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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

وزير الصحة: «كورونا» يتفشى سريعًا
أكد ملجلس الوزراء ارتفاع اإلصابات ومرضى العناية والـ PCR اإليجابية.. وال تعديل على بدء احلظر عند الـ ٥ مساًء.. وغرامة ملخالفي االشتراطات.. أولوية

مسار تسلسلي تصاعدي ملساءلة احلكومة
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ 
رشيد الفعم - سلطان العبدان       

بدر السهيل - عبدالعزيز املطيري

قبل عــودة مجلس األمة 
لالنعقــاد وأداء احلكومــة 
للقسم أمام املجلس، تسارعت 
وتيرة التصعيد السياسي بني 
السلطتني فعليا، حيث أعلن 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغــامن تســلمه اســتجوابا 
من النائبني د.بــدر الداهوم 
ومحمد املطير لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد. وقال الغامن انه وفقا 
لإلجــراءات الالئحية واملادة 
١٣٥ مــن الالئحــة الداخلية 
إبــالغ ســمو  للمجلــس مت 
رئيــس مجلس الوزراء بهذا 
االستجواب ومت التأشير عليه 
ليدرج في أول جلسة قادمة 

لتحديد موعد ملناقشته.
وبحسب ما أعلنه النائب 
مساعد العارضي سابقا عزمه 
اســتجواب رئيس احلكومة 
النائبان د.حســن  يضيــف 
جوهر ومهند الساير مسارا 
جديدا للمواجهة بني املجلس 
واحلكومة بنيتهما استجواب 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح الذي حاولت احلكومة 
حمايته بالتفاوض مع «كتلة 

الصحة الستعجال مشروع قانون تعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ باالحتياطات 
الصحية الوقائية من األمراض السارية واعتباره 
من أولويات مشاريع القوانني. وفسرت مصادر 
التعديل بأنه ميكن احلكومة من تطبيق الغرامات 
املاليــة على املخالفني لالشــتراطات الصحية 
ومنها ارتداء الكمام والتباعد وعلى املشاركني 

في التجمعات.

مرمي بندق

أبلغ وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
مجلس الوزراء في اجتماعه االعتيادي أمس 
برئاسة ســمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ان وباء «كورونا» يتفشى سريعا واألدلة 
 PCR ارتفــاع اإلصابات ومرضى العناية والـ

اإليجابية وتراجع املتعافني.
وأكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» ان قــرار مجلس الوزراء بفرض 
احلظــر اجلزئي في البــالد ينطلق من واقع 
املسؤولية امللقاة على عاتق احلكومة، الفتة 
الى ان القرار خضع قبل صدوره الى دراسة 
متأنية ملدة أســبوعني شاركت فيها مختلف 

اجلهات املعنية.
وقالــت املصادر انه حتــى اآلن ال تعديل 
على موعد بدء احلظر عند الساعة الـ ٥ مساء 
حتى الساعة الـ ٥ صباحا، كاشفة عن ان قرار 
إلغاء احلظــر ليس بيد احلكومــة، إمنا تقع 
املســؤولية وحتقيــق هدفه فــي وقف املزيد 
من اإلصابات على عاتق املواطنني واملقيمني 
املطلوب منهم االلتزام باالشتراطات الصحية 
حتى تنخفض أعداد املصابني ويقف تفشــي 
الوباء، وتاليا ينتهي العمل بالقرار. هذا وأعلن 
الناطق الرسمي باسم احلكومة طارق املزرم أن 
مجلس الوزراء كلف وزارة التجارة والصناعة 
التنسيق لتفعيل نظام حجز املواعيد لدخول 
اجلمعيات التعاونية خالل فترة جزئية فقط 
من ساعات حظر التجول حددت من الساعة 
٥ مساء حتى الساعة ١٠ مساء، على ان يظل 
دخول اجلمعيات من الساعة ٥ صباحا حتى 

الساعة ٤ عصرا متاحا للجميع. 
وكلف املجلس وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة مبــارك احلريص بالتنســيق مع وزارة 

«كورونا». وبهذه احلصيلة 
املبدئيــة تبقــى خيــارات 
مــع  احلكومــي  التعاطــي 
الوضع السياســي مفتوحة 
«رغم عدم أداء القسم» ليبقى 
باب التفاوض مواربا بحسب 
األجنــدات التي قــد تتقاطع 
أو تتنافر بحســب رؤية كل 
كتلة نيابية. وبهذا الشــأن، 
قالت مصــادر لـــ «األنباء» 

وأمــس، نظمــت جلنــة 
شؤون املرأة واألسرة والطفل 
البرملانية حتت رعاية رئيس 
مجلــس األمة مرزوق الغامن 
وبالتزامن مع االحتفال باليوم 
العاملي للمرأة مؤمترا بعنوان 
«متكني املرأة واألســرة» في 
مســرح مبنى صباح األحمد 
باملجلــس، حيث كرم الغامن 

املشاركني.

البرملانيــة  إن املشــاورات 
قائمــة إلمكانيــة توحيــد 
اجلهود بــني الكتل واالتفاق 
على مســار زمني تسلسلي 
تصاعدي للمساءلة السياسية 
للحكومة، مشيرة الى ان فكرة 
عقد اجتماع موســع للكتل 
إعادة  مطروحــة، وإمكانية 
االتفاق علــى أجندة واحدة 

ولو بشكل مؤقت واردة. 

الغامن أدرج استجواب املطير والداهوم لرئيس الوزراء على جدول أول جلسة.. ومطيع يوازي جوهر والساير في مساءلة «الصحة»

محمد املطير ود. بدر الداهوم في طريقهما لتسليم استجواب رئيس الوزراءمرزوق الغامن وأسامة الشاهني أثناء تكرمي إحدى املشاركات في مؤمتر متكني املرأة 

الـ ٦» مبشاركة ٣ وزراء من 
دون جدوى. وأعلن د.جوهر 
الوزيــر خياريــن  أمــام  ان 
«االستقالة او صعود املنصة». 
وصبــاح أمــس أضــاف 
النائــب د.أحمــد مطيع الى 
األجندة السياسية بندا آخر 
بإعالنــه تنفيذ مــا وعد به 
باســتجواب وزيــر الصحة 
بســبب إجــراءات مواجهــة 

املالكي: صواريخ ومسّيرات احلوثيني إيرانية 
وال جترؤ دولة على تبني الهجوم على اململكة

أنقرة: مصر عقل وقلب العالم العربي .. 
وميكن فتح صفحة جديدة معها ودول خليجية

عواصم - وكاالت: تلقى أمير قطر الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني أمس رسالة شفوية من 
أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز تتصل بالعالقات األخوية الوطيدة 
بني البلدين الشقيقني وسبل دعمها وتعزيزها 

وأبرز املستجدات اإلقليمية والدولية.
وقالت وكالة األنباء السعودية (واس)، إن 
وزير اخلارجية نقل خالل االستقبال، حتيات 
خادم احلرمني الشــريفني، وصاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع، ألخيهما ســمو أمير دولة قطر، الذي 
حمله نقل حتياته وتقديره لهما، وحلكومة 

وشعب اململكة العربية السعودية.
وجــرى خــالل االســتقبال اســتعراض 

العالقــات الثنائيــة بني البلدين الشــقيقني 
وسبل تعزيزها في املجاالت كافة مبا يخدم 
تطلعاتهما، باإلضافة إلى بحث مســتجدات 
األحداث اإلقليميــة والدولية، واملوضوعات 
ذات االهتمام املشــترك. في غضون ذلك، أكد 
املتحدث الرسمي باسم حتالف دعم الشرعية 
فــي اليمــن العميد ركــن تركــي املالكي، أن 
«صواريخ ومســيرات ميليشيا احلوثي هي 
إيرانيــة الصنع»، مضيفــا ان «لدينا القدرة 
على حماية املنشآت االقتصادية السعودية»، 
مشيرا إلى أنه مت تدمير ٣٥٣ صاروخا باليستيا 

و٥٥٠ مسيرة و٦٢ زورقا.
وقال املالكي فــي مقابلة مع قناة العربية: 
«ال متلك أي دولــة إقليمية اجلرأة على تبني 

أي هجوم ضد السعودية».

وكاالت: أكدت رئاسة اجلمهورية التركية، 
أنه «ميكن فتح صفحة جديدة في العالقة 

مع مصر وعدد من دول اخلليج».
وقال الناطق باســم الرئاســة التركية 
إبراهيم قالني في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» 
األميركيــة: «ميكــن فتح فصــل جديد في 
عالقتنا مع مصر ودول اخلليج للمساعدة 

في السالم واالستقرار اإلقليميني».
واعتبر أن «مصر دولة مهمة في الوطن 
العربــي، وتبقى عقل العالم العربي، وهي 

قلب العالم العربي»، مضيفا: «نحن مهتمون 
بالتحدث مع مصر حول القضايا البحرية 
فــي شــرق البحــر املتوســط، إضافة إلى 
قضايــا أخرى في ليبيا، وعملية الســالم 

والفلسطينيني».
وتابــع: «ميكننا معاجلــة عدد من هذه 
القضايــا وخفض التوتــرات، وميكن لهذا 
النوع من الشراكة أن يساعد في االستقرار 
اإلقليمي، من شمال إفريقيا إلى شرق البحر 

األبيض املتوسط».

أمير قطر استقبل وزير اخلارجية السعودي 

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد أمير قطر مستقبال وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان (واس)

اقتصاد

عبداهللا الشايع ووليد الشريعان خالل اجلمعية العمومية لشركة املباني أمس

مرزوق جاسم بودي وهاني شوقي في لقطة جماعية مع قيادات «الداخلية» خالل حفل تدشني احلافالت (محمد هاشم)

عماد سلطان فاروق بستكي

الشايع: «املباني» واثقة من احلفاظ على مسارها.. والنمو بوضع جيد..  
وعمومية الشركة وافقت على توزيع ٦٪ نقدًا و٦٪ منحة عن ٢٠٢٠

فاروق بستكي ضمن 
قائمة «فوربس» ألقوى 
١٠ تنفيذيني مبجال 

االستثمار العام

بدر اخلرافي: «زين» لديها 
أكثر من ١٠٠ امرأة 
في مجاالت العلوم 

والبيانات

«سيتي جروب» تدشن ٨٠ حافلة نقل عام جديدة.. مبزايا حديثة 

عماد سلطان: «نفط 
الكويت» تستهلك سلعًا 

وخدمات محلية
 بـ  ٥٥٨ مليون دينار

عيسى األنصاري ناطقًا رسميًا 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون

د.خالد الفاضل مديرًا 
لـ «التقدم العلمي»

أعلن وزير اإلعالم والثقافة 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
الشــباب ورئيــس املجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب عبدالرحمن املطيري 
تكليف األمني العام املســاعد 
لقطاع الثقافة وقطاع الفنون 
بالوكالة د.عيسى األنصاري 
ناطقا رسميا وممثال للمجلس، 
وذلــك للتعامــل مع وســائل 
اإلعالم املختلفــة والتواصل 

مع اجلمهور.

ترأس سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد أمس اجتماع مجلس 
إدارة مؤسسة التقدم العلمي، 
حيــث مت اختيــار د.خالــد 
الفاضل مديرا عاما للمؤسسة.

وقد زود ســموه مجلس 
اإلدارة بتوجيهاته السامية 
التــي تهدف لبــذل اجلهود 
لدعم وتعزيــز كل مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا للتقدم 

والرقي بها.

د. عيسى األنصاري

د.خالد الفاضل

التفاصيل ص ٨ و٩

التفاصيل ص ٠٣
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مجدي الظفيري 
نائبًا لوزير اخلارجية

وافق مجلس الوزراء على مشروع 
مرسوم بتعيني السفير مجدي أحمد 
الظفيري نائبا لوزير اخلارجية، وقرر 
رفعه لسمو نائب األمير وولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد.

مجدي الظفيري

إصابات «كورونا» اليومية مازالت  في معدلها املرتفع: 
١٣٢٦02 حالة و٦ وفيات و١٨٠ عناية مركزة

التفاصيل ص ٠٢

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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«الكهرباء» تستعني باملخزون اإلستراتيجي 
04لتغطية النقص في إنتاج املياه

التفاصيل ص ٢٠



02
الثالثاء ٩ مارس ٢٠٢١ محليات

مجلس الوزراء: ٣٢٢ ألفًا تلقوا اللقاح.. وااللتزام ضرورة الجتياز اجلائحة

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعــه األســبوعي فــي 
قصر الســيف برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد. وبعد االجتماع، 
صرح وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 

مبا يلي:
مبناســبة ذكرى اإلسراء 
واملعــراج والتــي تصــادف 
يوم اخلميس القادم، يتقدم 
مجلس الوزراء في مســتهل 
أعماله بأسمى آيات التهنئة 
والتبريــكات ملقــام صاحب 
الســمو وســمو ولي العهد، 
ورعاهمــا،  اهللا  حفظهمــا 

وللشعب الكويتي الكرمي.
ثم استمع مجلس الوزراء 
إلى شرح قدمه وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح حول 
آخر التطورات املتعلقة بوباء 
كورونــا علــى املســتويني 
اإلقليمي والدولي، باإلضافة 
إلى مستجدات الوضع الصحي 
في البالد من واقع البيانات 
واإلحصاءات اخلاصة بأعداد 
حاالت اإلصابة والوفاة ومن 
يتلقــى العالج فــي العناية 
املركزة، والتي مازالت تشهد 
ارتفاعــا مــع تراجع نســبة 
الشفاء، كما أن نسبة النتائج 
اإليجابية مرتفعة مقارنة بعدد 
املسوحات وهو مؤشر خطير 
يكشــف عن تفشــي املرض 
بشــكل ســريع، كمــا أحاط 
املجلس علما مبا وصلت إليه 
حملة التطعيم ضد ڤيروس 
كورونا، حيث مت إمتام تطعيم 
جميع املســجلني في النظام 
لتلقي اللقــاح من املواطنني 
واملقيمني من عمر ٦٥ ســنة 
فمــا فوق، وبلغ عــدد الذين 
تلقوا اللقاح في الكويت عدد 
٣٢٢ ألف شخص حتى اآلن.

السارية واعتباره من أولويات 
مشاريع القوانني.

٭ ثانيــا: تكليــف وزارة 
التجارة والصناعة بالتنسيق 
مع كل من: وزارة الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعيــة، وبلدية الكويت 
بتنفيــذ نظام حجز املواعيد 
لدخول اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية خالل فترة حظر 
التجوال اجلزئــي في البالد 
علــى أن يســمح بالتســوق 
بنظام املواعيد من الســاعة 
اخلامسة مساء حتى الساعة 

العاشرة مساء.
وقد عبر مجلس الوزراء 
عن شكره وتقديره للعاملني 
في وزارة التجارة والصناعة 
والشركة الكويتية للتموين 
واحتاد اجلمعيات التعاونية 

املبادرة السخية وما جتسده 
من قيم ســامية جبل عليها 
أبنــاء املجتمــع الكويتي في 
التالحم واحلرص على العطاء 

ملصلحة الوطن العزيز.
كما وافق مجلس الوزراء 
على مشروع مرسوم بتعيني 
السفير مجدي أحمد الظفيري 
ـ نائبا لوزير اخلارجية، وقرر 

رفعه لسمو نائب األمير.
ثم بحث مجلس الوزراء 
الشــؤون السياســية فــي 
التقاريــر املتعلقــة  ضــوء 
الراهنة  التطــورات  مبجمل 
في الســاحة السياسية على 
الصعيدين العربي والدولي، 
حيث عبر مجلس الوزراء عن 
إدانته واستنكاره الشديدين 
امليليشــيا احلوثية  إلطالق 
طائرة مســيرة علــى ميناء 
ورأس تنوره ومرافق شركة 
«أرامكو» في الظهران باململكة 
العربية السعودية، مؤكدا أن 
امليليشيا احلوثية  مواصلة 
ارتكاب جرائمها النكراء جتاه 
املدنيني واملنشآت املدنية في 
الســعودية  العربية  اململكة 
عبر إطالق الطائرات املسيرة 
املفخخة، يعد تصعيدا خطيرا 
وانتهاكا صريحا يســتهدف 
أمن واستقرار اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، وجتاهال 
للجهود الدولية املبذولة إلنهاء 
احلرب فــي اليمــن بالطرق 
الســلمية وإحــالل الســالم 
في املنطقــة، داعيا املجتمع 
إلــى التحرك  الدولي مجددا 
بشــكل فوري وسريع لردع 
هذه اجلرائم النكراء ووضع 
حــد لها، كما أعــرب مجلس 
الوزراء عــن وقوف الكويت 
إلى جانب اململكة الشــقيقة 
وتأييدهــا لــكل اإلجــراءات 
التي تتخذهــا حلماية أمنها 

واستقرارها.

االســتهالكية على جهودهم 
املبذولة لتوفير االحتياجات 
اليومية للمواطنني واملقيمني 
من جميع الســلع األساسية 
واملــواد الغذائيــة فــي ظــل 
الظــروف الراهنة النتشــار 
ڤيــروس كورونــا وفــرض 
حظر التجول اجلزئي، وتأمني 
املخزون االســتراتيجي في 

البالد.
من جانب آخر، قرر مجلس 
الــوزراء قبول التبرع املقدم 
مــن عماد محمد عبدالرحمن 
البحر ملشروع تصميم وإنشاء 
وتنفيــذ مركز (مستشــفى) 
جراحة املخ واألعصاب بجوار 
مستشــفى الصباح اجلديد 

بقيمة ١٠ ماليني دينار.
وقد عبر مجلس الوزراء 
عــن شــكره وتقديــره لهذه 

إمتام تطعيم جميع املسجلني في النظام من املواطنني واملقيمني من عمر ٦٥ سنة فما فوق

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي وعبداهللا الرومي وعيسى الكندري والشيخ د. باسل الصباح خالل االجتماع

وفــي هــذا الصــدد، دعا 
مجلــس الــوزراء املواطنني 
إلــى  كافــة  واملقيمــني 
مواصلة التعــاون وااللتزام 
الصحيــة  باالشــتراطات 
االحترازيــة،  واإلجــراءات 
لنتمكن جميعــا من اجتياز 
هذه اجلائحة بأفضل النتائج 

بإذن اهللا.
هذا، وقد تدارس مجلس 
اللجنة  الــوزراء توصيــات 
الوزارية لطــوارئ كورونا، 
وقرر مجلس الوزراء اآلتي:

٭ أوال: تكليــف وزيــر 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
بالتنسيق مع وزارة الصحة 
الستعجال مشــروع قانون 
تعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ باالحتياطات 
الصحية الوقائية من األمراض 

١٣٢٦ إصابة بـ «كورونا» و٦ حاالت وفاة

مراجعة أولياء األمور للمدارس بـ «الباركود»

أعلنت وزارة الصحة أمس االثنني تسجيل 
١٣٢٦ إصابة جديدة بڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيد- ١٩) في الساعات الـ٢٤ املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد 
إلى ٢٠١٨٩٨ في حني مت تســجيل ست حاالت 
وفاة ليصبح مجموع حاالت الوفاة املســجلة 
حتى أمس ١١٣٣. وقال املتحدث الرسمي باسم 
الوزارة د.عبداهللا السند لـ «كونا» إن عدد من 
يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة 
بلغ ١٨٠ حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت 

التي ثبتت إصابتها باملــرض ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمــة ١٣٦٤٣ حالة. وأضاف 
الســند أن عدد املسحات التي مت إجراؤها في 
الساعات الـ٢٤ املاضية بلغ ٩٢١٥ ليبلغ مجموع 
الفحوصات ١٨٥٩٥٧٨، مشــيرا الى أن نسبة 
اإلصابات لعدد املســحات خالل الـ٢٤ ساعة 
املاضية بلغت ١٤٫٤٪. وكانــت وزارة الصحة 
أعلنت في وقت سابق أمس شفاء ٩٣٥ إصابة 
في الساعات الـ٢٤ املاضية ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء ١٨٧١٢٢.

