمني إن عمليات وزارة 
الداخلية تلقت بالغا من وافد مصري 

يفيد بوجود شخص نائم على السلم، 
وعلى الفور انتقلت الى موقع البالغ 
في غرناطة دورية، وبســؤال املبلغ 
قال نه مندوب العقار، وباالنتقال الى 
حيــث يتواجد املبلغ عنــه تبني أنه 
مواطن من مواليد ١٩٧٠ وأنه في حالة 

سكر شديد.
هذا، ومت اقتياد املواطن الى مخفر 

شمال غرب الصليبخات واحتجز داخل 
النظارة الستكمال اإلجراءات.

من جهة أخرى، اقتيد شخص من 
غير محددي اجلنسية الى مخفر شرطة 
الصليبيــة متهيدا إلحالته إلى الطب 
الشرعي للوقوف على طبيعة املادة 
التي جعلته غير طبيعي وما إذا كانت 

هذه املادة مخدرة أم مسكرة.

وقال مصدر أمني لـ «األنباء»، إن 
دورية تابعة لنجدة اجلهراء شاهدت 
مركبة يابانية نحو الســاعة الثانية 
عشــرة مســاء في منطقة الصليبية 
قطعة ٣ تتعرج في الشارع العام ليتم 
توقيف قائدها وليتبني أن شــخصا 
من غير محددي اجلنســية في حالة 

غير طبيعية.

مشاجرة «نسايب» تخللها
 استخدام «مسدس» في أم الهيمان

سعود عبدالعزيز

احتجز مواطن في نظارة مخفر 
شــرطة أم الهيمــان على خلفية 
قضية حيازة سالح «ام صجمة» 
واســتخدامه في منطقة مأهولة، 

وأرفق في ملف القضية تقرير طبي 
ملواطن آخر كان طرفا في قضية 
الواقعة، وبحسب مصدر أمني فإن 
الداخلية عن  أبلغ عمليات  مواطنا 
الى منزله  قيام نسيبه باحلضور 
حلل خالف عائلي في  أم الهيمان، 

مشيرا الى ان الزائر ضربه وعاد 
أطلق طلقات من داخل ســيارته، 
وعليه انتقل إلى موقع البالغ رجال 
األمن وتبني صحة استخدام سالح 
أم صجمة ليتم ضبط املتهم والسالح 

من واقعة املشاجرة التي تخللها إطالق الناراملستخدم في الواقعة.

«سعر توصيلة» يتطور إلى سّب
وتبادل ضرب بني مواطنني وسائق

سعود عبدالعزيز

متسك سائق مصري بأن متضي إجراءات 
قضية في مسارها القضائي نظرا لتعرضه 
لضرب مبرح حســب ادعائه، فيما متسك 
مواطنان هما طرف الواقعة من جهة أخرى 
علــى أنهما تعرضا للضرب ومت تســجيل 
قضية في مخفر شرطة الشويخ حتت عنوان 

تبادل ضرب وسب وقذف.
واســتنادا الى مصدر أمنــي فإن بالغا 
ورد الى عمليات وزارة الداخلية عن وجود 
مشاجرة في منطقة الشويخ وعلى الفور 
توجهت إحــدى دوريات األمــن العام الى 

موقع البالغ وتبني ان املشاجرة بني سائق 
ومواطنني، حيث مت اقتياد أطراف املشاجرة 
الى مخفر شــرطة الشويخ، وذكر السائق 
انه توقف لشخصني في منطقة الصليبية 
وطلبا توصيلهما الى منطقة الشويخ ولدى 
وصولهما إلى املنطقة أبلغهما الســائق ان 
العداد يشير الى مبلغ معني وحينما حدث 
خالف تطور إلى تشــابك باأليدي وتبادل 

ضرب وسب.
وأضاف املصــدر: كان أطراف القضية 
على وشــك التصالح إال ان السائق متسك 
بتسجيل قضية ليتم إخطار احملقق والذي 
وجه بأن تسجل قضية وحتال للتحقيق.

انتحار بنغالي شنقًا بتنكر
وهندي بنحر نفسه

محمد اجلالهمة

أقدم وافد بنغالي على االنتحار بشنق 
نفســه داخل ســاحة ترابية. وقال مصدر 
امنــي ان الوافد، ويعمل علــى تنكر مياه، 
ربط حبــل بالتنكر وأنهى حياته شــنقا. 
وقد انتقل الى موقع البالغ عدد من رجال 
األمن واألدلة اجلنائية وجرى رفع اجلثة 

وتسجيل قضية انتحار.
على صعيــد آخر، أقدم وافد هندي من 

مواليد ١٩٩٤ مصرعه على االنتحار بنحر 
نفســه، حيث مت تسجيل قضية في مخفر 

شرطة العارضية.
وكانت عمليات وزارة الداخلية أبلغت 
عن حالة انتحار في إحدى شــركات املواد 
الغذائية في منطقــة العارضية احلرفية، 
ولدى وصول رجال األمن تبني ان املنتحر 
وافد هندي وقد اســتخدم سكينا في نحر 
نفسه، ومن املقرر فتح حتقيق واالستماع 
الى أصدقاء الوافد وشهود الواقعة ان وجدوا.
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فهد األمير: واجبنا دعم اجلهود املبذولة ملواجهة «كورونا»

عبداحلميد اخلطيب

أكد الفنان فهد عثمان األمير، رئيس فرقة اجلهراء 
للفنون الشعبية، ان جائحة كورونا أثرت بشكل كبير 
على نشاط الفرقة وجميع مناحي املجال الفني، نظرا 

لإلجراءات الصحية الوقائية التي تطبق في الكويت 
للحفــاظ على الناس واملجتمــع، وقال: حتية تقدير 
وإجالل لكل العاملــني في الصفوف األمامية والذين 
يضحون بأنفســهم من أجل السالمة العامة. وتابع: 
من واجبنا كفنانني دعم كل اجلهود املبذولة ملواجهة 

الوباء، فنحن جميعا جنود فداء للوطن، مســتدركا: 
فرقة اجلهراء للفنون الشعبية تواكب دائما األحداث 
في الديرة، وقدمنا العديد من املناسبات، وندعو اهللا 
ان تزول الغمة وتعود احلياة إلى طبيعتها في القريب 
العاجل، وتعود فرحة لقائنا وجتمعنا من دون خوف.

أكد أن فرقة اجلهراء تواكب دائماً األحداث في الديرة

فهد األمير يتوسط فرقة اجلهراء للفنون الشعبية فهد األمير

أسيل تكشف تأثير احلسد عليها.. 
وجلني تتعلم منها هذا الدرس!

القاهرة - خلود أبواملجد

أعــادت اإلعالمية جلني عمران 
نشــر مقطــع ڤيديــو مــن مقابلة 
شقيقتها أسيل خالل حلولها ضيفة 
علــى برنامــج «B My Guest» مع 
االعالمي بــالل العربي، وحتدثت 
خاللــه عــن تأثيــر أزمة احلســد 
عليهــا، وقالت اســيل عن بعض 
االشخاص احلاقدين وتأثير العني 
في حياتها: «في اشــخاص نحس 
كانوا يســتنزفون طاقتنا، كانوا 
حاســدين وعينهم على كل شيء، 
تعرفوا اشسوت، اشعملت، عن جد 
جاكي هذا الشغل، عن جد راح منك 
هذا الشغل، هذه العني بتتعبنا من 
غير ما نحس»، ووصفت نفســها 

بأنها شخصية متيل إلى االنطوائية نوعا ما، 
وتفضل أن تكون قريبة من عائلتها وأصدقائها 
احملدودين. وعلقت جلني على املقطع، قائلة: 
«كل شخص فينا بحياته مثل هالنوعية من 

الناس املؤذية واللي عينها في رزقتك وحياتك 
وكل همها كيف تأخذ منك وتســتغلك آلخر 
نفس.. بالنسبة لي احلل بسيط جدا وتعلمته 

من أسيل.. كرت خروج من حياتي».

ريهام حجاج .. «كل ما نفترق»
احتلت الفنانــة ريهام حجاج 
البوستر الرسمي األول ملسلسلها 
اجلديد «كل ما نفترق» املقرر عرضه 
مبوسم دراما رمضان املقبل، لتعيد 
لألذهــان الضجة التــي صاحبت 
الكشف عن أول بوستر ملسلسلها 
السابق «ملا كنا صغيرين»، حيث 
مت نشر صورة لها منفردة وبعدها 
مت نشر بوستر وهي تتقدم الفنان 
محمــود حميــدة والفنــان خالــد 
النبوي، ما أثار استياء عدد كبير 
مــن اجلمهور، وتدخلت الشــركة 
املنتجة وقامت بتعديل البوستر 

مبا يناسب مكانة النجمني.
أطلق البوستر الرسمي املنتج 
طــارق اجلناينــي، وظهــرت فيه 
ريهام منفردة، ومن املنتظر نشر 
بوســترات مماثلــة لبقية جنوم 
العمل: أحمد فهمي ورانيا يوسف 
وعمــرو عبداجلليــل وأينت عامر 
وسلوى خطاب ومحمد الشرنوبي 
وأحمد صيام، وبعدها يتم نشــر 

بوستر جماعي للمسلسل.
وفي الوقت نفسه كشفت ريهام حجاج عن 
اإلعالن التشويقي األول للمسلسل، وظهرت 
في بعض مشــاهده باملالبس الصعيدية مع 
جمــل خاطفة تؤكــد وفاتها ودفنهــا، بينما 
تظهر في مشــاهد أخــرى مبالبس عصرية، 

مع مشاهد ســريعة لنجوم العمل. ونشرت 
ريهــام اإلعــالن الترويجي عبر حســابها بـ 
«انستغرام»، وجتاهلت نشر البوستر الرسمي 
منعا للتعليقات املنتظرة، وعلقت: بسم اهللا 
الرحمن الرحيم.. توكلنا على اهللا.. وكل ما 

نفترق «رمضان ٢٠٢١».

بسمة وهبة.. «مرعوبة»!

أمل بوشوشة: لن أستكمل «النحات»

عبرت اإلعالمية بســمة وهبــة عن تخوفها 
من التطور التكنولوجي السريع، بعدما نشرت 
مقطــع فيديو لها وهي طفلة صغيرة مت إعداده 
باستخدام تقنيات جديدة، وأبدت رعبها من أن 
تتطور وسائل االتصال لتجد نفسها فجأة أمام 
شخصيتها وهي صغيرة، مؤكدة أنها ستعاتب 

نفسها وقتها بشدة على مرور العمر سريعا.
ونشــرت بسمة مقطع الفيديو عبر حسابها 
في «إنســتغرام» وعلقــت: «التكنولوجيا بقت 

مرعبة، أنا حاســة التكنولوجيــا اللي بعد كده 
أني هقابلنــي وأنا صغيرة ونتكلــم وأزعقلي، 
وأقولي أنتي كبرتي ليه يا بسمة ومفضلتيش 
صغيــرة»، وبعدها قامت بســمة بإعداد مقطع 
ڤيديو مماثــل لوالدتها وعلقت عليه: «حالوتك 
يــا امي، يا جمالك يا أجمــل ام بعيوني، بحبك 
وحشــتيني، تعالي مصر بقي، اهللا ال يحرمني 
منــك يا رب، وكل عيــد ام وانت طيبة وبصحة 

وفي حياتي».

القاهرة - محمد صالح

كشفت الفنانة أمل بوشوشة أنها لن تستكمل 
تصوير املوسم الثاني من مسلسل «النحات» الذي 
عرض منه خمس عشرة حلقة في رمضان املاضي 
نتيجة عدم استكمال تصويره بسبب وباء كورونا.
وقالــت أمل فــي حديــث لبرنامج «انســايدر 
بالعربــي»: ليس لدي فكرة عن اســتكمال العمل، 
وأعتقد أن املوضوع أصبح وراءنا، وأنا ال أريد أن 
أكمل اخلمس عشرة حلقة املتبقية ألني أصبحت 

في خطوة ومكان ثاني.
وأوضحت أمل أنها سعيدة جدا بترحيب جنوم 
سورية بها في أول أيام تصويرها مبسلسل «في 

وضح النهار» للمخرج سيف الدين سبيعي والذي 
تشــارك ببطولته إلى جانب باسم ياخور وسلوم 
حداد وميالد يوسف ونظلي الرواس، وقالت: سعيدة 
جدا ألنه بعد غياب عشر سنوات عن سورية عدت 
بهذا العمل الكبير، وســعيدة برؤية ميالد يوسف 
الذي جتمعني به عالقة صداقة وحققنا معا جناحا 
في مسلسل «جلسات نسائية» وأشكره على هذا 
الترحيب. وعن السبب الذي دفعها للمشاركة في 
هذا العمل قالت أمل: «النص شدني بشكل كبير وهو 
يغوص في أعماق ما يجري باملجتمعات العربية».

يشار إلى أن أمل تشارك أيضا ببطولة مسلسل 
«داون تاون» للمخرج زهير قنوع وتتصدى لبطولته 

برفقة النجم السوري سامر إسماعيل.

عام من الشلل املسرحي
مع استمرار إغالقه ومواصلة التعليم عن بعد في املعاهد املسرحية

د. خليفة الهاجري

الهاجري:
ضرورة تعويض  

قطاع املسرح

هاني النصار

النصار:
الدراسة عن بعد

ال جدوى منها

ٔاحمد املقلة

املقلة:
املسرح ال ميوت 

بل يبقى نابضًا 

د. خالد عبداللطيف رمضان

رمضان:
مسرح التلفزيون 

هو احلل

سماح جمال 

استمرت حالة اإلغالق للمسارح في الكويت نظرا 
لتبعات انتشــار مرض كوفيد - ١٩، ويعد القطاع 
الفني وحتديدا املسرحي من األنشطة التي لم يتح 
لها املجال لتعود إلى احلياة منذ توقفها، مما يرسم 
مؤشرات من اخلطورة املتصاعدة على مستقبل 
القطاع املسرحي ككل خاصه أنه من األنشطة التي 
حتظى برعاية ودعم مباشر من مؤسسات الدولة، 
ورغم مناشــدة بعض الفنانني وحترك أكادمييني 
ومهتمني بالشأن املســرحي ملطالبة اجلهات 
املختصة بإعادة فتح املسارح بدرجة تتناسب مع 
األوضاع الصحية في البالد، لكن كل تلك احملاوالت 
لم تر طريقها للنجاح مع استمرار الشلل املسرحي 
لنحو عام كامل. وهذه األوضاع طرحت إشكالية توقف 
النشاط املسرحي مع استمرار التعلم عن بعد في 
املعاهد الفنية املختصة بتخريج األجيال املسرحية 
والفنية اجلديدة وهي التي كانت قائمة منذ تأسيسها 
على اجلانب العملي واالحتكاك والتفاعل املباشر 

بني املعلم والطالب. 
«األنباء» طرحت هذه التســاؤالت على بعض 
األكادمييني واملخرجني فكانــت إجاباتهم في 

السطور التالية: 
في البداية، قــال أمني عام رابطة األدباء 
الكويتني د.خالد عبداللطيف رمضان: القضية 
ليست بالهينة، وهذا الوضع العام ينسحب 
على العالم وكوباء ال سوابق له على املجتمع 
الدولــي ولم تعرف خفاياه، وفي كل حلظة 
حتدث مستجدات تربك العالم، ومما ترتب 
عليه شلل النشــاط الثقافي والفني بشكل 
عام واملسرحي بشكل خاص، ولهذا ال نعلم 
متى ستفتح املسارح واملتاحف، وأعتقد ان 
املســرحيني من املمكن لهــم أن يلجأوا إلى 
مسرح التلفزيون وهو نوع من املسرح الذي 
نفتقــده وكان موجودا في جمهورية مصر 
العربية في فترة الســتينيات وكان يغذي 
التلفزيون بأعمال مســرحية تعرض على 
التلفزيــون وعرضت مجموعة من األعمال 
املسرحية اجليدة، وأعتقد أن الفرق املسرحية 
تســتطيع أن تقدم مســرحيات تتوافق مع 
الظروف من حيث عدد املمثلني وتكون رصيدا 
للحركة املسرحية، وتطل من خالل شاشة 
التلفزيون، وذلــك حتى ال تتوقف احلركة 

املسرحية.
وأضــاف قائال: أما الدراســة في املعاهد 
الفنية فبدال من توقف الدراسة فيها بشكل 
كامل جلأت إلى التعليم عن بعد، وهذا بالطبع 
أمر صعب، وستقل اخلبرات واملهارات لدى 
الطالب خاصة في املواد العملية مثل الديكور 
والتمثيل واإلخراج املســرحي، لكن شــيء 

أفضل من الشــيء، وحتى ال يتوقف تعليم 
الطــالب، ورمبا تكون املشــكلة فــي املواد 

النظرية أقل مقارنة باملواد العملية.
صورة موجعة

ومن جهته قال د.خليفة الهاجري: أرى أن 
إلغالق املسارح حاليا تأثيرا بصورة كبيرة 
ومباشرة على الفعل املسرحي إجماال وبصورة 
موجعة تدعونا إلــى التوقف والتفكير في 
إيجاد حلول مبتكرة وناجحة تتناغم والوضع 
الصحي احلالي. وألن املسرح فعل اجتماعي 
ثقافي يحدث فيه التقاء الناس مبكان وحيز 
واحد، لذا تعمد كثير من احلكومات والسلطات 
الى إيقافه باملطلق. وتابع قائال: الوضع احلالي 
إذا ذهب في األمد القصير فســتكون فرصة 
جيدة لترتيب أوراق اإلنتاج املسرحي النوعي 
وإعــادة النظــر في نضج بعــض التجارب 
املسرحية احمللية، كما ستكون فرصة لتكثيف 
العمل على تطويــر وبناء املهارات الفردية 
للعاملني باملســرح عبر االطالع املعرفي أو 
االنضمام إلى الورش املتاحة عبر األونالين 

في جميع تخصصات وفنون املسرح.
وتابــع حديثه: أما فيما يخص املســرح 
اخلاص الذي يســتنزف ماليا حاليا بسبب 

اجلائحة، فأرى أن احلل يتفرع في شــقني: 
األول هــو: قيام الفرق املســرحية اخلاصة 
بتلفزة العــروض املســرحية كحل مؤقت 
وعرضهــا على القنــوات الفضائية مبقابل 
نقدي مرض وبدعم حكومي وطني، هذا مع 
إصرارنا على أن التجربة املسرحية احلية هي 
بالتأكيد مختلفة متاما عن املسرح املتلفز، 
لكن هذا حل مؤقت مماثل ملا قام به املسرح 
الوطني في اململكة املتحدة في حملة حتت 
مســمى «the show must go on»، واجلدير 

بالتجريب. 
كما أكــد على ضــرورة تعويض الدولة 
قطاع املسرح اخلاص بصورة مباشرة وضخ 
األموال باحلد املالئم الذي يبقي على استمرار 
تلك الفرق اخلاصة وتعويض منتســبيها، 
ألن اســتمرار التدهور االقتصــادي واملالي 
لتلك الفرق قد يتسبب في تالشي تلك الفرق 
وحصول فجوة ثقافية ومعرفية كبيرة في 
تراكم العمل املسرحي في الدولة، باإلضافة إلى 
فقدان العديد من العاملني باملسرح قوت يومهم 
وتدهور حالتهم االقتصادية واالجتماعية، 
ما يؤدي الى تســربهم الــى وظائف أخرى 
قد ال تضمن عودتهم للمسرح مرة أخرى. 

وعن تقييمه ملا يعانيه التعليم األكادميي 

في املعاهد الفنية، قــال: التعليم األكادميي 
باملعاهد الفنية ليس مقتصرا على هذا النوع 
من التعليم، بل إنه يؤثر وبصورة مباشرة 
على تخصصات أخرى حتمل طابعا مماثال 
للمســرح كالفنون التطبيقية والتشكيلية 
واملوسيقى والتصميم الداخلي وعلوم أخرى 
مختلفة تقوم على املختبر مثل الطب والعلوم 
بأنواعها. فما يحدث لتعليم املســرح كنوع 
من الفنــون احلية التي حتتاج الى التالقي 
املباشر بني األستاذ والطالب قد تكون األكثر 
تضــررا، إال أن التوجــه العــام هو محاولة 
اإلبقاء على احلــد األدنى من التعليم حلني 
عبور اجلائحة بسالم عبر منصات التعليم 
عــن بعد او فــي مواقع يتوخــى فيها أعلى 

االحترازات الصحية. 
وأضــاف قائال: هناك عــدد من التجارب 
املســرحية اخلالقة في تعليم املســرح عن 
بعد حققت هــذا النوع مــن التعليم بأدنى 
حدوده في التمثيل واإلخراج مثال، بل ان هناك 
نتائج متقدمة في تعليم الديكور املسرحي 
واألزياء عبر برامــج التصميم االفتراضية 
التي تضمن اكتساب الطالب خبرات جديدة 
في التصميم املســرحي عبر وسائل جديدة 
ومبتكرة. وفي حال طالت هذه اجلائحة أنصح 

بااللتفات إلى توفير فضاءات مسرحية تلتزم 
االحترازات الصحيــة ليمارس بها التعليم 

األكادميي املسرحي بشكل مقنن.
ضرر كبير 

من جانبه قال املخرج هاني النصار: نحن 
مع إجراءات احلكومة في احلفاظ على سالمة 
املواطنني ونساعدها على ذلك، أما بخصوص 
مدة اإلغالق التي جتاوزت أكثر من عام فعلى 
الرغم من افتتاح أغلب األنشــطة في البالد 
ومنها النشاط التجاري والرياضي مثال، ولم 
يستثن النشاط املسرحي، فأنا أرى أن هناك 
ضررا كبيرا على العاملني في املجال املسرحي 
وأن أعمالهــم راح تضرر بشــكل كبير ألن 
البعض منهم يعتمد اعتمادا كليا في مدخوله 
ورزقه على العمل في املسرح فقط، وهذا على 
الصعيد املادي. وال ننسى اجلانب النفسي 
للفنان الذي يرى في املسرح املتنفس الوحيد 
له وأيضا اجلمهور يحتاج للترويح عن نفسه 
من خالل حضوره للمســرحيات، لذا برأيي 
أن هــذا التوقف الطويل راح يكون له األثر 
الكبير في احلركة املســرحية على مستوى 
املضمون والشــكل وأيضا علــى االقتصاد، 
كمــا انه ميكــن أن تقدم أعمــاال ال قيمة لها 
بعد أول ســماح للنشاط املسرحي بالعودة 
وذلك بسبب تلهف وتسابق املنتجني وبعض 
الفنانني للعودة الى املســرح بأي شكل من 

األشكال، وستكون هناك كارثة مسرحية.
وتابع قائال: أما الدراسة عن بعد فال جدوى 
منها فــي املعاهــد الدراســية العملية خاصة 
املعهــد العالي للفنون املســرحية وبالتحديد 
قسم التمثيل واإلخراج، كون املوضوع عمليا 
وقائما على الكالم والدراسة املباشرة بني الدكتور 
والطالب، أما الدراسة عن بعد فال تعتبر دراسة 
مسرحية، وأيضا العمل الفني هو عمل جماعي 
وليس فرديا وقائما على تباعد كل طالب من 
مكانه فهذا فيه صعوبة، ومن املمكن القيام بعمل 
دراسة للوزير ووزارة التعليم العالي بإقامة 
صفوف جماعية للطالب مع توافر االشتراطات 
الصحية، خاصة أن هذه الفكرة تتناســب مع 

أعداد الطالب التي ال تعتبر كبيرة. 
عودة املسرح

من ناحيته قال املخرج أحمد املقلة: هذه 
ليســت املرة األولــى التي يتــم فيها إغالق 
املسارح، فاملسرح قدمي قدم اإلنسان وتعرض 
لعدة عراقيل تســببت فــي إغالقه كاألوبئة 
واحلروب واملشاكل السياسية واالجتماعية، 
وألن املسرح يحمل العالقة التشابكية واحلالة 
االندماجية بني املتفرج وخشبة املسرح فال 
ميكن فصلهــا والبد من توقفها كما توقفت 
أثناء أمراض اجلدري والطاعون في جميع 
أنحاء العالم، كذلك أثناء احلربني العامليتني 
األولى والثانية، وفي كل مرة يعود املسرح 
بشكل آخر جديد يحمل إفرازات ومآسي وآالم 
كل مرحلة، فاملسرح ال ميوت بل يبقى نابضا 

بروح متجددة تناسب كل مرحلة.
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أفقياً:

من أنواع الطيور اجلارحة من ٧ 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

الشاهني

مي عمر

جةيماشلااا

ومراامدربل

رسمللقايان

جالمدسلجله

يعشجونشلمم

اداوحوتثنا

سةلهةتالان

ريارليءارا

حغماازحرهق

اااتملمقرو

برننرامخزس

صقيتامغنلا

١ـ  يوضع في القهوةـ  متذكر، ٢ـ  في البحرـ  جعله 
مير، ٣ ـ مرض يصيب العيون (معكوسة) ـ حرف 
هجاء (معكوسة)، ٤ ـ بني اثنني (معكوسة) ـ اجرد، 
٥ ـ سهد ـ من املخلوقات ـ قطع، ٦ ـ نرفض بإباء 
ـ قبل النوم، ٧ ـ اهتزاز، ٨ ـ اخفيه ـ طرق، ٩ ـ 

يقنطون، ١٠ ـ قطع ـ اماكن للتعلم.