عبدالعزيز الفضلي

دعا عدد من املــدارس اولياء امور الطلبة 
إلى ضرورة االلتزام باالشــتراطات الصحية 
عند مراجعة املدرســة واســتخدام املواعيد 

بـ«الباركود». ودعت املدارس الى ذلك من خالل 
مواقعها في وسائل التواصل االجتماعي، اضافة 
الى وضع لوحات على بواباتها تضمنت تنبيها 
ألولياء األمــور بااللتزام باإلجراءات الوقائية 

ضد ڤيروس «كوڤيد-١٩»

تكليف «التجارة» بالتنسيق مع «الشؤون» و«البلدية» بتنفيذ نظام حجز املواعيد لدخول «التعاونيات» من ٥  إلى ١٠ مساء

العلي:  دور فّعال لـ «الصم» في املجتمعقبول تبرع عماد البحر ملشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ مركز (مستشفى) جراحة املخ واألعصاب بقيمة ١٠ ماليني دينار

ثّمن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، 
الدور الكبير الذي يقوم به رئيس وأعضاء 
النادي الكويتــي الرياضي للصم، لتعزيز 
دورهم الفعال في املجتمــع. وكان العلي، 
قد استقبل في مكتبه مبقر وزارة الداخلية 
الرئيس الفخري للنادي فهد بوشيبة، وعضو 
املجلس األعلى لشؤون ذوي اإلعاقة رئيس 
مجلس اإلدارة حمــد املري، ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة خالد زمان، وأمني الصندوق 
إبراهيم العتيقي، وخبير لغة اإلشارة محمد 
الرامزي، ومترجم لغة اإلشارة النقيب عبداهللا 
التتــان. وبحث العلي مــع الوفد عددا من 

املوضوعات ذات االهتمام املشترك، كما مت 
تكرمي النقيب التتان من قبل أعضاء النادي، 
نظرا للدور اإلنساني الكبير الذي يقوم به 
في توصيل الرســالة بلغة اإلشارة للصم 
خصوصا املتعلقة باجلانب األمني واملروري 

واخلدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
بدوره، قــال رئيس النــادي الكويتي 
الرياضي للصم حمــد املري ان اللقاء كان 
إيجابيا ومثمرا، مثمنا جهود وزير الداخلية 
في دعم أبنائه من ذوي اإلعاقة، وتفاعله مع 
مطالبهم واهتمامه البالغ بتلك املطالب التي 

يراها حقا لهم جميعا.

الشيخ ثامر العلي مستقبال وفد النادي الكويتي الرياضي للصم

املطيري: اإلعالم مطالب بزيادة جرعات 
التوعية بضرورة االلتزام بالقرارات احلكومية

أكد وزير االعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري أهمية 
أن تكون مضامني ورسائل 
اخلطاب االعالمي املوجهة 
للمجتمع الكويتي معبرة عنه 
الكبيرة  وتعكس االجنازات 
التي حتققها مؤسسات الدولة 

بسواعد الشباب الكويتي.
جاء ذلك فــي تصريح 
صحافــي للوزير املطيري 
عقب ترؤسه االجتماع األول 
للجنة العليا ملتابعة اخلطاب 

االعالمي للجهات التابعة لوزير االعالم والثقافة 
التابعة للوزير  بعضوية ممثلني عن اجلهات 
وممثلني عن عدد من جمعيــات النفع العام 

ذات االختصاص.
وقــال املطيري إنه حــرص على تواجد 
مسؤولي اجلهات االعالمية من القطاع األهلي 
لتبــادل االفكار  الرســمية  بجانب اجلهات 
واملالحظات بتطويــر اخلطاب االعالمي في 
ظل املتغيرات املتسارعة التي نعيشها السيما 

في االعالم اإللكتروني.
وأضاف أن االعــالم الكويتي مطالب في 

هذه املرحلة بزيادة جرعات 
التوعية والتثقيف للمواطنني 
وللمقيمني بضرورة االلتزام 
بالقرارات احلكومية الهادفة 
انتشــار ڤيروس  ملكافحة 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
واحلفاظ على صحة اجلميع، 
مبديا ثقته بتجاوب املجتمع 
الكويتي وتعاونه بتنفيذها.

وأوضح أن هناك حتديات 
كبيرة تؤثــر على وصول 
اخلطاب اإلعالمي للجمهور 
بشكل دقيق السيما في ظل 
تدفق املعلومات الهائل عبر منصات التواصل 
االجتماعــي، مؤكدا أن لــوزارة االعالم بكل 
قطاعاتها واجلهات االعالمية التابعة دورا مهما 
وجوهريا لتوضيح احلقيقة ووأد اإلشاعات في 
مهدها. وبني أن اللجنة ناقشــت إعداد برامج 
وخطط تنفيذية واضحة لتغطية أهم البرامج 
واألنشــطة التي تقوم بها مؤسسات الدولة 
وإبرازها ملتابعتها بكل شفافية وصدق، معربا 
عن أمله أن تنجح هذه اجلهود في جعل اخلطاب 
االعالمي الكويتي بــكل قطاعاته أكثر تأثيرا 

وتوجيها لتنمية املجتمع.

عبدالرحمن املطيري

ازدحام لليوم الثاني.. وجهود كبيرة لـ«الداخلية»
أمير زكي

أكد مصدر أمني لـ«األنباء» 
ان تعليمات جديدة صدرت 
لرجــال األمــن مبنح فترة 
سماح للعالقني لنصف ساعة، 
بالتزامن مع االزدحامات التي 
شهدتها الطرقات امس لليوم 
الثاني علــى التوالي وعدم 
مخالفتهــم مبوجب قوانني 
التجول بعد اخلامسة  حظر 
مساء. وذكر املصدر ان قطاع 
األمــن العام وفي بادرة من 
اللواء فراج  وكيل القطــاع 
الزعبي قام بتسيير باصات 
خاصة بالقطاع لتوصيل عمال 
عالقني، كاشفا عن منح باصات 
لفترة  العام ســماحا  النقل 
الى  ساعة إضافية لالنتقال 

الكراجات اخلاصة بهم. 
هــذا، ويواصــل رجال 

الساهرون على حمايته، القول 
النقاط  إذ تنتشــر  بالفعل، 
األمنية على الطرق الرئيسية 
في البالد مع توزيع دوريات 
اإلدارة العامة لشرطة النجدة 
للعمليات  العامــة  واإلدارة 

املركزية.
مبــوازاة ذلــك، تتولى 
دوريات األمــن العام إقامة 
نقاط التفتيش داخل املناطق 
الســكنية وبالتنســيق مع 
دوريات اإلدارة العامة للمرور.

جانب من التفتيش على التصاريح خالل فترة احلظر

(هاني الشمري) انتشار دوريات املرور على الدائري اخلامس 

(احمد علي) زحام شديد على الدائري السادس قبيل بدء احلظر 

األمن في مختلف قطاعات 
وزارة الداخلية الليل بالنهار 
القانون  لتطبيق  في عملهم 
وحماية الوطن وضمان أمان 
املواطنني واملقيمني. ويقرن 
الكويت،  رجال األمن فــي 

ملشاهدة الڤيديو
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نائب األمير ترأس اجتماع مجلس إدارة «التقدم العلمي»: العمل بروح الفريق الواحد 
ووضع خطط وإستراتيجيات ترفع اسم الكويت إقليميًا ودوليًا

ترأس سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بقصر السيف صباح أمس اجتماع 
مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث 
مت اختيار املهندس الدكتور خالد الفاضل مديرا 
عاما ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبحضور 
أعضاء مجلس اإلدارة كل من: املستشار ضاري 
عبداهللا العثمان ومصطفى الشمالي ود. عبداهللا 
يوسف الغنيم والشيخ د.مشعل جابر األحمد ود. 
ابراهيم الرشدان ود. أماني سليمان بوقماز، وذلك 

مبناسبة تشكيل مجلس اإلدارة اجلديد.
هذا، وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية 

التي تهدف إلى بذل اجلهــود لدعم وتعزيز كل 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا للتقدم والرقي بها 
وتشجيع بيئة البحث واملعرفة واالبتكار واإلبداع 
في الكويت من أجل خلق بيئة علمية ترتكز على 
أحدث وسائل البحث العلمي وتسهم في تطوير 

قدرات أبناء الوطن في جميع املجاالت العلمية.
 كما حثهم ســموه على العمل بروح الفريق 
الواحد والتعــاون والتكاتف فيما بينهم ووضع 
اخلطط واالســتراتيجيات التي من شأنها رفع 
اسم الكويت عاليا في مختلف احملافل اإلقليمية 
والدولية، متمنيا لهم املزيد من التوفيق والنجاح.

اختيار خالد الفاضل مديراً عاماً للمؤسسة

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مؤسسة التقدم العلمي

رئيس الوزراء استقبل السفير البريطاني

عان  «أوابك» و«الكويت لألبحاث» يوقِّ
مذكرة التفاهم حول التعاون العلمي

اســتقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد في قصر الســيف 
سفير اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 

وشــمال ايرلندا الصديقة لــدى الكويت 
مايكل دافنبورت، وذلك مبناسبة انتهاء 

مهام عمله.

أعلنت منظمة األقطار 
العربية املصدرة للبترول 
«أوابك» عن توقيع مذكرة 
تفاهــم مع معهــد الكويت 
لألبحــاث العلميــة، وذلك 
حول التعاون العلمي بني 
املنظمة واملعهد، حيث مت 
توقيع املذكرة أمس مبقر 
منظمــة أوابــك، بحضور 
األمني العام ملنظمة أوابك 
علــي بن ســبت، واملديرة 
الكويــت  العامــة ملعهــد 
لألبحاث العلمية د.سميرة 
عمر، واملدراء واملسؤولني 

فــي منظمة أوابك ومعهــد الكويت لألبحاث 
العلمية.

وفي هذا السياق، قال بن سبت في تصريح 
صحافي ان التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي 
سعيا من اجلانبني لتبادل اخلبرات العلمية 
في مجال صناعة الطاقة، في ظل التطورات 
التكنولوجية املتسارعة التي تشهدها صناعة 

الطاقة على الصعيدين العربي والدولي.
وأضاف بن سبت، ان مذكرة التفاهم تأتي 
لتوسيع نطاق التعاون ليشمل باإلضافة إلى 
الدراسات حول إنتاج وتكرير ومعاجلة النفط 

والغاز والبتروكيماويات.

ومن جانبها، قالت د.ســميرة عمر، ان 
توقيع مذكرة التفاهم حول التعاون العلمي 
بني منظمة أوابك ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية، يأتي اســتمرارا لــدور املعهد في 
القيام بدوره بالنهوض بالبحوث العلمية 
والتطبيقية، خاصة فيما يتعلق بالصناعة 
والطاقة وموارد الثروة الطبيعية وتوطيد 
العالقــات والقيــام ببحوث مشــتركة في 
الكويت وبني مختلف دول العالم واملؤسسات 
اإلقليميــة والدوليــة، ممــا يعــود بالنفع 
والصالح العام ملنظمة أوابك ومعهد الكويت 

لألبحاث العلمية.

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال السفير البريطاني

علي بن سبت يهدي د.سميرة عمر درعا تذكارية

أحمد النواف: رفع اجلاهزية واالستعداد حلماية البالد
قام نائــب رئيس احلرس 
الوطني الفريــق أول متقاعد 
الشــيخ أحمد النواف بجولة 
في معســكر الصمــود، حيث 
كان في استقباله قائد احلماية 
والتعزيز العميد الركن حمد 
ســالم أحمد، وتفقد عددا من 
الوحــدات، حيــث شــدد على 
استمرار خطط التأهيل ورفع 
اجلاهزية القتالية لدى قوات 
احلرس الوطني ليكونوا دائما 
على أهبة االستعداد في حماية 

مقدرات البالد.
وقدم قائد احلماية والتعزيز 
العميد الركن حمد سالم أحمد 
إيجازا عن مهام قوة الواجب 
خالل فترة احلظر اجلزئي في 
حماية منشآت الدولة ومساندة 
الداخليــة فــي حاالت  وزارة 

الطوارئ.
كمــا اســتمع نائب رئيس 
احلرس الوطني إلى إيجاز في 
مديرية اإلسناد القتالي تخلله 
عــرض مرئي حــول وحدات 
اإلســناد القتالــي والعمليات 
التــي تقوم بها وما متلكه من 
كوادر بشرية وأجهزة متطورة 
تسهم في تنفيذ املهام األمنية 

والعسكرية على أكمل وجه.
الفريــق أول  ثــم توجــه 
متقاعد الشيخ أحمد النواف إلى 
ميدان معسكر الصمود، حيث 
استمع إلى شرح عن اآلليات 
واألســلحة احلديثــة التابعة 
للــواء التعزيز ولــواء األمن 
الداخلــي في احلرس الوطني 
العمليات  واســتخدامها فــي 

اخلاصة.
كما اطلع في ميدان الصمود 
واملعــدات  األســلحة  علــى 
التفتيــش  املســتخدمة فــي 
الوقائي والكشف عن املتفجرات 
العناصر  التي يتــم تدريــب 
البشرية عليها إلتقان عمليات 
اإلحكام والسيطرة خالل أداء 
واجباتهم في حراسة املواقع 

احليوية.

الضيــوف والنــادي الصحي 
واطلع على اخلدمات املتوافرة، 
مشــيدا بتنظيم هــذه املرافق 
املهمــة وما تقدمه من خدمات 
تســهم فــي راحة املنتســبني 

وضيوف احلرس الوطني.
واختتــم نائــب رئيــس 
احلرس الوطني اجلولة بزيارة 
لفرع املوســيقى اســتمع إلى 
إحدى الفقرات التدريبية من 

بالعنصر البشــري باعتباره 
ركيزة التطور املنشود وضمان 
النجــاح فــي حتقيــق الغاية 
الكبرى املتمثلة في حفظ أمن 

الوطن وحماية مقدراته.
و كان الفريق أول متقاعد 
الشيخ أحمد النواف قد اجتمع 
في ديوانه بالرئاســة العامة 
للحــرس الوطنــي، مع وكيل 
احلرس الوطني الفريق الركن 
م.هاشــم عبدالرزاق الرفاعي 
وكبار القادة والضباط ملتابعة 
إجراءات احلرس الوطني في 
تطبيق قــرار مجلس الوزراء 
اجلزئــي  احلظــر  بفــرض 
واالســتعدادات ملد يد العون 
الدولــة املعنيــة  ملؤسســات 
مبواجهة أزمة ڤيروس كورونا 

املستجد (كوفيد - ١٩).
وفي بداية االجتماع، نقل 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف إلــى القادة توجيهات 
سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي بتسخير 
كل إمكانــات احلرس الوطني 
البشــرية واملاديــة ووضــع 
مختلف الوحــدات على أهبة 
االستعداد لتقدمي أقصى دعم 
ممكــن ملؤسســات الدولة في 
تطبيق قرارات مجلس الوزراء 
الهادفــة للحــد مــن انتشــار 
فيروس كورونا. وشدد على 
اليقظة واالنتباه في كل املواقع 
التــي يتولى احلرس الوطني 
مسؤولية تأمينها سواء املهام 
الرئيسية في حماية منشآت 
الدولة واملواقع احلساسة أو 
املهام الطارئة إلســناد أجهزة 
الدولــة، وخاصــة وزارتــي 
الداخليــة والصحــة لتطبيق 

قرار احلظر اجلزئي.
ودعا نائب رئيس احلرس 
الوطني إلى احترام القانون، 
وحسن التعامل مع اجلمهور 
ومساعدة املواطنني واملقيمني، 
واحلفاظ على الصورة املشرفة 

للحرس الوطني.

عزف منتسبي احلرس الوطني، 
مؤكدا متيز موسيقى احلرس 
الوطنــي في احملافل الوطنية 

ورفع الروح املعنوية.
ووجه ببذل اجلهود لصقل 
خبرات ومهارات املنتســبني، 
مؤكدا أن احلرس الوطني منذ 
انطالق مسيرته بقيادة سمو 
الشيخ سالم العلي يسخر كل 
الالزمــة لالرتقاء  االمكانيات 

قام بجولة في معسكر الصمود التقى خاللها قائد احلماية والتعزيز وتفقد عدداً من الوحدات

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف يطلع على األسلحة واملعدات املستخدمة في التفتيش الوقائي والكشف عن املتفجرات

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف يستمع إلى شرح عن اآلليات واألسلحة احلديثة

وفي مديرية التدريب، تفقد 
نائب رئيس احلرس الوطني 
معهد تدريب قــوات احلرس 
الوطني واستمع إلى إيجاز عن 
دورة القيادة واألركان الصغرى 
ومناهجها ومراحلها، مشــددا 
على االهتمام بعمليات التأهيل 
والتدريــب وصقــل خبــرات 

منتسبي احلرس الوطني.
كمــا قام بجولــة في منام 

العبداجلليل: ندعم جهود االرتقاء بالفن التشكيلي وفعالياته
استقبل أمني عام املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب كامــل العبداجلليــل 
امــس منســق  فــي مكتبــه 
معرض (رؤى تشــكيلية في 
املباركية) االفتراضي ابتسام 
العصفور واملقــام في موقع 

سوق املباركية التراثي.
إن  العبداجلليــل  وقــال 
املجلس ممثال بقطاع الفنون 
يشــجع أي مبــادرة فنيــة 
من شــأنها إنعــاش احلركة 
الكويــت  فــي  التشــكيلية 
ويدعمها بكل الوســائل، كما 
أنــه يدعــم أي تظاهرة فنية 
خاصة من شــأنها أن جتمع 
الفنانــني الكويتيني وغيرهم 
من اجلنسيات في املناسبات 

العصفور ان اســتقبال أمني 
عام املجلس كامل العبداجلليل 
يعكس اهتمام املجلس بالفن 
التشكيلي وبالفنانني عموما. 

وفــاز باملركــز األول الفنانة 
ابتســام العصفور، والفنان 
د.وليد سراب، والفنان وليد 
الناشي، وبلغ عدد املشاركني 

عشرين فنانا وفنانة وهم:
عبدالرضــا باقر، محمود 
أشكناني، جاسم العمر، علي 
النعمــان، محمد الشــيباني، 
عبدالعزيــز آرتــي، مــرزوق 
القناعي، جاســم مــراد، مني 
الغرابللي، فاطمة مراد، سهيلة 
العطيــة، وفيليــب كامبــل، 
فوزيــة حياة، وليد ســراب، 
عدنــان الرمضــان، إبراهيــم 
اسماعيل، عبدالرحيم عياد، 
إميان البشر، ووليد الناشي، 
بجانب منسقة املعرض الفنانة 

ابتسام العصفور.

وأضافت أن املعرض املقام في 
سوق املباركية جاء بشراكة مع 
القطاع اخلاص ممثال بشركة 
سوق املباركية (REH (التي 
قدمت الرعاية والدعم إلجناحه 
الفنانــني  حيــث مت تكــرمي 
الفائزين  املشــاركني وإعالن 
باملراتــب الثالثــة األول عبر 
تصويت إلكتروني على موقع 

إنستغرام الشركة الراعية.
هذا، وقد مت إقتناء لوحة 
(بائع التمر) للفنانة ابتسام 
العصفــور والفائزة باملرتبة 
األولى من قبل املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.
يذكر أن املعرض املذكور 
أقيم في ٢٤-٢٦ فبراير املاضي 
تزامنا مــع األعياد الوطنية، 

كامل العبداجليل مستقبال ابتسام العصفور

الوطنية أو الفنية العامة على 
اختالف مسمياتها.

من جانبها، قالت منسقة 
ابتســام  الفنانــة  املعــرض 

بذل اجلهود لدعم وتعزيز جميع مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
للتقدم والرقي بها وتشجيع بيئة البحث واملعرفة واالبتكار واإلبداع

العنصر البشري ركيزة التطور وضمان النجاح في حفظ أمن الوطن

اخلالد: حكومة خادم احلرمني
تقدم تسهيالت وخدمات كبيرة للطلبة

الرياضـ  كونا: أشاد سفيرنا لدى اململكة 
العربية الســعودية الشــيخ علي اخلالد مبا 
تقدمه احلكومة السعودية من تسهيالت كبيرة 

للطلبة الكويتيني الدارسني فيها.
ونقل الســفير الشــيخ علي اخلالد خالل 
لقائه الطلبة الكويتيني الدارسني في السعودية 
حتيات صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد ألبنائهم الطلبة.
وأكد الشيخ علي ان الشباب هم عماد كل 
وطن والثروة احلقيقيــة التي تبني وتعمر 
االوطان وأنهم مستقبل البالد وعليهم يعقد 
األمــل في اســتمرار نهضة الكويــت الغالية 

وتطورها.
وشدد الشيخ علي اخلالد على ان الطلبة 
سفراء لبالدهم ويحملون على عاتقهم متثيل 

الكويت وابراز حقيقة اهلها من خالل احترامهم 
ألنظمة وقوانني الدولة التي يدرسون بها ومن 
خالل احملافظة على قيمهم وأخالقهم الطيبة 
التي نشــأوا عليها، حاثا أبناءه الطلبة على 
االجتهــاد في دراســتهم وحتصيلهم العلمي 
واحملافظــة على املســتوى العالي من كرمي 
االخالق. وأكد ان اخوانكم في الســفارة على 
اســتعداد حلل مشــاكلكم وقد وضعنا بريدا 

الكترونيا خاصا للطلبة للتواصل معهم.
وأعرب الشيخ علي اخلالد عن بالغ التقدير 
والثناء على ما تقدمه حكومة خادم احلرمني 
الشريفني من تسهيالت وخدمات كبيرة للطلبة.

وأشاد باملستوى العلمي الراقي الذي تقدمه 
اجلامعات الســعودية مبــا متلكه من كوادر 
علمية كبيرة وامكانيات تكنولوجية ومبان 

على احدث طراز.

اجتمع مع طلبتنا الدارسني في السعودية

الشيخ علي اخلالد خالل لقائه مع عدد من الطلبة

السليمان: ندعم جهود نشر الثقافة الفرنسية
باريسـ  كونا: بحث ســفيرنا لدى 
فرنسا سامي السليمان مع االمني العام 
للمنظمة العامليــة للفرنكفونية لويز 
موشيكيوابو جهود الكويت التي تسهم 

في نشر الثقافة الفرنسية.
وقال السليمان في تصريح لـ«كونا» 
انه اكد خالل لقائه مع موشــيكيوابو 
رغبــة الكويت في االنضمام للمنظمة 
مضيفا انه قدم شرحا مفصال مبسوغات 

طلب االنضمام.
ولفــت في هذا املجــال الى اجلهود 
واملبــادرات العديــدة التــي قامت بها 
اجلهات املعنية والتي تسهم في مجال 

ترويج وتشجيع تعليم اللغة الفرنسية 
ونشــر الثقافة الفرنسية ومد جسور 
التواصل احلضاري مع العالم الناطق 

بالفرنسية.
واســتذكر السليمان عددا من هذه 
املبادرات منها إنشاء مدرسة فرنسية 
بالكويت والبعثات الطالبية من أجل 
تعلم اللغة واملعارف والعلوم الفرنسية 
وارســال اطباء كويتيني للتدريب في 
املراكز الصحية والعلمية الفرنســية 
فضال عن تدريب الطلبة العسكريني.

وأشــار الى افتتــاح معهد الكويت 
الفرنســي ومعهد (فولتيــر) و(نادي 

الكويــت الفرانكفونــي) في عام ٢٠١٢ 
وافتتاح قسم اللغة الفرنسية في كلية 
اآلداب بجامعــة الكويت في عام ٢٠١٤ 
باالضافة الى توقيع مذكرة تفاهم بني 
وزارة اإلعالم الكويتية و(راديو فرانس) 
عام ٢٠١٥ لتدريب الكوادر الكويتية من 
اجل بث قناة ناطقة باللغة الفرنسية 

عبر إذاعة الكويت.
كما اشــار الى اطالق وكالة االنباء 
الكويتية (كونا) بثا باللغة الفرنسية 
عــام ٢٠١٧ فضــال عــن افتتــاح مقــر 
املعهد الفرنســي لعلم اآلثار والعلوم 

االجتماعية في الكويت عام ٢٠١٦.

مــن جانبها رحبت موشــيكيوابو 
بطلب الكويت لالنضمام الى املنظمة 
الدولية، مشيرة الى اعجابها بالتقدم 
العمرانــي واحلضــاري والثقافي في 

الكويت.
وقالــت «ان الدور الــذي تقوم به 
الكويت في خدمة قضايا االمن والسالم 
والتنمية في العالم ينسجم مع رغبتها 
فــي تعزيــز عمــل املنظمــة العامليــة 
للفرنكفونية وامتداده الى خارج االطار 
الثقافي مبا يحقق دورا أكبر للمنظمة 
في توثيق العالقات بني الدول االعضاء 

والتجمعات واملنظمات االخرى».
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الواليات املتحدة تقف مع الكويت
ملكافحة التهديدات السيبرانية

إن  الوطنية.  التنظيميــة  عبر األطر 
االشــتراك في املنظمات التي تقوم 
بتطوير واملساعدة في تنفيذ معايير 
االتصاالت وتطوير قوة عاملة ماهرة 
التي تدعم هذه األهداف هي مهمة أيضا.

ومبا أن الواليات املتحدة والكويت 
تواصالن تعزيز شــراكتيهما، نود 
تبني سلسلة تزويد تقنية معلوماتية 
واتصاالت أكثر قوة وتنوعا من شأنها 
أن تسمح للكويت باستبعاد املزودين 
غير املوثوق بهم وبناء الشبكة التي 
متكن من نقل البيانات على شبكات 

٥G بأمان.
وباإلضافة إلى ضمان خصوصية 
البيانات واحلماية ضد االختراق، فإن 
بنية حتتية لالتصاالت آمنة ومأمونة 
هو املفتاح جلذب شركات تكنولوجيا 
وأعمال متعددة اجلنســيات. تطمح 
الكويت ألن تكون مركزا للبيانات بني 
الشرق األوسط وأوروبا، ولكن جلذب 
شــركات موثوق بها ومشهورة ذات 
أحــدث التقنيات، يجب على الكويت 
البيانات، وبناء  ضمان سالمة وأمن 
الدفاعات السيبرانية القوية من خالل 
االستثمار في شــركات موثوق بها 

وشبكات نظيفة.
في عالم متصل بالشبكة، ال ميكن 
ضمان االزدهــار االقتصادي وقوة 
وأمن عالقتنا إال إذا توحدنا في نهجنا 
جتاه األمن السيبراني. واليوم يجب 
أن تتحد دولنا مرة أخرى كما فعلنا 
قبل ٣٠ عاما. هذه املرة، يجب أن نبني 
دفاعنا اإللكتروني اجلماعي، ضد عدو 
قد يكون كامناً بالفعل داخل أنظمتنا 
احليوية، وهو على استعداد إلحلاق 
الضرر ليس فقط بنــا ولكن أيضا 

بحلفائنا وشركائنا.
متاما كما أظهر لنا الوباء أن ارتداء 
القناع يحمي أنفسنا واآلخرين، يجب 
علينا حماية مصاحلنا املشتركة من 
خالل ارتداء قناع من دفاعات األمن 
السيبراني القوية. إن الواليات املتحدة 
مستعدة لدعم شعب الكويت لالستعداد 
السيبرانية.  التهديدات  والدفاع ضد 
وللقيام بذلك، سنوسع ونعمق الشراكة 
التاريخية بني بلدينا التي خلقت عقودا 

من السالم واالزدهار.

الكويت  العــام، ســتحتفل  هذا 
والواليات املتحدة بالذكرى السنوية 
الـ ٦٠ إلقامة العالقات الديبلوماسية 
بني بلدينا. بينما نحتفل بهذا اإلجناز 
املهــم، من املهم تقييم ما حققناه في 
هــذه العالقة، باإلضافة إلى ما يتعني 
علينا حتقيقه معا. فقبل ٣٠ عاما، قام 
حتالف من ٣٨ دولة بقيادة الواليات 
املتحدة في املساعدة بتحرير الكويت 
من االحتالل العراقي - وهي جتربة 
ربطت الكويت والواليات املتحدة إلى 

األبد. 
واليوم، هناك تهديدات جديدة تواجه 
بلدينا، والواليات املتحدة مســتعدة 
مرة أخرى للوقوف إلى جانب شعب 
الكويت لضمان السالم واالزدهار في 

جميع أنحاء املنطقة.
تُظهر احلوادث األخيرة أن ساحة 
املعركة اليوم قد انتقلت إلى الفضاء 
اإللكتروني، ففي عام ٢٠١٩ شنت حملة 
إيرانية للتجسس السيبراني استهدفت 
شبكات حساســة في الكويت. وفي 
خالل النصف األول من عام ٢٠٢٠، 
كان هناك ١٫٣٠٥ هجمات إلكترونية في 
الكويت مرتبطة بـ COVID-١٩. ومؤخرا 
هاجمت روسيا الواليات املتحدة في 
أكبر عملية جتسس في التاريخ. هذه 
احلوادث تبني كيف أن الدول اخلبيثة 
وغيرها من اجلهات ميكنها استغالل 
نقاط الضعف في شــبكات الهواتف 
املتنقلة والبيانات واالتصال بشبكة 
اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، 
والذكاء االصطناعي. وحيث إن هذه 
الوسائل الرقمية ترتبط ببنية حتتية 
حساسة وغير حساسة كشبكات الطاقة، 
امليــاه، واملواصالت،  ونظام توزيع 
وشبكات التنفيذ العسكرية والقانونية، 
ووسائل أخرى نحن نعتمد عليها في 
كل يوم وهي اآلن من املمكن تعطيلها 
أو تدميرها بضربات مفاتيح بدال من 

الصواريخ والقنابل. 
بينما الدبابات والصواريخ التزال 
املهمة،  تدافع عن حدودنا واملنشآت 
فمن األهمية مبكان أن نكملها بدفاعات 
سيبرانية قوية ضد تلك التي تنوي 
التســبب في أضرار واسعة النطاق 
ألنظمتنــا املالية، واألمــن القومي، 
واخلصوصية، وطريقتنا الدميوقراطية 
في احلياة. ونظرا ملدى ترابطنا وكيف 
أننا نعتمد على بعضنا البعض، فإذا 
كانت شبكاتنا معرضة لذلك فإن تلك 
الثغرات تشكل تهديدا أمنيا حللفائنا 

وشركائنا.
هذا هو الســبب في أن الواليات 
لتطوير  املتحدة حتــث شــركاءها 
للتشغيل  شــبكات مفتوحة مؤمنة 
املتبادل ميكن االعتماد عليها، ونحن 
نحث بقوة حلفاءنا وشركاءنا مبا في 
ذلك الكويت، حيث إن أمنهم القومي 
تلتزم به الواليات املتحدة وكذلك وضع 
التشريعات والتنظيمات وغيرها من 
التدابير التي تضمن أمننا املشترك في 
شبكات اجليل اخلامس ٥G وغيرها 
التدابير تشمل  الشبكات. وهذه  من 
دعم التنوع للمزودين ومعايير شفافة 

ت وي ك دى ال ة ل ي رك ي رة األم ي ف س م: ال ل ق ب
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«الكهرباء»: املخزون اإلستراتيجي غطى نقص إنتاج املياه

احلالي في البالد من التيار 
الكهربائــي في ظــل اعتدال 
درجة احلــرارة لم يتجاوز 
الـــ ٦٥٠٠ ميغاواط في ظل 
وجود احتياطــي يفوق الـ 
٣٥٠٠ ميغــاواط من الطاقة 
اإلجمالية للوحدات العاملة 

حاليا.

تضــع فــي حســابها أثناء 
عمليــات الصيانة الدورية 
سواء على محطات اإلنتاج 
او النقل او التوزيع، استمرار 
ايصــال اخلدمــة وتوزيــع 
األحمال لضمان ايصال التيار 

للجميع.
وأوضحت ان االستهالك 

عمليــات الصيانة الدورية 
مازالت مستمرة، أن الشبكة 
قادرة على استيعاب زيادة 
االستهالك في املنازل أثناء 
احلظــر، حيث تقل نســبة 
االســتهالك فــي األســواق 

واحملال املغلقة.
ولفتت الــى أن الوزارة 

لتلبيــة الطلب على الطاقة 
خالل فترة احلظر سواء من 

الكهرباء او املياه.
وأوضحت املصادر حول 
ما اذا كانت الشبكة ستتأثر 
بسبب الضغط عليها بفعل 
ارتفاع نســبة االســتهالك 
أثناء احلظــر خصوصا أن 

دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في 
وزارة الكهربــاء واملــاء إن 
الوزارة استعانت يوم أمس 
األول باملخزون االستراتيجي 
لتلبية الطلب على املياه بعد 
ان فــاق حجــم االســتهالك 

اإلنتاج اليومي للبالد.
وأوضحــت املصادر ان 
االســتهالك الذي بلغ ٣٨٩ 
مليون غالون امبراطوري 
مقابــل ٣٧٥ مليون غالون 
مــن اإلنتاج دفــع الوزارة 
الــى اســتخدام املخــزون 
الذي يبلغ  االســتراتيجي 
نحــو ٤٠٠٨ ماليني غالون 

امبراطوري.
هــذا، وأكدت املصادر أن 
االســتعانة باملخــزون أمر 
ممكن احلدوث في حال زادت 
نسبة االستهالك عن نسبة 
اإلنتــاج، مؤكــدا في الوقت 
نفسه على جهوزية الوزارة 

مصادر لـ «األنباء»: الشبكة جاهزة للتعامل مع ضغط االستهالك احملتمل أثناء احلظر

١٤ مليون غالون امبراطوري زيادة في استهالك املياه عن اإلنتاج استهالك الكهرباء لم يتجاوز الـ ٦٥٠٠ ميغاواط

األحمد لـ «األنباء»: جون الكويت يعاني بسبب املجارير

 «الشامية والشويخ»: ملتزمون باالشتراطات الصحية

املاجدي: سوقا اجلهراء والواحة يعمالن من ٦ ص حتى ١٢ ليًال

الشريدة لـ «األنباء»: تطبيق «االطالع على املعلومات» بدأ األحد

ملخاطر اضافيــة كأحد أهم 
حاضنات األسماك في العالم.

وقــال ان الهيئــة تعمل 
مع وزارة األشــغال لضبط 
مخالفات املجارير عبر فرق 
مشــتركة تقــوم بالرصــد 
واملتابعة للتقليل من تأثير 
املجارير عليــه، معلنا عن 
مشروع يتم العمل عليه مع 
املؤسســة العامــة للموانئ 
لتحســني البيئــة البحرية 

في املوانئ بشكل عام.

كمــا اكــد ان اجلمعيــة 
لديها مخزون اســتراتيجي 
الغذائية  من السلع واملواد 
يجعلها دائما قادرة على سد 
احتياجات ابناء مناطق عملها 
وروادها الذيــن يفدون من 

مختلف املناطق.
الراشد  العثمان  وشــدد 
فــي ختــام حديثــه علــى 
التعاونيــة  ان اجلمعيــات 
اليــوم صرحــا  اصبحــت 
اقتصاديــا شــامخا ورافدا 
وطنيــا مهمــا في مســاندة 
اجلهود احلكومية واملساهمة 
في تنفيذ خططها التنموية 
املستدامة، مشيرا الى دورها 
املتميز في مختلف الظروف.

واملســتهلكني بأن املخزون 
الغذائي واالستهالكي متوافر 
مبــدة ال تقل عن ٦ أشــهر، 
فلذلــك ال داعــي للتزاحــم 
والتدافع في االسواق املركزية 
والفروع التابعة للجمعية، 
فمجلــس االدارة بخدمتكم، 
داعيا رواد اجلمعية لاللتزام 
الصحيــة  باالشــتراطات 
العاملــني  والتعــاون مــع 
فــي اجلمعيــة حفاظا على 

سالمتكم.

جتــاوز ٩٠ يوما من تاريخ 
تقــدمي الطلــب للحصــول 
علــى املعلومــة، باالضافة 
الــى عدم االفصــاح عن اي 
معلومة اال بعــد التأكد من 
قانونيــة االفصــاح عنهــا 
الصحــاب الشــأن واعتماد 
الــرأي القانونــي مــن قبل 
وبذلــت  املعنيــة،  االدارة 
وزارة املواصالت كل اجلهود 
والتنسيق الالزمني لضمان 
التطبيــق الفاعــل للقانون 
١٢ لســنة ٢٠٢٠ بشأن حق 
االطالع على املعلومات وعلى 
التوصيات الصادرة  ضوء 

من قبل مجلس الوزراء.

الناجتة عن محطات الكهرباء 
على اجلون وما تسببه من 
ارتفاع في درجــات حرارة 
امليــاه، باإلضافة الى تأثير 
املشــاريع الكبيــرة داخــل 

اجلون.
وقــال ان التعامــل مــع 
اجلــون يحتــاج الــى نقلة 
نوعيــة فــي التعامــل مــع 
مجارير األمطار، حيث ترصد 
امللوثات بشكل مستمر على 
مخارجها ما يعرض اجلون 

والطلبــات واملســتلزمات 
الطبية مــن فرع الصيدلية 
فقط الى املســاهمني وابناء 

مناطق عمل اجلمعية.
واضاف ان اجلمعية وفي 
اطار تقديرها ومســاندتها 
التــي  الكبيــرة  للجهــود 
تقــوم بهــا وزارة الصحــة 
خلدمة املواطنني واملقيمني 
واحملافظة علــى صحتهم، 
فقد عملت على تأهيل فرع 
مستشفى الصباح التابع لها 
مبنطقة املستشفيات للعمل 
بكفاءة عالية لتوفير السلع 
واخلدمات لرواد املستشفى 
واالطقــم الطبيــة وغيرهم 

خالل فترة احلظر.