األماني
ناقوس
الشامية
مساعدة

املجوهرات

مر
برد

سقم
صباح
النهم

جورجيا
زخم

الدوحة
الزيتون
الشتاء

حر
غارق

النغمات
سر
رقم

رمال
املنار

الثلجي

١ ـ صاخب ـ نشاهد، ٢ ـ أول الليل ـ غرور، ٣ ـ في الصحراء 
(معكوسة)ـ  دقات اجلرس، ٤ـ  فكـ  من اجزاء اليد (معكوسة)، ٥ 
ـ متفوق ومتقدمـ  تعشق، ٦ـ  للمساحةـ  مالحـ  من االطراف، 
٧ ـ من احلشرات (معكوسة) ـ متشابهان، ٨ ـ في الصحراء ـ 
من املخلوقات (معكوسة) ـ مجهول، ٩ ـ جواب ـ شرب بكثرة 
(معكوسة) ـ جمع اسود (معكوسة)، ١٠ ـ متشابهان ـ يصعدن.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  هالـ  فاكر، ٢ـ  احملارـ  مرج، ٣ـ  الرمد (معكوسة) 
ـ دال (معكوسة)، ٤ ـ سر (معكوسة) ـ قاحل، ٥ ـ 
ارق ـ جن ـ بت، ٦ ـ نأنف ـ النعس، ٧ ـ ارجتاج، 
٨ ـ اكتمه ـ دق، ٩ ـ ييأسون، ١٠ ـ فرم ـ مدارس.

١ـ  هادرـ  نرى، ٢ـ  املساءـ  كبر، ٣ـ  رمل (معكوسة)ـ  رنات، 
٤ ـ حل ـ مرفق (معكوسة)، ٥ ـ فائق ـ تهيم، ٦ ـ ار ـ اجاج ـ 
يد، ٧ـ  النحل (معكوسة)ـ  اا، ٨ـ  رمالـ  جن (معكوسة)ـ  سر، 
٩ـ  ردـ  عب (معكوسة)ـ  سود (معكوسة)، ١٠ـ  ررـ  يتسلقن.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

عجائب الكون

عادات وتقاليد

احلمامات التركية

احلمامات التركية هي احدى املظاهر املعبرة عن 
اسلوب احلياة التركي، وهي حتتل مكانة مهمة في 
احلياة اليومية التركية، وكذلك في التاريخ التركي، نظرا 
لتأكيد وتركيز االسالم على النظافة، وبنيت احلمامات 
العامة في كل مكان منذ العصور الوسطى، وحافظت 
التركية  على اهمية معمارية وتاريخية، والطريقة 
لالغتسال املتبعة في احلمام صحية ومنعشة للغاية، 
لذلك ال تنس زيارة احلمام ألنك لن تندم على ذلك.

عندما وصل االتراك الى االناضول جلبوا معهم 
تقليدا واحدا لالستحمام وجوبهوا بتقليد آخر كان 
سائدا عند الرومان والبيزنطيني مع بعض التغييرات 
التقليدان، ومع  اندمج  التي اجريت عليه،  احمللية 
النظافة واحترام ما  اضافة حرص املسلمني على 
يتطلبه ذلك من استخدام املياه انبثق مفهوم جديد 
متاما للحمام التركي، ومع مرور الوقت اصبح احلمام 
القائم  لها نظامها  التركي مؤسسة قائمة بحد ذاتها 

على عادات متأصلة.
وألن احلمام التركي اكثر بكثير من مجرد مكان 
لتنظيف البشرة بالنسبة لالتراك، فقد كان مرتبطا 
اليومية، فهو مكان يقصده  بشكل وثيق باحلياة 
الناس بحرية من كل مرتبة ومنزلة، كبارا وصغارا، 
اغنياء وفقراء، من اهل املدينة ومن اهل القرى، كما 
ان النساء يرتدن احلمام مثلما يرتاده الرجال، ولكن 

بكل تأكيد في اوقات مختلفة.
وبالنسبة لالشخاص كان احلمام مكانا مألوفا بدءا 
من االسابيع االولى حلياة الفرد وصوال الى نهايتها، 
حيث كان الناسـ  وال يزالون الى اآلن في بعض البلدات 
ـ يحتفلون بابتهاج في احلمام باملناسبات املهمة في 
مختلف مراحل العمر، وكأمثلة على ذلك االحتفال ببلوغ 
الطفل يومه االربعني، وحمام العروس الذي يكتمل 
مع الطعام وعزف املوسيقى، وحمام االقرار (ويتطلب 
هذا االخير بعض التفسير ألنه مرتبط بعادة شائعة 
في االناضول عندما يقطع الشخص وعدا او يوجب 
على نفسه نذرا مشروطا بتحقيق امنية ما مهمة، هذا 
ويرتب الشخص الذي يوفي بنذره هذا االحتفال في 

احلمام ويتكفل مبصاريفه ويكون متاحا للجميع).

ما مكونات األرض؟

غزا اإلنسان القمر، وهو يستعد لغزو بقية الكواكب 
واستكشافها، لكنه حتى اآلن، ال يعرف بالضبط مما 

تتكون األرض!
يأتي  السؤال سوف  لذلك فإن جوابنا على هذا 
إجماليا، بل تقريبيا، بالنسبة إلى بعض األمور: األرض 
كرة ضخمة، مكونة في معظمها من الصخور. باطن 
األرض صخور منصهرة، أما القشرة اخلارجية فمكونة 
من صخور صلبة. تغطي املياه أكثر من ثلثي سطح 
األرض بينما تقل مساحة اليابسة عن ثلث سطح األرض.

تبلغ سماكة القشرة اخلارجية الصخرية بني ١٠ 
القشرة  (١٦ كلم)، و٣٠ ميال (٤٨ كلم). هذه  أميال 
او  القشرة  املرتفعة من  «اليابسة». األجزاء  تسمى 
اليابسة تسمى القارات، واألجزاء املنخفضة تستوعب 
مياه احمليطات والبحار والبحيرات واألنهار وسائر 
املجاري املائية، وتسمى هذه األجزاء بالغالف املائي. 
الظاهرة،  وقد استطاع اإلنسان ان يدرس األقسام 
لكن ال يزال من الصعب دراسة باطن األرض دراسة 
مفصلة. طبعا ساعد حفر اآلبار واملناجم على معرفة 
بعض املعلومات عن باطن األرض. وقد تبني انه كلما 
ارتفعت احلرارة، حتى  انخفضنا في باطن األرض 
املاء على عمق ميلني فقط.  تبلغ درجة غليان  انها 
العلماء يعتقدون ان احلرارة ال تتزايد بهذه  لكن 
السرعة إال على مستوى القشرة، مع ذلك يقدرون 
درجة احلرارة في مركز األرض بـ ١٠ آالف درجة 
فهرنهايت (٥٥٥٠ درجة مئوية). وهي حرارة مرتفعة 
جدا، ألن الصخور نفسها تنصهر في درجة (٢٢٠٠) 

درجة فهرنهايت (١٢٢٠ درجة مئوية).
رأينا ان القشرة األرضية مؤلفة من طبقتني: الطبقة 
العليا التي هي عبارة عن القارات مكونة من صخور 
اجلرانيت (الصوان)، وحتتها طبقة مكونة من البازلت 
(او احلجر البركاني). ويعتقد العلماء ان مركز األرض 
مكون من احلديد املنصهر، أما الطبقة التي أسميناها 
«الغطاء» والتي متتد على عمق ألفي ميل (٣٢٠٠ كلم) 

فرمبا كانت من صخور تدعى الزبرجد الزيتوني.

من كتاب: املوسوعة العلمية املبسطة

من كتاب: أغرب عادات الشعوب ـ  اختيار وترجمة: عال ديوب
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اقتصـاداإلثنني ٨ مارس ٢٠٢١

ضمــت قائمــة «فوربــس 
الشــرق األوســط» لـ «أقوى 
الرؤساء التنفيذيني في الشرق 
األوسط ٢٠٢١» ٦ أسماء كويتية 
التنفيذي  الرئيــس  تصدرها 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
في مؤسسة البترول الكويتية 
هاشــم هاشــم الذي جــاء في 
املركز الـ ٤ ضمن القائمة، يليه 
الرئيس التنفيــذي ملجموعة 
بنك الكويــت الوطني عصام 
الصقر في املركز ٣١، ثم نائب 

اإلدارة فــي «أجيليتي» طارق 
سلطان في املركز ٦٩.

وأصدرت «فوربس الشرق 
األوســط» قائمتها الســنوية 
ألقوى الرؤساء التنفيذيني في 
الشرق األوسط ٢٠٢١، تقديرا 
للمسؤولني التنفيذيني الذين 
يقدمــون مســاهمات كبيــرة 

القتصادات املنطقة.
القائمة الضوء  وســلطت 
التنفيذيــني  الرؤســاء  علــى 
أصحاب الرؤى ممن يقودون 

شركات عائلية كبيرة، بينما 
يقود بعضهم اآلخر شــركات 
الرؤســاء  حكومية. وينحدر 
التنفيذيــون فــي القائمة من 
٢٤ جنسية ميثلون ٢١ قطاعا، 
وتتصدر الســعودية القائمة 
بواقع ١٨ رئيسا تنفيذيا، تليها 
اإلمارات ومصر بـ ١٦ رئيســا 
تنفيذيا لكل منها، ليشــكلوا 

بذلك نصف أعضاء القائمة.
فــي حــني يتصــدر قطاع 
النفــط والغــاز فــي املنطقة 

كذلك رئيس مجلــس اإلدارة 
التنفيذي لشــركة  والرئيس 
«سوناطراك» توفيق حكار. 

فيما يتصدر قطاع اخلدمات 
املصرفية واملالية القائمة بواقع 
٢٩ رئيســا تنفيذيا، ليشــكل 
بذلك ثلث التصنيف تقريبا. 
ويتصــدر عبــداهللا مبارك آل 
التنفيذي  الرئيــس  خليفــة، 
ملجموعــة بنك قطــر الوطني 
التنفيذيني  الرؤساء   ،(QNB)
العاملني في قطــاع اخلدمات 

عجلة النمو والتطور بشــكل 
اســتراتيجي، سواء أكان ذلك 
في مكان العمل أم في قطاعاتهم 

عموما.
وفي الوقت الــذي يواجه 
فيــه العالــم حالــة مــن عدم 
اليقــني، فــإن قــادة األعمــال 
هــؤالء يبرهنــون علــى أن 
املرونــة واملثابــرة والقــدرة 
التكيــف، تعــد مفتاح  علــى 
البقاء واالزدهار. كذلك يعمل 
بعضهم على توســيع نطاق 

التي تتصــدى لتداعيات آثار 
جائحة كورونا، أول ٥ مراكز 
فــي القائمة بواقع ٤ رؤســاء 
تنفيذيني، يتصدرهم الرئيس 
وكبيــر اإلداريــني التنفيذيني 
لشركة أرامكو السعودية أمني 
الناصر، يليه الرئيس التنفيذي 
لشركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) سلطان أحمد اجلابر، 
الرئيــس التنفيــذي ونائــب 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
البترول الكويتية هاشم هاشم، 

املصرفية واملالية في الشرق 
األوسط.

الرستماني  واحتلت هناء 
املركز الـ ١٩ في القائمة، حيث 
تولــت اإلماراتيــة منصــب 
الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
أبوظبي األول في أواخر يناير 
٢٠٢١، بعد أن شــغلت ســابقا 
منصب نائب الرئيس التنفيذي 
فــي املجموعـــــــة، ورئيــس 
مجموعة اخلدمات املصرفية 

الشخصية.

السعودية تصدرت القائمة بـ ١٨ رئيساً تنفيذياً تليها اإلمارات ومصر بـ ١٦ لكل منهما

فيصل العياربدر ناصر اخلرافي طارق سلطانعصام الصقرهاشم هاشم عبدالوهاب الرشود

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي ملجموعة «زين» بدر 
ناصر اخلرافي في املركز ٣٣، 
ثم الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
بالتكليف عبدالوهاب الرشود 
في املركز ٤٠، يليه نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة التنفيذي في 
شركة مشاريع الكويت القابضة 
(كيبكــو) فيصــل العيار في 
املركــز ٦٤، واخيــرا الرئيس 
التنفيذي ونائب رئيس مجلس 

٦٫٥ ماليني دينار صافي مشتريات الكويتيني 
في أسهم سوق أبوظبي منذ بداية ٢٠٢١

عالء مجيد

استمر املستثمرون الكويتيون في ضخ 
املزيد من اســتثماراتهم في ســوق أبوظبي 
لالوراق املالية للشــهر الثالث على التوالي 
بالتزامن مع بدء توافر اللقاح ضد ڤيروس 
كورونا وعودة الثقة في البورصات العربية 
واخلليجية، حيث بلغ صافي قيمة تداوالت 
املســتثمرين الكويتيني في ســوق ابوظبي 
لالوراق املالية بالشراء خالل فبراير املاضي 

نحــو ٣٩٫٢٣ مليون درهــم (ما يعادل ٣٫٢٤ 
ماليــني دينار) أو نحو ١٠٫٦٨ ماليني دوالر، 
وذلك من خالل عمليات شراء بلغت ٦٧٫٤٦ 
مليون درهم (ما يعادل ٥٫٥٧ ماليني دينار) 
أو نحو ١٨٫٣٧ مليــون دوالر وعمليات بيع 
بلغت قيمتها ٢٨٫٢٢ مليون درهم (ما يعادل 
٢٫٣٣ مليون دينار) ونحو ٧٫٦٨ ماليني دوالر.
ومنــذ بدايــة العــام وخالل الشــهرين 
املاضيني، بلغ صافي قيمة تداوالت املستثمرين 
الكويتيني بسوق ابوظبي بالشراء بنحو ٧٩٫٩١ 

مليون درهم ما يعادل (٦٫٥٩ ماليني دينار) 
أو نحــو ٢١٫٧ مليون دوالر، وذلك من خالل 
عمليات شــراء بلغــت ١٦٨٫٤٥ مليون درهم 
(ما يعادل ١٣٫٩ مليون دينار) وعمليات بيع 
بلغت قيمتها ٨٨٫٥٤ مليون درهم (ما يعادل

٧٫٣ ماليني دينار). يأتي هذا بالتزامن مع ضح 
االجانب منذ بداية العام وخالل الشــهرين 
املاضيني ٣٫٩٧ ماليني دينار (ما يعادل ١٣٫١ 
مليون دوالر) في االسهم الكويتية كصافي 

شراء لتعامالتهم خالل تلك الفترة.

الدخان: ال سيولة مالية لصرف املزايا املالية 
املستحقة ملتقاعدي «كاسكو»

املنافسة تشتد على مشروعي مرافق الغاز 
اجلوراسي التابع لـ«نفط الكويت»

«ستراتيجي اند»: تدهور جودة اخلدمات التي تقدمها 
دول اخلليج في التعليم والصحة واحلماية االجتماعية

أحمد مغربي

ذكر رئيس مجلس إدارة 
شــركة اخلطــوط اجلويــة 
الكويتية علي محمد الدخان 
الشــركة  ان عــدد موظفــي 
الطيران  الكويتية خلدمــات 
«كاسكو» املستحقني للمزايا 
املالية املقــررة ضمن قانون 
رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٠ يبلغ ٢٤١ 
موظفا متقاعدا وتبلغ قيمته 
االجماليــة ٧٫١ ماليني دينار، 
مشيرا الى ان امليزانية احلالية 
للشركة ال تشمل قيمة صرف 
هــذه املزايــا حيــث ال توجد 
سيولة كافية لتنفيذ القانون.

حديث الدخان جاء ضمن 
املاليــة  رد، أرســله وزيــر 
خليفــة حمــادة على ســؤال 
النائب صالح ذياب املطيري، 
وحصلــت عليــه «األنباء»، 
بشأن عدم صرف املزايا املالية 
املقررة فــي القانون رقم ٦٨ 

محمود عيسى

ذكرت شركة ستراتيجي 
اند &Strategy أن دول مجلس 
التعاون اخلليجــي اعتمدت 
لسنوات طويلة تطبيق منوذج 
سخي للخدمات االجتماعية، 
حيــث كانــت احلكومــة هي 
اجلهة الرئيسية املسؤولة عن 
الوظائف للمواطنني،  توفير 
إلى جانب اخلدمات الرئيسية 
فــي مجــاالت مثــل التعليم 
والرعاية الصحية واحلماية 
االجتماعيــة. ولكــن مبرور 
الوقت، أدت أعباء هذا النموذج 
إلــى تدهور جودة اخلدمات، 

احلكومة للحد من انتشار وباء 
كورونا العاملي والتي ترتب 
عليهــا ايقاف حركة الطيران 
مبطار الكويت الدولي بشكل 
جزئي او كلي وذلك من تاريخ 
٧ مارس ٢٠٢٠ وحتى تاريخه.

وأضاف الدخان: «تتعرض 
اخلدمات التي تقدمها شركة 
كاسكو الى ضعف في الطلب 
بوجه عام وانخفاض العمليات 
التشغيلية للشركة ألقل من 
٨٪ من حجم أعمالها السابقة، 
وان شركة كاسكو تعاني من 
خسائر مالية جسمية جراء 
هــذا االمــر وال يــزال نزيف 
اخلسارة مستمرا مما تعجز 
عنه الشركة الكويتية خلدمات 
الطيران عن تنفيذ هذا القانون 
سالف الذكر إال بتدبير املبالغ 
الالزمــة من اخلزانــة العامة 

للدولة».
وأشار الدخان الى انه نظرا 
لعدم توافر السيولة الكافية 

هو أن النموذج احلالي ليس 
مســتداما من الناحية املالية 
والتشــغيلية. فعلــى مــدى 
عقود، كان االقتصاد النفطي 
في املنطقــة يتكفــل بتقدمي 
كافــة اخلدمــات االجتماعية 
املدعومة من احلكومة والتي 
تقدمها الدوائر واملؤسســات 
احلكوميــة، ومــع ذلــك فإن 
فتــرة طويلة مــن انخفاض 
أســعار النفط قد أثرت سلبا 
علــى املاليــة العامــة لــدول 
املنطقة حتى باتت العديد من 
احلكومات ال تستطيع ببساطة 
تلبية جميع احتياجات جلميع 
مواطنيها. ومن شأن االجتاهات 

لتنفيذ القانون متت مخاطبة 
الهيئة العامة لالستثمار وذلك 
لتقدمي الدعم وتوفير املبالغ 
املالية الالزمة لتطبيق القانون 
رقــم ٢٨ لســنة ٢٠٢٠، وذلك 
اســوة مبا حدث عن تطبيق 
القانون رقم ٦ لســنة ٢٠٠٨ 
بــأن تتولــى وزارة املاليــة 
تدبير املبالع الالزمة لتنفيذ 
القانون اجلديــد مبا يحافظ 
على مصالح شركة اخلطوط 
الكويتية باعتبارها  اجلوية 
شركة مالكة للشركة الكويتية 
خلدمــات الطيــران وبعد رد 
الهيئــة العامــة لالســتثمار 
بان االمر يتطلب قيام شركة 
كساكو بترتيب املبالع املتعلقة 
بتنفيذ القانون رقم ٦٨ لسنة 
٢٠٢٠ حيــث ينــدرج ضمــن 
اختصاصات الشركة وأي دعم 
مالي اصافي يكون من خالل 
جمعيتهــا العمومية شــركة 

اخلطوط اجلوية الكويتية.

الدميوغرافية أن تزيد من تفاقم 
التحــدي الــذي تواجهه دول 
اخلليج، التي باتت حكوماتها 
مضطرة للتعامــل مع أجيال 
متعــددة ذات أمنــاط حياتية 
وعادات اجتماعية واحتياجات 
وتصورات مستقبلية مختلفة 
متاما، وبالتالي فإن االحتياجات 
االجتماعية لهذه املجموعات 
املواطنــني  مــن  املتباينــة 
تتغير دائما وتزداد تعقيدا، 
الســكان  فــان  وباإلجمــال 
فــي دول مجلــس التعــاون 
اخلليجي يتقدمون في العمر 
ويشيخون، ما يشكل ضغطا 

على اخلدمات احلكومية. 

ضمن قانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٠.. ويتمتع بها ٢٤١ موظفاً بقيمة ٧٫١ ماليني دينار

٤ شركات على األقل تقوم بإعداد العطاءات املالية.. ومتديد املوعد النهائي إلى ٢١ مارس

علي محمد الدخان

لسنة ٢٠٢٠ ملوظفي الشركات 
التابعــة لشــركة اخلطــوط 
اجلويــة الكويتية لتحويلها 

الى شركة مساهمة عامة.
وذكر الدخان ان النشاط 
الرئيســي للشركة الكويتية 
خلدمات الطيران «كاســكو» 
هي جتهيز الوجبات الغذائية 
وتزويد الطائرات بها، ونتيجة 
التــي اتخذتهــا  لإلجــراءات 

محمود عيسى

ذكرت مجلــة «ميد» ان ٤ 
شركات على األقل تقوم بإعداد 
العطــاءات ملشــاريع مرافــق 
اإلنتاج اجلوراســي املعروفة 
باسم JPF-٤ وJPF-٥، وفقا 

ملصادر صناعية مطلعة.
وقال أحــد املصادر ملجلة 
«ميــد»: «يبدو أن ٤ شــركات 
جادة بشــأن تقــدمي عروض 
ملشــروعات الغاز اجلوراسي 
وكانت هذه الشركات تتواصل 
مع جميع املوردين الرئيسيني 

الشــركات  ويتعــني على 
خفض أسعارها أو االحتفاظ 
بنفس السعر لكل جولة ويتم 
الكشــف عن جميع األســعار 
ملقدمي العروض بعد كل جولة.
ومع تدني قيمة العطاءات 
تدريجيا، ينسحب املزايدون 
من املمارسة حتى تبقى شركة 
واحدة لكل عقد. اما الشركات 
األربع املتوقع ان تقدم عروضها 
لهذه املشــاريع فهي سبيتكو 
الكويتيتـــان  وغوفسكــــــو 
ومجموعة اخلريف السعودية 
وسامسونغ الكورية اجلنوبية. 