٦ مســاء الــى ١٠ ليال وذلك 
عندما يتم السماح للجمهور 
بالتسوق بالباركود، مشيرا 
إلى ان مجلس االدارة حريص 
على متابعة آخر مستجدات 
التعاميم والقرارات الصادرة 
من مجلس الوزراء واحتاد 
اجلمعيات في شأن استقبال 
املستهلكني واملساهمني خالل 

فترة احلظر اجلزئي.
أهالي  املاجــدي  وطمأن 
املنطقــة مــن املســاهمني 

الطلبــات عن طريــق ادارة 
الكائنــة  خدمــة املواطــن 
فــي منطقة مشــرف مبنى 
جمعية مشرف التعاونية او 
استخراج النماذج من موقع 
الوزارة الرســمي وارسالها 
والبريــد  االمييــل  علــى 
cs@ :الكترونــي املخصص

moc.gov.kw
وأكدت الشريدة ان االدارة 
القانونية قد خاطبت جميع 
قطاعــات الــوزارة لضمان 
سرعة التعامل مع الطلبات 
والرد خالل املدد القانونية 
والتي تتــراوح بني ١٠ ايام 
متــد ملثلها وبحــد اقصى ال 

الــذي يتيــح التســوق من 
املركزية واالفرع،  االسواق 
فقد وفــرت اجلمعية خدمة 
الواتساب توصيل االدوية 

الذي اســتخرجت من اجله 
تلك الوثائق.

وأشــارت الى اســتقبال 

يئن من امللوثات التي تصل 
إليــه عبر مجــاري األمطار 
غيــر  الوصــالت  بســبب 
القانونيــة عليه، باإلضافة 

الى عدة مؤثرات أخرى.
علــى  األحمــد  وشــدد 
ضرورة التعامل مع اجلون 
بأســاليب أفضل بكثير من 
املعمــول بــه حاليــا بوقف 
املؤثــرات الســلبية عليــه 
ســواء من مجاري االمطار، 
وكذلك وضع حد للتأثيرات 

الشــامية والشــويخ تؤكد 
مختلــف  مــع  تضافرهــا 
االجــراءات التــي تتخذهــا 
انتشــار  الكويــت ملكافحة 
ڤيــروس كورونا، مشــيرا 
الــى انها كانت ســباقة منذ 
بداية الوبــاء العام املاضي 
فــي تطبيــق االشــتراطات 

الصحية.
وقــال العثمان الراشــد 
ان اجلمعيــة لعبــت دورا 
مهمــا وبــارزا خــالل فترة 
احلظرين الكلــي واجلزئي 
وحرصت على تقدمي خدماتها 

التسويقية بشكل مميز.
واشار الى انه اضافة الى 
موقع اجلمعية االلكتروني 

املنطقة واملساهمني  ألهالي 
اثناء فترة احلظر اجلزئي.

املاجــدي، فــي  وأشــار 
انــه  تصريــح صحافــي، 
املرحلــة  اطــالق  ســيتم 
الثانية للخطــة اخلدماتية 
اثناء فتــرة احلظر اجلزئي 
املتضمنة تفعيل اخلدمة في 
فرع املستشفى وفرع الغاز 
الرئيسي ولوازم العائلة من 
الساعة ٧ صباحا وحتى ١٠ 
ليــال وخدمــة الصيانة من 

منوذج طلــب االطالع على 
املعلومة والوثائق املرتبطة 
بها وفقا للقانون املشار اليه 
ومنــوذج ايصــال اســتالم 
الطلب يسلم لصاحب العالقة 
باالضافة الى منوذج اشعار 
احلصــول علــى املعلومــة 
ومنــوذج تظلــم مــن قرار 
رفــض او عــدم الــرد على 
الطلب مع ضرورة التنويه 
الــى ادالء صاحــب العالقة 
بتوقيعه على منوذج االقرار 
والتعهد باستخدام املعلومات 
والوثائــق مبــا يتوافق مع 
القوانــني الســارية وعــدم 
مخالفــة القانون والغرض 

دارين العلي

أعلــن مدير عــام الهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهللا 
األحمــد عن عدة مشــاريع 
يتم التنســيق لهــا مع عدد 
من اجلهــات املؤثــرة على 
جون الكويت للتخفيف من 
املؤثرات السلبية للملوثات 

التي يعاني منها.
تصريــح  فــي  وأكــد 
لـ«األنباء» أن اجلون مازال 

اكد رئيس مجلس ادارة 
جمعية الشــامية والشويخ 
التعاونية عبداهللا العثمان 
الراشد التزام اجلمعية بكل 
االشــتراطات واالجــراءات 
االحترازيــة التــي فرضتها 
السلطات الصحية للمحافظة 
على صحة وحياة املواطنني 
واملقيمني. واضاف العثمان 
الراشد ان اجلمعية لن تدخر 
جهدا في سبيل توصيل السلع 
واملستلزمات التي يحتاجها 
رواد اجلمعية من املساهمني 
وابنــاء مناطق عملها خالل 
فتــرة احلظــر اجلزئي عبر 

موقعها االلكتروني.
جمعيــة  ان  واوضــح 

اعلــن رئيــس جمعيــة 
اجلهــراء التعاونية حبيب 
املاجدي عــن اطالق اخلطة 
اخلدماتية اثناء فترة احلظر 
اجلزئي، حيث سيعمل سوقا 
اجلهراء والواحة من الساعة 
٦ صباحــا وحتــى ١٢ ليال، 
وسيتم استقبال الصفوف 
األمامية فقط في االســواق 
املركزية من الساعة ٥ مساء 
وحتى ١٢ ليال حلني اصدار 
تصاريح باركود التســوق 

عادل الشنان

أعلــنــــت املتحـــدثــــة 
الرســمية لوزارة اخلدمات 
عبير الشــريدة عن تطبيق 
القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ 
٢٠٢٠ بشــأن حــق االطالع 
على املعلومات اعتبارا من 
األحد املاضي عن طريق رفع 
النماذج املخصصة الصحاب 
العالقة واملخاطبني بأحكام 
القانون على موقع الوزارة 

الرسمي.
الشــريدة فــي  وقالــت 
لـ«األنباء»:  تصريح خاص 
توجد خمســة مناذج اولها 

أعلن عن مشاريع مع «األشغال» و«املوانئ» لتخفيف امللوثات املوجودة فيه وآثار محطات الكهرباء واملشاريع الكبرى

العثمان الراشد أكد أن اجلمعية توفر خدمة توصيل األدوية بـ «الواتساب» من فرع الصيدلية

املخزون الغذائي يغطي احتياجات أهالي املنطقة ملدة ٦ أشهر

رفع النماذج املخصصة ألصحاب العالقة واملخاطبني بأحكام القانون على موقع وزارة اخلدمات

الشيخ عبداهللا األحمد

عبداهللا العثمان الراشد

حبيب املاجدي

عبير الشريدة
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وزير اخلارجية: الكويت تواصل ترسيخ قيم السالم ونشر ثقافة التسامح

أسامة دياب

أكد وزير اخلارجية وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد أن 
الكويت حرصت منذ نشأتها 
علــى نشــر وتكريــس ثقافة 
السالم واحلوار واالعتدال، الفتا 
إلــى أن ذلك يعــد أولوية في 
مرتكزات السياسة اخلارجية 
تنطلــق من مبــادئ وتعاليم 
الديــن اإلســالمي احلنيــف 
وعــادات وتقاليد جبل عليها 
أهل الكويت، فقد كرس دستور 
الكويت فــي العــام ١٩٦٢ في 
ديباجته مبادئ وثقافة السالم، 
فدولــة الكويت تفخر بكونها 
بلد الصداقة والسالم وملتقى 
ملختلف األديان واحلضارات. 
وقــد «شــكلت هــذه املبادئ 
واألسس ركيزة هامة لسياسة 
الكويت اخلارجية في تعاطيها 
مع املجتمــع الدولي فأضحى 
دعم جهود الوساطة واملساعي 
املبذولة حلل النزاعات بالطرق 
والوسائل الســلمية وتعزيز 
مفهوم الديبلوماسية الوقائية 
الديبلوماســية  مــن ثوابــت 

الكويتية».
جــاء ذلــك خــالل فعالية 
«كويت السالم بقلوب عربية» 
التي نظمها معهد املرأة للتنمية 
والســالم مبناســبة األعيــاد 
الوطنيــة، وذلــك عبر منصة 
«zoom» حتت رعاية وحضور 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
ومشاركة نخبة من السياسيني 
والشخصيات العربية البارزة. 
وبينما أعرب الشيخ د. أحمد 
الناصر، عن خالص االمتنان 
والتقديــر لدعوتــه لرعايــة 
االحتفاليــة، رحــب بضيوف 
الكويت املشاركني فيها، وأشاد 
باجلهود املقدرة لكل من معهد 
املرأة للتنمية والسالم وكلية 
التربيــة األساســية في إعداد 
وإنتاج الفيلم الوطني «كويت 
الســالم» والذي يعزز الروح 
الوطنية ويؤكد على الترابط 
والتناغم بني نســيج املجتمع 

الواحد.
وقال د. الناصر إن شعار 
االحتفالية «كويت الســالم... 

فــي البيت اخلليجــي الواحد 
ومتاسك حلمته وإعادة مسيرة 

التضامن العربي».
وأشــار إلــى ان الكويــت 
وانطالقــا مــن إميانهــا التام 
بثوابتهــا ومبادئهــا تســعى 
وبشكل مستمر في دعم دول 
وشعوب العالم عبر مؤسساتها 
الوطنية احلكومية واألهلية 
لرفع املعاناة اإلنســانية عن 
كاهــل أبناء العالــم واالرتقاء 
بهم إلــى مســتويات التنمية 
املطلوبــة التي بــات ضرورة 
ملحة تستوجب تضافر اجلهود 
اإلقليميــة والدولية ملواجهة 
كافــة التحديــات والعوائــق 
وترسيخ ثقافة احلوار ونبذ 
اإلرهــاب والتطــرف والعنف 
وفهم ومعاجلة جذور االختالف 
دفعــا للوئــام والســالم بني 
البشر على مختلف أجناسهم 

وثقافاتهم ومعتقداتهم.
احلاكم واملواطن

من جانبهــا، قالت مديرة 
معهد املرأة للتنمية والسالم 
احملاميــة كوثر اجلوعان: إنه 
«ملن دواعي سرورنا أن نلتقي 
فــي فضــاء الكويت الواســع 
لنتشــارك معا فــي احتفالية 
الســالم حتت شــعار (ذكرى 
الوعــي) وعنوانهــا «كويــت 
الســالم بقلــوب عربيــة» ٦٠ 
عامــا على إصــدار أجمل عقد 
يتألأل على صدورنا منذ شهر 
نوفمبر ١٩٦١ أال وهو دستور 
الكويت الذي نظم العالقة بني 
احلاكــم واملواطن وتأســيس 
املؤسسات على قواعد قانونية 
متينــة ودميوقراطية يتمتع 
بها الشــعب الكويتي متمثال 

مبجلس األمة».
وأضافــت: اليــوم نعيش 

االجتماعية في جامعة الدول 
العربية الســفيرة هيفاء أبو 
غزالة: «استذكر اليوم حينما مت 
اختيار الكويت في ٩ سبتمبر 
٢٠١٤» مركزا للعمل اإلنساني 
«وسمي املغفور له سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
«قائدا للعمل اإلنساني»، وكان 
األمــني العــام لــألمم املتحدة 
حينذاك، بان كي مون قد أشاد 
بجهود الشيخ صباح األحمد 
في مواجهة ما شــهده العالم 
من معاناة وحروب وكوارث 
في تلك الفترة من مظاهر كرم 
وإنسانية قادتها دولة الكويت 

أميرا وشعبا.
وأضافــت: ان «الكويــت 
أظهرت كرما استثنائيا حتت 
قيادة الشيخ صباح األحمد، 
وكان قلب دولة الكويت أكبر 
من األزمات والفقر واألوبئة»، 
فكان أمير اإلنسانية ال يدخر 
جهــدا ألجــل جنــدة طالبهــا 
على امتــداد الــدول العربية 
واإلســالمية والعالــم كافــة، 
ليضرب بذلك أروع األمثلة في 
البذل والعطاء، والتي أكسبت 
دولة الكويت السمعة الطيبة 

واملكانة املرموقة».
واستذكرت بهذه املناسبة 
احتفال جامعة الدول العربية 
باختيار األمم املتحدة لســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
قائدا وأميرا للعمل اإلنساني، 
والذي جاء اعترافا من اجلامعة 
ومن املجتمع الدولي بفضله 
ودعمــه  الدافــق  وعطائــه 
املســتمر للعمــل اإلنســاني 
وبالدور اإليجابي الذي تقوم 
بــه الكويت والــذي يأتي في 
مقدمتها مساندة جلميع جهود 
حتسني األوضاع اإلنسانية في 
الوطن العربــي وفي املناطق 

العربية  الكويت والشــعوب 
هذه الذكرى، وأود أن أتوجه 
بالشــكر والتقدير إلى األخت 
الفاضلة كوثر اجلوعان رئيسة 
معهد املرأة للتنمية والسالم 
على تنظيم هــذه االحتفالية 
ليشــارك العرب مع إخوتهم 
املناســبة  الكويتيــني بهــذه 

الوطنية العظيمة.
إلى ذلك اســتعرضت أبو 
غزالــة، جهود الدول العربية 
واألمانة العامة املستمرة في 
إطــار دعم دور املرأة بصورة 
عامــة وخالل الســلم واألمن 
بصورة خاصة، الفتة إلى أن 
جامعة الــدول العربية قامت 
مبجهودات كثيرة لتعزيز دور 
املــرأة وحمايتها منذ إنشــاء 
جلنة املرأة العربية عام ١٩٧١، 
وإعداد اإلستراتيجية اإلقليمية 
التنفيذيــة  العمــل  وخطــة 
املعنونة «حماية املرأة العربي 

األمن والسالم».
صور التضحية

من ناحيتها، قالت وزيرة 
التضامن والتنمية االجتماعية 
واملساواة واألسرة في اململكة 
املغربية جميلة املصلي: إن هذه 
االحتفالية هي مبادرة محمودة 
لربط املاضــي باحلاضر، من 
خالل احلفــاظ على جزء من 
الذاكــرة ونقلها إلــى األجيال 
احلاضــرة، بــكل قيمهــا وما 
قدمه اآلباء واألجداد من اجل 
احلفــاظ على الوطــن الغالي 
وما استرخصه الشهداء فداء 
له، مشــيرة إلى أن الشــعب 
الكويتي قيادة وشعبا قد سطر 
خالل محنة الغزو أروع صور 
التالحم والتضحية والوفاء من 
أجل الدفاع عن احلق الكويتي.
القيــادة  أن  وذكــرت 

مســيرة ٦٠ عامــا للحيــاة 
الدســتورية املنظمــة لكافــة 
العالقات والسلطات، مشيرة 
إلــى أنــه وفــي هــذه األعياد 
واألجــداد  اآلبــاء  نســتذكر 
الذين ضحوا من أجل الوطن 
أبناءهم وأحفادهم  ونستذكر 
الشهداء الذين ضحوا بالغالي 
عــودة  حتــى  والرخيــص 
الكويتية وإخراج  الشــرعية 
آخر جنــدي عراقي من أرض 

الكويت الطاهرة.
وقالت:«هــذه االحتفاليــة 
بقلــوب عربية تعكس املعنى 
الكبير من الرسالة التي حملتها 
الكويــت نحو العالــم بأكمله 
رســالة الســالم واإلنسانية، 
مؤكــدة أن هــذه االحتفاليــة 
تلقي الضوء على الكيفية التي 
خرجنا منها عربيا بوعي كبير 
يؤكد أن حرية األوطان ثمنها 
غال، والدفاع عنها مشروع ومن 
املهم استذكار النفوس الشريفة 
والعظيمة التي ضحت بحياتها 

من أجل حرية الوطن».
اجلوعــان  واســتطردت 
العــام  بالقــول: «فــي هــذا 
ونظــرا جلائحة كورونا التي 
ال يــزال العالم يشــتكي منها 
ونحــن جزء من هــذا العالم، 
والتزاما بالقرارات احلكومية 
واإلجراءات الصحية هذا العام، 
فقد متثل هذا التحدي بإعداد 
فيلــم وطني عنوانــه كويت 
السالم شاهدمت جزءا منه اآلن 
وهو أداء بناتنا الطالبات من 
ذوي اإلعاقة السمعية للنشيد 
الوطني الكويتي بلغة اإلشارة، 
قدم مبناسبة األعياد الوطنية».

احلروب والكوارث

مــن ناحيتها، قالت األمني 
للشــؤون  املســاعد  العــام 

التي تتعرض شعوبها ألزمات 
إنسانية.

وتابعت: «تستمر املسيرة 
بقيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد والذي أكد 
خالل تسلمه أمانة املسؤولية 
على استمرار النهج اإلنساني، 
املبــادرات واملشــاريع  وأن 
اإلنســانية والتنمويــة التي 
تنفذها الكويــت في مختلف 
دول العالــم، وخصوصا في 
الدول النامية والفقيرة ما هي 
إال امتداد لهذا اإلرث ودليل على 
التزامها بدعم اإلنسان وتأمني 

حقوقه األساسية».
وأضافت: «إذا كانت األعياد 
الوطنية مناســبة نســتذكر 
فيها مواقــف وأحداثا خالدة 
في ضمير كل إنســان، فإنها 
مناســبة أيضــا للتعبير عن 
البهجة والفــرح، وإنها أيضا 
فرصة ألن نستلهم ما حتمله 
تلك املناسبات من قيم وعبر، 
ونســتحضر مبادئها لتكون 
نبراسا لإلنسانية في حاضرها 

وفي العمل للمستقبل».
وأردفت بالقول: «كما أننا 
نســتلهم من العيــد الوطني 
للكويت قيم السالم واحلرية، 
باعتبارهما دعامات للنهضة 
الرئيســة للتقدم،  واألسباب 
حيث اجتهت الكويت نحو بناء 
دولة املؤسسات وإطالق طاقات 
املجتمع وتخطيــط توظيف 
املوارد وتأسيس تنمية نالت 
كل املجــاالت وأطراف الدولة 

الكويتية».
وقالت إنه «مع االحتفاالت 
التي كانت تشهدها الكويت كل 
عام بهذه املناسبة قد مت تأجيلها 
مع تفشــي جائحة «كورونا» 
«كوفيد - ١٩» في العالم، إال أن 
هذا ال مينع أن يستذكر شعب 

الكويتيــة آنذاك، اســتطاعت 
في ظل ســمو األميــر الراحل 
الشــيخ جابر األحمد، رحمة 
اهللا عليه، جمــع العالم على 
قضية الكويت العادلة، وتهيأ 
لها ذلــك بفضل الدعم الكبير 
الذي القته من الدول الشقيقة 
والصديقــة، مضيفة أنه البد 
أن أســتحضر في هذا املقام، 
موقف اململكة املغربية، بقيادة 
املغفور له جاللة امللك احلسن 
الثانــي، طيــب اهللا ثراه، في 
إدانــة ما تعرضت له الكويت 
منذ الوهلة األولى، والوقوف 
الكويتــي دون  مــع احلــق 
مواربة، وفــي جميع احملافل 
الدوليــة واإلقليمية، وكجزء 
من التحالف الدولي املشــكل 

لتحرير الكويت.
ومضــت قائلــة: «كما أن 
اململكــة املغربية التي كانت 
عضوا غير دائم في مجلس 
األمن الدولي سنتي ٩٢ و٩٣، 
ساهمت من موقعها في دعم 
موقف دولة الكويت الشقيقة، 
وفي فرض ضرورة استرجاع 
حقوقها املشروعة، مؤكدة أن 
اليوم يسجل بارتياح عميق 
املستوى املرموق الذي بلغته 
العالقــات الراســخة املتينة 
القائمة بني بلدينا وشعبينا 
الشــقيقني، حتــت القيــادة 
الرشــيدة لقائدينــا صاحب 
اجلاللة امللك محمد السادس، 
وصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظهما اهللا، 
وبفضل رعايتهما الســامية 

وتوجيهاتهما املستنيرة».
ونوهت باحلس التضامني 
الرفيع للبلد الشقيق وموقفه 
الداعم لوحدة املغرب الترابية 
ولقضية الصحراء املغربية 
فــي كل محطاتها، مشــيدة 
بالدور الكبير الذي اضطلعت 
بــه الكويت الشــقيقة داخل 
مجلس األمن، في الســنتني 
وباملجهــود  املاضيتــني 
االستثنائي التي بذلته، مبا 
عهــد في قيادتهــا من رزانة 
وبعد نظر، من أجل الدفاع، 
بديبلوماســية راقية ودون 
مواربــة، عــن كل القضايــا 

العربية العادلة.