واليــزال بإمــكان الشــركات 
عطــاءات  تقــدمي  األخــرى 
للمشروع، ومن املفهوم أن ما 
مجموعه ١١ شركة مؤهلة أصال 
لتقدمي عطاءات على املشروع.

اما الشركات السبع األخرى 
باالضافة الى الشركات األربع 
التــي ســبق ذكرهــا فهــي: 
ســينوبيك الصينيــة وبــالك 
كات القطريــة وJGC اليابانية 
وبتروفاك البريطانية ودايوو 
الكورية اجلنوبية، وشلومبرغر 
 KBRإيســترن، و أويلفيلــد 

االميركيتان.

للحصول على عروض أسعار». 
امليزانيــة  أن  املفهــوم  مــن 
اإلجمالية لكال املشروعني تزيد 
عن مليار دوالر، وقدرت قيمة 
التأمني األولي مببلغ ٨٫٥ ماليني 
دينا او نحو ٢٨٫١ مليون دوالر.

واشارت املجلة الى انه مت 
متديد املوعد النهائي لتقدمي 
العطــاءات عــدة مــرات، اما 
املوعــد احلالــي فينتهي في 
٢١ مارس ٢٠٢١، وستستخدم 
املمارســة،  املناقصــة نظام 
والذي يعمل كمزاد عكســي 

بعدة جوالت.

والتــي لم يعــد الكثير منها 
يلبي توقعــات املواطنني أو 
مسؤولي اجلهات احلكومية، 
ويســتدل علــى ذلــك من ان 
هــذه البلــدان حتتــل مرتبة 
أدنى على املســتوى الدولي 
باستمرار من خالل مجموعة 
من املؤشــرات التــي تغطي 
املجاالت االجتماعية الرئيسية 
التعليــم والتوظيــف  مثــل 

والرعاية الصحية.
 ومضــت الشــركة التــي 
متثل جزءا من شبكة برايس 
 PWC كوبــرز  ووترهــاس 
العامليــة املعروفة الى القول 
إن األمر األكثــر إثارة للقلق 

٦ كويتيني ضمن قائمة «فوربس» لـ «أقوى الرؤساء التنفيذيني في املنطقة»
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«UEFA Champions League Mastercard» الوطني» يطلق بطاقات»
حرصــًا منه علــى مكافأة 
عمالئه وتقدمي أحدث اخلدمات 
واملنتجات املصرفية وأكثرها 
ابتكارا وتطورا مبا يناســب 
أمناط حياتهم املتنوعة، أطلق 
بنك الكويت الوطني بطاقات 
 UEFA Champions League
Mastercard من الوطني والتي 
مت تصميمها خصيصا للعمالء 
املهتمني بكرة القدم والرياضة 
وأمناط احلياة الصحية، وذلك 
بالتعــاون مــع ماســتركارد 

العاملية.
 UEFA بطاقــة  ومتنــح 
 Champions League World
Mastercard االئتمانيــة مــن 
 UEFA وبطاقــة  الوطنــي 
Champions League Plati-

num Mastercard مسبقة الدفع 
من الوطني حامليها باقة من 
املزايا االستثنائية ملا توفره من 
برنامج نقاط جوول الوطني 
االستثنائي الذي يتماشى مع 
اهتماماتهم وتطلعاتهم، إضافة 
إلــى مجموعــة مــن اجلوائز 

والسحوبات احلصرية.
ويحصل العمالء على نقاط 
جــوول الوطني عنــد القيام 
الشــراء باستخدام  بعمليات 
البطاقات املؤهلة: حيث يحصل 
العميل مقابل كل دينار كويتي 
يتم إنفاقه محليا باســتخدام 

الوطني، بينما يحصل العميل 
مقابل كل دينــار كويتي يتم 
إنفاقه دوليا باستخدام بطاقة 
 UEFA Champions League
World Mastercard االئتمانية 
مــن الوطنــي علــى 5 نقاط 
جوول الوطني و3 نقاط جوول 
الوطني عند استخدام بطاقة 

منتجــات متميزة حملبي كرة 
القدم، كما يتمتع حامل البطاقة 
باملشــاركة فــي الســحوبات 
الشهرية للفوز بجوائز وهدايا 

متميزة.
وللمرة األولــى التي تتم 
مكافأة حاملي البطاقات على 
شــغفهم بهواياتهم املفضلة، 
ميكن حلاملي البطاقة اختيار 
فريــق يقومــون بتشــجيعه 
وكسب آالف النقاط في حالة 

فوزه بإحدى البطوالت.
 UEFA كمــا توفر بطاقــة
 Champions League World
Mastercard االئتمانيــة مــن 
الوطني كافة اخلدمات املتميزة 
على منصة ماستركارد العاملية 
مــن إمكانيــة دخــول قاعات 
االنتظار فــي معظم مطارات 
العالم، واحلصول على تأمني 
سفر مجانا، وخدمة املساعدة 
الشــخصية (الكونســيرج)، 
الســيارات  إيقــاف  وخدمــة 
املجانيــة إلى جانــب العديد 

من العروض واخلصومات.
باإلضافــة إلــى ذلك، وفي 
إطار حرصه على تقدمي مكافآت 
اســتثنائية لعمالئه وتلبية 
كافة احتياجاتهــم املختلفة، 
يوفــر البنك حلاملي بطاقات 

مبتكــرة يتــم تصميمها مبا 
يتناسب مع متطلبات العمالء 
وأمناط حياتهم املتنوعة، هذا 
إلى جانب توفير أفضل املزايا 
والعروض احلصرية على مدار 
العام، مبا في ذلك اخلصومات 
واحلمالت املميــزة والفريدة 
من نوعها حلضور البطوالت 

الدولية».
وأضــاف العثمان: «متثل 
أكثــر  اجلديــدة  البطاقــات 
املنتجــات من نوعهــا تطورا 
والتي مت تصميمها خصيصا 
للمهتمني بكرة القدم والرياضة 
وأمناط احلياة الصحية خطوة 
في إطار سعينا لتقدمي حلول 

 UEFA Champions League
Platinum Mastercard مسبقة 

الدفع من الوطني.
وميكن للعميل اســتخدام 
نقــاط جــوول الوطنــي في 
التسوق لدى مجموعة متنوعة 
من العالمات التجارية الرائدة 
واملواقع اإللكترونية التي تقدم 

الوطني Mastercard االئتمانية 
املؤهلة فرصة احلصول على 
استرداد نقدي لغاية %25 على 
مشــترياتهم في جميع أنحاء 
العالم عند استخدام البطاقات 
املؤهلــة فــي التســوق لدى 
مجموعة مختارة من العالمات 

التجارية العاملية.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
الشــخصية فــي  املصرفيــة 
بنك الكويــت الوطني محمد 
العثمــان: «نركز جهودنا في 
بنــك الكويــت الوطنــي على 
تطوير ما نقدمه لعمالئنا من 
منتجات وخدمــات مصرفية 

مصرفية متكاملة تناسب كل 
شرائح عمالئنا، ونعتمد في 
حتقيــق ذلك علــى تواصلنا 
املستمر معهم وحرصنا على 
بناء شراكات استراتيجية مع 
املؤسسات العاملية الرائدة مبا 
يسهم في احلفاظ على ريادتنا 
وإثــراء التجربــة املصرفيــة 

لعمالئنا».
وأكــد العثمان أن بطاقات 
الوطنــي االئتمانيــة توفــر 
فرصة للمشاركة في احلمالت 
التي يطلقها البنك على مدار 
العــام، إضافة إلــى ما توفره 
للعمالء من أسلوب حياة فريد 
مبا تقدمه مــن مزايا متعددة 

حلامليها.
من جانبــه، أعلــن املدير 
اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط 
أفريقيا ملاستركارد  وشــمال 
العامليــة خالد اجلبالي قائال: 
«سعداء بتعاوننا املثمر مع بنك 
الكويت الوطني والذي مينح 
عمالء البنك من حاملي بطاقات 
Mastercard االئتمانية مزايا 
اســتثنائية وجتربــة مميزة 
ومكافآت على مدار العام، كما 
نتطلع إلى مزيد من التعاون 

في املستقبل».
جدير بالذكــر أن بطاقات 
Mastercard الوطني االئتمانية 
املزايــا  العديــد مــن  توفــر 
والعروض احلصرية للعمالء 
والتي تتضمن برنامج مكافآت 
الوطني مع أكثر من 850 محال 
مشاركا، والدخول مجانا إلى 
قاعــات االنتظــار الفخمة في 
املطارات حول العالم، وتأمني 
السفر مجانا، وخدمة الوطني 
للتسوق اآلمن، وخدمة إيقاف 
الســيارات مجانــا، وخدمــة 
املساعدة الشخصية احمللية 
«الكونســيرج»، فضــال عــن 

العروض احلصرية املميزة.
وتعــد بطاقــات الوطنــي 
االئتمانية احلل األمثل إلمتام 
مينــح  حيــث  املدفوعــات، 
استخدامها العديد من املزايا 
ومنها برنامج مايلز الوطني، 
باإلضافــة إلى خدمــة حماية 
املشتريات وخدمة متديد فترة 
الضمــان، هــذا باإلضافة إلى 
فرصة الدخول في سحوبات 

الوطني املتعددة.

توفر باقة من املزايا الفريدة واحلصرية للمهتمني بأمناط احلياة الصحية والرياضة وكرة القدم

خالد اجلباليبطاقات «الوطني» اجلديدة «UEFA Champions League Mastercard»محمد العثمان

 UEFA Champions بطاقــة 
 League World Mastercard
االئتمانية من الوطني على 3 
نقاط جوول الوطني، ونقطة 
جــوول الوطنــي واحدة عند 
 UEFA استخدام بطاقة وبطاقة
 Champions League Platinum
Mastercard مسبقة الدفع من 

العثمان: البطاقات اجلديدة األكثر تطورًا باملنطقة وتأتي ضمن مساعينا لتطوير منتجاتنا مبا يلبي تطلعات عمالئنا

اجلبالي: تعاوننا مع «الوطني» مينح حاملي بطاقات Mastercard جتربة مميزة واستثنائية ومكافآت على مدار العام
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مارغوس: ٢٥٪ العائد االستثماري 
للعقارات السكنية والتجارية في كندا

في البداية، وبفضل 
خبرتكم العقارية في السوق 

الكندي املمتدة لعشرات 
السنني.. حدثنا عن طبيعة 

السوق العقاري الكندي 
وأبرز القطاعات اجلاذبة 
للمستثمرين الكويتيني 

واخلليجيني؟
٭ تعتبــر كندا وجهة مهمة 
للمســتثمرين مــن مختلف 
دول العالــم، وذلــك لقــوة 
االقتصــاد الكنــدي، حيــث 
يعتبــر االقتصــاد الكنــدي 
عاشر اقوى اقتصادات العالم 
 World Economic» حســب
League Table»، وثامن اكثر 
اقتصاد تنافسي في العالم، 
وكذلك هــي عضو فعال في 

.Gمجموعة الـ٧
يعتمد اقتصاد كندا على عدة 
قطاعــات مهمة تســاهم في 
النهضة التي يشهدها البلد، 
ومن ضمن هــذه القطاعات 
هو قطاع العقارات بشقيها 
الســكني والتجــاري، كمــا 
يعتبر ســوق كندا العقاري 
من اهم األسواق بالعالم ملا 

العقــارات، وذلــك لوجــود 
طلب متزايد على العقارات 
بأنواعها. وما ساهم في هذه 
الزيــادة هو حســن تعامل 
احلكومة الكندية مع الوباء 
حيــث قدمــت الدعــم املالي 
لألفراد وللشركات للمساعدة 
في إبقاء قوة االقتصاد على 
ما هــو عليه واحملافظة الى 
استمرارية واستقرار أسعار 
العقارات، ما نتج من وفرة 
باملــال مت اســتثمارها فــي 
ترميم البيوت وبيع وشراء 

العقارات.
امــا فيما يخــص التوقعات 
للعام احلالي ٢٠٢١ فحســب 
خبرتي الطويلة في السوق، 
الزيادة  فأتوقــع اســتمرار 
بشكل طبيعي لعدة أسباب 
منها مثــال اســتمرار الدعم 
احلكومــي، وضــع خطــة 
لتطعيم الشعب الكندي في 
مدة أقصاها شــهر سبتمبر 
مــن العــام القــادم، خطــة 
احلكومة في اســتقطاب ما 
يقارب املليون مهاجر خالل 
الثالث سنني القادمة. كل هذه 

في البلد.
هذه العوامل هي اهم ما مييز 
الســوق العقــاري الكنــدي 
حيث تتوافر خاصية النمو 
البلد  العقــاري واســتقرار 
والعائد املادي املربح اخلاص 

بالعقارات.

هل ميكن للمواطنني 
الكويتيني أو اخلليجيني 

شراء عقارات داخل كندا 
وهم غير مقيمني في كندا؟

٭ بالتأكيد، فالقانون الكندي 
يســمح لغيــر املواطنــني 
الكنديني واملقيمني باالستثمار 
في املجــال العقاري جلميع 
اجلنسيات ومنها اجلنسية 

املعلومــات الكاملة من احد 
مستشاري الهجرة الكنديني 

املعتمدين.

ما العوائد االستثمارية 
التي ميكن للمستثمرين 

االستفادة منها عند الدخول 
بسوق العقارات في كندا؟

٭ شــهد الســوق العقاري 
الكنــدي خالل آخر ٥ الى ١٠ 
ارتفاعــا ملحوظا  ســنوات 
في نســبة الزيادة اخلاصة 
بعمليــات البيع والشــراء، 
العائــد  معــدل  ان  حيــث 
شــراء  مــن  االســتثماري 
العقــارات يتــراوح مــا بني 
٢٠-٢٥٪ للعقارات السكنية 
والتجاريــة في مناطق عدة 
أهمها منطقة مدينة تورنتو 

العظمى وضواحيها.

ما مميزات االستثمار في 
السوق العقاري الكندي في 

الوقت الراهن؟
٭ الوقت الراهن يعد افضل 
وقــت لالســتثمار العقاري 
حيث ان أسعار العقارات ما 

األسباب تصب في مصلحة 
السوق العقاري الكندي على 

املدى القريب والبعيد.

ما الذي مييز السوق 
العقاري الكندي عن غيره 
من االسواق االخرى في 

املنطقة؟ 
٭ تعتبر كندا ثاني اكبر بلد 
في العالم من حيث املساحة 
بعد روســيا، وتعتبر دولة 
فتية يبلغ عمرها ١٥٢ سنة 
التأســيس، يقطنهــا  منــذ 
قرابة األربعني مليون نسمة 
وتسعى دائما حكومة كندا 
الى زيادة نسبة عدد السكان 
عن طريق الهجرة واالستقرار 

واجلنســيات  الكويتيــة 
اخلليجيــة األخــرى. فمثال 
على الصعيد الشخصي ومن 
جتربة شــخصية استطيع 
القول ان لدينا مســتثمرين 
عقاريــني من الكويت ودول 
خليجيــة أخرى نقــدم لهم 
خدمات عقارية مثل البحث 
عــن العقــار املناســب فــي 
املشــروع املناســب ونقوم 
بتوفير خدمات إدارة العقار 
حيــث نضمــن لهــم ايجارا 
ملدة سنتني من تاريخ شراء 

العقار.

هل ميكن احلصول على 
االقامة أو اجلنسية الكندية 

للمستثمرين بالسوق 
العقاري في كندا، وكم مبلغ 

االستثمار الالزم لذلك؟
٭ نعم يوجد برامج خاصة 
الراغبني في  للمســتثمرين 
الهجــرة الــى كنــدا ولديهم 
اخليار في االستثمار العقاري، 
وللتعرف على املبلغ املالي 
التقدمي  املطلوب وإجراءات 
بأخــذ  ننصــح  والقبــول 

زالت مناســبة جدا لدخول 
املســتثمرين وجنــي أرباح 
كبيرة في السنوات القليلة 

القادمة.

حدثنا عن أبرز الفرص 
االستثمارية املتاحة حاليا في 
كندا للمستثمرين الكويتيني 

واخلليجيني؟
٭ هنالــك عــدة مشــاريع 
استثمارية قيد االنشاء، وهذه 
املشاريع تتميز بعدة مزايا 
أبرزها موقع املشروع، حيث 
ان اغلب املطورين العقاريني 
يختارون مواقــع عقاراتهم 
بعناية فائقة، كذلك تصميم 
العقــار واملواد املســتخدمة 
في الغالب تكون على افضل 
طراز. امــا اهم ميزة هي ان 
هنــاك دفعات ميســرة جدا 
تستمر ملدة سنتني او ثالث 
سنوات قبل تسّلم العقار، ما 
يعني أن املستثمر لن يحتاج 
إلــى قرض عقــاري، فكل ما 
عليــه هــو ســداد الدفعات 
األولية امليسرة والتي عادة 
ما تتراوح ما بني ١٠٪ و١٥٪.

قال في حوار مع «األنباء» إن العقارات الكندية ستواصل االرتفاع في ٢٠٢١

ميثله من مردود مالي وامان 
استثماري، حيث تستقطب 
كنــدا ســنويا مئــات ألوف 
الذيــن يأتــون  املهاجريــن 
لالستقرار أو االستثمار في 
العقارات التي تشــهد طفرة 

نوعية.

خالل أزمة جائحة كورونا، 
شهدت اسعار العقار في 

كندا ارتفاعات كبيرة.. 
نود التعرف على األسباب 

والدوافع لذلك؟ وهل 
ستستمر طفرة االرتفاعات 

خالل عام ٢٠٢١؟
٭ السوق العقاري في كندا 
قبــل وبعــد جائحــة كورنا 
يعتمــد بشــكل عــام علــى 
العــرض والطلــب، وعادة 
ما يكــون الطلــب قويا في 
مناطــق معينة ملا تتميز به 
تلك املناطق من طبيعة خالبة 
وأجــواء عائليــة وخدمات 

ممتازة.
لم تؤثر جائحة كورنا على 
أســعار العقارات ســلبا بل 
على العكس ازدادت أسعار 

قال أرا مارغوس (وكيل عقاري في كندا)، إن كندا ما زالت تشــكل وجهة مهمة للمستثمرين من مختلف دول العالم وذلك بسبب قوة االقتصاد الكندي، الذي يعتبر عاشر اقوى اقتصادات العالم حسب 
.Gوثامن اكثر اقتصاد تنافسي في العالم، فضال عن كونها عضوا فعاال في مجموعة الـ٧ ،«World Economic League Table»

وذكر مارغوس في لقاء مع «األنباء» أن اقتصاد كندا يعتمد على عدة قطاعات هامة ســاهمت في النهضة التي يشهدها البلد، من ضمنها قطاع العقارات بشقيها السكني والتجاري، ملا له من مردود مالي 
وامان استثماري، حيث تستقطب كندا سنويا مئات ألوف املهاجرين الذين يأتون لالستقرار أو االستثمار في العقارات التي تشهد طفرة نوعية.

وكشــف مارغوس عن ارتفاع أسعار العقارات الكندية خالل جائحة كورونا بسبب ارتفاع الطلب على العقار هناك، متوقعا في الوقت ذاته أن يواصل القطاع العقاري ارتفاعه في ٢٠٢١ لعدة أسباب منها 
مثال استمرار الدعم احلكومي، ووضع خطة تلقيح الشعب الكندي في مدة أقصاها شهر سبتمبر من العام احلالي، إلى جانب خطط احلكومة الستقطاب نحو مليون مهاجر خالل السنوات الثالث القادمة.. 

وفيما يلي املزيد من التفاصيل من خالل احلوار التالي:

طارق عرابي

أرا مارغوس

كنـدا ثانـي أكبـر بلـد فـي العالم مـن حيـث املسـاحة بعـد روسـيا ويقطنهـا ٤٠ مليون نسـمة
االسـتثمار أو  لالسـتقرار  يأتـون  الذيـن  املهاجريـن  ألـوف  مئـات  سـنويًا  كنـدا  تسـتقطب 
الوقـت الراهـن أفضل وقـت لالسـتثمار العقاري فأسـعار العقـارات مناسـبة لدخول املسـتثمرين
السـوق العقـاري الكنـدي آمـن لالسـتثمار وكنـدا لـم تشـهد أزمات خاصـة بالعقـار فـي تاريخها
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الشايع: «بوبيان» جنح في احلفاظ على قوته السوقية واملالية.. رغم «كورونا»
أصبح لدى البنك ذراع مصرفية أجنبية كمنصة لتعزيز قاعدة العمالء

عصام الصقر وعبدالعزيز الشايع وعادل املاجد خالل وضع حجر األساس للمبنى اجلديد

ــراد ١٤٪  ــل األف ــن متوي ــاوزت ١٠٪ وم ــي جت ــل احملل ــن التموي ــا م ــد: حصتن عززنــا تواجدنــا الدولــي باالســتحواذ علــى بنــك لنــدن والشــرق األوســط املاج
ــن ٧٧٪ ــر م ــة ألكث ــة الوطني ــبة العمال ــاع نس ــرية وارتف ــك البش ــوارد البن ــر م تطوي توسـع فـي قاعـدة العمـالء وتركيـز علـى إدارة الثـروات واخلدمـات املصرفيـة الرقمية

املبنى اجلديد 
شــهد العام املاضي وخالل احتفاالت البنك مبرور 
١٦ عاما على التأسيس في نوفمبر وضع حجر االساس 

للمبنى اجلديد لبنك بوبيان والذي يتميز بالتالي:
- يقع في قلب العاصمة في منطقة شرق. 

- مساحة األرض اإلجمالية حوالي ٤ آالف متر مربع.
- عــدد الطوابق ٣٨ طابقا و٤ ســراديب بارتفاع حوالي 

٢٠٠ متر.
- املساحة اإلجمالية للمبنى (بحسب عدد الطوابق) حوالي 

٨٣ ألف متر مربع.
- يتوقع االنتهاء من املبنى في نوفمبر ٢٠٢٤.

أكد رئيس مجلس إدارة 
بنك بوبيان عبدالعزيزعبداهللا 
الشــايع أنه على الرغم مما 
ألقته جائحة كوفيد - ١٩ على 
النشــاط االقتصادي عموما 
وعلــى القطاعــني املصرفي 
واملالي حتديدا، إال أن البنك 
جنح في االستمرار بالعمل 
وفــق اخلطــط والتوجهات 
االســتراتيجية مع مواصلة 
تقدمي اعلى مستويات اخلدمة 

للعمالء.
وقال الشايع خالل كلمته 
العموميــة  فــي اجلمعيــة 
العادية وغير العادية التي 
عقدها البنك بنسبة حضور 
٨١٫٢٪، ان بوبيان حافظ على 
نتائجه املتميزة خالل السنة 
املاليــة، حيــث بلــغ صافي 
الدخل التشغيلي ٩٣٫١ مليون 
دينار، مقارنة بـ ٨٤٫٧ مليون 
دينار فــي ٢٠١٩، أي بزيادة 
بنســبة ١٠٪ محققــا ربحــا 
صافيا وقــدره ٣٤٫٤ مليون 
دينــار، وذلــك بســبب أخذ 
مخصصات احترازية نتيجة 
للجائحة في وقت بلغت فيه 
ربحية السهم ٩٫٦٦ فلوس.