خالل احتفالية «ذكرى الوعي» بعنوان «كويت السالم.. بقلوب عربية» التي نظمها معهد املرأة للتنمية والسالم حتت رعايته ومشاركة نخبة من الشخصيات العربية

كوثر اجلوعانالشيخ د. أحمد ناصر احملمد عدد من املشاركني في احتفالية «كويت السالم.. بقلوب عربية»

بقلوب عربية» لهو داللة على 
أهميه تضافر اجلهود لتحقيق 
مزيــد من التــآزر عبر الوعي 
احلريــص علــى مكتســبات 
األمتني العربية واإلســالمية، 
مضيفا أن «الكويت تؤمن إميانا 
مطلقا مببادئ السالم ومعانيه 
وأهمية تطبيقه بشــكل فاعل 
على أرض الواقع عبر الوسائل 
السلمية التي حث عليها أوال 
ديننــا احلنيــف وأكدته كافة 
املواثيــق واألعــراف الدولية 
وعلــى رأســها ميثــاق األمم 

املتحدة» .
الناصر قائال:  واســتطرد 
«هــذا اإلميــان الراســخ بتلك 
األسس دفع سياستنا احلكيمة 
وفــق إرشــادات وتوجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد 
األمني الشــيخ مشعل األحمد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالــد، إلى 
تدعيم بل دفــع كافة اجلهود 
السلمية حللحلة األزمات التي 
مير بهــا عاملنــا العربي عبر 
احلــوار الفاعــل واملفاوضات 
البنــاءة حقنا للدمــاء ودعما 

للتقدم والرخاء».
وأردف بالقول: «ال يفوتني 
هنــا أن اســتذكر البصمــة 
الراسخة لسمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه وجعل اجلنة مثواه، 
في تبني اجلهود الدولية لرأب 
أي خالف يبرز على الســاحة 
اخلليجيــة أو العربية، فتلك 
املدرسة الديبلوماسية العريقة 
كان لهــا أبلغ األثــر في إبراز 
جهود الكويت في تدعيم سبل 
الســالم والرخاء التي أثمرت 
مؤخــرا حتقيــق املصاحلــة 
الصــدع  ورأب  اخلليجيــة 

دعم جهود الوساطة ومساعي حّل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز «الديبلوماسية الوقائية» أضحت من ثوابت الديبلوماسية الكويتية
الكويت تفخر بكونها بلد الصداقة والسالم وملتقى ملختلف األديان واحلضارات

اجلوعان: االحتفالية تعكـس املعنى الكبير لرسالة السـالم واإلنسانيـة التـي حتملهـا الكويت نحـو العالـم بأكمله

أبو غزالة: نستلهم من العيد الوطني للكويت قيم السالم واحلرية باعتبارها دعامات للنهضة واألسباب الرئيسة للتقدم
حرية األوطان ثمنها غال والدفاع عنها مشروع واستذكار النفوس الشريفة التـي ضحت بحياتها من أجـل الوطن مهم

املصلي: جهود استثنائية بذلتها الكويت في مجلس األمن للدفاع بديبلوماسية راقيـة عن كل القضايا العربية العادلـة

روابط ال ميكن حصرها بني السعودية والكويت

التماسك والصالبة ودعم سلطنة عمان

مكانة الكويت ومحبة أهلها لدى اإلماراتيني

ذكرت الرئيسة األعلى ملؤسسة املرأة 
الســعودية  العربية  اململكة  العربية في 
األميرة دعاء بنت محمد عزت أن روابط 
األخوة واجلــوار بني اململكــة العربية 
الســعودية والكويت متتد منذ اكثر من 
قرنني ونصف من الزمن، وال ننســى 
جملة امللك فهد رحمه اهللا يا تبقى الكويت 

والسعودية يا ننتهي مع بعض. ولفتت الى 
ان بني الشعبني السعودي والكويتي محبة 
وجوار وروابط كثيرة ال ميكن حصرها 
بكلمات على الصعيد الرسمي والشعبي، 
حيث سطر السعوديون اروع معاني الوفاء 
للكويت وشعبها، حيث مطبوع  والدعم 

حب الكويت بقلب كل سعودي.

أكد ســفير ســلطنة عمان في الكويت 
د.صالح اخلروصي، أن ذكرى حترير الكويت 
هي عزيزة، وما حدث خالل الغزو هي فترة 
اختبار ملدى متاســك وصالبة دول مجلس 
التعاون اخلليجــي، وبفضل اهللا مت حترير 
التي  الواحدة  بالتضامن والكلمــة  الكويت 
وقفت بها دول املجلس. وأشار الى ان سلطنة 

الديبلوماسي  اتخذت مسارين األول  عمان 
حيث وقفت الســلطنة مــع احلق الكويتي 
في سيادتها وحريتها واستقاللها، والثاني 
مشاركة إخوانها في عملية حترير الكويت 
ببذل اجلهد العسكري. وأضاف أن السلطنة 
ترتبط مع الكويت بعالقات عريقة وتتطور 

وتنمو يوما بعد يوم.

أكد رئيس دائرة الطيران املدني لرأس 
اخليمة في اإلمارات العربية املتحدة الشيخ 
م.سالم القاسمي، أننا تعلمنا من مؤسس 
اإلمارات الشيخ زايد، رحمه اهللا، مكانة 
الكويت وفضل ومحبة أهلها، مشيرا إلى 
أن السالم والتعايش أساس االستقرار 
انه  للفرد والــدول. وأضاف  والتنمية 
يجب أن نحرص على السالم والتعايش 
ونتصدى للعنف والكراهية بكل أشكالها، 
حيث ان اإلمارات منوذج للتعايش السلمي 

بني اكثر من ٢٠٠ جنسية والعشرات من 
األعراق واملذاهب املختلفة.

ولفت إلى أننا علينا أن نكون إيجابيني 
ونتصرف بشجاعة وثبات وأال نتوقف 
عن األمل والعمل والنجاح ومســاعدة 
اآلخرين، حيث شــاهدنا قبل ٣٠ عاما 
كارثة االحتالل الغاشم وماذا ترتب عليها، 
وكذلك شــاهدنا شجاعة وبطولة قيادة 
وأهل الكويت ومتســكهم بقيادتهم في 

أصعب الظروف.

السنيورة: نحن العرب أمام مفترق «نكون أو ال نكون»
فــي كلمتــه، قــال رئيس 
وزراء لبنــان األســبق فــؤاد 
التفكير  الســنيورة: «أخذني 
في احلديث عن مناسبة مرور 
٣٠ سنة على حترير الكويت 
من الغزو الصدامي إلى رحلة 
مــع الذكريــات، وإلــى ما كنا 
نفكر ونحلم بــه في النصف 
الثانــي من القرن العشــرين 
مــن حترير ونهــوض وطني 
وقومــي ودميوقراطي وحكم 
رشــيد وحوكمــة، وإلــى مــا 
أصبحنا عليه فــي حاضرنا، 
وكيف ويالألسف ننظر وتنظر 
إليه مجتمعاتنــا العربية من 
خــوف على املســتقبل، ومبا 
أصبح يحول دون مشاركتنا 
للعالــم وباقتــدار فــي منوه 
وتطوره وحضــوره الثقافي 

واالقتصادي.
أن  «صحيــح  وقــال: 
الكويــت حتــررت مــن نيــر 
ذلك االجتيــاح، ولكن اجلرح 
الكبيــر الذي تولد ترك ندوبا 
عربية كثيرة ومعاناة شديدة 
بعــد ذلــك للشــعب العراقي 
وللعرب أجمعــني نتجت عن 
غزو واحتالل العراق بدعوى 
تدمير أسلحة الدمار الشامل، 
والتي كان من نتيجتها تفكيك 
الدولــة العراقيــة وتســريح 

املجتمعات العربية واإلسالمية، 
وهــي احلــال التي تعيشــها 
وتعانــي منها دول عربية في 
مقدمتهــا ســورية والعــراق 

ولبنان واليمن.
وتساءل الســنيورة: ملاذا 
وصلنا إلــى ما وصلنــا اليه 
ها هنا؟ مــن النكبة والعزلة 
والقنوط؟، مجيبا ألننا أضعنا 
البوصلة األساس التي تهدينا 
إلــى الطريق القــومي واملنهج 

الصحيح في الدين والدنيا؟
وأكد أنــه، ومــع التحدي 
الذي تواجهه أمتنا وتواجهه 
بالتحديد بعض بلداننا العربية 
من نزاعات واصطفافات طائفية 

إلى العقل والتعاون املتساوي 
وليس إلى الغرائز، والتعاون 
االقليمي والعربي على أساس 
التكامل وتعزيز نظام املصلحة 
العربية املشــتركة بديال عن 
التنافر والتصارع، وبالتالي 
العودة إلى مبادئ احترام حق 
اإلنسان العربي في حياة حرة 
وكرميــة. وتابع: فــي خضم 
هــذه املصائــب التــي تنهال 
على رؤوس دولنا وشعوبنا 
العربية، أرى أن هناك حاجة 
ماســة لتكويــن موقف عربي 
يخرج األمة من حال التراجع 
والتقاعس والتواكل ويوقف 
حالة االنحدار العربية، ويعيد 
للعــرب احترامهم ألنفســهم، 
ويعيد إليهم احترام العالم لهم 
ولقضاياهم، ويستعيد مبوجبه 
املواطنون العرب بعض األمل 

في املستقبل.
وقال: أتوجه بالتحية من 
بيــروت إلى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
الذي تابع منهج ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
- طيب اهللا ثراه، في أسلوبه 
ومنهجه الناجح، والذي أثمر 
أخيــرا وســاطة ناجحة على 
يديه فــي جمع األشــقاء بعد 

طول افتراق.

ومذهبية، لم يعــد أمامنا في 
بلدان وطننا العربي إال العودة 
للطريق الصحيح الذي سارت 
عليه كثير من شعوب األرض، 
وجنحت فــي حتقيق التطور 
والتقدم على مســارات إعادة 
بنــاء دولها وحفظ ســيادتها 
وفرض سلطة القانون والنظام 
على اجلميــع، وهي قد قامت 
بذلك عبر إعادة االعتبار لنظام 
املشــاركة احلــرة واالختيار 
احلر، اي االحتكام الى األنظمة 
الدميوقراطيــة القائمــة على 
احترام املواطنة واحترام اآلخر 
والقبول باالختالف والتنوع 
من ضمن الوحدة، واالحتكام 

أكد احلاجة املاّسة لتكوين موقف موحد يخرج األمة من حال التراجع ويعيد للعرب احترامهم ألنفسهم واحترام العالم لهم

العراقــي، وبالتالي  اجليــش 
إزالة دور للعراق كان له عبر 
التاريخ، دولة حاجزة ما بني 
الداخــل اآلســيوي ومنطقــة 
البحر املتوسط، وذلك ما كان 
من نتيجته إيقاظ واستعادة 
األحالم اإليرانية في السيطرة 
الفارسية على عدد من الدول 

العربية».
وبني أنــه كان من نتيجة 
ذلك، أنه قد أصبح على العرب 
أن يعيشــوا نكبتهــم الرابعة 
فــي االحتــالل اجلديــد، وأن 
يعانوا من الضغوط املستمرة 
عليهــم واآليلــة إلى إشــعال 
الفــنت الطائفية واملذهبية في 

فيلم «كويت السالم» يعزز الروح الوطنية ويؤكد الترابط والتناغم بني نسيج املجتمع

اإلستراتيجية العربية والوعي بالثقافة القانونية
 قال رئيس محكمة االستئناف ورئيس 
املركز العربي للوعي بالقانون من جمهورية 
مصر العربية د.خالد القاضي: ان احتفالية 
«ذكرى الوعي» تتوافــق متاما مع أهداف 
وغايات أنشطة املركز العربي للوعي بالقانون، 
وهو ذاك الوعي بالقانون، والذي تتواصل 
فعالياته منذ ثالثة عشــر عاما وحتى اليوم 

لنشره في مرتكزاته وتطبيقاته املتنوعة.
وأكد أن االســتراتيجية العربية تنطلق 

من حقيقة أن الوعي بالثقافة القانونية، وهو 
صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الوعي، 
في مقدمتها الوعي االجتماعي، وهذا يعني 
اســتيعاب املواطن لكل ما يدور حوله من 
عالقات ومفاهيم وأهداف من خالل تصورات 
قانونية سليمة، بأن يتبنى هو بذاته القانون، 
وأن يعتبره قيمة من القيم التي يحترمها، 
وأن يتعامل مع واجباته بوصفها شيئا وجد 

ملصلحته، حاضرا له، ومستقبال ألبنائه.
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مشعان العتيبي: الكويت ملتزمة دوليًا بدعم املرأة

«الصفا اخليرية»: التخفيف عن األسر املتضررة من احلظر اجلزئي
ليلى الشافعي

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا 
اخليرية اإلنسانية محمد الشايع ان «الصفا 
اخليرية» كانت من أولى اجلهات واملؤسسات 
اخليريــة التــي لبت نــداء الواجب وقامت 
بتفعيل دورها املجتمعي واإلنساني، فقامت 
بجهود عديدة وتنسيقات وتعاون مثمر مع 
مختلــف وزارات الدولــة، وكانت من أولى 
اجلمعيات واملؤسســات التي تواجدت في 
أرض املعــارض بالتنســيق مــع اجلمعية 
الكويتية الطبية ووزارة الداخلية والدفاع 
املدنــي، لتوفير وجبات اإلفطــار والغداء، 

باإلضافــة إلى الكراســي املتحركة وغيرها 
من االحتياجــات للمتقدمني إلجراء فحص 
«كورونا». وأضاف الشايع: كما حرصنا على 
التواجــد في منطقة كبد ومنطقة األعالف، 
لتوزيع احلقائب الوقائية والسالل الغذائية 
علــى العمالة اليومية املتضررة، وقد قمنا 
بالتنســيق مع بنك الدم الكويتي، فأطلقنا 
حملة للحــث على التبرع بالدم وتعويض 
النقص لدى بنك الدم الكويتي بالتعاون مع 
فريق اخلطوة األولى اإليجابي، واإلشراف 
على عملية دخول وخروج املشاركني، وتوفير 
احلقيبة الوقائية والعصائر واملياه والغداء.

كما قامــت «الصفا اخليريــة» بتوزيع 

املاجلــة علــى األســر املتعففــة والفقيرة 
واملتضررة جــراء احلظر اجلزئي والكلي، 
باإلضافة إلى توزيع السالل الغذائية على 
املناطق احملجورة كاجلليب واملهبولة بشكل 

يومي.
وقال الشايع إن «الصفا اخليرية» تعلن 
عن جاهزيتها واســتعدادها لتســخير كل 
إمكاناتها للتخفيف عن األسر املتضررة جراء 
احلظر اجلزئي ودعــم اجلهود احلكومية، 
ملساندة دولتنا احلبيبة في ظل هذه األزمة 
التي اجتاحت العالم بأسره، ونسأل الباري 
جــل وعال أن يحفظ الكويت وأهلها من كل 

سوء ومكروه.

أكــد وزيــر الكهربــاء واملاء 
ووزيــر  املتجــددة  والطاقــة 
الشــؤون االجتماعية والتنمية 
العتيبي  املجتمعية د.مشــعان 
اميان القيادة السياسية الكويتية 
بجهود املــرأة والتزامها الدولي 
باســتمرار دعمها لتمكينها في 
شــتى املجاالت من أجل حتقيق 
مستقبل أفضل قائم على تعزيز 
الفاعلة في  املساواة واملشاركة 
التنمية املستدامة. جاء ذلك في 
كلمة للوزير العتيبي مبناسبة 
اليوم العاملي للمرأة املقام حتت 
شعار «النساء ودورهن القيادي: 
حتقيق مستقبل متساو في عالم 
تسوده جائحة كوفيدـ  ١٩» والذي 

يصادف ٨ مارس من كل عام.
وأضاف الوزير العتيبي: ان 
املرأة الكويتيــة أثبتت كفاءتها 
وحققت إجنازات كبيرة ومتميزة 
مما يدفع الكويت الى تبني املزيد 
مــن املبــادرات التنمويــة التي 
تسهم في متكني املرأة وتطوير 
قدراتها ومنحها الفرص املواتية 
لتكون إحدى الركائز في تنفيذ 
«رؤيــة كويت جديــدة ٢٠٣٥»، 
مشــيرا إلى اجلهود التي تبذل 

العامــة لشــؤون ذوي اإلعاقــة 
د.شفيقة العوضي عن اعتزازها 
بالدور الريادي الذي تؤديه املرأة 
الكويتية التي «اثبتت جدارتها 
في الهيئة وفي مختلف امليادين» 
ومتيزت بالتفاني بالعمل والعطاء 
والتطوير في األداء الوظيفي. 

واضافت العوضي  ان الكويت 
تهتم مبشاركة دول العالم أجمع 
بهذه املناسبة، مشيرة الى انها 
ترفع باسمها وباسم أبنائها من 
ذوي اإلعاقة أسمى آيات الشكر 
والتقدير لكل أبناء وبنات الوطن 

مبناسبة هذا اليوم األممي.

«ذوي اإلعاقة»: املرأة الكويتية متميزة بالتفاني والعطاء مبختلف امليادين

د.شفيقة العوضيد.مشعان العتيبي

مــن اجلميع ومبشــاركة فعالة 
مــن املــرأة للتصــدي جلائحة 
كورونا والتعافي منها من خالل 
أدوارهــا املختلفة في الصفوف 
األماميــة ودورها التطوعي في 
العمل مبختلف املجاالت من أجل 
أداء هذا الدور.  وجدد العتيبي 
اهتمام الكويت وإميانها والتزامها 
بأهمية دور املــرأة في املجتمع 
واســتمرارية تعزيز هذا الدور 
بترجمته من خالل خطة التنمية 
التــي ركزت علــى القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة .

بدورها، أعربت مديرة الهيئة 

مرتادو األندية الصحية والرياضية: األيام أثبتت أن بعض األنشطة
بريئة من زيادة إصابات «كورونا».. وقرار اإلغالق لم يكن مدروسًا

عادل الشنان

أكد عدد من محبي ممارسة 
الرياضة فــي األندية الصحية 
وكذلــك عدد مــن أصحاب هذه 
األندية والعاملني فيها أن األيام 
أثبتت أن األندية الرياضية لم 
تكن أبدا السبب في زيادة حاالت 
اإلصابــة بفيــروس «كورونا» 
املســتجد، معتبريــن أن قــرار 
اإلغالق الذي اســتمر ملدة شهر 

لم يكن مدروسا.
وأكــد هؤالء في اســتطالع 
أجرتــه «األنباء» عقــب عودة 
هــذه األنديــة ملمارســة عملها 
بعيدا عن ساعات احلظر اجلزئي 
أنهــم كانوا مســتائني من قرار 
اإلغالق السابق السيما في ظل 
االلتزام باالشتراطات الصحية، 
مضيفني أن ممارســة الرياضة 
أمر مهم صحيا ونفســيا، فهي 
تقوي املناعة وتقيهم من الوقوع 
فريسة ألمراض عديدة وبالتالي 
تقــوي مناعتهــم فــي مواجهة 
الكثيــر من الفيروســات، وفي 
الوقت ذاته فإنها أفضل استثمار 

لوقتهم في أمر يفيدهم.
وانتقــد مرتــادو األنديــة 
الرياضيــة إلزام هــذه األندية 
بوقت احلظر، مشيرين إلى أن 
الوقت بني انتهــاء الدوام وبدء 
احلظر قصير وال يكفي لتمكينهم 
مــن ممارســة الرياضة في ظل 
الضغط على األندية من محبي 
ممارسة الرياضة واحلرص على 
االلتزام بالتباعد، وبالتالي لن 
تكفــي املواعيد املتاحــة، وإلى 
التفاصيل: بداية قال الشريك في 

الوبــاء وليس إغــالق النوادي 
الرياضيــة التــي تســاهم فــي 
الوباء  رفــع املناعــة حملاربــة 
والنوادي ليســت مشكلة إمنا 
أماكن أخرى عليهم أن يتحلوا 
بالشجاعة ويغلقوها وأال يخافوا 
مــن املتنفذين ويذهبوا إلغالق 
النــوادي الرياضيــة وليعلــم 
اجلميع أن كل فرد حريص على 
نفســه باألصل قبل احلكومات 
ويجــب أن يطبقوا اعتماد أخذ 
التطعيم في كل شيء واألندية 
الرياضيــة تتمتع بتوفير كافة 
االشتراطات الصحية وهي أماكن 

مفيدة متاما.
بدوره قال مشعل الكندري إن 
الرياضة مفيدة جدا لرفع املناعة 
واجلميع يحتــاج مزاولتها في 
ظل هذه الظروف االستثنائية 

مــن جانبــه قــال املواطــن 
(م. ك.) إن اســتئناف النشاط 
الرياضي او عودة عمل النوادي 
الرياضيــة هو أمــر جيد متاما 
وأمــر محمــود إال أن إلزامهــا 
مبواعيد محددة بسبب احلظر 
أمر سيء كونها ستسبب ضغط 
خــالل ســاعات محــددة إذا ما 
أخــذ باالعتبار مواعيــد الدوام 
الرســمي مــن جهــة وااللتزام 
مبواعيد اإلغــالق وبدء احلظر 
من جهة أخرى وسيكون هناك 
تفاقم في أعداد مرتادي النوادي 
الصحية، مؤكدا أن القائمني على 
النادي يبذلون قصارى جهدهم 
إمكانياتهــم  كل  ويســخرون 
لضبط األعــداد واحلرص على 
عدم وجــود تقــارب اجتماعي 
وتوفيــر املعقمــات وأغطيــة 

التي مير بها العالم اجمع ونحن 
ســعداء بعودة تشغيل األندية 
الصحيــة، إال أن فتــرة احلظر 
ستســبب ازدحاما حيث خالل 
فترة ما قبل اإلغالق األخير كانت 
النوادي الصحية جتبر روادها 
علــى االلتــزام باحلضور وفق 
مواعيد مســبقة يتم حتديدها 
عبر باركود أو بالتنســيق مع 
إداري ومدربي النادي، لكن حاليا 
بات الضغط شديدا خالل فترات 
محددة الن وقت احلظر يبدأ في 
الساعة اخلامسة ومساء وموعد 
انتهاء الدوامات احلكومية يكون 
في الواحــدة والنصف تقريبا، 
ومن يريدون مزاولة الرياضة 
إلــى  ســيضطرون للحضــور 
األنديــة خــالل الفتــرة ما بني 

الثانية ظهرا والرابعة مساء.

الوجه والفم وفحص احلرارة، 
مطالبا بإعطاء وقت أكثر ملرتادي 
النــوادي الرياضيــة حتــى ال 
يحصــل تزاحم بــني مرتاديها.

من جهته قال عبــداهللا العمر: 
أؤيد متامــا إلعادة فتح األندية 
الرياضية شريطة االلتزام التام 
باالشــتراطات الصحيــة مثــل 
التباعد االجتماعي واحلرص على 
حتديد األعداد وفق ساعات حتى 
ال يكون هناك تزاحم باإلضافة 
إلى التعقيم املســتمر وفحص 
احلــرارة وااللتزام التام بلبس 
أقنعة الفم واالنف (الكمامات) 
وما شــابه ذلك مــن احترازات 

واشتراطات صحية.
بدوره قال عيسى الشمالي 
إن عــودة األندية أمر انتظرناه 
نحــن املواظبني على ممارســة 
الرياضة بشــكل يومي، وقرار 
اإلغالق السابق لسنا من مؤيديه 
وأعتقد ان اجلميع الحظ خالل 
الشهر املاضي أن األندية ليست 
من األماكن التي ممكن ان تنقل 
الفيروس وإمنا هي مكان يساعد 
علــى رفــع املناعــة مــن خالل 
ممارسة الرياضة املفيدة للجسم 
واإلنســان بشــكل عام اذن هي 
أمر إيجابي وإغالقها كان قرارا 
غيــر صائب وليــس في محله 

باللهجة العامية.
وأضــاف أن القائمــني على 
النادي يحرصــون على تنفيذ 
كافــة االشــتراطات الصحيــة 
من معقمــات وفحص احلرارة 
وحتديد ســاعات التواجد لكل 
فرد على حدة وضمان التباعد 

االجتماعي.

ممارسة الرياضة تسهم في زيادة املناعة                   (زين عالم)حرص على نظافة وتعقيم األجهزة باستمرار

البليس في حفل لأليتام في البانيا بحضور السفير فايز اجلاسم

ال عالقة لها باألمر إطالقا، وكان 
من املفتــرض أن تقوم اجلهات 
املعنية بعمل إحصائية أو دراسة 
أو بحث لتحديد أماكن وأسباب 
انتشار الفيروس وليس اتخاذ 
قرار دون دراسة إلغالق بعض 
األنشــطة بشكل عشوائي ولها 
ما لها من آثار سلبية أو نتائج 

ضرر اقتصادي أو رياضي.
وشدد احملميد على االلتزام 
التام بكافة االشتراطات الصحية 
املنصــوص عليها فــي قرارات 
مجلــس الــوزراء وتوصيــات 
وزارة الصحة، ويضاف عليها 
االهتمام الشخصي من القائمني 
على األندية الرياضية في البالد، 
فهم ال يقبلون إطالقا أن يصاب 
أحد مرتادي أنديتهم، ويحرصون 

كل احلرص على ذلك.

 وأكد أن نادي «تشــالنج» 
مينع احلضور دون موعد مسبق 
ويحرص على أن يكون في كل 
ســاعة عمــل أعــداد قليلة جدا 
لضمان التباعد االجتماعي، وفقا 
لقرارات احلكومة وتوصياتها 
بهذا الشأن، وال يسمح ألي مرتاد 
بالدخول قبــل ارتداء «الكمام» 
والقيــام بفحص احلــرارة مع 
التوصيــة بعــدم االجتماع أو 
االقتراب ألكثر من مترين فيما 

بني الالعبني.
من جهته، قال علي املُولي: 
أغلقوا النوادي واليوم يفتحونها 
وسط احلظر اجلزئي وهذا ليس 
منطقا إمنا إخفاق في التعامل مع 
األزمة، والناس الثمن، وقضية 
تقليل اإلصابات حتتاج الشفافية 
التامة وحتديد مصدر انتشــار 

نادي «تشالنج» الصحي احملامي 
أحمد احملميــد: نحن من أوائل 
الداعمني للقرارات احلكومية في 
محاربة وباء اجلائحة العاملية، 
وهذا من منطلق واجبنا الوطني 
حتــى إن كانت هــذه القرارات 
إال أن  تعــود علينــا بالضــر، 
واجبنــا الوطني أيضــا يحتم 
علينا عدم املوافقة على القرارات 
اخلطأ أو غير الصائبة، وعلى 
سبيل املثال قرار إغالق األندية 
الرياضية والصالونات واملطاعم 
والكافيهات لــم يكن صحيحا، 
ومنذ اإلعالن عن القرار أكدنا أنه 
قرار غير مدروس وال يصب في 
االجتاه الصحيح، واليوم بعد 
مرور شهر على ذلك القرار تبني 
أن هناك زيادة كبيرة في احلاالت 
رغم إغالق تلك األنشطة، أي أنها 

احملميد: على اجلهات املعنية عمل إحصائية أو دراسة لتحديد أماكن وأسباب انتشار الڤيروس
ال نسمح بحضور العب دون موعد مسبق ونطبق االشتراطات الصحية ونحافظ على التباعد اُملولي: األندية الرياضية حترص على توفير االشتراطات الصحية وهي أماكن مفيدة متامًا
الكندري: الرياضة مفيدة لرفع املناعة واجلميع يحتاج إليها في ظل هذه الظروف االستثنائية

ملشاهدة الڤيديو

ومضات

احملاجر.. 
ذهبت مع الريح!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«النجاة»: املرأة الكويتية قائدة مميزة في شتى املجاالت
تزامنا مع يوم املــرأة العاملي املوافق ٨ 
مارس، قالت رئيسة القطاع النسائي بجمعية 
النجاة اخليرية وضحة البليس: حققت املرأة 
الكويتية التميز والريادة في شتى املجاالت 
والعلوم الســيما اإلنسانية منها وأصبحت 
ركنا مهما في منظومة العمل اخليري الكويتي 
والعاملي. وتابعت البليس: تقوم املرأة الكويتية 
بوضع اخلطط االستراتيجية وتشارك بجمع 
التبرعات وحشــد احملسنني وحترص على 
املشاركة امليدانية حيال تنفيذ هذه املشاريع 

في شتى دول العالم متحملة املتاعب واملشاق، 
آملة اآلجر واملثوبة من رب العاملني. وأوضحت 
البليس أن عطاءات وكرم وتفاعل نساء أهل 
الكويت يشهد بها التاريخ فمنذ القدم جبلن 
علــى اإلنفاق في ســبيل اهللا ودعم وإغاثة 
امللهوفني واملعوزين حتى غــدا هذا العمل 
سلوكا أصيال لدى جميع أهل الكويت، مشيرة 
إلى أن للعنصر النسائي سجال وحضورا فاعال 
من خالل اجلمعيات اخليرية واملبرات والفرق 
التطوعية في الكويت وأصبحت مشاركاتهن 

عالمة فارقة في جناح املشــاريع وحتقيق 
األهــداف وتقدمي أفضــل اخلدمات آلالف 
املستفيدين حول العالم. وثمنت دور املرأة 
الكويتية خالل جائحة كورونا، حيث شاهدنا 
البصمات اجلليلة لسيدات الكويت في شتى 
والقطاعات الطبية واإلنسانية والتوعوية كل 
في مجال عملها وموطن عطائها، فقامت املرأة 
الكويتية بتعبئة السالل الغذائية وتغليفها بل 
وإيصالها حتى بيوت املســتفيدين في حملة 
إنســانية تعكس اخليرية التي جبلن عليها. 

وأكدت البليس أن النجاة اخليرية تقوم بالعديد 
من املشاريع الداعمة للمرأة منها تقدمي الدورات 
التربوية والنفســية وكذلك تنفيذ املشاريع 
اإلنتاجية التي تسهم في زيادة دخل األسر 
وحتقيق العيش الكرمي لهم، وكذلك بناء املراكز 
اإلسالمية والدعوية اخلاصة بالنساء وتعليمهن 
اللغتني العربية واالجنليزية وإقامة احملاضرات 
الدينية واألنشطة الثقافية والتربوية للطالبات، 
ليكن إضافة أخالقية وحضارية وإنســانية 

للعالم أجمع.

البليس: نضع اخلطط ونشرف بأنفسنا على تنفيذها في شتى دول العالم

ما نطلبه اآلن في ضوء جتربة األمس 
أن يكون احلظر من ٨ مساءً إلى اخلامسة 

صباحا!
وملاذا ُمينع املشــي بالقرب من املنزل، 
نحن طعمنا فلم ُمننع، ترى «احلكرة» وبال؟!

في جائحة كورونا كوفيد ٢٠ - ٢٠٢١م، 
قامت احلكومة بعمل محاجر ومستشفيات 
ميدانية إليواء املصابني، وفي حينها قامت مبا 
عليها من واجبات وسط (إشادات وانتقادات) 
واتهام بالهدر وضياع املال العام، وأسندت 
إدارتها ألكثر من ١٠ جهات حكومية، ما جعلها 
وسط دوامة من اآلراء املتضاربة واملقترحات، 
وأيضا إشادة إيجابية وأخرى سلبية للقطاع 
النفطي، ناس تقول أثبتوا قدرتهم على بناء 
هذه احملاجر في وقت قياســي، وآخرون 

يقولون: إنه التخبط وهدر األموال!
ثم دار في أروقة مجتمعنا كالم طويل 

عريض عن تكلفة هذه احملاجر!
طبعا في اخلفاء ووراء اُحلجب والكواليس، 
كانت هناك قوة ضاغطة الستخدام الفنادق 

واملنتجعات بدل هذه احملاجر.
واضح كان هناك صــراع ما بني هذه 
احملاجر احلكومية ورغبة الفنادق في القطاع 
اخلاص ألخــذ هذه الكيكة وهذا ما حصل 
بالفعل، مت إسدال الستائر على احملاجر لتذهب 
بكل ما فيها في مهب الريح، ولتفوز سلسلة 
الفنادق واملنتجعات بتعاقد احلكومة معها 

في عقود جديدة ومدد مفتوحة!
السؤال اآلن: ماذا حصل لهذه احملاجر 
التي كلفت الدولة ماليني الدنانير؟ ومن كان 

املستفيد من تصفيتها؟
يقول لي أحد الدكاترة القدامى: لقد متت 
االستعانة بنا في أول األمر وعندما طرحت 
قضية احملاجر قلت لهم: ملاذا ال تتم االستعانة 
مبّالك العمــارات غير املؤجرة اخلالية من 
الســكان؟ فجاء الرد حازما واثقا: ال، هذه 

العمارات ال متلك لوبيات ضغط!
لقد طارت الطيور بأرزاقها ومثلما أنشأنا 
مستشفيات ومحاجر في أوقات قياسية، 

اختفت وتبخرت وغيبت في عملية قياسية!
نحن بلد تصدرنا موسوعة غينيس بكل 
ما يخطر على (الفؤاد والضمير) خاصة في 

تخبط القرارات!

٭ ومضة: خذ مثال محجر اســتاد جابر 
الدولي بعد خدمة ٨ أشهر ومعاجلة ٥٫٦٠٠ 

مصاب، قامت وزارة الصحة بإغالقه!
السؤال: أين ذهبت مقتنيات هذا احملجر 

الكبير؟
نعم.. لقد شــاهدنا هذه املستشفيات 
أقيمت  امليدانية واحملاجر الصحية والتي 
في أوقات قياسية ومبعايير صحية وخدمة 
عاملية ونعترف بأنه إجناز طبي وميداني، 
ولكن السؤال: ملاذا متت تصفية هذه احملاجر؟ 
وملصلحة مــن؟ وأين ذهبت هذه األجهزة 

املختلفة؟
علــى العموم (دهنا في مكبتنا) البديل 
جاهز في هذه الفنادق التي مت تخصيصها 
حملاجر وفق عقــود حكومية مراقبة اآلن 
من ديوان احملاسبة، وكعادتي أحمل تفاؤلي 
وأقول حق الذين حولي تفاءلوا راح تُفرج، 
بينما بعض من إخوانــي يرد عليَّ (حلم 

إبليس باجلنة)!

٭ زبدة احلچي: بعد انتهاء عمل احملاجر 
البد من توجيه (شكر وتقدير واحترام) لكل 
الطواقم الطبية واإلدارية الذين عملوا في 
هذه احملاجر التي أصبحت من الذكريات!

طبعا اإلخوة النواب منشغلون جدا، ليس 
عندهم وقت لفتح هذا امللف!

ملف احملاجر يعور القلب ولم تتعامل معه 
أي جهة حكومية بروح املسؤولية، فصار 

عنوانا لهدر األموال لألسف!
السؤال: متى ينصلح احلال؟ ورب الكعبة 
تعبنا! الضغط الزايد على هذا الشعب وين 
يوصلنا؟.. شعب الكويت األبّي اهللا يرزقكم 

صبر أيوب!
في أمان اهللا..

املزيد لـ «األنباء»: حتصيل
 ٩٣٣٢ دينارًا لصالح أصحاب 

األعمال و١٢٢٤ لعمالة منزلية
بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم، الناطقة الرسمية 
للهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل املزيد، في تصريح لـ«األنباء»، 
عن ان عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة تنظيم استقدام العمالة 
املنزلية في فبراير املاضي بلغ ٢٧٧ شــكوى من صاحب عمل 
ضد عامل، في حني لم تتلق أي شكوى من عامل ضد أي مكتب 
أو شركة استقدام، وتســلمت شكوى واحدة من مكتب ضد 
صاحب عمل و٣٣ شكوى من صاحب عمل ضد مكتب، باإلضافة 
إلى ١٦٩ شكوى من عامل ضد صاحب عمل وإحالة إلى القضاء 
٢٠٠ شــكوى ترك عمل، الى جانب إحالة ٢٣٩ شكوى مختلفة 
الى القضاء، ومت تســليم ٢٣ جواز سفر إلى عامل منزلي عبر 
شكوى جواز سفر. وأشارت املزيد، الى أنه مت حل ٦٥ شكوى 
بشكل ودي، وحتصيل «٩٣٣٢ دينارا» لصالح أصحاب األعمال 
و«١٢٢٤ دينارا» لصالح عمالة منزلية. وأوضحت أن عدد العمالة 
املنزلية املسجلة لدى وزارة الداخلية بلغ ٧١٩٩٨٨ عامال وعاملة، 
فيما بلغ عدد مكاتب االستقدام املسجلة لدى الهيئة ٤٦٤ مكتبا 

بعدد عمالة ١٥٣٣ عامال.