إجمالــي  أن  وأضــاف 
األصول شهد إرتفاعا ليصل 
إلى ما يقــارب ٦٫٤ مليارات 
دينار، بنســبة منــو قدرها 
٢١٪ وارتفعــت اإليــرادات 
التشغيلية لتصل إلى ١٦٧٫٥ 
مليون دينار، بنســبة منو 
قدرهــا ١٥٪ باإلضافــة إلى 
ارتفاع محفظة التمويل إلى 
٤٫٨٢ مليارات دينار بنسبة 
منو ٢٦٪ متاشــيا مع النمو 
املتواصل لقاعدة عمالء البنك. 
وقال الشايع إن إجمالي 
امللكيــة اخلاصــة  حقــوق 
مبســاهمي البنك بلــغ ٥١٨ 
مليون دينار، مقارنة بـ٥٧٥ 
مليــون دينــار فــي العــام 
الســابق، فيما زادت ودائع 
العمــالء إلــى ٥٫١١ مليارات 

دينار بنمو نسبته ١٧٪.
واشار الى ان البنك حافظ 
خالل عام ٢٠٢٠ على معدالت 
العمالة الوطنية بنسب بني 
االعلى في السوق الكويتي 
بلغــت ٧٧٪، وذلــك في ظل 
ســعي «بوبيــان» لتطوير 

موارده البشرية.
االستحواذ على بنك لندن 

والشرق األوسط

مــن ناحية أخرى أشــار 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنــك بوبيــان عــادل املاجد 
إلى ارتفاع حصة البنك من 
التمويل احمللي بصفة عامة 
إلى حوالي ١٠٫١٣٪ مقارنة بـ 
٩٫٣١٪ في نهاية العام السابق، 
بينمــا ارتفعــت حصة بنك 
بوبيــان من متويــل األفراد 

لتتجاوز نسبة ١٤٪.
وأوضــــح املاجــــــد ان 
العام ٢٠٢٠ شــهد مجموعة 

التجارب املصرفية املتطورة 
واملوثوقة للعمالء».

وأشار املاجد إلى أنه «بناء 
على توجهاتنا خالل السنوات 
املاضيــة لريــادة اخلدمات 
املصرفيــة الرقميــة، متكنا 
أثناء األزمة من احملافظة على 
سير عمل املنتجات املصرفية 
ورضــا العمــالء، فضال عن 
التفوق على توقعات السوق 

في هذا املجال».

في جميع أنشطتنا».
اجلمعية العمومية

اجلمـعـيـــــة  وكانــــت 
العموميــة قــد وافقــت على 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أسهم منحة بواقع ٥٪، ووافقت 
أيضا ملجلــس اإلدارة إصدار 
صكــوكا أو أدوات متويليــة 
أخرى وفقا لصيغ العقود التي 
تتوافق مع أحكام الشــريعة 
اإلســالمية ومــع متطلبــات 
معيار كفاية رأس املال للبنوك 
اإلسالمية «بازل ٣» مع تفويض 
مجلس اإلدارة بتحديد قيمتها 
االسمية وشروطها وأحكامها 
وباتخاذ ما يلزم نحو ذلك مبا 
يتفق وأحكام القوانني السارية 
والقرارات الوزارية ذات الصلة 
وبعد موافقة اجلهات الرسمية 

املعنية.
ووافقت أيضا على تعديل 
النظــام االساســي ليســمح 
للبنك بشــراء وبيع األراضي 
والعقارات بكافة أنواعها وذلك 
ألغــراض التمويالت اخلاصة 
بها وفقا ألحكام القانون رقم 
٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد 

وبنك الكويت املركزي وتنظيم 
املهنــة املصرفية مع خضوع 
كافة التعديالت ملوافقة اجلهات 

الرقابية املختصة.
كمــا مت اختيــار اثنني من 
املرشحني املستقلني لعضوية 
مجلس اإلدارة وهما وليد حمود 
العياضي وسيد عمران زاهر 
الســتكمال الفترة الباقية من 

املجلس احلالي.
وبناء علــى تعليمات بنك 
الكويت املركزي بضرورة قيام 
البنوك الكويتية بعرض كافة 
اجلزاءات مــن منطلق تعزيز 
الســليمة  مبــادئ احلوكمــة 
والشفافية فقد مت توقيع جزاء 
تنبيــه على البنك بخصوص 
تظلم أحد العمالء وما ارتبط 
بها مــن عدم االلتــزام الكامل 
مبتطلبــات دليل اإلرشــادات 
العامة ألنظمة الرقابة الداخلية 
لدى البنــوك الواردة بتعميم 
بنك الكويت املركزي الصادر 
في ١٩٩٦/١١/١٤ بهذا الشأن حيث 
قام بوبيان باتخاذ اإلجراءات 
الالزمـــــة  التصحيحيـــة 
لتصويب تلك املخالفة وضمان 

عدم تكرارها.

وأضاف «منت الثقة في 
املنتجات املصرفية الرقمية 
إلى درجــة دفعــت العمالء 
لالعتماد على التكنولوجيا 
الرقمية مبا في ذلك التحادث 
الرقمي والتواصل املعتمد على 
الــذكاء االصطناعي وعليه، 
تتمحور استراتيجيتنا في 
اخلدمات املصرفية الرقمية 
حــول شــغفنا فــي اعتبار 
عمالئنــا مركــز اهتمامنــا 

عبدالعزيز الشايع وعادل املاجد خالل اجتماع اجلمعية العمومية

اإلدارة التنفيذية وموظفي بنك بوبيان

التصميم الهندسي للمبنى اجلديد لبنك بوبيان

مــــن التطــــورات أبرزهــا 
االســتحواذ على بنك لندن 
والشرق األوسط في اململكة 
املتحدة، وبالتالي أصبح لدى 
«بوبيــان» ذراع مصرفيــة 
أجنبية كمنصة لتعزيز قاعدة 
العمــالء من خــالل التركيز 
الثروات  إدارة  على خدمات 
واخلدمات املصرفية الرقمية.
وأضــاف «مــع احتفالنا 
السادســة عشــر  بالســنة 
خــالل ٢٠٢٠ حققنــا خــالل 
الســنة إجنازات مهمة وفق 
توجهنــا للتميــز في العمل 
بإتقــان حيــث كان لعملنــا 
الدؤوب في تطوير النظرة 
إلــى البنوك اإلســالمية من 
املفهوم التقليدي إلى النموذج 
العصري أثر مهم في حتقيق 

النمو». 
وتابع قائال «استنادا إلى 
استراتيجيتنا وإلى هيكلية 
طبيعة العمل اخلاصة ببنك 
بوبيان، دفعتنا القدرة على 
اإلبداع واالبتــكار واملرونة 
إلى تطوير منتجات جديدة 
وحتسني مستوى اخلدمات 
وبرامج العمل خللق أفضل 

منتجات وخدمات مبتكرة
تضمنت قائمة البنك لالبتكار واإلبداع في املنتجات واخلدمات مجموعة 

كبيرة من بينها على سبيل املثال ال احلصر:
 NFC ٭ تطبيق أول خدمة إلصدار بطاقة ائتمان رقمية من خالل نظام
للمدفوعات ملســتخدمي الهواتف وفق نظــام اندرويد وبالتالي متكني 
العمــالء املتأهلني احلصول على البطاقــة إلكترونيا في مدة ال تتعدى 

دقيقة واحدة فقط. 
٭ تفعيل أول خدمة لطلب بطاقات االئتمان إلكترونيا واســتالمها من 
أجهزة الصرف اآللي، وبالتالي متكني العمالء من احلصول على البطاقة 

االئتمانية خالل فترة وجيزة ودون احلاجة إلى زيارة الفروع.
٭ إصدار أول بطاقة معدنية ملناســبة الذكرى الســنوية الـ١٥ مبيزة 
التفاعل عن بعد والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال تصميم واستخدام 

البطاقات في الكويت.
٭ حتديث نظام التفاعل اآللي األول (مســاعد) وتفعيل استخدامه على 
تطبيق واتس آب للرد السريع على استفسارات العمالء وربطه مبركز 

االتصال بالبنك.

خدمات مصرفية متميزة للشركات 
يستهدف بنك بوبيان الشركات في السوق احمللي بكافة قطاعاته وأحجامه 
املختلفة حيث حترص املجموعة املصرفية للشــركات على تقدمي اخلدمات 
واملنتجات املصرفية بشكل مبتكر والتركيز على تطوير وحتسني املنتجات 
واخلدمات بشكل رقمي متطور وذلك ملواكبة التطورات العاملية مع احلفاظ 

على تقدميها بأعلى معايير اجلودة.
كما تعتني املجموعة املصرفية للشــركات بشكل دائم بدعم الشركات 
الصغيرة واملتوسطة من خالل تقدمي أفضل اخلدمات املصرفية التي تناسب 

احتياجاتهم مما يساهم في متكني هذه الشركات من مواكبة طموحاتها.
وأثبتت املؤشــرات ارتفاع عدد مســتخدمي اخلدمات املصرفية عبر 
االنترنت واألجهزة الذكية للشركات واالعتماد عليها بشكل أساسي ويأتي 
ذلك أعقاب ارتفاع االستخدام والطلب على توفير اخلدمات بشكل رقمي.

 مسؤولية اجتماعية فاعلة
بالرغم من جائحة كوفيد ١٩، استمر بوبيان وباقتدار في ممارسة دوره 
الفعال في املجتمع الكويتي والتفاعل مع مختلف شرائحه وقطاعاته السيما 
الشــباب، حيث كان البنك رائدا في دعمهم في مختلف املجاالت وعلى كل 
األصعدة، باإلضافة إلى الدور املتميز الذي قامت به فروع البنك في خدمة 
املناطق التي تعمل فيها وتفاعلها مع مختلف القطاعات كما قام البنك مبجموعة 
مبادرات تعد األولى في الكويت، حيث استفاد العديد من األطراف من تلك 

الفعاليات مبا فيهم العمالء وغير العمالء.

موارد بشرية شابة وطموحة 
جنح البنك خالل العام املاضي في احملافظة على معدالت العمالة الوطنية 
والتي بلغت حوالي ٧٧٪ وهي من أعلى النســب، ليس على مستوى البنوك 
احمللية فحســب بل وعلى مستوى القطاع اخلاص الكويتي، حيث أضحى 
البنــك منوذجا لتوظيــف العمالة احمللية وخلق فــرص عمل مميزة على 

مستوى املنطقة.

االستراتيجية اخلمسية الثالثة
بالرغم من التحديات خالل هذه املرحلة، استمر «بوبيان بنجاح في 
الســير قدما في تنفيذ االستراتيجية اخلمســية الثالثة للبنك «بوبيان 
٢٠٢٣» بهدف االنتقال إلى مرحلة «النمو املســتقر»، وذلك انطالقا من 
قاعدة األعمال الرئيســية التي مت إرساؤها وتعزيز التواجد العاملي من 
خالل االســتحواذ على بنك لندن والشــرق األوسط وتطوير منصته 

مساندة مساعي احلكومة ودعم العمالء للخدمات املصرفية الرقمية».
- املشاركة في متويل الصندوق الذي اعلن عن تأسيسه بنك الكويت املركزي 
بقيمة ١٠ ماليني دينار لدعم املساعي احلكومية في مكافحة انتشار ڤيروس 

كورونا املستجد.
- تأجيل جميع أقساط التمويل وأقساط البطاقات االئتمانية جلميع العمالء.

- تأجيل أقساط الشركات الصغيرة واملتوسطة مع إلغاء كافة األرباح املترتبة 
على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى. 

- متويل الشــركات الصغيرة واملتوســطة بشروط ميسرة ضمن احلزمة 
االقتصادية التي أقرها بنك الكويت املركزي.
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«بيتك» يطلق أسرع خدمة إصدار بطاقات فورية في الكويت
أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، كأول 
بنك في الكويت، خدمة اإلصدار الفوري لبطاقة 
الصرف اآللي من غير تقدمي طلب مسبق، عبر 
أكثر من ١٠٠ جهاز ATM تغطي جميع فروع 
«بيتك» (رجال- سيدات) إلى جانب عدد من 
املجمعــات التجارية، حيث تعتبر الشــبكة 
األكبــر فــي الكويت من حيث عــدد األجهزة 

املتوافرة.
وأوضح مدير عام اخلدمات املصرفية لألفراد 
للمجموعــة في «بيتك»، خالد الشــمالن، ان 
اخلدمة الذاتية تتيــح لعمالء البنك إمكانية 
طباعة بطاقة الصرف اآللي في غضون ٣ دقائق 
دون احلاجة لزيارة الفرع وال حتى التحدث 
إلى موظفــي البنك عبر اخلدمة الهاتفية وال 
إجراء اي طلب مسبق، مبينا ان عملية طباعة 

البطاقة وتسلمها وتفعيلها ال تتطلب سوى 
إدخال البطاقة املدنية في جهاز الصرف اآللي، 
ومن ثم اتباع اخلطوات السهلة والواضحة، 
مع إدخال رمز الـ OTP الذي يتسلمه العميل 
عبر رسالة نصية على املوبايل، وذلك متاشيا 
مع أعلــى درجات األمان، ويتم حاليا تفعيل 
اخلدمــة تدريجيا في جميع فــروع «بيتك» 

.(KFH Go) والفروع الذكية
ولفــت الــى انــه ميكــن لعمــالء «بيتك» 
إصــدار بطاقــة الصــرف اآللــي (اجلديدة - 
االستبدال)، مشــيرا الى أن اخلدمة متوافرة 
على مدار الساعة مبا يتناسب مع جميع أوقات 

العميل.
وأضاف الشمالن ان اخلدمة تشمل جميع 
عمالء «بيتك» مبختلف الشرائح: (األولوية 

- النخبــة - الــرواد - التميــز - الربان - 
السندس - حسابي - العادية).

 Hybrid) وأشــار الى ان التقنيــة اجلديدة
Solution) التي يستخدمها «بيتك» كأول بنك 
في العالم، ستتيح للعمالء إمكانية الطباعة 
الفوريــة لبطاقة الصرف اآللــي بعدة طرق 
مختلفة منها اخلدمة الذاتية او من خالل جهاز 
لوحي (Tablet) املتوافر لدى موظفي الفروع 
او من خالل الهواتف الذكية باستخدام الرمز 

.(QR Code) التعريفي
وقال ان خدمة إصدار بطاقة فورية بدون 
طلب مســبق التــي انفرد «بيتــك» بإطالقها 
بالتعاون مع شــركة NCR الرائدة عامليا في 
حلول وتقنيات اخلدمات املصرفية، ما هي إال 
تأكيد جديد علــى التزام البنك بتبني أحدث 

ما توصلت إليه تكنولوجيا اخلدمات املالية، 
وجتسيد للتقدم امللحوظ في تطبيق حلول 
اخلدمــة الذاتيــة لتحقيق األفضــل للعمالء 
ومنحهم جتربة مصرفية عصرية ومتميزة 

ضمن أعلى معايير الكفاءة واجلودة.
وأشار الى ان «بيتك» جنح بتحقيق قفزات 
كبيرة في اخلدمات املصرفية الرقمية، مؤكدا 
مواصلة اجلهود في مواكبة آخر املستجدات 
فــي التكنولوجيا املالية FinTech، والرقمنة 
عبــر توظيف الذكاء االصطناعي والروبوت 
ليعيش «بيتك» مستقبل الصيرفة اإللكترونية 
ويحافظ علــى موقعه الســباق والرائد في 
تبني احللول الرقمية واالنفراد بطرح خدمات 
متطورة تلبــي طموحات العمالء وتطلعات 

جيل األلفية.

خدمة ذاتية بالكامل.. تتيح احلصول على بطاقة مصرفية في غضون ٣ دقائق

خالد الشمالن

سامي شريف

خدمات «بيتك» الرقمية.. عاملك املصرفي بني يديك
يوفر «بيتك» لعمالئه باقة متكاملة 
الرقمية عبر  من احللول املصرفيــة 
KFHonline على تطبيــق املوبايل او 
عبر املوقع اإللكتروني، حيث استفاد 
عمالء البنك من خدمة فتح حســاب 
مصرفي أونالين للمواطنني واملقيمني 
لالنضمام لعمالء «بيتك» دون زيارة 
الفــرع. وتتيح اخلدمة لعمالء «بيتك» 
اجلدد ممن ليس لديهم اي حســابات 
مصرفية في البنك إمكانية فتح حساب 
 KFHonline مصرفي أونالين عبر تطبيق
على املوبايل مبنتهى السهولة واألمان، 
مع تنفيذ التوقيع إلكترونيا، وذلك عبر 
خدمة التوقيع الرقمــي بالتعاون مع 
الهيئة العامــة للمعلومات املدنية. كما 
يوفر «بيتك» خدمة متابعة التحويالت 

 «SWIFT GPI» املصرفية بنظام سويفت
إلكترونيا عبــر KFHOnline، وخدمة 
ربط احلساب برقم التداول مع شركة 
املقاصة الكويتية، وخدمة التحويل الى 
حساب بيتك للتداول، وإيداع الشيكات 
عبر املوبايل، والســحب النقدي دون 
بطاقة من خالل «QR Code» عبر البطاقة 
املدنية أو رقــم الهاتف، وخدمة فتح 
حســاب الذهب أونالين وبيع وشراء 
الذهب إلكترونيا، وخدمة «بيتي أونالين» 
التي متكن الوالد من إدارة حســابات 
أبناءه، وخدمة Skiplino حلجز املواعيد 
إلكترونيا في الفروع املصرفية، وخدمة 
«بيتك» للمساعدة (Chatbot) عبر منصاته 
املختلفة، واملوقــع اإللكتروني للبنك 
الذكية، وخدمة اإلشعارات  والهواتف 

Push Notification املهمة أثناء السفر في 
حال عدم توفر خدمة الرسائل النصية، 
اإللكتروني،  للدفع   KFH Pay وخدمة
وخدمة طباعة الشيكات الفورية وشراء 
سبائك الذهب وتسلمها فورا من خالل 
أجهزة XTM املوجودة في الفروع الذكية 
(KFH Go) البالــغ عددهــا ١٠ فروع 
واملنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت 
مبا فيها مطار الكويت الدولي والتي تتيح 
خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية مبا 
يزيد على ٨٠٪ من اخلدمات واألعمال 
التي تقدمها الفروع مبفهومها التقليدي. 
وأطلق «بيتك» مؤخرا خدمة التحويل 
الفــوري الى بيتك تركيا باســتخدام 
شــبكة RippleNet والتي تأتي ضمن 
إطار حرص البنك على تلبية تطلعات 

العمالء الراغبني بتنفيذ حتويالت فورية 
الى تركيا ألغراض شخصية واستثمارية 
على مدار الســاعة، حيث باالنضمام 
الى شــبكة RippleNet العاملية، ميكن 
للمؤسسات املالية تنفيذ عمليات حتويل 
فورية وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة. 
كما يوفر «بيتك» الكثير من حلول الدفع 
واخلدمات الرقمية ذات الكفاءة العالية، 
كالتحويالت املالية احمللية واخلارجية، 
وإنشــاء ودائع، وإضافة مستفيدين، 
واســتعالم عن رصيد، وطلب دفتر 
شيكات، وطلب التمويل، وطلب بطاقة 
اخلير، وعرض الرقم السري اخلاص 
بالبطاقات االئتمانية وبطاقات السحب 
الكثيــر من اخلدمات  اآللي، وغيرها 

املصرفية اإللكترونية.

«الكويت للتأمني» 
حتافظ على 

تصنيفات ممتازة 
من «موديز» 

و«إيه إم بست»
ثبتــت وكالة «موديز» 
للتصنيـــــف االئتمانــــي 
املاليــة  القــوة  تصنيــف 
لشركة الكويت للتأمني عند 
«A٣»، مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.
كما قامت وكالة «إيه إم 
بست» خلدمات التصنيف 
القوة  بتثبيت  االئتمانــي 
املاليــة لشــركة الكويــت 
للتأمني عند «A-» ممتاز، 
مــع نظـــــرة مســتقبلية 

مستقرة.
وفــي ســياق اخلبرين 
الصادرين عن كل من وكالة: 
«موديز» و«إيه إم بست»، 
قــال الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة الكويــت للتأمني 
سامي شريف: يسرنا أننا 
حافظنــا علــى تصنيفات 
ممتازة في ظــل الظروف 
االقتصادية الصعبة، وإن 
هذه التصنيفات مهمة لنا 
وتشــكل تكرميــا اللتزام 
بتنويــع جيــد  الشــركة 
التأمينية  املنتجــات  فــي 
التقليديــــة والتكافليــة 
والوفاء بالتزاماتها املالية.
تلــك  أن  كمــا أضــاف 
التصنيفــات تعــود إلــى 
وضع الشــركة القوي في 
سوق التأمني احمللي بعالمة 
جتارية راســخة وسمعة 
طيبــة في اخلدمة، إضافة 
إلــى رســملتها اجليــدة، 
وربحيــة اكتتــاب قويــة 
ومســتدامة. كمــا تعكس 
أيضا قوة ميزانية الشركة، 
فضال عن أدائها التشغيلي 
الــذي  القــوي، والنهــج 
تتبناه الشــركة في إدارة 
املخاطر واألزمات في أوقات 

الطوارئ.
ويشــار، إلى أن أرباح 
شــركة الكويــت للتأمــني 
ارتفعت خالل العام املالي 
٢٠٢٠ لتصل إلى ١٠٫٥ ماليني 
دينار وبزيادة نسبتها ١٠٪ 
عن العام ٢٠١٩. وقد أوصى 
مجلس إدارة الشــركة في 
بتوزيع  األخير،  اجتماعه 
٣٠٪ أرباحــا نقدية للعام 
 ٣٠ بواقــع  أي  املاضــي، 
للســهم، وبقيمــة  فلســا 
إجماليــة تبلغ ٥٫٥ ماليني 

دينار.
وختامــا، وجه ســامي 
شكره لفريق عمل الكويت 
اإلداريــني  مــن  للتأمــني 
والفنيــني امللتزمــني على 
جهودهم وتفانيهم والذي 
سمح للشركة بتحقيق ما 

حققته لغاية اليوم.
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البابا يصّلي ألجل «ضحايا احلرب» في املوصل: قسوة شديدة 
أن تتعرض مهد احلضارات لهذه العاصفة الال إنسانية

أمر تنفيذي جديد لتسهيل تصويت األميركيني في االنتخابات
واشنطن - رويترز: مع األمر التنفيذي اجلديد 
الذي يهدف إلى تسهيل إدالء األميركيني بأصواتهم 
في االنتخابات تدخــل جولة جديدة من الصراع 
«االنتخابــي» بني الدميوقراطيــني واجلمهوريني 
الذين يســعون في جميع أنحاء البالد، إلى احلد 
من حقوق التصويت في أعقاب انتخابات ٢٠٢٠.

وقال مسؤولو البيت األبيض أمس إن توقيع 
الرئيس األميركي جو بايدن األمر التنفيذي اجلديد 
يتزامن مع ذكرى مرور ٥٦ عاما على «األحد الدامي» 
عام ١٩٦٥ عندما هاجمت قوات والية أالباما والشرطة 
متظاهري احلقوق املدنية في مدينة سلما بالوالية 
والذين كانــوا يحتجون على التمييز العنصري 

في مراكز االقتراع.
وأقر الدميوقراطيون في مجلس النواب يوم 
األربعاء املاضي، قانونا شامال لتحديث إجراءات 
التصويت وإلزام الواليات بتســليم مهمة إعادة 
حتديــد دوائر الكونغــرس إلى جلان مســتقلة. 

ويواجه مشروع القانون صعوبة كبيرة إلقراره 
في مجلس الشيوخ.

ويوجه أمر بايدن الوكاالت االحتادية بتقدمي 
خطط في غضون ٢٠٠ يوم حتدد خطوات توسيع 
تسجيل الناخبني وتوزيع املعلومات االنتخابية 
على الناخبني. كما يوجه كبير مسؤولي املعلومات 
في الواليات املتحدة لتحديث املواقع اإللكترونية 
االحتادية واخلدمات الرقمية التي توفر مثل هذه 

التفاصيل.
ويأتي سعي الدميوقراطيني لتسهيل التصويت 
في الوقت الذي يتحرك فيه املشرعون اجلمهوريون 
في عشرات الواليات للحد من وسائل التصويت 
كالتصويت عبــر البريد، بعد خســارة الرئيس 
السابق دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر املاضي. 
وزعم ترامب أن انتخابات ٢٠٢٠ زورت بشكل كبير 
وانتقد اجلهود التي بذلت خالل جائحة ڤيروس 

كورونا للتصويت عبر البريد.

ويأتي األمر التنفيذي اجلديد بعد انتصار كبير 
حققه الدميوقراطيون بتمرير خطة بايدن إلنعاش 
االقتصــاد البالغة ١٫٩ تريليون دوالر أمس األول 
للحد من آثار جائحة ڤيروس كورونا، حيث وعد 
الرئيس الشعب األميركي بالتغيير في حياتهم، 
معربــا عن أمله فــي أن يتم اعتمادها من مجلس 

النواب حتى تتحول إلى قانون.
ونقلت صحيفة «ذا هيل» األميركية عن بايدن 
قوله، في مؤمتر صحافي «هناك دعم كبير خلطة 
اإلنقــاذ االقتصادي.. واآلن هذه اخلطة ســتعود 
ملجلس النواب لالعتماد، ونأمل أنه يتم اعتمادها 
سريعا حتى أوقع على مشروع القانون ويصبح 

قانونا».
وأضاف أنه «نستطيع أن نشعر بالتغيير في 
حياتهــم عبر مترير هذا القانــون.. ونحتاج إلى 
مثل هــذه اخلطة إلنعاش االقتصاد حتى يعيش 

األميركيون حياة جيدة».

عواصم - وكاالت: وسط 
الــركام فــي ســاحة حــوش 
البيعة في املوصل، ترأس بابا 
الڤاتيكان فرنســيس، قداسا 
عــن أرواح «ضحايا احلرب» 
فــي منطقــة كانت مســرحا 
النتهاكات تنظيم داعش قبل 
سنوات قليلة، وأعرب في كلمة 
ألقاها للمناسبة عن أسفه لـ 
املأساوي» بأعداد  «التناقص 
املسيحيني في الشرق األوسط.
وفــي اليــوم الثالــث من 
التاريخيــة للعراق  زيارتــه 
التي متت وسط إجراءات أمنية 
وصحية مشددة، قال البابا قبل 
أن يبــدأ الصالة قرب أنقاض 
السريانية  الطاهرة  كنيســة 
الكاثوليكية القدمية واملدمرة، 
«هذا التناقص املأســاوي في 
أعداد تالميذ املسيح، هنا وفي 
جميع أنحاء الشرق األوسط 
إمنا هو ضرر جسيم ال ميكن 
تقديره»، مضيفا: «ليس فقط 
لألشخاص واجلماعات املعنية، 
بل للمجتمع نفسه الذي تركوه 

وراءهم».
ولم يبق في العراق اليوم 
ســوى ٤٠٠ ألف مسيحي من 
سكانه البالغ عددهم ٤٠ مليونا 
بعدما كان عددهم ١٫٥ مليون 
عام ٢٠٠٣ قبل الغزو األميركي 

للعراق.
في الباحة، استقبل البابا 
بالتحيــات والتصفيق، فيما 
جلــس املصلون علــى مقاعد 
خشــبية أمام منصة وضعت 
ليجلس عليها بابا الڤاتيكان 
إلى جانب مسؤولني كنسيني 
آخريــن، مــن بينهــم رئيس 
أساقفة املوصل املطران جنيب 

ميخائيل موسى.
ورحــب البابا فــي كلمته 
بدعوة املطــران ميخائيل في 
كلمة ألقاها قبله الى «أن تعود 
اجلماعة املسيحية الى املوصل 
وتقوم بدورهــا احليوي في 
عمليــة الشــفاء والتجديد». 
معتبــرا أن الهويــة احلقيقة 
ملدينــة املوصل هــي العيش 
املتناغــم معا بــني أناس من 

هدية فريدة للبابا تعكس تراث 
منطقتهم، هي عبارة عن وشاح 
صمم له خصيصا، إضافة إلى 
اســتعدادات أخرى من زينة 

ورايات ترحيبا به.
ولبلدة قرقوش أو بغديدة 
تاريــخ قــدمي جــدا ســابق 
للمســيحية. يتحدث سكانها 
اليوم لهجة حديثة من اآلرامية، 
لغة املسيح، ولذلك تعد محطة 

هامة في زيارة البابا.
وحلق دمار كبير بقرقوش 
على يد تنظيم داعش واليزال 
الوضــع األمنــي متوتــرا مع 
امليليشيات املسلحة  انتشار 
التــي ترعاها الدولــة بأعداد 

كبيرة في السهول احمليطة.
لكن باإلضافة إلى التحديات 
األمنية، تأتي الزيارة وســط 
حتد صحــي أيضا، مع زيادة 
بأعداد اإلصابات بكوفيد-١٩، 
حرمت احلشــود مــن مالقاة 

البابا وإلقاء التحية عليه.
وبعيدا عن تراجع األوضاع 
في البــالد وهاجس الرحيل، 

اربيل، حيث أقام قداســا في 
الهواء الطلق في أربيل، عاصمة 
إقليم كردســتان العراق، في 
ملعب يتسع ألكثر من ٢٠ ألف 
شخص، لكنه لم يضم سوى 

٤ آالف.
وكان جرى للحبر األعظم 
استقبال رسمي وشعبي كبير 
في مطار أربيل الدولي وكان 
في مقدمة مستقبليه نيجيرفان 
بارزاني رئيس إقليم كردستان 
ومســرور بارزانــي رئيــس 
حكومة اإلقليــم ورجال دين 
من مختلــف الطوائف وكبار 

املسؤولني.
واصطفــت مجموعات من 
أبناء كردســتان عنــد مدخل 
مطار أربيل لتحية البابا فيما 
مت رفع علم إقليم كردســتان 
وعلــم دولــة الڤاتيــكان عند 
مدخــل املطــار. وعقد رئيس 
إقليم كردستان اجتماعا مع بابا 
الڤاتيكان في صالة الضيافة 
مبطار أربيل الدولي بحضور 

رئيس حكومة اإلقليم.

يرى املسيحيون الذين يدأبون 
منــذ أســابيع علــى ترميــم 
وتنظيــف كنائســهم املدمرة 
واحملروقة، فــي هذه الزيارة 
البابويــة األولى فــي تاريخ 

العراق، رسالة أمل.
وقال األب بطرس شــيتو 
مــن أمــام كنيســة الطاهــرة 
الكبــرى في قرقــوش «البابا 
فرنســيس بثيابــه البيضاء 
يعلن للعالم أجمع أننا أبناء 
الســالم واحلضــارة واحملبة 

وأبناء القيامة».
وأحــرق تنظيــم داعــش 
الكنيسة في قرقوش الواقعة 
علــى بعــد نحــو ٣٠ كلم إلى 
جنوب مدينــة املوصل، قبل 

أن يعاد ترميمها.
وحلق دمار كبير بالبلدة 
علــى يــد التنظيــم، واليزال 
الوضــع األمنــي متوتــرا مع 
انتشــار مجموعات مســلحة 
مدعومة مــن الدولــة بأعداد 

كبيرة في السهول احمليطة.
وبعد ذلك عــاد البابا الى 

بايدن يعد مواطنيه بتحسن الوضع االقتصادي والشعور بالتغيير في حياتهم فور اعتماد خطة اإلنعاش

(رويترز) بابا الفاتيكان فرنسيس لدى وصوله كنيسة الطاهرة القامة قداس في بلدة قراقوش 

مختلف األصول والثقافات.
وصلــى «من أجل ضحايا 
احلرب والنزاعات املسلحة»، 
مؤكدا أن «الرجــاء أقوى من 
املــوت، والســالم أقــوى من 
احلرب»، مضيفا أنها لقسوة 
شــديدة أن تكون هذه البالد 
مهد احلضــارات قد تعرضت 
ملثل هذه العاصفة الال إنسانية 
التي دمرت دور العبادة القدمية 
وقتــل فيها آالف مــن الناس 
مسلمني ومسيحيني وإيزيديني 

وغيرهم هجروا بالقوة.
وال توجــد فــي نينــوى 
كاتدرائيــة مناســبة إلقامــة 
قداس بابــوي، فقد دمرت ١٤ 
كنيســة فــي احملافظــة على 
يد التنظيــم املتطرف، ومنها 
مــا يعــود للقــرون اخلامس 
والســادس والســابع. لذلك، 
أقيمت الصــالة أمام ما تبقى 
من كنيســة الطاهرة القدمية 
في املوصل التــي بنيت قبل 

نحو ألف عام.
وقدم سكان بلدة قرقوش 

التحالف: تدمير ١٠ مسّيرات حوثية 
مفخخة حاولت استهداف املدنيني

روحاني يدعو األوروبيني إلى جتنب 
«التهديد» في أي تفاوض مع طهران

العربية نت: أعلن حتالف دعم الشرعية 
في اليمن، امس، اعتراض وتدمير ما مجموعه 
١٠ طائــرات بدون طيــار مفخخة جميعها 
حاولت استهداف املدنيني واألعيان املدنية 

بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
فقد أعلن اعتراض وتدمير ٥ مسيرات 
حوثية مفخخة حاولت استهداف املدنيني، 
وبعدها بقليل مت اعتراض وتدمير ٣ طائرات 
بــدون طيار، كما أعلن عن تدمير طائرتني 
مســيرتني، ليرتفع العدد إلــى ١٠ طائرات 

مسيرة مفخخة أطلقت جتاه السعودية.
وقال التحالــف إن الواقع على األرض 
وانتصــارات اجليــش اليمنــي والقبائــل 
مبأرب يفســر وتيرة التصعيد اإلرهابية 

من امليليشيا.
وكان التحالف قد أكد، في وقت سابق، 
رصد إطالق طائرات بدون طيار مفخخة من 
قبل ميليشيا احلوثي في محاولة الستهداف 
املدنيني واألعيان املدنية بطريقة ممنهجة 
ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات 

األخرى.
وأضــاف التحالف: «نتخــذ اإلجراءات 

العملياتية حلماية املدنيني واألعيان املدنية 
ومبا يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني».

وكان املتحــدث الرســمي باســم قوات 
حتالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن 
تركي املالكي، أكد أن قوات التحالف املشتركة 
متكنــت امس االول مــن اعتراض وتدمير 
طائرتــني بدون طيار «مفخخــة» أطلقتها 
امليليشيا احلوثية اإلرهابية املدعومة من 
إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة الستهداف 
املدنيني واألعيان املدنية جتاه مدينة خميس 

مشيط وجازان.
وأوضح املالكي أنه مت اعتراض وتدمير ما 
مجموعه ٨ طائرات بدون طيار خالل الـ ٢٤ 
الساعة املاضية، وأن جميع هذه احملاوالت 
اإلرهابية تستهدف املدنيني واألعيان املدنية 
بطريقة متعمــدة وممنهجة ومتثل جرائم 

حرب.
كمــا أكــد أن قيــادة القوات املشــتركة 
للتحالف تتخذ وتنفذ اإلجراءات العملياتية 
الالزمة حلماية املدنيــني واألعيان املدنية 
ومبا يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني 

وقواعده العرفية.

طهــران - أ.ف.پ: دعــا الرئيس اإليراني 
حســن روحاني الدول األوروبية الى جتنب 
«لغة التهديد أو ممارســة الضغوط» في أي 
مفاوضات مع بالده، وذلك خالل استقباله امس 
وزير اخلارجية اإليرلندي ساميون كوفيني 
في ظــل جهود ديبلوماســية إلحياء االتفاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
وبدأ كوفيني زيارة الى العاصمة اإليرانية 
تأتي في سياق دور بالده كمسهل لقرار مجلس 
األمن الدولي الرقــم ٢٢٣١ الذي وضع اإلطار 
القانوني لالتفاق املبرم بني إيران والقوى الست 
الكبرى (الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا 
وأملانيا وروسيا والصني) بشأن برنامج طهران 
النووي، وفق ما أعلنت اخلارجية اإليرلندية.
وانســحبت الواليات املتحــدة أحاديا من 
االتفــاق عام ٢٠١٨ في عهد الرئيس الســابق 
دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية 
قاســية على طهــران. وأبــدت إدارة الرئيس 
اجلديد جو بايدن نيتها العودة الى االتفاق، 

لكنها اشــترطت لذلك عودة إيران الى تنفيذ 
كامل التزاماتها النووية التي بدأت بالتراجع 
عنها اعتبارا من ٢٠١٩. في املقابل، تشدد إيران 

على أولوية رفع العقوبات عنها.
وقــال روحاني خــالل اســتقباله الوزير 
اإليرلندي «الطريقة األفضل حلل املشاكل مع 
الشركاء األوروبيني على مختلف املستويات 
الثنائيــة، اإلقليميــة، والدولية، هــي إجراء 
محادثات على أساس االحترام املتبادل بعيدا 
عن لغة التهديد وممارســة الضغوط»، وفق 

بيان للرئاسة اإليرانية.
وانتقــد «عــدم مبــادرة أوروبــا بتنفيــذ 
تعهداتها» حيــال االتفاق، معتبــرا أن إيران 
«التزمت بتعهداتهــا حيال االتفاق وحافظت 
عليه وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك».

وشدد روحاني على أن «الوضع ال ميكن 
أن يستمر على الشكل احلالي، بل يجب تنفيذ 
القرار ٢٢٣١ (...) من قبل كل األطراف املعنية 

باالتفاق إلحياء االتفاق واحلفاظ عليه».

دعا إلجراء محادثات على أساس االحترام املتبادل

بريطانيا تبدأ العودة للحياة الطبيعية اليوم وتزايد ثقة األميركيني في لقاحات «كورونا»
عواصم - وكاالت: بشــر 
رئيــس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون بالبدء في 
العودة إلى احلياة الطبيعية 
اعتبارا من اليوم، معلنا عن 
خارطة طريق لرفع إجراءات 
العزل التي فرضت في اململكة 
للحــد مــن تفشــي ڤيروس 

كورونا املستجد. 
وقال جونسون إن إعادة 
فتح مدارس إجنلترا جلميع 
الطــالب اليوم ســتمثل أول 
خطوة نحو العودة إلى احلياة 
الطبيعية، وهو «أمر لم يكن 
ممكنا إال بفضل جهود الناس 
خلفــض معــدالت اإلصابــة 

بكوفيد-١٩».
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
البريطانية «بي ايه ميديا»، 
أنه من املقرر أن يعود الطالب 
فــي جميع أنحــاء البالد إلى 
الفصــول الدراســية اليــوم 

كمرحلة أولى. 
وحث جونسون املواطنني 
بالقواعــد  التمســك  علــى 
في الوقــت الــذي تفكر فيه 
احلكومــة باحلفــاظ علــى 
خططهــا «احلــذرة» لرفــع 
التدابيــر، معلنا عن خارطة 
طريــق لرفع إجراءات العزل 

تلقوه فعال، إلى ٦٩٪، بحسب 
ما نقل موقع «احلرة».

الرقــم  املركــز  ووصــف 
األخير بأنه يشــكل «ارتفاعا 
كبيرا» عن النســبة السابقة 
املسجلة في نوفمبر املاضي، 
والتي لم تتجاوز ٦٠٪ آنذاك.
وفي تفاصيل االستطالع 
قــال ١٩٪ مــن األميركيــني 

عندما كانت نسبة موافقتهم 
على تلقيه ال تتجاوز ٤٢٪.

فــإن  للمركــز،  ووفقــا 
الدخــل  ذوي  األشــخاص 
املنخفض مازالوا األقل رغبة 
في تلقي اللقاح مقارنة بذوي 

الدخل األكثر ارتفاعا.
وقال ١٤٪ من ذوي الدخل 
املنخفض، إنهم يرغبون في 

عــن طريق الفــم، وقد أظهر 
العقار الذي مازال قيد التجربة 
آثــارا إيجابيــة فــي تخفيف 
العــدوى الڤيروســية بعد ٥ 

أيام من تلقي الدواء.
وقالــت صحيفــة «وول 
ستريت جورنال» إنه التزال 
جتري دراســة أخــرى حول 
«مولنوبيرافير» وهو عبارة 
عــن حبــة دواء، وإذا ثبتت 
قدرتــه على عــالج املصابني 
الذين تظهر عليهم األعراض، 
فسوف ينضم إلى مجموعة 
صغيرة من العالجات املعروفة 
حتــى اآلن، «وســيكون أول 
مضاد ڤيروسي لكورونا ميكن 

تناوله عن طريق الفم».
وعلــى عكــس األدويــة 
التــي تعتمــد آليــة مهاجمة 
النتــوءات البــارزة املميــزة 
لســطح ڤيــروس كورونــا، 
يعمل «مولنوبيرافير» على 
استهداف اجلزء الذي يساعد 
الڤيروس على نســخ نفسه 

والتكاثر بشكل أكبر.
الدراســة  وشــارك فــي 
متطوعون أصيبوا بالڤيروس 
وظهرت عليهم أعراض، وأثناء 
الدراسة تناولوا العقار مرتني 
يوميا على مدى ٥ أيام وبعد 

البالغــني إنهم تلقــوا جرعة 
واحــدة على األقل من اللقاح 
فعال، وأكد ٥٠٪ أنهم يخططون 

للحصول عليه.
وكان من الالفت في تقرير 
«بيو»، أن نسبة تصل إلى ٦١٪ 
من األميركيني الســود أكدوا 
أنهم يخططون لتلقي اللقاح، 
«بزيادة حادة» عن نوفمبر، 

تلقي اللقاح، بينما وافق ٢٠٪ 
من ذوي الدخل املتوسط على 
األمــر، مقابــل ٢٧٪ من ذوي 

الدخل املرتفع.
في غضون ذلــك، أعلنت 
العمالقــة  شــركة األدويــة 
«ميرك» ومختبر «ريدجباك» 
أميركي إحراز تقدم في تطوير 
دواء مضاد لكوفيد-١٩ يؤخذ 

فحصهــم تبــني خلوهم من 
املــرض، فــي حــني أن ٢٤٪ 
من األشــخاص الذين تلقوا 
دواء وهميــا كانت نتائجهم 

«إيجابية».
كانت «ميرك» أوقفت نهاية 
ينايــر عملهــا علــى تطوير 
لقاحني محتملني لكوفيد-١٩، 
لكنهــا تواصل أبحاثها حول 
عالجــني آخريــن للمــرض، 
أحدهما عقار «مولنوبيرافير» 
الــذي تطوره بالشــراكة مع 
«ريدجباك بايو» األميركية.

وقالت كبيرة مســؤولي 
األدوية في «ريدجباك بايو» 
وينــدي بينتر فــي بيان، إن 
«هنــاك حاجــة للعالجــات 
املضادة لـ «سارس-كوف-٢» 
لم تتم تلبيتها. هذه النتائج 

األولية تشجعنا».
كما تعمل «ميــرك» على 
عالج يسمى «إم كاي-٧١١». 
وقالت املجموعة نهاية يناير 
إن النتائــج األولى للتجارب 
الســريرية تظهــر انخفاضا 
بأكثر من ٥٠٪ في خطر الوفاة 
أو فشل اجلهاز التنفسي لدى 
املرضــى فــي املستشــفيات 
املصابني بأشــكال متوسطة 

إلى شديدة.

إمكانات واعدة لدواء يؤخذ عن طريق الفم.. اختفاء العدوى خالل ٥ أيام

(أ.ف.پ) نيباليون يعرضون شهادات التطعيم بعد حصولهم على اللقاح في كامتاندو 

العــام تتضمن فتح املدارس 
أوال، يليــه في مراحل الحقة 
التخفيــف التدريجي للقيود 
املفروضــة علــى االختــالط 
باآلخرين وإعادة فتح املتاجر 
التي تبيع سلعا غير أساسية 

وأماكن أخرى.
وتنــص علــى أنــه مــن 
املقرر أن يكون اجلزء الثاني 
مــن املرحلة األولــى، والذي 
سيسمح فيه بالتجمعات في 
الهواء الطلق لستة أشخاص 

أو أسرتني، في ٢٩ مارس.
وقد تفتح املتاجر بحلول 
١٢ أبريل، وميكن رفع جميع 

القيود بحلول ٢١ يونيو. 
وقالــت احلكومــة إن كل 
خطوة في خارطــة الطريق 
ستعتمد على مستوى حاالت 
اإلصابة بكوفيد-١٩. وتأمل  أن 
يتم احتواء اجلائحة من خالل 
برنامج لقاح مت خالله بالفعل 
تطعيم نحو ٢٢ مليون شخص 
إلــى االختبارات  باإلضافــة 
املنتظمة للكشف عن كورونا.
إلى ذلك، كشف استطالع 
أجراه مركز «بيو» األميركي 
لألبحــاث ارتفاع نســبة من 
ينوون تلقــي اللقاح املضاد 
لڤيروس كورونا املستجد، أو 

ميامنار.. االحتجاجات مستمرة 
ومداهمات ليلية العتقال زعماء معارضة

رانغــون - وكاالت: علــى الرغــم مــن 
املداهمات الليلية التي شنتها قوات األمن 
في مدينة رانغون الرئيســية لقمع زعماء 
االحتجاج خرج عشرات اآلالف إلى شوارع 
ميامنار امس للتظاهر ضد االنقالب، ما أدى 
لتواصل القمع ضدهم من قبل قوات األمن، 

ليصاب عدد كبير من احملتجني بجروح.
في رانغون العاصمة االقتصادية، أطلقت 
الشرطة الرصاص مجددا لتفريق جتمعات. 
وهتف املتظاهرون «لنطرد الدكتاتور!» أي 
قائد املجموعة العسكرية مينغ أونغ هالينغ.
ونظمت جتمعات أخــرى في مانداالي 
ثاني مدن البالد، وفي داوي (جنوب) حيث 
قتل عدد من احملتجني في األيام األخيرة.

ودعت احلركة املؤيــدة للدميوقراطية 
إلى تعبئة حاشدة امس واليوم.

وقالت مونغ ساونغكا إحدى الشخصيات 
في حركة االحتجاج، «ال يكفي أن ندعو إلى 
العصيــان املدني واإلضراب بدون النزول 
إلى الشوارع. علينا احملافظة على نضالنا 
في أعلى مستوى حتت مستعدون للموت».

وانتشــرت مشاهد بشــكل واسع على 
مواقــع التواصل االجتماعــي تظهر قوات 
األمن تطلق الرصاص احلي على جتمعات 

وتنقل جثث متظاهرين.
ويشارك حزب االحتاد للتضامن والتنمية 
املدعوم من اجليش، في الهجمات. وقد نفذ 
العسكريون عمليات دهم ليل امس األول، 
استهدفت خصوصا مســؤولني في حزب 
الرابطة الوطنيــة من أجل الدميوقراطية. 
وقال أحد املسؤولني في احلزب سو وي «ال 
نعرف عدد األشخاص الذين مت توقيفهم».
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بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

تطهير.. «الذمم»
مســتحيل أن أدافع عن ســلوك ينحدر إلى 
مستوى اجلرمية، وال ميكن أن أبرر خطأ يهوى 
بصاحبه إلى درجة اخلطيئة، وغير مقبول أن 
أســعى إليجاد عذر ملن حمل قاذورات بيته أو 
قمامة دكانه ونفايات مصنعه.. بل ورمبا نتاج 
«تطهير» بئر «مجارى» منزله ليلقى بها وهو 
بكامــل وعيه ومطلق إرادتــه فى مجرى املياه 

الذى يستخدمه مع أطفاله!!
املشهد املؤسف واملزرى الذى شاهدناه على 
الهواء لترعة «ســقارة البحرية» وقد حتولت 
خالل أقل من شهرين على «تطهيرها» وتبطينها 
الى «مقلب زبالة» عائم هو دون شــك جرمية 
يجب محاسبة مرتكبها «املباشر» قوال واحدا 
ودون مماحكة أو لف أو دوران أو متلق ملشاعر 

«بعض» أهلنا فى ريف مصر.
ويجــب تغليظ عقوبــة التلويــث املتعمد 
للمجارى املائية ورفع قيمة الغرامة عليها الى 
أرقام توجع، مع مصادرة وسيلة نقل القمامة 
أو املواد امللوثة أيا كانت ســواء كانت سيارة 
نقل، أو كاسحة مجارى أو حتى عربة يقودها 

«حمار»!
هذا فيما يتعلق باملجرم املباشر، فماذا عن 
«املهمــل» ومن يحتاج الى «تطهير» ذمته قبل 

تطهير الترع وتبطينها؟
وأقصد بهؤالء موظفى املجالس احمللية وُعَمد 
القرى وشــيوخ البلد الذين لم يوفروا ألهالى 
القرى املطلة على الترع التى يجرى تطويرها 
«حاويات» للقمامة يستطيعون استخدامها، ثم 
يتم وضع برنامج يومى فى مواعيد محددة جلمع 
القمامة والتخلص منها بالطريقة الصحيحة.