محمد الشايع



محليات
الثالثاء ٩ مارس ٢٠٢١

07

الشايع: أنقل رسالة شكر وافتخار من األمير إلى قيادات البلدية
للجهود الكبيرة وحسن أداء جميع العاملني فيها خالل مواجهة اجلائحة والتصدي للوباء العاملي

املنفوحي: الثقة السامية دافع كبير لبذل اجلهود بهدف خدمة املواطنني ورفعة الوطن
بداح العنزي

قال وزير الدولة لشــؤون 
البلدية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان شايع الشايع لقيادات 
البلدية: إن صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد أبلغني أن 
أنقل لكم رسالة شكر وافتخار 
للجهود الكبيرة وحسن األداء 
التي يبذلها العاملون في بلدية 
الكويت خالل مواجهة اجلائحة 
والتصــدي للوبــاء العاملــي. 
وأكد الشــايع خالل ترؤســه 
االجتماع األول بحضور مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
ورؤســاء كافة القطاعات في 
اجلهاز التنفيذي أن الرســالة 
السامية التي تشرفت بنقلها 
لكم محل اعتزاز وفخر وإشادة 
مبا بذلتموه من حســن األداء 
خالل املرحلة املاضية وستكون 
الدافــع األكبــر فــي مواصلة 
اجلهود واإلخالص في العمل 
خــالل املرحلة املقبلــة. وقال 
الشــايع: أنا علــى ثقة كبيرة 

ألهمية سرعة إجناز املعامالت 
للمواطنني وضرورة تيســير 
وتســهيل اإلجــراءات لتقدمي 
خدمات افضل، موضحا حرصه 
الشــديد على رفع أي مظلمة 
إلنصــاف أصحابها ومعاجلة 
اي قصور خلدمة أهل الكويت، 
داعيا املسؤولني الى أن يكونوا 
سندا له في تطوير العمل ودعم 
الكفــاءات الوطنيــة لتحقيق 
اإلجنازات واألهداف في املرحلة 

مسؤولي اجلهاز التنفيذي ان 
الثقة السامية لصاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
محل اعتزاز والتي جاءت بجهد 
وعمل كوادر البلدية لتطوير 
اخلدمــات وإجنــاز املعامالت 
حتقيقا لرفعه الوطن، مؤكدا 
ان الثقة الســامية دافع كبير 
لتحقيق كل ما يصب في خدمة 

املواطنني والتسهيل عليهم.
وقال املنفوحــي: نأمل ان 
نكون على قدر الثقة السامية 
للمســاهمة فــي تطويــر أداء 
البلدية خاصة بسواعد أبنائها 
من الكفاءات واخلبرات الوطنية 
في املرحلة املقبلة، موضحا ان 
الطموحات كبيرة لبذل املزيد 
من العطاء فــي خدمة وطننا 

العزيز.
وأشــار إلــى أن قطاعــات 
البلدية تواصل الليل بالنهار 
إلجنــاز خططهــا فــي تقدمي 
اخلدمات اإللكترونية باستخدام 
التكنولوجيا وتقليص الدورة 
املستندية ملختلف املعامالت.

املقبلة. وأشــار الشايع خالل 
االجتمــاع إلــى أن التحديات 
كبيــرة لكنــه على ثقــة تامه 
بتضافر اجلهود لتجاوزها من 
خالل العمل الــدؤوب، مؤكدا 
ان أبــواب مكتبــه مفتوحــه 
للجميــع وســيضع يــده بيد 
كافة املسؤولني لتحقيق كافة 
املتطلبات. مــن جهته، أعرب 
مديــر عــام البلديــة م.أحمد 
املنفوحي باســمه ونيابة عن 

شايع الشايع خالل االجتماع مع م.أحمد املنفوحي وقيادات البلدية

وإميان مطلق بعمل الكفاءات 
الوطنية بوضع خارطة طريق 
لتطويــر العمل فــي مختلف 
قطاعات بلدية الكويت لتحقيق 
املزيد من اإلجنازات، مشــددا 
على أنه سيكون الداعم والسند 
والذراع اليمنى لكل مجتهد في 
سبيل تطوير األداء وحتقيق 
التــي  اآلمــال والطموحــات 
نصبو إليها جميعا. وأضاف 
ان األولوية في العمل ستعطى 

إزالة ٤٤٩ مخيمًا وحترير ٥٣ مخالفة 
وتوجيه ١٤٨ إنذارًا وتنبيهًا في اجلهراء

أكد مديــر فرع بلدية محافظة 
اجلهــراء م.ثامــر املطيــري أن 
اجلــوالت امليدانية التــي نفذتها 
اإلدارات  الرقابية مبختلف  الفرق 
بفرع بلدية احملافظة خالل شــهر 
فبراير املاضي أسفرت عن اإلشراف 
على االشتراطات الصحية لـ ٦٤٠ 
بالسكن االستثماري  البقاالت  من 
واألسواق املوازية واملطاعم واحملالت، 
وتوجيه ١٤٨ إنذارا وتنبيها وحترير 
تعهدات ووضع ملصقات، فضال عن 
الكشف على ٥٨٥١٩ محال إلى جانب 

حترير ٥٣ مخالفة وحترير ٤٤ كشف استفسار 
حملالت. وقال املطيري إن الفرق الرقابية مبختلف 
اإلدارات بفرع بلدية احملافظة كثفت من جوالتها 
امليدانية على كافة األنشــطة التجارية باملجمعات 
والبقاالت واملقاهي واملطاعم للتأكد من التزام العاملني 
بتعليمات الســلطات الصحية باتخاذ اإلجراءات 
القفازات  بارتداء  الوقائية واالحترازية  والتدابير 

والكمامات والتباعد اجلسدي 
لتجنب انتشار ڤيروس كورونا، 
فضال عن التأكد من التزامهم 
بلوائح وأنظمة البلدية. وأشار 
إلى أن املفتشني بالفريق الرقابي 
بإدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق يقومون مبتابعة أعمال 
البلدية  الشركات املتعاقدة مع 
النظافة  للتأكد من مســتوى 
باحملافظة فضال عن غســيل 
وتعقيم احلاويات، مشيرا إلى 
غسيل وتعقيم ٧٣٧٠٥ حاويات 
مختلفة األحجام وسالل متحركة إلى جانب تنظيف 
٤٢٢ منطقة آليا ورفع ونقل ٧٤٥٩٠م٣ من املخلفات 
مجهولة املصدر فضال عن إزالة ٤٤٩ مخيما مخالفا. 
ولفت إلى إصدار ٦٦ شهادة أوصاف، و١٦ شهادة 
إنهاء إشــراف، فضال عن توجيه ١٦ كتابا لوزارة 
الكهرباء واملاء إليصال التيار الكهربائي إلى جانب 

الكشف على ٤ عقارات وحترير ٦٥ إثبات حالة.

خالل جوالت تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية على مدى شهر فبراير

م.ثامر املطيري

«السكنية»: تعديل مواعيد شهادات 
«ملن يهمه األمر» في «املطالع» 

و«جنوب عبداهللا املبارك»
عادل الشنان

أعلن مدير إدارة العالقات 
العامــة واإلعــالم واملتحــدث 
الرسمي باسم املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية عمر الرويح 
أنه نظرا لقرار مجلس الوزراء 
بفــرض احلظر اجلزئي من ٥ 
مساء إلى ٥ صباحا، مت تعديل 
مواعيد تسليم املخصص لهم 
شــهادات «ملــن يهمــه األمر» 
ملشــروع املطــالع الضواحي 
٨، ٩، ١٠، ١١ ومشــروع جنوب 

عبــداهللا املبارك بالفترة املســائية ليكون املوعــد اجلديد من 
الســاعة ١٢:٣٠ حتى ٣م، حيث سيتم إرسال رسالة نصية ملن 

لديه حجز مسبق باملوعد اجلديد من قبل املؤسسة.
وأشار الرويح: تسهيال على املواطنني ومن يتعذر حضوره 
فــي املوعد احملــدد ميكنه املراجعة خالل عشــرة أيام عمل من 
املوعــد مع ضرورة إبراز احلجــز. وذكر أن املواطنني الذين لم 
يتمكنوا من حجز موعد مسبق على منصة املؤسسة ملشروعي 
املطالع وجنوب عبداهللا املبارك لتسّلم شهادات «ملن يهمه األمر» 
ميكنهم احلجز عــن طريقة «منصة متى» ابتداء من ٢٠٢١/٤/٨ 
مع إحضار املستندات املطلوبة. وأوضح الرويح انه متت كذلك 
إعادة جدولة مواعيد املواطنني التي مت حجزها مســبقا للفترة 
املسائية في املراكز اخلارجية التابعة إلدارة خدمة املواطن (فرع 
برج التحرير ـ فرع القرين) وعلى ذلك ســيتم إرســال رسالة 

نصية باملوعد اجلديد من قبل املؤسسة.

عمر الرويح

اليوسف: ال مانع في إعادة 
تسمية احلدائق بأسماء 

الشهداء تخليدًا لبطوالتهم

أكد مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ 
محمد اليوسف أنه ال مانع لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية في إعادة تسمية حدائق الكويت العامة بأسماء شهداء 

املناطق، وذلك تخليدا لبطوالتهم.
وقــال اليوســف أثناء لقائه مــع مدير عام مكتب الشــهيد 
بالتكليف صالح العوفان ومراقب التخليد خليفة املذكور: هذا 
أقــل ما يقــدم لهم، فهم من ضحى وأفنــى حياته فداء للكويت 

ومن واجبنا أن نخلد بطوالتهم.
ومن جهته، أثنى مدير عام مكتب الشهيد بالتكليف صالح 
العوفان علــى الدور الذي تقوم به هيئــة الزراعة بتوجيهات 
مديرها الشيخ محمد اليوسف من خالل تسهيل رسالة وأهداف 
مكتب الشهيد بتخليد بطوالت شهداء الكويت من خالل دعمه 

بإعادة تسمية احلدائق العامة بأسماء شهداء املناطق.
وقال العوفان: لقد التمســنا الدعم الكامل من قبل الشــيخ 
محمد اليوســف لهذا العمل الوطني الذي يخلد شهداء الكويت 
وإيصــال رســالة لعموم فئــات املجتمع الكويتــي بالبطوالت 
والتضحيات التي قدمها شــهداء الكويت، مضيفا انه من خالل 
تسمية احلدائق بأسماء شهداء املنطقة ستكون هناك مجسمات 
حتمل صور وأســماء وحيثيات االستشهاد من خالل الباركود 
اخلاص لكل شــهيد حتى يتعــرف أهالي املنطقة على بطوالت 

وحيثيات استشهادهم.
وفي نهاية اللقاء أكد الشيخ اليوسف ان الهيئة ليس لديها 

مانع في دعم أي نشاط يخدم شهداء الكويت.

الشيخ محمد اليوسف مستقبال صالح العوفان وخليفة املذكور

املجلس البلدي
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حوكمة الصرف من صندوق 
دعم اجلهود احلكومية 

في سياق السؤال البرملاني املوجه إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
بشأن صندوق دعم اجلهود احلكومية في مواجهة 
ڤيروس كورونا املستجد، والذي تضمن تساؤال فيما 
إذا كان الصندوق قد خضع لرقابة ديوان احملاسبة 

وجهاز املراقبني املاليني.
فعلى الرغم من األهداف الســامية إلنشــاء هذا 
الصندوق والذي يجسد مدى التضامن على املستوى 
الشعبي في مواجهة الكوارث التي تواجه دولة الكويت، 
اال ان ما جاء مبضامني السؤال البرملاني يعتبر امرا 
مستحقا، لكي يتم تبيان مدى احلوكمة التي تتمتع بها 
إجراءات الصرف من هذا الصندوق، وكذلك لتوفير 

الشفافية ملقدمي تلك التبرعات.
وكان من املســتغرب انه في ظل تكليف األمانة 
العامة لوزارة املالية بصفتها متثل اإلدارة املالية العامة 
للدولة وهي املعنية بامليزانية العامة للدولة والقواعد 
اخلاصة بها مبا في ذلك القواعــد املتعلقة بالرقابة 
عليهــا، اال ان اإلجراءات التــي مت التعامل معها في 
شأن انشاء هذا الصندوق من وجهة نظري جتاوزت 
موضوع تسهيل اإلجراءات الروتينية املعتادة التي 
طلبها مجلس الوزراء، حيث ارى انها ال تتســق مع 
القوانني والنظم واللوائح املعتمدة والتي أكد مجلس 

الوزراء على مراعاتها في قراره.
فكان من املتوقع ان تبني اجلهات الرقابية املعنية 
ملجلس الــوزراء كل وفق واختصاصه أن انشــاء 
الصندوق على النحو الصادر بقراره ال يتســق مع 
القوانني والنظم واللوائح املقررة في هذا الشأن، وان 
اإلجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه احلاالت هي 
املوضحة بتعميم وزير املالية رقم ٤ لسنة ٢٠١٥، والتي 
صنفت أغراض صندوق دعم اجلهود احلكومية في 
مواجهة ڤيروس كورونا املستجد كإيرادات للدولة 
حتت ما يسمى بالتحويالت الطوعية، وهي الهبات 
الطوعية املقدمة من االفراد واملؤسسات اخلاصة غير 
الهادفة للربح واملؤسسات غير احلكومية والشركات.

وباملقابــل على الدولة تخصيص اعتمادات مالية 
بامليزانية العامة بقيمة التبرعات التي حتصلت عليها 
كدعم للجهود احلكومية استنادا للمادة ١٤١ من الدستور 
واحكام املرسوم بقانون ٣١ لسنة ١٩٧٨، ومن ثمة ميكن 
اخضاع االعتمادات املخصص لرقابة األجهزة الرقابية 
املختلفة بالدولة، باعتبار ان تلك املبالغ مدرجة ضمن 
امليزانية العامة للدولة ويسري عليها ما يسري على 
االعتمادات املالية األخرى، علما بأن تلك اإلجراءات 
أيضا تتسق ومعايير احملاسبية الدولية في هذا الشأن.

كما ان تلك اإلجراءات أخرجت مبالغ التبرعات من 
نطاق رقابة جهاز املراقبني املاليني وفقا ملا جاء باملادة 
األولى من قانون انشائه، هذا وإن أشار القانون بشكل 
او بآخر الى بعض الرقابــة النوعية على التبرعات 
اال انها غير قابلة للتطبيق فنيا وقانونيا في الوقت 
الراهن، وكذلك أخرجت تلــك اإلجراءات من نطاق 
رقابة ديوان احملاســبة وفقا ملا جاء باملادة اخلامسة 
من قانون انشائه، ويقتصر دور ديوان احملاسبة في 
هذا الشأن في حدود احكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ 
بشأن حماية األموال العامة، باعتبار تلك األموال ضمن 
األموال العامة طاملا هي حتت إدارة واشراف الدولة.

علما بأنه توجد ســوابق إيجابية ملجلس الوزراء 
توضح أهمية دور األجهزة الرقابية في إعادة النظر 
في بعض قراراته، حيث ســبق ملجلس الوزراء ان 
تراجــع عن أحد القرارات التي كانت ال تتســق مع 
بعض القوانني والنظــم واللوائح بناء على رأي من 
قطاع الرقابــة املالية بوزارة املالية، وكنت أمتنى لو 

اعاد مجلس الوزراء النظر بقراره في حينه.

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني 

بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com

محمد املطير وبدر الداهوم يستجوبان رئيس الوزراء 
في محور واحد حول «االنتقائية في تطبيق القوانني»

وخامتــة هــذه املهــازل 
التــي استحســنها رئيس 
الوزراء جتمهر املوتورين 
في ممرات املجلس ومكاتب 
املجلس مرددين شــعارات 
تدل على سوء في التربية 
وفســاد في االطباع، وقلة 
فــي االدب. ثــم يأتي اليوم 
ليحاسب من اذن لهم بإقامة 
مؤمتر صحافي، ومت املؤمتر 
حتت مرأى ومســمع رجال 
الداخليــة ولــم يتلفظ اي 
منهم بعبــارة حتذيرية او 
كلمة استنكارية وهذا يدل 
على ان األوامر التي صدرت 
إليهــم هي تنظيــم املؤمتر 
واستمراره، ال منعه وإيقافه.

والقاعدة تقول: «السكوت 
في مقام البيان إقرار».

إن هذا التصرف املشني 
من رئيس الوزراء فوق أنه 
انتقائيــة مقيتــة لتطبيق 
القانون إال أنه كذلك داخل 
في خلف الوعد ونقض العهد 
الذي قــال اهللا في وجوب 
إمضائه (يأيها الذين آمنوا 
أوفــوا بالعهــود) وقال في 
وجوب الوفــاء به وحرمة 
نقضه: (وأوفوا بعهد اهللا إذا 
عاهدمت وال تنقضوا األميان 
بعد توكيدهــا وقد جعلتم 

اهللا عليكم كفيال).
وعليه نــرى أن رئيس 
مجلــس الــوزراء غير أهل 
لهذا املنصب ألنه ولألسف 
الشــديد تلبس بصفات ال 
يصــح أن تكون فــي قائد 
لكتيبــة فكيف تكــون في 

قائد حلكومة!؟

مــع تطبيــق االشــتراطات 
الصحية، حيث إنها تركت 
مــن خالــف االشــتراطات 
صراحة وتسعى اآلن لعقاب 
من اخــذ اإلذن منها إلقامة 
مؤمترا صحافيا، ويبدو أن 
االنتقائية في تطبيق القانون 
سنة سيئة للحكومة، ليس 
الهدف منها استتباب األمن 
وبث الطمأنينة في نفوس 
الناس، بــل الهدف والغاية 
هو ترهيب الناس عن مجرد 
التفكيــر بتقــومي اخطائها 
وبيــان عيوبهــا، وجلم كل 
مــن يجاهد إليقــاف ارباب 
الدولة العميقة الذين يريدون 
االستفراد مبقدرات الكويت 
ونهب ثرواتها، وضرب الذلة 

والهوان على أهلها.
إن االنتقائية في تطبيق 
القانون ومخالفة الدستور 
الكويتــي مخالفة صريحة 
وســكوت رئيــس مجلس 
الوزراء عن ذلك ليدل داللة 
قاطعــة على انه املســؤول 
عن هذه االنتقائية فباألمس 
استحســن االنتهاك األمني 
الصراخ في جلســة افتتاح 
مجلــس األمة والــذي تاله 
التطــاول على نــواب األمة 
شتما وطعنا وقذفا، وأعقبه 
محاولة بعض السفهاء القفز 
الى قاعة النــواب لالعتداء 
عليهم، ومن ثم دخول احد 
املوتورين الى قاعة املجلس 
ورمي األعضاء على وجوههم 
مبا طالته يــداه، واملفارقة 
ان الذيــن رماهم هم رئيس 

الوزراء والوزراء.