هل متت محاسبة هؤالء؟ وهل صاحبت هذا 
املشــروع الرائع والضرورى لتطهير وتبطني 
وتطوير الترع «حملة» توعوية تسعى لتغيير 
السلوك اخلاطئ واملعتقد الذى ال مثيل له فى 
العالم الذى يدفع البشــر إللقــاء قمامتهم فى 
مجــارى مياههــم النظيفة، وهو مــا يفعلونه 
منذ عقود دون محاسبة أو اهتمام بالتغيير؟

السلوكيات اخلاطئة املتعلقة بتخريب وتدمير 
وإتالف وتلويث املمتلكات العامة أهم أسبابها 
عدم الشعور باالنتماء، وعدم فهم معنى املواطنة، 
فهل مازال أهلنا يعتقدون أن «الترعة» مملوكة 

للحكومة، وال تخصهم؟
.. «ترعتهم» وليس «ترعتنا»!!

وبنفس هذا املنطق يتم إفشال كل مشروع 
جلمــع القمامة فى املدن بإتــالف احلاويات أو 

سرقتها من املجرمني وضعاف النفوس!
أما عــن «مقترح» رئيس مجلــس الوزراء 
مصطفى مدبولى بإنشــاء ســور ســلكى على 
حواف التــرع ملنع إلقاء املخلفات بها، فأمتنى 
أن يكــون مجــرد «مقترح» فى ســاعة غضب 
مستحق مما شاهده، ألننى لم أسمع أو أشاهد 
فى أى بلد زرته عن سور سلكى حلماية الترع 

من «زبالة البشر»!!
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

احلكومة املصرية تعتمد أكبر موازنة 
في تاريخ هيئة املجتمعات العمرانية بـ ١٤٠ مليار جنيه

القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران

إدارة هيئــة  وافــق مجلــس 
املجتمعــات العمرانيــة املصرية 
اجلديدة، فــي اجتماعه بحضور 
عدد من األعضــاء، والعدد اآلخر 
عبر تقنيــة الڤيديو كونفرانس، 
تطبيقــا لإلجــراءات االحترازية 
ملواجهة انتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد، على اعتماد مشــروع 
موازنة هيئة املجتمعات العمرانية 
اجلديدة للعام املالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
بنحو ١٤٠ مليار جنيه، وهي أكبر 
موازنة في تاريخ هيئة املجتمعات 

العمرانية.
وأكــدت احلكومة، أنه ســيتم 
االنفاق من هــذه املوازنة، خالل 
العــام املالي املقبــل ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
على إنهاء واســتكمال والبدء في 
تنفيــذ مئات اآلالف من الوحدات 
الســكنية مبختلــف أنواعها في 
املدن اجلديدة، وكذا مشــروعات 

املرافق (املياه والصرف الصحي 
الكهرباء)، واملشروعات  وأعمال 
اإلداريــة  املختلفــة بالعاصمــة 
اجلديــدة، ومتويــل عــدد مــن 
مشــروعات التطويــر اجلــاري 
تنفيذها في احملافظات املختلفة، 
بجانب متويــل جزء من األعمال 
مبشــروعات املبادرة الرئاســية 
«حياة كرميــة»، لتطوير القرى 
والتوابع على مستوى اجلمهورية.
إلى ذلك، نفى املركز اإلعالمي 
ملجلس الوزراء املصري ما انتشر 
مــن أنباء بشــأن توجيــه الدعم 
النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» 

لغير مستحقيه.
وأوضح املركز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء ـ فــي بيان ـ أنه تواصل 
مــع وزارة التضامن االجتماعي، 
والتي نفت تلــك األنباء، مؤكدة 
أنه ال صحة لتوجيه الدعم النقدي 
لبرنامج «تكافــل وكرامة» لغير 

مستحقيه.

«ال صحة لتوجيه الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة لغير املستحقني»

أميرة أبوشقة لـ«األنباء»: مصر تواجه التحديات 
على جميع اجلبهات وعالقة البرملان باحلكومة تكاملية

حوار - مجدي عبدالرحمن

أكدت وكيلة جلنة الصناعة 
في البرملان املصري النائبة 
أميرة ابوشقة ان العالقة بني 
احلكومة والبرملــان البد ان 
تكون تكاملية فاجلميع يعمل 
على هدف واحد وهو ارتفاع 
شأن املواطن املصري وتوفير 
حيــاة كرمية لــه. وأضافت 
في لقاء خاص مع «األنباء» 
ان وجود العــدد الكبير من 
العضوات داخل البرملان نتاج 
لتوجه الدولة بتمكني املرأة، 
مشــددة على انهــا اقترحت 
إنشــاء هيئــة للمبــادرات 
اإليجابية إلحياء قيم املجتمع 

وفيما يلي تفاصيل احلوار:

ما انعكاس التمثيل الكبير 
للمرأة حتت قبة البرملان؟

٭ وجــود املرأة بهذا العدد 
الكبير غير املسبوق داخل 
البرملان لم يــأت من فراغ، 
وإمنا هــو نتاج لسياســة 
الدولــة بتمكــني املــرأة في 
كافة مجــاالت ومن ضمنها 

البرملان.
وفي اعتقــادي ان املرأة 
فــي البرملــان ســتكون لها 
إسهامات ودور كبير، نظرا 
للكفاءات الكبيرة املوجودة 
في كافة التخصصات، فاملرأة 
باعتبارهــا الزوجــة واألم 
واألخت علــى دراية كاملة 
باملشاكل التي تواجه املجتمع 
وقادرة على إيجاد احللول 
الفعالة لهذه املشكالت، كما 

ان العمل السياسي سيثقل 
مهارتهــن، ليتعدى دورها 
العمــل حتت قبــة املجلس 

وسنرى نتاج ذلك قريبا.

كيف ترين العالقة بني 
احلكومة ومجلس النواب؟

٭ العالقــة بــني احلكومة 
والبرملــان البــد ان تكــون 
تكاملية فاجلميع يعمل على 
هدف واحد وهو ارتفاع شأن 
املواطن املصــري وتوفير 

حياة كرمية له.
والدستور أعطى للبرملان 
ســلطة مراقبة ومحاســبة 
احلكومــة، والتعــاون في 
التــي  القضايــا  مختلــف 

متــس املواطن ولســنا في 
حالــة مبــارزة، فــاألدوار 
واالختصاصات الدستورية 
واضحة، وجميعنا يسعى 
لتنفيذ اخلطط االستراتيجية 
للوطن لبناء دولة عصرية 

حديثة.

التحديات كبيرة كيف ترين 
امللفات اخلارجية للدولة 

املصرية؟
٭ احلقبة التي نعيش فيها 
اآلن لــم متر على مصر في 
التاريــخ، فالدولة املصرية 
التحديــات علــى  تواجــه 
جميــع اجلبهات، واجلميع 
يرى ذلك، ولألمانة القيادة 

السياســية أدارت امللفــات 
اخلارجية بكل جناح وحنكة 
وتكللت مجهوداتها بحصد 

هذا النجاح.

هل تؤيدين إنشاء وزارة 
للسعادة؟

٭ بالتأكيد، واقترح إنشــاء 
هيئة للمبــادرات اإليجابية 
هدفها العمل على إحياء قيم 
املجتمــع والعادات املصرية 
األصيلة القدمية، التي تؤكد 
عليها التعاليم الدينية، وهذا 
سيخلق نوعا من الوعي لدى 
املواطنني، وأيضا من اهدفها 
نشــر الوعــي في املــدارس 
واجلامعات وتربية النشء.

وكيلة جلنة الصناعة بـ«النواب» تقترح إنشاء هيئة للمبادرات اإليجابية بهدف إحياء قيم املجتمع املصري ونشر الوعي في املدارس

دمشق تدين العقوبات األميركية 
واألوروبية على موسكو

الليرة تعاود االنهيار والدوالر يكسر 
حاجز الـ ٤ آالف مجددًا

وكاالت: أدانت وزارة اخلارجية السورية 
العقوبــات التي فرضتهــا الواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبي بحق موسكو، على خلفية 
اعتقــال أليكســي نافالني، ابــرز معارضي 

الرئيس فالدميير بوتني.
وقالــت وزارة اخلارجيــة فــي بيان إن 
احلكومة «تدين بشــدة اإلجراءات القسرية 
األحادية الال مشروعة التي اتخذتها الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي ضد روسيا، والتي 
تتناقض من حيث املبدأ مع القانون الدولي 
وتشــكل انتهاكا سافرا للشــؤون الداخلية 

الروسية».

واعتبرت أن «الضغوط التي ميارســها 
الغرب عبــر هذه اإلجراءات فــي محاوالته 
املســتمرة، لفرض سياســاته علــى الدول 
األخرى، مآلها الفشل ولن تؤدي إال إلى تصعيد 
التوتر وإشــاعة أجواء عدم االستقرار على 

الساحة الدولية».
وكانت فرضت واشنطن، األربعاء املاضي، 
عقوبات على سبعة مسؤولني روس كبار و١٤ 
كيانا، وذلك بالتنسيق مع االحتاد األوروبي 
الذي فرض عقوبات، رمزية في أغلبها، على 
أربعة مسؤولني روس بارزين على خلفية 

اعتقال نافالني وسجنه.

وكاالت: عاود مؤشر سعر الليرة السورية 
مقابــل الدوالر الهبــوط أمس، بعــد ايام من 
التعافي اجلزئي ليصــل حاجز الـ٤٠٠٠ ليرة 
خالل تداوالت يوم أمس قبل أن يهبط جزئيًا 
إلى ٣٩٦٠. وسجل سعر صرف الدوالر ٤ آالف 
ليرة سورية للمبيع و٣٩٥٠ للشراء في اسوق 

دمشــق بحسب موقع «الليرة اليوم» مرتفعا 
بنحو ١٪. والمس هذه احلدود في حلب مسجال 
٣٩٨٠ للمبيع و٣٩٣٠ للشراء. وكانت الليرة قد 
عوضت بعضا من خسائرها في نهاية األسبوع 
املاضي ليبتعد سعر صرف الدوالر عن ٤٠٠٠ 

ليرة سورية هبوطا حتى ٣٨٩٠.

فوضى عارمة بلبنان.. استنفارات غامضة 
و«صاعق الدوالر» يهّدد بتفجير الوضع الشعبي

بيروت - عمر حبنجر 

أمضــى اللبنانيون أوقاتا 
مفعمة بالقلق والتوتر الناجمني 
عن اإلغالق الواسع في مختلف 
املدن واحملافظات،  وحتى في 
األحياء الداخلية للبلدات على 
وقع األرقام القياسية املتسارعة 
لقفزات الدوالر األميركي، على 
هامة الليرة اللبنانية املنهكة، 
امليدانية  مقرونة بالتحركات 
للمجموعات احلزبية املعروفة، 
والتي تتحرك جماعيا بواسطة 
الدراجــات النارية ومعطوفة 
على مبالغات وسائل التواصل 
االجتماعي، التــي أوحت بأن 
ثمة حدثا سياســيا بات قاب 
قوســني او أدنــى.  ويترافــق 
هذا التصعيد املتعدد احملاور 
مــع اتصــاالت ديبلوماســية 
سياســية  ومنــاورات 
واستعدادات ميليشياوية في 
الداخل واخلارج، أعطت بعض 
 املالمح غير املطمئنة وربطت 
لعبــة التأزمي املعيشــي عبر 
الدوالر األميركي مبا يتجاوز 
معضلة تشكيل احلكومة، الى 
ترســيم احلدود البحرية مع 
اســرائيل واحلدود الشرقية 
مع ســورية، في حني  تتحرك 
الديبلوماسية الروسية باجتاه 
طهران وتســتقبل مستشــار 
الرئيس ميشيل عون للشؤون 
الروسية رجل األعمال والنائب 
السابق أمل أبوزيد، في وقت 
ينتظر الرئيس املكلف ســعد 
احلريري في اإلمارات حتديد 
املواعيــد الرســمية لــه فــي 

العاصمة الروسية.
وبالتزامن، نســب تعميم 

رفعوا شعار «الى بعبدا» وقد 
توجهت مجموعة كبيرة منهم 
باجتاه بعبدا فعال، لكن حواجز 
اجليش واحلرس اجلمهوري 
أقفلــت بوجههــم الطريق في 
منطقــة كاليري ســمعان أي 
بعيــدا عــن مداخــل القصر، 
التفســيرات   وســط اختالف 
لغايــات هذا التحــرك هل هو 
لدعم الرئيس ميشال عون او 
لردعــه عن خطوة سياســية 
قــد يقــدم عليهــا؟  والراهن، 
الرئيــس عــون  أن مطالبــة 
باالستقالة كانت محل متنيات 
شخصيات مسيحية من الصف 
األمامي للمعارضة، من قوات 
لبنانية وكتائب ومســتقلني، 
وهذا ما يفسر احتدام التوتر 
على محور املواجهة التقليدي 
بني منطقة عني الرمانة حيث 

عبر قنوات ديبلوماسية  تعبر 
عن عدم التســامح مطلقا في 

هذا الشأن.
 املصــادر املتابعة ترى أنه 
حــزب اهللا يتعامل مع األزمة 
اللبنانية، كحالة إقليمية، بيد 
انــه ال يتقبــل الضغــط على 
الرئيــس عــون شــريكه في 
«حتالف األقليات» االستراتيجي 
إلى درجة دفعه لالستقالة أو 
حتى حتميله مسؤولية االنهيار 

الذي آل إليه لبنان.
إال أن مثل هذه السياســة 
ال ميكــن أن متنــع االنفجــار 
الشعبي الذي أطلت مؤشراته 
خالل األيام اخلمسة الفائتة، 
بوجود صاعق الدوالر السريع 
التفجير، وهذا ما ملســه، كما 
يبدو، رئيس حكومة تصريف 
األعمال حســن دياب وجعله 
يلوح في االعتكاف عن تصريف 
األعمال  ، تســريعا لتشــكيل 
حكومة جديدة قد توصل إلى 
وقف التدهور. لكن دياب في 
حالة اعتكاف عمليا، منذ رفض 
اقتراحا بعقد جلسة استثنائية 
ملجلــس الــوزراء املســتقيل، 
وهــو ما فتــح له بــاب نادي 
السابقني  رؤســاء احلكومات 
علــى املصراعني. وفي خطوة 
الفتة استدعى وزير اخلارجية 
شربل وهبي سفير إيران في 
لبنان للقائه اليــوم، إلبالغه 
االحتجاج على التعليق العدائي 
لقنــاة «العالم» اإليرانية ضد 
البطريرك بشارة الراعي قبل 
أسبوع، علما ان هذا التعليق 
أعاد فتح الباب الجتماع اللجنة 
الثنائية املشتركة بني احلزب 

وبكركي غدا.

معقل املعارضة وبني املنطقة 
املقابلة، الشــياح حيث حزب 

اهللا وحركة أمل.
وقــد بلــغ التوتــر ذروته 
 عندما أقدم ملثمون مجهولون 
علــى إحــراق أعــالم حلــزب 
الكتائــب علــى أطــراف عني 
الرمانة ما اضطر قيادة اجليش 
إلى إغالق خطــوط التواصل 
املباشر بني املنطقتني بوضع 
األسالك الشائكة في وجه حركة 

الدراجات النارية خصوصا.
ومــرد ذلــك، إلــى قناعــة 
حتالــف املمانعــني «أن هناك 
اجتاه جديد للمزيد من االرتفاع 
في سعر صرف الدوالر لغاية 
مزدوجة: دفع عون لالستقالة 
وحشــر الثنائي الشيعي في 
مشــكلة اجتماعية مع بيئته، 
وان حزب اهللا مرر الرســائل 

وزير اخلارجية يستدعي سفير إيران اليوم لالحتجاج على التعرض للبطريرك

عناصر من فوج إطفاء مدينة صيدا خالل تنظيف الشوارع بعد االحتجاجات وإحراق اإلطارات أمس األول         (محمود الطويل)

لقيادة التيــار الوطني احلر، 
األول، وفيــه  امــس  صــدر 
إعــالن التعبئــة العامة لكافة 
أفواج ومجموعات االنضباط 
والدعــم واجلهوزيــة  التامــة 
للتحرك الفوري متى وصلت 
التعليمــات، وطلب التصرف 
الدفاعي تلقائيا  في حال توجه 
ما يسمى بالثوار إلى أي مركز 

او مقر تابع للتيار.
 في ليلة القلق، أفيد عن قرار 
التنقل بــني احملافظات  مينع 
منعــا لتضخــم املظاهــرات 
وانتشــرت  االحتجاجيــة، 
التحــركات فــي الضاحيــة 
اجلنوبيــة، أنــاس أغضبهــم 
فلتان األسعار على إيقاع  حركة 
الدوالر وآخرون من مجموعات 
ركاب الدراجات النارية التابعني 
حلزب اهللا وحركة أمل والذين 

النائبة أميرة أبوشقة

اجليش األميركي يواصل الدفع 
مبزيد  من القوات من العراق إلى سورية

وكاالت: اتهمت احلكومة السورية اجليش 
األميركــي بنقل املزيد من اجلنود واملعدات 
العســكرية إلــى قواعــده في ريــف مدينة 
احلسكة الســورية من األراضي العراقية. 
وقالــت وكالة األنباء الســورية الرســمية 
«ســانا»: «إن أربع طائرات بينها حوامتان 
تابعة للجيــش األميركي هبطت في قاعدة 
االحتالل في مدينة الشــدادي» ظهر أمس، 
الفتة إلى أن احلوامات كانت حتمل مجموعة 

من اجلنود و٢٠ صندوقا خشــبيا حتتوي 
صواريخ حرارية حتمل على الكتف تستخدم 

ضد الطائرات.
وكانت ثالث حوامات تابعة لقوات اجليش 
األميركي هبطت أمس األول في القاعدة في 
مدينة الشدادي قادمة من العراق كان على 
متنها ١٥ جنديا من قوات املارينز مجهزين 
بكامل عتادهم، إضافة إلى معدات لوجستية 

وذخيرة وأسلحة، بحسب الوكالة ذاتها.
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ناصر العنزي

تتجه األنظار مساء اليوم إلى ملعب 
محمد احلمد حيــث املواجهة القوية 
التــي جتمع بــني القادســية صاحب 
املركــز الثانــي برصيــد ١٣ نقطة مع 

الكويت الرابع بـ١٠ نقاط في انطالق 
اجلولة الـ«٧» مــن دوري stc املمتاز 
في كالسيكو الكرة الكويتية املعتاد، 
بعدما تبادل الفريقان أدوار البطولة 
في املواسم السابقة، ويتطلع الفريقان 
إلى الظفر بالنقاط الثالث التي ستعزز 

موقعهما في الصدارة. األصفر يسعى 
إلى استعادة الصدارة التي احتفل بها 
ملدة قصيرة في اجلولة املاضية قبل 
أن تعود خلصمه العربي، والشك أن 
فوز القادســية علــى خيطان بهدفني 
في املباراة املاضية كان مستحقا لكن 

على املدرب بابلو فرانكو عدم إغفال 
بعص جوانب القصور في خط الدفاع، 
حيث سيواجه اليوم خصما متمكنا 

في اقتناص الفرص.
ومــن املتوقع عودة بــدر املطوع 
اليوم إلى صفوف األصفر بعدما غاب 
عن املباراة املاضية، كما ميلك املدرب 
عناصر بديلة في مستوى األساسيني 
وإن كان مستوى القادسية لم يشبع 
غرور بعــض مشــجعيه إال أنه أمام 

الكويت حتديدا يظهر بوجه آخر.
أما «األبيض» فقد اســترد عافيته 
بعد رباعيته في مرمى الشباب باجلولة 
املاضية بعدما تعثر بالتعادالت. ويدرك 
العبوه أن فوزهم اليوم سيدفع بهم إلى 
املقدمة كثيرا، لذلك من املتوقع أن يظهر 
الكويت مبستواه احلقيقي خصوصا 
أنه سيواجه منافسه الدائم ولن يرضى 

أن يكون بغير حالته اجليدة.
ويعتمد املدرب االسباني غونزاليس 
على العبني مميزين في تطبيق النواحي 
الهجومية مثل يوسف ناصر متصدر 
الهدافني بـ«٧» أهداف وأحمد عكايشي 
وفيصل زايد وجــاي دميبلي وأحمد 
زنكي وأحمــد حزام، لذلك ســتكون 

مواجهة اليوم «هجومية» بحتة.

في افتتاح اجلولة الـ ٧ من دوري stc «املمتاز»

لوكاس يغادر «األصفر» نهائيًا

عبدالعزيز جاسم

أنهى محترف الفريق األول لكرة القدم في القادسية 
البرازيلي لوكاس غاوتشــيو تعاقده مع النادي وقرر 
العودة إلى بالده بسبب عدم قدرة عائلته على دخول 
البالد، حيث لم يشــارك الالعب في املباريات السابقة 
بســبب االصابة باالضافة الى تراجع مستواه باالونة 
االخيرة ما ساهم مبطالبة اجلماهير برحيله. وسيعاني 
«االصفر» مبركــز رأس احلربة لعدم وصول املهاجم 
اجلديد اآلخر النيجيري ســوملون بسبب االجراءات 
الصحية وعدم جهوزية عبدالعزيز مروي بشكل أكيد 
بعد اجرائه لعمليــة جراحية في العني غاب على اثرها 

عن التدريبات ملدة اسبوع.

القادسية والكويت.. «قمة الكبار» اليوم

الصليبخات يغرد وحيدًا في صدارة «األولى»العربي يستعد بجدية ملواجهة الفحيحيل

اجلنفاوي: احملترفون خذلوا اجلهراء أمام برقان

كاظمة يوّزع مكرمة بطولة األمير على الالعبني

«الصاالت» يبحث آلية استمرار املسابقة اليوم

فواز بخيت مجتمعاً مع العبي «البرتقالي» واجلهاز الفني

اجلهراء أخفق أمام برقان

مبارك اخلالدي

استأنف الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته 
استعدادا ملواجهة الفحيحيل بعد غد األربعاء ضمن اجلولة 

السابعة لدوري stc املمتاز.
وقال املنسق اإلعالمي للفريق مشعل العبكل، إن األخضر 
يواصل التدريبات مبعنويــات عالية بعد الفوز املهم على 
الســاملية واحملافظة على صدارة الدوري برصيد ١٤ نقطة 
والتي وضعتنا أمام مسؤولية كبيرة وبدعم كبير من مجلس 

إدارة النــادي وتكاتف اجلهازين الفني واإلداري واإلرادة 
القوية لالعبني والتي جتلت في املباريات السابقة.

واضاف أن األخضر ال يعاني أي غيابات مؤثرة، ونتمنى 
أن يحافظ الالعبــون على احلالة البدنية قبل الدخول في 
املباراة أمام الفحيحيل الذي نحترمه ونقدر اإلمكانات الفنية 
العالية جلهازه الفني بقيادة الكابنت ظاهر العدواني، وكذلك 
الالعبني وهذا ما يجعلنا اكثر إصرارا على دخول املباراة 
بشعار الفوز أسوة باملباريات السابقة، مشيرا إلى أن بطولة 
الدوري تعتمد على جمع النقاط دون االستهانة بأي مباراة.

عبدالعزيز جاسم 

متكن الصليبخات من 
االنفراد بصدارة دوري 
stc للدرجــة األولى بعد 
فوزه على اليرموك بهدف 
دون رد سجله البرازيلي 
رافائيــل، وبذلك يكون 
الصليبخــات قد ضرب 
عصفورين بحجر واحد 
وهو الفوز بالثالث نقاط 
والتي اوصلت رصيده 
الــى النقطة العاشــرة، 
اليرموك  ابعــاد  وكذلك 
عن الصدارة حيث جتمد 
النقطة  رصيــده عنــد 

السابعة.

مبارك اخلالدي

قال املنسق اإلعالمي للفريق األول لكرة القدم 
بنادي للجهراء صالح اجلنفاوى إن محترفينا 
لم يقدموا حتى اآلن االضافة املنتظرة واملأمولة 

منهم ملساعدة الفريق. 
وأضاف في تصريح لـ«األنباء» عقب خساره 
الفريق أمام برقان بهدفني دون رد في اجلولة 
السادسة من دوري stc للدرجة األولى سجلهما 
احملترفان نيكوالس كوفي وجيوفاني سيلفا: 
إننا وضعنا في حساباتنا ان تكون بداية القسم 
الثاني انطالقة للفريق نحو حتسني الترتيب بني 
الفرق، لكن لألسف فوجئنا بالهدف املبكر الذي 
أدى الى ارتباك الصفوف، ولم تنجح محاوالتنا 
في العودة الى املباراة التي أظهرت االمكانات 
اجليدة لبرقان والعبيه، كما كشــفت تواضع 
مســتوى العبينا احملترفني الذين لم يقدموا 
حتى اآلن املأمول منهم في مســاعدة العبينا 

الشباب والفريق بشكل عام.
وأكد انه: الزالت لدينا الثقة بالعبينا وبتكاتف 
اجلميع للعودة وحتسني النتائج في اجلوالت 

املقبلة فاجلهراء لديه األفضل.

عقد مدير جهاز كرة القدم بنادي 
كاظمة فواز بخيت اجتماعا مع الالعبني 
بحضور اجلهاز الفني وبارك لهم الفوز 
الكبير باألربعة على الفحيحيل واألداء 
املميز الذي قدموه خالل اللقاء، حيث 
طالبهم باالستمرار على نفس الروح 
والعزمية من أجل االقتراب أكثر من 

فرق الصدارة.
وأكد بخيت خالل اللقاء أن مجلس 
اإلدارة سيقوم من جانبه بتوزيع مكرمة 
بطولة صاحب السمو األمير للموسم 
املاضي والتي حصل الفريق فيها على 
املركز الثالث بعد أن تســلمها النادي 
من احتاد كرة القدم مؤخرا، باإلضافة 
إلى مساهمة مجلس اإلدارة في تقدمي 
مكافآت الفوز باملباراتني الســابقتني 
لالعبني وذلك تقديرا لهم لألداء املتميز.

الساحل يتظّلم 
ضد عقوبة دهيليس

الكرة  أعلن رئيس جهاز 
في الساحل جمال العتيبي، أن 
مجلس إدارة النادي سيقدم 
الفريق  الكامل ملدرب  الدعم 
محمد دهيليس، بعد العقوبة 
التي فرضت عليه من جلنة 

االنضباط.
وكانت قد فرضت جلنة 
االنضباط عقوبة اإليقاف ٥ 
مباريات وغرامة ٩٠٠ دينار 
على دهيليس بسبب انتقاده 
التي فرضت على  العقوبات 
العبي القادسية عقب نهائي 

كأس ولي العهد.
العتيبــي في  وأوضــح 
تصريحات تلفزيونية أن إدارة 
الساحل بصدد تقدمي تظلم 
الحتاد الكرة ضد عقوبة محمد 
دهيليس، مستغربا قيام جلنة 
االنضبــاط مبعاقبة املدرب 
إلبداء رأيه في شأن رياضي 
بحت من خالل برنامج رياضي 
في تلفزيون الدولة الرسمي.
وأبــدى العتيبي حتفظه 
علــى إصــدار العقوبة بعد 
أكثر من  فترة طويلة بلغت 
إلى جانب إعالنها  ٤٠ يوما، 
قبل يوم واحــد من املباراة 
النصر  أمام  املهمة للساحل 

التي خسرها الفريق ٠-٣.

جمال العتيبي

«األبيض» يستعيد بدوي وجمعة

يحيى حميدان 

رفع فريق الكرة بنادي الكويت من وتيرة تدريباته 
قبل خوض اللقاء املرتقب اليوم االثنني امام القادســية 
ضمن اجلولة السابعة من دوري «stc» املمتاز. واكتملت 
صفوف «األبيض» بعودة كل من املدافع التونسي رامي 
بدوي بعد وصولــه للجاهزية املطلوبة عقب غيابه عن 
لقاء الشــباب في اجلولة املاضية، فيما سيعود العاجي 
جمعة ســعيد الذي اســتنفد عقوبة االيقاف من ادارة 
الفريق الكويتاوي وحصوله قبلها على العالج الالزم من 
اإلصابة التي يعاني منها. وعقدت ادارة الكويت اجتماعا 
مع الالعبني حلثهم على تقدمي كل ما لديهم امام القادسية 

وذلك لكونه مفترق طرق للفريق في سباق اللقب.
5:10

الكويت كويت سبورتالقادسية

املواجهة تتجدد بني الكويت والقادسية             (هاني الشمري)

الشراح يحرز 
بطولة فزاع للغوص

الكابــنت حســن  أحــرز 
الشراح عضو النادي الكويتي 
للغــوص واإلنقــاذ والعــب 
املنتخب الكويتي املركز األول 
وكأس بطولة فزاع للغوص 
احلر (احلياري) التي اختتمت 
منافســاتها باإلمارات امس 

االول.
الغــوص  وقــام نــادي 
واإلنقاذ بتقدمي هذا اإلجناز 
إلــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، ولسمو 
نائــب األميــر وولــي العهد 

الشيخ مشعل األحمد.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

خسر الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الزمالك أمام مضيفه الترجي التونسي 
١-٣ فــي املباراة التــي جمعتهما أول 
من امس في تونس، ضمن منافسات 
اجلولــة الثالثة باملجموعــة الرابعة 
بــدوري أبطال أفريقيــا. أحرز هدف 
الزمالك أحمد أبو الفتوح في الدقيقة 
٣٩، وأحــرز للترجــي كل من ويليام 
توجي ميــل في الدقيقــة ٢٦ ومحمد 
علي بن رمضان في الدقيقتني ٤٤ من 

ضربة جزاء و٥٣.
وفــي مبــاراة أخــرى أقيمــت في 
التوقيــت نفســه ولصالــح اجلولة 
ذاتها واملجموعة نفسها، فاز مولودية 

اجلزائــر علــى مضيفــه توجنيــث 
السنغالي بهدف نظيف. وبهذه النتائج، 
واصل الترجي صدارتــه للمجموعة 
بعــد أن ارتفــع رصيده إلــى ٧ نقاط 
يليه مولودية اجلزائر برصيد ٥ نقاط 
ثم الزمالك الــذي جتمد رصيده عند 
نقطتني وأخيرا توجنيث الســنغالى 

برصيد نقطة واحدة.
من جهة أخرى، ســقط األهلي في 
فــخ التعادل مع مضيفــه فيتا كلوب 
الكونغولي مساء امس السبت ٢-٢، 
وعقب اللقاء قال بيتسو موسيماني 
املدير الفني لألهلي، إنه ال بديل أمامنا 
سوى حتقيق الفوز على فيتا كلوب 
في املباراة التي ســتقام في الكونغو 
باجلولة الرابعة وأثق في العبي الفريق 

وفــي قدرتهم على حتقيق االنتصار، 
مضيفا: «املباراة كانت درامية وغريبة 
للغايــة، فلم أر من قبــل مباراة بهذا 
الشكل، كما ال أريد التعليق على قرارات 
احلكم، فلم نخسر بسبب احلكم ولكن 
بسبب إضاعة الفرص.. أهدرنا عددا 
كبيرا من الفرص السهلة التي كانت 
كفيلة بحصولنا على الثالث نقاط».

وبذلــك أضــاع األهلــي نقطتــني 
ثمينتــني فــي صراعه للصعــود إلى 
األدوار اإلقصائيــة حيث بقي ثالثا بـ 
٤ نقــاط، بفارق األهــداف خلف فيتا 
صاحب املركز الثاني، املتساوي معه في 
نفس الرصيد، وبفارق ثالث نقاط خلف 
سيمبا املتصدر الذي تعادل سلباه مع 
متذيل املجموعة املريخ بنقطة واحدة.

ل مسابقاته احتاد الطائرة يؤجِّ
يعقوب العوضي

قرر احتاد الكرة الطائرة تأجيل مسابقاته 
املتبقية للموسم اجلاري حتى إشعار آخر، 
وذلك بعد فرض احلظر اجلزئي على البالد 

بسبب الظروف الراهنة.
في السياق ذاته، تدرس جلنة املسابقات 

املتاحــة للمواعيــد اجلديــدة  اخليــارات 
للبطــوالت احمللية ومنها املربــع الذهبي 
للــدوري املمتاز وكأس االحتــاد وبطولة 
دوري الدرجة األولى بعدما كان مقررا أن 
يتم التنسيق بني االحتاد واللجنة الثالثية 
الستخراج تصاريح للفرق ومنتسبي اللعبة 

ملواصلة املنافسات احمللية.

يحيى حميدان 

تعقد جلنة الصاالت في احتاد الكرة اجتماعا مساء اليوم 
االثنني مع ممثلي االندية املشــاركة في نشاط اللعبة وذلك 
لبحث آلية استمرار مسابقة الدوري التي وصلت الى منتصفها 
االسبوع املاضي. ووضعت جلنة الصاالت برئاسة عبداحلميد 
الكندري عدة مقترحات الستمرار النشاط والتي من بينها 

إقامة مباراة واحدة كل يوم ســبت في فترة الظهيرة وذلك 
لعدم احلصول على استثناء من اجلهات املعنية قبل بدء احلظر 
اجلزئي يوميا من الســاعة اخلامسة عصرا حتى اخلامسة 
فجرا. كما قررت اللجنــة إلغاء املباريات التي كانت مقررة 
مســاء امس االحد لدخول احلظر اجلزئي حيز التنفيذ، في 
حني أقرت اللجنة استمرار مسابقة دوري الشواطئ بشكل 

طبيعي والذي من املقترح له أن يكون كل يوم سبت.

«الفتاة» يتأهل لنهائي دوري السيدات
هادي العنزي

تأهل فريق كرة قدم الصاالت بنادي الفتاة 
إلى املباراة النهائيــة لدوري URC لكرة القدم 
الصاالت بعد تغلبه على القادســية ١٢-٣ في 
املواجهة الثالثة واحلاسمة في الدور قبل النهائي 
من «بالي اوي»، والتي جمعت الفريقني مساء 
أمس األول على صالة نادي الكويت، وذلك بعدما 
تعادال بالفوز ١-١ في املباراتني السابقتني، ليلعب 
الفائز مع سيدات الكويت في املباراة النهائية 
املقرر لها ١٣ اجلاري. وقد متكنت العبات نادي 
الفتاة من فرض سيطرتهن الكبيرة على املواجهة 
الفاصلة مع األصفر، ومتكن من دك شباكه بـ ١٢ 
هدفا توزعت على مدار شوطي املباراة، فيما لم 
تستطع العبات القادسية مجاراة القوة الهجومية 
الضاربة لنادي الفتاة والصالبة الدفاعية التي 

فرحة العبات نادي الفتاة بالتأهل للمباراة النهائيةووجهن بها طوال املباراة.

تعّقد موقف 
الزمالك واألهلي 
بدوري األبطال
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غانا حترز 
كأس أمم إفريقيا للشباب

فــازت غانا بكأس افريقيا لألمم للشــباب بعد فوزها 
فــي امللعب االوملبــي بالعاصمة املوريتانية نواكشــوط 
على اوغندا ٢-٠. وكان احلكم املوريتاني عبدالعزيز قد 
أطلــق صافرة نهاية اللقاء بعد ثــالث دقائق من الوقت 
بــدل الضائع. وشــهد اللقاء رئيس الــوزراء املوريتاني 
محمد ولد بالل ورئيس االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
جياني اينفانتينو ورؤســاء احتــادات الكرة االفريقية، 
وحصــل على املركز الثالث منتخــب غامبيا بعد تغلبه 
علــى منتخب تونس بركالت اجلــزاء الترجيحية ٤-٢، 

بعد تعادل سلبي في الوقت األصلي.

مبابي يقود «باريس» 
إلى ثمن نهائي الكأس

قاد املهاجــم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس ســان 
جرمان الى الدور ثمن النهائي ملسابقة كأس فرنسا في كرة 
القدم بتســجيله ثنائية في مرمى بريست الذي خسر ٣-٠ 
في الدور الـ ١٦. ومنح مبابي التقدم لباريس سان جرمان في 
(٩)، وأضاف اإلســباني بابلو سارابيا الثاني (٤٤)، قبل ان 
يسجل مبابي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (٧٧).

وتأهل أيضا ليون بفوزه على سوشو من الدرجة الثانية 
٥-٢، كما تأهل متز بفوزه على مضيفه ڤالنسيان من الدرجة 
الثانيــة ٤-٠، ومونبلييه بتغلبه علــى مضيفه أليس من 

الدرجة الوطنية الثالثة ٢-١.
وخرج لوريان بخسارته أمام مضيفه لو بوي من الدرجة 
الوطنية الثانية ٠-١، ولنس بخســارته أمام ريد ستار من 
الدرجة الوطنية ٢-٣، ويحل اليوم موناكو ضيفا على نيس 

ضمن منافسات الدور الـ ١٦ لكأس فرنسا.

كلوب جلماهير «الريدز»: 
الالعبون أوفياء.. ال تقلقوا

اعتبر االملاني يورغن كلوب مدرب ليڤربول االجنليزي بان 
ال خــوف على رحيل الالعبني في حال عدم تأهل فريقه الى 
مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم املوسم املقبل، وقال: 
«ادرك متاما باننا منلك العبني لديهم وفاء جتاه ليڤربول، هذا 

االمر لن يحصل، واعرف العبي فريقي جيدا».
وطمأن اجلماهير بان النادي يسير على الطريق الصحيح 
قائال: «اطلب من اجلميع عــدم القلق، النادي في اياٍد امينة 

وميلك فريقا رائعا ومستقبال جيدا».

كفيتوفا تتوج بلقب 
«قطر» للتنس

توجت الالعبة التشيكية 
بترا كفيتوفــا بلقب بطولة 
املفتوحــة  «قطــر توتــال» 
للتنس للسيدات بعد فوزها 
علــى اإلســبانية غاربينــي 
مبجموعتــني  موغــوروزا 
دون مقابــل. واســتطاعت 
كفيتوفــا املصنفة عاشــرة 
عامليا والرابعة في البطولة 
الفــوز على موغــوروزا في 
املباراة النهائية التي اقيمت 
على امللعب الرئيسي مبجمع 
للتنــس  الدولــي  خليفــة 
واالســكواش بواقــع ٦-٢ 

و٦-١.
ويعد هــذا اللقب الثاني 
لالعبة التشيكية البالغة من 
العمر ٣٠ عاما في بطولة قطر 
بعــد األول الذي حققته عام 
٢٠١٨ على حساب اإلسبانية 

نفسها موغوروزا.

موتسبي الرئيس القادم 
لـ «كاف».. و«فيفا» يشيد

أشــاد رئيــس االحتاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» 
انفانتينــو مبــا  جيانــي 
اسماه «التوافق الصعب» 
الذي توصل إليه رؤســاء 
احتادات كل من الســنغال 
وموريتانيا وساحل العاج 
ورجــل األعمــال اجلنوب 
إفريقي باتريس موتسبي 
املتنافســني على رئاســة 
االحتــاد االفريقــي لكــرة 
القدم «كاف» التي ستجري 
انتخاباتها في ١٢ مارس في 

املغرب. وقال انفانتينو في كلمة ألقاها في نواكشوط أمام 
املرشحني األربعة: «توصلتم ألصعب ما ميكن التوصل إليه 
بني متنافســني وحققتم توافقا غير مسبوق لتبرهنوا على 
أن بإمكان األفارقة التفاهم وجتاوز االنقســام».  ومبوجب 
االتفاق ســحب ثالثة مرشــحني قوائم ترشــيحهم لرئاسة 
«كاف» ودخلوا في قائمة موحدة يرأســها موتســبي وهو 

الذي سيرشح رئيسا لالحتاد.

باتريس موتسبي

جماهير رينجرز 
تخرق العزل العام

خرق مشــجعو غالسكو 
رينجرز قيــود العزل العام 
املفروضــة بســبب جائحة 
ڤيــروس كورونــا للتجمع 
خارج ملعب إيبروكس قبل 
وبعد مبــاراة انتصــر فيها 
فريقهــم ٣-٠ علــى ســانت 
ميريــن ليصبح علــى بعد 
نقطة واحدة من الفوز بلقب 
الدوري االسكتلندي املمتاز 

لكرة القدم.
ولــم يفز رينجــرز الذي 
يدربــه أســطورة ليڤربول 
االجنليزي ستيفن جيرارد 
باللقب منذ ٢٠١١ ومن وقتها 
واجه صعوبــات مالية ومت 
استبعاده إلى الدرجة األخيرة 
مــن الــدوري االســكتلندي 
فــي ٢٠١٢ بعــد أن وضعته 
الســلطات حتت احلراســة 

القضائية.
وأشعل مئات املشجعني 
األلعاب النارية قبل انطالق 
املبــاراة، وجتمــع بعــض 
مشــجعي رينجــرز خــارج 
امللعب وقاموا بتحية الالعبني 
الذين أخرجوا رؤوسهم من 
نوافذ غرف تغيير املالبس.

«الپاڤاري» ال يرحم.. وليڤاندوفسكي ُيسكت هاالند
قاد املهاجم الدولي الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي فريقه 
احلالــي بايرن ميونيخ حامل اللقب الــى قلب الطاولة على 
ضيفه وفريقه السابق بوروسيا دورمتوند بتسجيله ثالثية 
حسمت «الكالسيكر» ٤-٢ في قمة املرحلة الرابعة والعشرين 

من بطولة أملانيا في كرة القدم.
واستعاد بايرن القمة برصيد ٥٥ نقطة بفارق نقطتني عن 
اليبزيغ الذي انتزعها مؤقتا عقب فوزه الكبير على مضيفه 

فرايبورغ ٣-٠.
وقال مدرب بايرن ميونيخ هاينز فليك: «األمر كذلك اآلن، 
مبجرد أن تتاح فرصة خلصومنا، نعاقب، ولكن بعد ٢-٠ رأينا 
أن الفريق اســتيقظ متاما، حتركنا، أظهرنا أننا ال نستسلم، 

في النهاية انتصارنا مستحق، ألننا كنا الفريق املهيمن».
إلــى ذلك، واصل اليبزيغ انتفاضته احمللية عندما تغلب 
على مضيفه فرايبورغ ٣-٠، موسعا الفارق الى ٩ نقاط بينه 
وبني مطارده املباشــر ڤولفسبورغ الذي خسر أمام مضيفه 
هوفنهــامي ١-٢، فيما ســقط اينتراخــت فرانكفورت في فخ 
التعادل امام ضيفه شتوتغارت ١-١، وتغلب باير ليڤركوزن 
على مضيفه بوروســيا مونشــنغالدباخ ١-٠، وصعق هرتا 

برلني ضيفه أوغسبورغ بفوز متأخر ٢-١.

بيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتوبيرلو: «اليوڤي» مجهد.. وأرحت رونالدو ملواجهة بورتو
ذكر املدير الفني ليوڤنتوس أندريا بيرلو أن 
فريقه بدأ مباراة التسيو بشكل سيئ، قبل حتقيقه 
االنتصــار (٣-١) على ضيفــه، ضمن اجلولة الـ 
٢٦ من الدوري اإليطالي، وقال: «استقبلنا هدفا، 
لكن بعد ذلك كان هناك رد فعل قوي، من الفريق 
بأكمله، رغم فقدان الكثير من الالعبني»، مضيفا 
لم ندع رؤوســنا تســقط، بدأنا في رفع اإليقاع، 

هذه هي الروح التي أقدرها.
وعزز «اليوفي» موقعه في املركز الثالث برصيد 
٥٢ نقطة بفارق ثالث نقاط أمام شــريكه السابق 
اتاالنتا الذي يحل ضيفا على اإلنتر املتصدر اليوم 
في ختام املرحلة، وبفارق نقطة واحدة خلف ميالن.
وميلك يوڤنتــوس مباراة مؤجلة ضد ضيفه 
نابولي ســيخوضها في السابع عشر من مارس 
احلالــي، وحقــق يوڤنتوس األهم بفــوزه مؤكدا 

اســتعداده اجليد لقمة الثالثــاء على أرضه ضد 
بورتو البرتغالي في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري 
أبطال أوروبا حيث يسعى الى تعويض خسارته 
١-٢ ذهابا في بورتو. ولهذا الســبب أبقى مدربه 
أندريا بيرلو على جنمه البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو والعب الوسط االميركي وستون ماكيني 
وقطب الدفاع ليوناردو بونوتشي على دكة البدالء 

قبل ان يدفع بهم في الشوط الثاني.
وعن مواجهة بورتو، قال مدرب «البيانكونيري»: 
«أشعر بالتعب أكثر من الالعبني، لذلك أنا بحاجة 
إلــى الراحة أيضــا، نحن بحاجة إليجــاد النهج 
الصحيــح لهذه املبــاراة، حيث ان دوري األبطال 
هدف مهم للغاية، وال ميكننا أن نخطئ أمامهم».

كما فاز اودينيزي على ساسوولو ٢-٠، وتعادل 
سبيتسيا مع بينيفينتو ١-١.

كومان: انتصارات برشلونة مستمرة.. واإلثارة لنهاية املوسم
الى فــوز ٣-٠ ايابا بعد التمديد 

حيث سيالقي أتلتيك بلباو.
وكانــت هــذه آخــر مبــاراة 
اســتعدادية للمهمة املستعصية 
التي تنتظــره االربعاء في اياب 
الدور ثمن النهائي من دوري ابطال 
اوروبا امام باريس سان جرمان 
الفرنســي بعد ان سقط سقوطا 
مدويــا ١-٤ علــى ملعبه «كامب 

نو» ذهابا.
ومرة أخرى، فوت اشــبيلية 
فرصــة تضييــق اخلنــاق على 
ريال مدريد وبرشلونة بسقوطه 
امام مضيفه التشي ١-٢، وجتمد 
رصيــد النادي االندلســي الذي 
ســقط للمباراة الثانيــة تواليا 
في «الليغا» والثالثة في جميع 
املســابقات، عنــد ٤٨ نقطة في 

املركز الرابع.
وفي مباراة أخرى تفوق قادش 
علــى ضيفه ايبار بهدف نظيف 
الفارو نيغريدو  سجله املهاجم 
(٤٠)، ويلتقي اليوم ريال بيتيس 
مع أالفيس ضمن ذات املرحلة.

تتوالى انتصارات برشلونة في 
الدوري اإلسباني لكرة القدم، بعدما 
حقــق انتصاره العاشــر في آخر ١١ 
مبــاراة في الــدوري وحافــظ على 
سجله خاليا من الهزائم في «الليغا» 
للمباراة السادسة عشرة تواليا، إثر 
تغلبه خارج ملعبه على أوساسونا 
٢-٠، وذلك ضمن منافسات املرحلة 
السادســة والعشــرين من الدوري 
االسباني لكرة القدم، وسجل جوردي 
البا (٣٠) والبديــل اياليش موريبا 
(٨٣) هدفي الضيوف، ورفع النادي 
الكاتالوني رصيده الى ٥٦ نقطة في 

املركز الثاني. 
وقــال املدرب الهولنــدي رونالد 
كومان: «قلصنا الفارق مع اتلتيكو، 
ســتكون هناك اثــارة حتــى نهاية 
املوسم»، مضيفا األمر االهم كان فوزنا 
ونحتاج ملواصلة االنتصارات، ومهما 
تكن نتيجة «الديربي» بني ريال مدريد 

واتلتيكو مدريد فإنها ستفيدنا.
ودخل برشلونة املباراة بعد أن بلغ 
االربعاء نهائي كأس اسبانيا بعد أن 
قلب تخلفه امام اشبيلية ٢-٠ ذهابا 

إيڤرتون في ضيافة «البلوز».. صراع مدارس
قمة جديدة بالدوري األكثر إثارة في العالم، تنطلق اليوم حينما 
يستضيف تشلسي رابع الترتيب (٤٧ نقطة) على ملعبه ستامفورد 
بريدج نظيــره إيڤرتون اخلامس (٤٦ نقطــة) في مواجهة قوية 
ضمن منافســات اجلولة السابعة والعشرين للدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم، تشيلسي قد أحلق هزمية أخرى بليڤربول في 
مباراة اجلولة املاضية على ملعب أنفيلد، واستعاد بريقه مجددا 
مــع توخيل، أما إيڤرتون فقد حقق ٣ انتصــارات متتالية رفعت 
شأن الفريق كثيرا بجدول الترتيب، مما يجعلنا أمام مواجهة من 
العيــار الثقيل بني مدرســتني كرويتني عريقتــني تتمثل باألملاني 
توماس توخيل مدرب «البلوز»، وضيفه اإليطالي كارلو انشيلوتي 

مدرب إيڤرتون.
كما يستضيف اليوم وست هام يونايتد نظيره ليدز يونايتد 

ضمن ذات اجلولة.
إلى ذلك، ارتقى ليســتر ســيتي الى وصافة الــدوري بعودته 
الى سكة االنتصارات بفوز قاتل على مضيفه برايتون ٢-١، فيما 
حتضر أرســنال بشــكل مخيب ملا ينتظره مــن اختبارات صعبة 
فــي األيام املقبلة بتعادله مع مضيفه بيرنلي ١-١، ورفع ليســتر 

رصيده الى ٥٣ نقطة.

وقــال االســباني ميكيل ارتيتا مدرب ارســنال: «إنه أمر معقد 
حقيقة، لدي شعور أنه نظرا للطريقة التي نلعب بها راهنا، نحن 
قــادرون على الفوز بأي مباراة»، مضيفا ولكن إذا أعطيت شــيئا 
للخصم (في اشارة الى اخلطأ الدفاعي)، فإن أي شيء قد يحصل. 
وبتعادله اخلامس للموسم، رفع فريق أرتيتا رصيده الى ٣٨ 
نقطة في املركز العاشر وبفارق ٩ نقاط عن جاره تشيلسي صاحب 
املركز الرابع األخير املؤهل الى دوري األبطال املوسم املقبل، ما 
يجعل مشواره في «يوروبا ليغ» مصيريا هذا املوسم ألن الفوز 
باللقب سيمنحه بطاقة العودة الى دوري األبطال للمرة األولى 

منذ موسم ٢٠١٦-٢٠١٧، أما بالنسبة لبيرنلي، فتعادله منحه 
نقطة ثمينة في صراعه من أجل جتنب الهبوط لكنه 

مازال في منطقة اخلطر باملركز اخلامس عشر مؤقتا.
وعاد ساوثمبتون الى سكة االنتصارات للمرة 
االولى بعــد ٩ مباريات لم يذق فيها طعم الفوز 

بتفوقه ٢-٠ على مضيفه شيفيلد يونايتد املتذيل.
وســجل جيمس وارد بــراوز (٣٢ من ركة 

جــزاء) وتشــي آدمــز (٤٩) هدفــي فريــق 
«القديسني».

أرتيتا عقب تعادل جديد ألرسنال: إنه أمر معقد!

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي   
إجنلترا (املرحلة الـ ٢٧)

٩beIN sports premiumتشلسي – ايڤرتون
١١beIN sports premiumوست هام – ليدز

إسبانيا (املرحلة الـ ٢٦)
١١beIN sports HD١ريال بيتيس – أالڤيس

إيطاليا (املرحلة الـ ٢٦)
١٠:٤٥beIN sports HD٣االنتر – أتالنتا

كأس فرنسا (الدور الـ ١٦)
١١نيس – موناكو

البرازيل – نهائي الكأس
١٢بامليراس – غرمييو
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أبعد من الكلمات
«اإلســالم دخل أميركا مع السود المجلوبين 

من أفريقيا»

أمانبور، الصحافية  كريستيان 
األميركية اإليرانية الشهيرة، متحدثة 

عن تاريخ األديان في أميركا.

 «فلنلتــزم بالكمــام اآلن كــي ال يطــول 
بقاؤه معا مستقبال»

أندي سالفيت، املستشار الطبي 
لإلدارة األميركية، داعيا إلى االلتزام 
بالكمام في الفترة املقبلة، ومتحدثا 

عن النتائج اإليجابية لذلك.

«خسرت ٢٠ كيلو أللعب دور شخصية نحيفة»

املمثلــة األميركية،  أندرا داي، 
تتحدث عــن صعوبات أداء األدوار 
التمثيلية بصفة عامة، معطية مثاال 

مبا حدث في فيلمها األخير.

«ننفذ مليوني تطعيم يوميا»

روشيل فالنسكي، مديرة مركز 
األوبئة األميركي،  الســيطرة على 
التطعيم ضد  متحدثة عن جهــود 
كورونا في بالدها، حيث أكدت أن 

٨٫٥٪ من األميركيني تلقوا اللقاح.

«أوبرا لم تكن تعرف كيف تغسل المالبس»

لي دانيالز، املخرج األميركي، في 
إطار حديثه عن تدريب اإلعالمية 
األميركية الشهيرة أوبرا وينفري 
على متثيــل دور خادمة في أحد 

األفالم.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

سليمه بندر محمد السلمان: أرملة عبدالكرمي علي اإلبراهيم: 
٨٣ عاما ـ ت: ٩٩٨٥١٢٩٤ ـ ٢٢٥٢٦٣٦٥ ـ ُشيِّعت.

عبدالعزيز عيسى عبداللطيف اخلضر: ٨٥ عاما ـ ت: ٩٩٠١٠٥٩٠ 
ـ ُشيِّع.

هيام سليمان عمر: أرملة صالح يوسف املذن: ٧٨ عاما ـ ت: 
٦٩٩٨٨٤٤٤ ـ ُشيِّعت.

فهد زياد مبارك العتيبيـ  ٣ أعوامـ  ت: ٩٩٤٦٦٠١٦ـ  ٦٢٢٢٨٣٣٨ 
ـ ُشيِّع.

وبرية بدر جمعه: زوجة أحمد جاسم عيسى الزقاح: ٨١ عاما 
ـ ت: ٩٩٠٧١٢٢٠ ـ ُشيِّعت.

عبدالعزيز أحمد حسن الشراح: ٥٥ عاماـ  ت: ٥٥٢٩٤٧٢٩ـ  ُشيِّع.
سعاد علي خالد الدوسري: زوجة عبداملجيد فيصل الدوسري: 

٧٨ عاما ـ ت: ٩٩٧٨٧١٠١ ـ ٩٧٨٧٨٠٧٨ ـ ُشيِّعت.
حصة سليمان إبراهيم الرشيد: أرملة علي عبدالعزيز احلبيب: 

٧٦ عاما ـ ت: ٩٩٠٦٥١٢٢ ـ ُشيِّعت.
حســن خليل إبراهيم املنصوري: ٥٣ عاما ـ ت: ٩٩٩٨٧٧٨٦ ـ 

٩٩٦٦٣٦١٠ ـ ُشيِّع.
باشــه ناصر طاحوس الهاجري: أرملة محمد حمد احلضرم 

الهاجري: ٧٥ عاما ـ ت: ٩٩٩٩٩٣٥٣ ـ ُشيِّعت.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

قصة مؤثرة.. كولومبي يعثر على شقيقه في النرويج بعد ٣٢ عامًا من اختطافه

«ديزني الند» يفتح أبوابه مع تخفيف 
كاليفورنيا القيود الصحية

بوجوتاـ  رويترز: كان جوناتان (ثالثة 
أعوام) يلعب مع شقيقه ألفونسو (سبعة 
أعوام) في حديقة منزلهما في غرب بوجوتا 
يوم ٢٥ ســبتمبر عــام ١٩٨٨ عندما اقترب 
منهما صديق لألسرة وطلب منه أن يصحبه 

ليشتري له حلوى.
ذهب جوناتان مع الرجل ثم اختفى ولم 

تعثر األسرة له على أثر ملدة ٣٢ عاما.
كان شــقيقهما األوســط خوان هيمينز 
(خمســة أعوام) ينظر مــن النافذة عندما 
أخــذ الرجل شــقيقه. ويقول إنــه كبر بني 

ذنب ألفونسو الذي لم مينع الرجل من أخذ 
شقيقه وحزن والدتهم (آنا) على اختفائه.

بعد ستة أعوام، في عام ١٩٩٤، عاد الرجل 
إلى البيت زاعما أن زوج األم طلب منه أخذ 
الطفل. ولم تناقش األســرة موضوع زوج 
األم أكثر من ذلك، ولم يكن بإمكان «رويترز» 
االتصال به. وقال الرجل كذبا إن جوناتان 

مت تبنيه في الواليات املتحدة.
تعهد خوان بأن يعثر على شقيقه.

وقال خــوان الذي انتقل إلــى الواليات 
املتحــدة في عــام ٢٠٠٧ ليعمل ممثال «كان 

هذا أهم شــيء لــي». بعد ســنوات، التقى 
خوان مع الرجل الذي أخذ الطفل على مواقع 
التواصل االجتماعي، لكن الرجل توفي قبل أن 
يتقابال. وفي ذلك الوقت تلقى رسالة بالبريد 
اإللكتروني من شركة للحمض النووي عن 
مسابقة جتريها للفوز باختبار مجاني للقصة 
األسرية األكثر تأثيرا. وقال «هكذا أرسلت 
قصة شقيقي. وردوا علي بأنهم قبلوها».

في عام ٢٠١٩ تلقى خوان رسالة من محام 
في النرويج (٣٤ عاما) قال فيها إنه مت تبنيه 
في ســن الرابعــة وكان يحاول البحث عن 

أسرته احلقيقية. سافر خوان إلى النرويج 
في عام ٢٠٢٠ للقاء جوناتان الذي تغير اسمه 
إلى جون. ثم عاد الشقيقان إلى كولومبيا.

كبر جوناتان وهو يعرف أنه مت تبنيه 
مــن كولومبيــا، لكــن قيــل لــه إن والديه 
احلقيقيني تخليا عنه وتركاه في ملجأ في 
مدينة إيباجيه. وعلم جوناتان فقط بخطفه 
بعــد عودته إلى كولومبيا عند لم الشــمل 

مع أسرته.
وتقول األم إنها لم تفقد األمل أبدا في أن 

ترى جوناتان مرة أحرى.

لــوس أجنيليــس - (أ.ف.پ): أعلنــت 
كاليفورنيا تخفيف القيود الصحية املتصلة 
بجائحة كوڤيد-١٩ مبا يتيح إعادة فتح مجمع 
ديزني الند ومراكز ترفيهية أخرى إضافة إلى 
املدارج في الهواء الطلق اعتبارا من األول من 

أبريل إذا ما تضافرت عوامل محددة.
ويأتي هذا القرار إثر ضغوط قوية مارسها 
مشغلو املجمعات الترفيهية، والتراجع السريع 
في عدد اإلصابات اجلديدة بڤيروس كورونا 
في الوالية التي تضررت بشدة جراء اجلائحة 
خالل الشتاء. وبفضل هذا التحسن، «ميكن 
لكاليفورنيا أن تعاود بصورة تدريجية وآمنة 
فتح بعض األنشــطة، خصوصــا تلك التي 
تقــام في اخلــارج والتي ميكــن فيها وضع 
كمامــات»، علــى ما قال املســؤول عن قطاع 
الصحة في كاليفورنيا مارك غالي في بيان. 
وفي التفاصيل، ستتمكن املجمعات الترفيهية 

من إعادة فتــح أبوابها اعتبارا من األول من 
أبريل في حال لم تعد املقاطعة التي تتبع لها 
مصنفة «منطقة أرجوانية»، وهو مســتوى 

اخلطر األعلى بحسب معايير كاليفورنيا.
وال تزال مقاطعتا أوراجن، حيث تقع مدينة 
«ديزني الند» الترفيهية ولوس أجنيليس التي 
يتبع لها مجمع «يونيفرســال ســتوديوز»، 
مصنفتــني ضمن املناطق «األرجوانية» لكن 
تصنيفهمــا قد يتراجع إلى مناطق «حمراء» 

خالل بضعة أسابيع.
غير أن القدرة االســتيعابية للمجمعات 
املفتوحة في املناطق احلمراء ستقتصر على 
١٥٪ من الطاقة االعتيادية (٢٥٪ في املناطق 
البرتقاليــة و٣٥٪ فــي املناطــق الصفراء)، 
ووحدهم ســكان كاليفورنيا سيتمكنون في 
مرحلــة أولى الولــوج إليها، بحســب هيئة 

الصحة العامة.

الطائرات املسّيرة تكافح الفئران في حقول أستراليا

لم يكد املزارعون في مناطق 
شــرق أســتراليا يتنفســون 
الصعــداء بعد انتهاء اجلفاف 
الــذي أحلــق أضــرارا كبيرة 
مبحاصيلهم حتــى واجهتهم 
مشكلة أخرى ناجتة هذه املرة 
عــن األمطار التي عــادت الى 
املنطقة. إنها بالتحديد مشكلة 
األعداد الكبيرة من الفئران التي 
ال تكتفي بالتهام بقايا احلبوب 
التــي تتناثر في احلقول بعد 
احلصاد بل أخذت تلتهم البذار 
الذي ينثره املزارعون مسببة 

بذلك خسائر فادحة لهم.
وهــذا يذكــر مبــا يشــبه 

طبيعيني لها من جهة أخرى. 
وتنقل صحيفة «الغارديان» عن 
خبير أسترالي قوله ان الفئران 
تبدأ في التكاثر في سن مبكرة 
عندما يكون عمرها ٦ أسابيع 
تقريبا وتواصل التكاثر أحيانا 

كل نحو٢٠ يوما. 
املتــاح  الوحيــد  احلــل 
لتقليص أعداد هــذه الفئران 
هو القضاء على أكبر عدد منها 
عــن طريق الطعوم الســامة. 
ويشكل هذا في حد ذاته مهمة 
مستحيلة في احلقول الزراعية 
الشاسعة. وعلى الرغم من ان 
الباحثني توصلوا الى سموم 

تقتل الفئران فقط فإن نشــر 
هــذه الســموم فــي األراضي 
الزراعية عــن طريق اآلليات 
يعني أن اآلليات ســتتلف في 
طريقها الكثير من احملاصيل. 
أمــا اســتخدام طائــرات رش 
املبيدات فليس شديد الفعالية، 
ألنهــا تعمل نهارا فقط عندما 
تكون الفئــران في جحورها، 
ولهذا السبب وافقت السلطات 
على قيام طائرات الـ «درون» 
بهذه املهمة ألنها تلقي الطعوم 
من اجلو وميكن ان تعمل ليال 
عندما تنشــط الفئــران عادة 

وتبيت الطيور.

الفئران تلتهم البذار الذي ينثره املزارعون وتسبب خسائر فادحة

الكارثــة التــي جنمــت عــن 
إدخال األرنــب األوروبي الى 
القــارة أواخر القرن التاســع 
عشــر بغرض اصطياده لكن 
األرانــب تكاثرت إلــى درجة 
مخيفــة، ملحقة أضرارا ليس 
فقط باحملاصيل بل باألراضي 
أيضــا التي حولتهــا األرانب 
الى أنفاق تســتخدم كجحور 
لها. كانت املشــكلة آنذاك هي 
ان األرانب لــم تكن موجودة 
في البيئة األسترالية وعندما 
أدخلت اليها ازدهرت أعدادها 
بســبب تكاثرها الســريع من 
جهة وبسبب عدم وجود أعداء 

اجلهل يكّلف صاحب «سلطانية» نصف مليون دوالر!
البد ان أحدهــم في والية 
كونيتكيــت األميركية يندب 
حظــه اآلن بدال مــن ان يهنئ 
نفســه باحلصول على مبلغ 
٣٥ دوالرا فقط ثمنا لسلطانية 
عاديــة من البورســالن رمبا 
صادفها بني مقتنيات العائلة. 
الســلطانية الصغيــرة التي 
يبلــغ قطرها ١٦ ســنتيمترا 
ستعرض قريبا للبيع في مزاد 
علني لسوذبيز في نيويورك 
بثمن يتراوح بــني ٣٠٠٫٠٠٠ 

و٥٠٠٫٠٠٠ دوالر.
هذا الفارق الهائل في الثمن 
ميثل الفارق الكبير بني اجلهل 
واملعرفة. فالرجل الذي اشتراها 
بذلك املبلغ الزهيد في ساحة 
لبيع املقتنيات كان من هواة 
القطــع القدميــة، وكان يعلم 
ان دار ســذابيز للمزادات في 
نيويورك توفر خدمة تقدير 
قيمــة املقتنيــات الفنيــة ملن 
يطلبها. ومن املؤكد ان دهشة 
الرجل لم تكن أقل من دهشة 
اخلبراء الذين وجدوا أنفسهم 
أمام اناء نفيس من البورسالن 

على اكتشــاف الدالئل على 
تاريخ القطعة. وهكذا عندما 
تفحص اخلبراء السلطانية 
تأكد لهــم ما كانوا قد ظنوه 
بعــد رؤيتهم للصــور التي 
أرســلها صاحبها وهي انها 

تعود الى عصر ساللة مينغ 
في الصني.

وتقول دار سوذبيز، انه 
توجــد في العالم اآلن ســت 
ســلطانيات معروفة مماثلة 
موزعة على عدد من املتاحف.

هناك ٦ سلطانيات مماثلة موزعة على عدد من متاحف العالم

مجمع ديزني الند مغلق منذ مارس ٢٠٢٠                  (أ.ف.پ)

الصينــي يعــود تاريخه الى 
القرن اخلامس عشر. 

وحسب األسوشيتد برس ال 
يوجد اختبار علمي لتقدير عمر 
مثل هذه القطع وكل ما يعول 
عليه هو العني اخلبيرة القادرة 

املرزوق: البحر صالح
للصيد حتى األربعاء

رماد بركان سانغاي يغطي
٥ مقاطعات في اإلكوادور

كيتو - (أ.ف.پ): تؤثر ســحب رماد منبعثة من ثوران 
بركان ســانغاي على بعد ٢٠٠ كيلومتر نحو جنوب كيتو، 
على ٥ مقاطعات من أصل ٢٤ في اإلكوادور، وأدت إلى إغالق 
مطار إقليمي، وفق ما أفادت السلطات. وقال التقرير األخير 
للمعهد الوطني للجيوفيزياء املكلف مراقبة النشاط الزلزالي 
والبــركان، «لوحظــت انبعاثات رماد من بركان ســانغاي 
يصل ارتفاعها إلى كيلومترين فوق الفوهة». وكتبت الهيئة 
الوطنية إلدارة املخاطر والطوارئ في اإلكوادور في تغريدة 
أن «املقاطعات املتأثرة بتســاقط الرماد هي شيمبوراســو 

وغواياس وبوليفار ولوس ريوس وكانيار».

قال اخلبيــر الفلكي عادل 
املرزوق إن حالة البحر خالل 
األيام املقبلة ستكون بني خفيف 
إلى معتدل، وسيكون ارتفاع 
املوج بني (٠٫٣٠ و١٢٠) ســم، 
وتيارات الفساد ستستمر حتى 
بعــد غد األربعــاء ثم تتحول 
تيارات البحر إلى تيارات حمل 
وهي التيارات غير الصاحلة 
للصيد اعتبــارا من اخلميس 
املقبــل. وأضــاف: ستســتمر 
تيــارات احلمل حتى األربعاء 
١٧ اجلاري، ولكن خالل بداية 

فترة تيارات احلمل هذه، وأعني أنه من األحد اجلاري هناك 
احتمال كبير بأن تنشــط الرياح الشمالية الغربية وتكون 
سرعتها بني (٢٥ و٤٠) كم/ س وستستمر الرياح الشمالية 
الغربية النشطة هذه حتى ظهر األحد املقبل، وهذه الرياح 
النشطة ستؤدي إلى ارتفاع املوج في البحر، فيكون ارتفاعه 
بني ١٢٠ و٢٠٠سم، ولذلك فإننا نقول إنه من غير املستحب 
النزول إلى البحر للصيد في فترة حمل غير الصاحلة للصيد، 
حيث اندفاع التيارات البحرية تكون قوية شديدة االندفاع 
جتعــل (البلد ال يصك القوع) باإلضافــة إلى موج عال في 
البحر. وهذه الرياح ستهدأ من مساء يوم األحد حتى مساء 
الثالثاء املقبل، ولكن ســتعاود نشاطها مرة أخرى الثالثاء 
املقبــل مــع تغير اجتاهها إلى جنوبية شــرقية مع احتمال 
ســقوط زخات مطــر متفرقة في هذا اليــوم كما تؤدي إلى 
ارتفاع املوج مرة أخرى. وأشار املرزوق إلى أن فترة فساد 
البحر القادمة ستكون اخلميس ١٨ اجلاري، وأن أنسب وقت 
للصيد تكون مع أول ساعات الرش وهي بداية حتول حالة 
البحر من حالة (الثبر) اجلزر إلى حالة (السجي) املد، في 

الساعة ١٢:٣٠ بعد الظهر وستستمر ملدة ٤٠ دقيقة.
- اجلمعة املوافق ٢١/٣/١٩ أول الرش الساعة (١:١٠) مساء. 
- السبت املوافق ٢٠٢١/٣/٢٠ أول الرش الساعة (١:٥٠) مساء.
- األحد املوافق ٢٠٢١/٣/٢١ أول الرش الساعة (٢:٣٠) مساء.
- االثنني املوافق ٢٠٢١/٣/٢٢ أول الرش الساعة (٣:١٠) مساء.
- الثالثاء املوافق ٢٠٢١/٣/٢٣ أول الرش الساعة (٣:٥٠) مساء.
- األربعاء املوافق ٢٠٢١/٣/٢٤ أول الرش الساعة (٤:٣٠) مساء.

ولكــن يوم اخلميس املوافــق ٢٠٢١/٣/٢٥ تعاود تيارات 
احلمل غير الصاحلة للصيد، واهللا تعالى أعلم.

عادل املرزوق

خووش حچي يا ألطاف اهللا

طلبتنا العالقون معرضون 
للرسوب بحال تطبيق 

االختبارات الورقية.

مكافأة مالية للموظف 
اخلاضع للحظر في التشيك.

 موقف آخر مطلوب من 
احلكومة ملتابعة املوضوع.

 واملوظف الكويتي ناطر 
مكافأة الصفوف األمامية.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اإلثنني

واحد أبواللطف
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