«الناس سواسية في الكرامة 
االنســانية وهم متساوون 
لــدى القانون فــي احلقوق 
والواجبات العامة، ال متييز 
بينهم في ذلك بسبب اجلنس 
أو األصل أو اللغة أو الدين».
ومع شديد األسف تبني 
مبا ال يدع مجاال للشك مخالفة 
السياسة العامة للحكومة كل 
الديانات والدساتير والقيم 
البشرية واألخالق اإلنسانية 
بضــرورة وحتمية تطبيق 
القانــون على اجلميع دون 
اي تفرقــة او متييــز، ظهر 
ذلك جليا في تعامل احلكومة 

السابعة منه: «العدل واحلرية 
واملساواة دعامات املجتمع، 
والتعــاون والتراحم لصلة 
وثقى بني املواطنني». ومثلها 
املادة الثامنة: «تصون الدولة 
دعامات املجتمع وتكفل األمن 
والطمأنينة وتكافؤ الفرص 

للمواطنني».
وأهــم دعامــات املجتمع 
إقامة العدل ونبذ الظلم. ومن 
اهم صور العدل ونبذ الظلم 
املساواة في تطبيق القانون 
دون انتقائية او مزاجية او 
عنصريــة او طائفية، حيث 
جاء في املادة ٢٩ من الدستور: 

األوطــان، وحيــث وجوده 
تقصد البلدان قال ژ لصحبه 
الذين أمرهم بالهجرة األولى: 
«إن باحلبشــة ملكا ال يظلم 
عنده أحد، فلو خرجتم إليه 
حتى يجعل اهللا لكم فرجا» 
ونقيض العدل الظلم، خلق 
ســقيم وفعل ذميم، عواقبه 
وخيمــة، ومآالتــه خطيرة، 
ونهاياته مريرة، أما واهللا إن 
الظلم شؤم.. والزال املسيئ 

هو الظلوم.
حرمــه اهللا على نفســه 
وجعله بني عباده محرما قال 
تعالى في احلديث القدسي: 
«يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم 

محرما، فال تظاملوا».
مــن أجــل ذلــك اتفقــت 
امللــل  الشــرائع وأجمعــت 
على وجــوب إقامــة العدل 
وحترمي الظلم، وأن العاقبة 
للعدل حتى لو كان املتصف 
به مــن الكافرين، واخلذالن 
على الظلم ولو كان أهله من 

املؤمنني.
قــال شــيخ اإلســالم بن 
تيمية رحمه اهللا: فإن الناس 
لــم يتنازعوا فــي أن عاقبة 
الظلم وخيمة، وعاقبة العدل 
كرمية، ولهــذا يروى: «اهللا 
ينصر الدولــة العادلة وإن 
كانت كافرة، وال ينصر الدولة 

الظاملة وإن كانت مؤمنة».
الدســتور  ولقــد جــاء 
الكويتــي متوافقا متاما مع 
ما أقرته شريعتنا السمحاء 
البشــرية  واتفقــت عليــه 
جمعاء، حيث جاء في املادة 

قدم النائبان محمد املطير 
الداهوم اســتجوابا  ود.بدر 
مجلــس  رئيــس  لســمو 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
مــن محــور واحــد عنوانه 
«االنتقائيــة فــي تطبيــق 

القانون».
وجاء نص االســتجواب 

كالتالي:
املادة  اســتنادا ألحــكام 
١٠٠ مــن الدســتور نتقــدم 
باالســتجواب املرفــق الــى 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
بصفته متضمنا محورا واحدا 
وهو: «االنتقائية في تطبيق 

القوانني».
محور االستجواب

«االنتقائيــة في تطبيق 
القوانني»

قال تعالــى: (إن أكرمكم 
عند اهللا أتقاكم)

وقال ژ: «إمنا أهلك الذين 
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشــريف تركوه، وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليــه احلد، وأمي اهللا لو أن 
فاطمــة بنت محمد ســرقت 
لقطعت يدها» متفق عليه.

العــدل أســاس امللك، به 
الســماوات واألرض،  قامت 
قــال تعالــى: (إن اهللا يأمر 
بالعــدل واإلحســان وإيتاء 
ذي القربى)، بالعدل تسمو 
األمم ويستتب األمن، وتسمو 
تنتشــر  بالعــدل  القيــم، 
الفضائــل، ومتحى الرذائل، 
ولن يجد اخلوف الى قلوب 
الناس ســبيال، بفقده تهجر 

استهجنا عدم تطبيق القانون بشأن أحداث اجللسة االفتتاحية وإحالة املشاركني في املؤمتر الصحافي إلى النيابة

محمد املطير ود.بدر الداهوم في طريقهما لتقدمي استجواب رئيس الوزراء

«التشريعية»: استطالع رأي «العدل» و«الداخلية» 
حول اقتراح للعفو الشامل.. ورفض مقترح آخر

ناقشــت اللجنة التشريعية في 
اجتماعها أمــس اقتراحات بقوانني 
عدة بعضهــا ذو صلة باختصاص 
اللجنة وبعضها اآلخر محال إليها.

وقــال رئيــس اللجنــة د.خالــد 
العنزي ان اللجنة ناقشت اقتراحني 
مقدمني من مجموعة من النواب بشأن 
العفو الشــامل عن بعض اجلرائم، 
احدهما من النائب د.هشام الصالح 
ومجموعة من النواب، وهو اقتراح 
أتــى بفكــرة جديــدة لم يســبق ان 
تعرض لها املجلــس او اللجنة وال 
يوجد رأي مسبق للجهات ذات الصلة 
بهذا الشأن، فارتأت اللجنة استدعاء 
وزير العدل ووزير الداخلية، ملعرفة 

رأي احلكومة في هذا االقتراح.
وأضــاف ان االقتــراح اآلخــر 
املقدم من النائب عدنان عبدالصمد 
ومجموعــة مــن النواب فقد ســبق 
ان قــدم للمجلــس ورأي احلكومة 
واضــح حوله، لذلــك مت التصويت 
عليه ورفضه بأغلبية اعضاء اللجنة 
ومتت إحالته للمجلس ليأخذ ما يراه 

بهذا الشأن.
وأضاف العنزي أن اللجنة بحثت 
أيضا اقتراحا بإنشاء هيئة حلقوق 
اإلنســان، وارتأت اللجنــة تأجيله 

علــى أن تكون الزيادة كل ســنة 
وآخــر كل ٣ ســنوات مع اختالف 
القيمة بني ٣٠ و٧٠ دينارا، ووافقت 
اللجنة بإجماع حضورها على هذه 
املقترحات ومتت إحالتها الى اللجنة 

املختصة.
وقال العنزي ان هناك اقتراحني 
متعلقــني بقانــون اخلدمــة املدينة 
بإضافة مادة جديــدة رقم ١٥ مكرر 
٢، يتحدثان عن الفكرة نفسها وهي 

وأفاد بــأن هناك ايضا اقتراحني 
بإضافــة مادة جديدة للمادة ٢٨ من 
قانون ٤٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الرعاية 
الســكنية، مبوجبهما يتــم حتديد 
القســط الشــهري املســتحق على 
املستفيد من الرعاية السكنية بنسب 
مئوية على حسب الراتب واملدخول 
الشهري للمستفيد وال تكون ثابتة 
ومتــت املوافقــة علــى االقتراحــني 

وإحالتهما للجنة املختصة.

التدرج فــي االعالن عــن الوظائف 
في اجلهات احلكومية، بأن يقتصر 
اإلعــالن علــى الكويتيني فقط ومن 
ثــم أبنــاء الكويتيات ثــم الى ذوي 
الكويتيــني وثــم اخلليجيــني ثــم 

للجنسيات االخرى االجنبية.
واضاف أنه كانت هناك اقتراحات 
مهمة عدة متعلقة بذوي االعاقة ومت 
التصويت عليها باملوافقة واحالتها 

للجان املختصة.

مبارك العرو ود.هشام الصالح ود.عبداهللا الطريجي ود.خالد العنزي ود.حمد روح الدين أثناء اجتماع اللجنة

وذلك ملزيد من الدراسة وإعداد تقرير 
واف بشأنه نظرا لوجود قانون آخر 
يتعرض لذات املهام واالختصاصات.

وبني أن اللجنة بحثت أيضا بعض 
اقتراحات االحالة منها ٤ اقتراحات 
بشــأن زيادة املعاشــات التقاعدية، 
وهي اقتراحات متوافقة بخصوص 
بقيمة الزيادة وايضا املدد الزمنية، 

بأن تكون الزيادة بشكل دوري.
وأشار إلى وجود اقتراح ينص 

ملشاهدة الڤيديو

عبداهللا الطريجي: ما إجمالي 
املساعدات اخلارجية منذ 

١٩٩٠ وما معايير صرفها؟
دعــا النائــب د. عبــد اهللا 
الطريجي إلى إجراء مراجعة 
وتقييم لسياســة املساعدات 
اخلارجيــة الكويتيــة، ومبــا 
يواكب التداعيات االقتصادية 
لوباء كورونا، ويراعي تراجع 
الفوائــض املاليــة الكويتية، 
واحلاجة امللحــة إلى توجيه 

الدعم إلى داخل الكويت.
فــي تصريــح  وأضــاف 
صحافــي ان تراجع االيرادات 
النفطيــة، واآلثــار الكارثيــة 
لتداعيــات كورونــا يضعان 

احلكومة أمام استحقاق مراجعة السياسات املالية املختلفة ال 
ســيما اخلارجية منها، وذلك في إطار اإلصالحات االقتصادية 
املنشودة، مع إعطاء أولوية لضخ األموال في الداخل حلل الكثير 
من القضايــا وامللفات واألزمات االقتصاديــة التي يعاني منه 
املواطنون بشكل عام، وأصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
على وجه اخلصوص. وفي هذا الســياق، وجه النائب د. عبد 
اهللا الطريجي ســؤاال إلى وزير املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة طلب فيه تزويده بإجمالي 
املساعدات املقدمة للدول العربية واألجنبية واجلهات املستفيدة 
كافة خالل الفترة مــن ١٩٩٠ حتى ٢٠٢٠ بالدينار الكويتي، مع 
جدول يبني أسماء الدول ومبالغ املساعدات املقدمة لكل دولة.

وطلب الطريجي في سؤاله تفصيل املساعدات املقدمة لكل 
قارة على حدة، مع تزويده باملعايير والشروط التي تقدم على 

ضوئها املساعدات للدول أو اجلهات املختلفة.

د.عبداهللا الطريجي

اجلمهور: ما سبب تأجير روضة الفتح 
ملدرسة دون إجراء مزايدة عامة؟

للحصول على موافقتها عند 
جتديــد التعاقد ممــا يعد 
مخالفة لقانون إنشاء تلك 
اجلهات، لذا يرجى افادتنا 

باالتي: 
املبرمــة  العقــود  ـ عــدد   ١
الستئجار املكاتب؟ وتزويدنا 
بنسخة ضوئية من كل عقد. 
٢ ـ اســباب عدم اســتغالل 
الوزارة املباني املغلقة وغير 
املستغلة اململوكة لها لتجنب 
حتميل ميزانيتها اعباء مالية 

إضافية دون مبرر؟
٣ـ  قيمــة الدفعات املســددة 
إليجار املكاتب حتى تاريخه 

لكل عقد على حدة؟
٤ـ  هل قامت اجلهات الرقابية 
(ديــوان احملاســبة ـ جهاز 
املاليني) بتسجيل  املراقبني 
مخالفــات أو امتناعات على 
الدفعــات املســددة إليجــار 
املكاتــب؟ أن كانــت اإلجابة 
بنعم فما هي اإلجراءات التي 
اتخذتها الوزارة لتالفي هذه 

املخالفات؟

الــوزارة حيــال تلــك  بهــا 
املخالفة؟. 

٦ـ  هل قامت الوزارة بتأجير 
بعــض املبانــى احلكوميــة 
التابعة لها دون إجراء مزايدة 
عامة؟ يرجى تزويدي بجميع 

تلك العقود إن وجدت. 
وقال في مقدمة سؤاله 
الثاني: قامت وزارة التربية 
العامة  امليزانية  بتحميــل 
أعباء ماليــة إضافية دون 
مبرر بقيمة إجمالية (٩٦٧) 
مليون دينــار كويتي عن 
تكلفــة إســتئجار مكاتب 
الوطنــي لتطوير  للمركز 
التعليــم، وذلــك نتيجــة 
عــدم اإلســتغالل األمثــل 
اململوكة  املغلقــة  للمباني 
للوزارة لإلســتعاضة بها 
عــن التكلفــة اإليجاريــة، 
وكذلك عدم عرض موضوع 
العقد على اجلهات الرقابية 
(ديوان احملاسبة - اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة 
ـ إدارة الفتوى والتشريع) 

إجراء مزايدة عامة. 
٢ـ  كم قيمة اإليجار السنوي 
الذي تقدمه الشركة التعليمية 
نظيــر اســتغاللها لروضة 

الفتح. 
٣ـ  كم مدة عقد اإليجار؟ وهل 

مت متديد العقد؟ 
ـ هــل ســجلت اجلهــات   ٤
الرقابية مالحظة على تأجير 
روضة الفتــح دون مزايدة 

عامة. 
٥ ـ ما اإلجراءات التي قامت 

وجه النائب فايز اجلمهور 
ســؤالني إلى وزيــر التربية 
د.علــي املضــف، قــال فــي 
مقدمــة األول تقــوم وزارة 
التربية بتأجير بعض املباني 
احلكوميــة الشــاغرة لديها 
ألصحاب املــدارس اخلاصة 
عن طريق إجراء مزايدة عامة 
للحصــول علــى أعلى عائد 
العدالة  مالي وحتقيقا ملبدأ 
بني أصحاب املدارس اخلاصة 
وهذا ما ينظمه تعميم وزارة 
املالية رقم (٤) لســنة ١٩٩٧ 
بشأن املزايدات احلكومية إال 
أن وزارة التربية خالفت هذا 
التعميم بتخصيصها مبنى 
روضــة الفتــح احلكوميــة 
إلحدى الشركات التعليمية 
اخلاصة دون إجراء مزايدة 
عامة مما ترتب عليه انخفاض 
القيمــة اإليجارية وتفويت 
احلصول على عائد مالي أعلى 

مليزانية الدولة.
١ـ  ما السبب في تأجير مبنى 
روضة الفتح ملدرســة دون 

استفسر عن عدد العقود املبرمة الستئجار املكاتب

فايز اجلمهور

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

وافقت على جميع اقتراحات زيادة املعاشات التقاعدية وأحالتها للجنة املالية وأقرت تعديل «اخلدمة املدنية» وحتديد القسط اإلسكاني
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«مؤمتر متكني املرأة واألسرة»: تشريعات حلمايتها من العنف
مساعدة الدول املنكوبة أصبحت 

بصمة نفتخر بها.
وأشارت إلى أن الكويت وافقت 
على كافة االتفاقيات اخلاصة بدعم 
املرأة ومتكينها من خالل اتفاقية 
سيداو أو القرار األممي رقم ٣٠٢٥ 
اخلاص باملرأة واألمن والسالم.

وقالت إن املرأة الكويتية في 
٢٠٢٠ لم تكن اســتثناء أو حالة 
مختلفة بل أثبتت أنها قادرة على 
العطاء واملساهمة في الصفوف 
األمامية واألمنية واخلدمات، وهو 
عام مميز للمرأة، بحيث استكملت 
كامل حقوقها مع تعيينها قاضية.

وأضافت أن املــرأة الكويتية 
اســتطاعت الوجــود فــي كافــة 
الســلطات احلكوميــة ويبقــى 
اآلن التمكــني، آملة أن يكون ذلك 
بداية حقيقية للتمكني، ثم قضية 
التشريع املناط بها نواب األمة.

ولفتــت إلى أن املــرأة قضية 
مجتمعية تستحق الدعم املجتمعي 
ويجب أن تأخذ حقوقها بشــكل 
مجتمعــي وليس بشــكل فردي، 
مبينة أن الكويت اآلن تتجه إلى 
قضايا التنمية واالقتصاد ولديها 
رغبة في تنويــع مصادر الدخل 
ومن خالل ذلك جند أن املرأة محور 
رئيس ومفتاح حقيقي لإلصالح 

والتنمية.
وأشــادت املكيمــي بالدعــم 
النيابــي لتمكــني املــرأة، مثمنة 
سعة صدر شركائنا الرجال الذي 
يقدمون منوذجا رائعا للمشاركة 
املجتمعيــة، مبــا يجســد التزام 

الكويت باالتفاقيات كافة.

مبينة أن هناك سيدة من كل خمس 
نســاء تتــراوح أعمارهن ما بني 
١٥ و٤٩ عامــا تتعــرض للعنف 

اجلسدي.
ولفتت إلى أن اجلائحة أثرت 
ســلبيا على النســاء املوجودات 
في الصفوف األمامية في الرعاية 
الصحية، موضحة أن هناك ٦٠٪ 
من النســاء يعملن في االقتصاد 
غير الرســمي، وكل ذلــك كانت 
املرأة الضحية األكبر خالل هذه 

اجلائحة.
وأكــدت أنه بناء على كل ذلك 
جاءت األمم املتحدة لتؤكد أن هذا 
العــام هو عام القيادة للمرأة في 

مواجهة كوفيد-١٩.
وبينت أن الكويت دولة صانعة 
للسالم العاملي وفاعلة على كافة 
األصعــدة الرســمية مــن خالل 
الديبلوماسية والعمل اخليري، 
مبينة أن إجنازات الكويتيني في 

األخيــر هــو موضــوع التمكني 
الثقافي والتربوي، حيث إن األسرة 
واملرأة يواجهان حتديات كبيرة في 
عالم املعلومات واالتصاالت الذي 
نعيشه، كي نرقى ونقوى ونحمي 

هذه األسرة تربويا وثقافيا.
وقال الشاهني «زودنا رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن بكتاب 
بتكرمي جميع احملاضرات وإدارات 

اجللسات وبعض املنظمني.
من جهتها، قالت مستشــارة 
اللجنة د.هيلة املكيمي إن جلنة 
املــرأة واألســرة تفاعلت مع هذا 
اليوم املميــز وهو اليوم العاملي 
للمــرأة من خــالل مؤمتر متكني 
املرأة، الفتة إلى أن املســاواة بني 
املرأة والرجل هي قاعدة أساسية 

لعالم مساهم مزدهر مستدام.
وأضافــت أن األمم املتحــدة 
أطلقــت تقريرهــا فيمــا يخص 
أوضاع املرأة خالل جائحة كورونا، 

الكويتيات وهم شــريحة كبيرة 
تصل الى ٢٠ ألف مواطنة تنقصنا 
فيها األعداد والتشريعات وهناك 
فقــط قــرارات إداريــة مبســمى 
مرســوم أميري أو قرار وزاري، 
ولكن ليس هناك تشريع يحمي 
حقوق املواطنة املتزوجة من غير 
الكويتي، لذلــك فإن حقوق هذه 
املواطنة واآلراء املختلفة حولها 
هو عنوان احللقة النقاشية األولى.
وأشار إلى أن احللقة الثانية 
سوف تكون برئاسة النائب أسامة 
املنــاور وتناقش املــادة ١٣٥ من 
قانــون اجلزاء الكويتــي، وهذه 
املادة تعرف لدى العامة بجرائم 
الشرف والتي عليها لغط كبير، 
مشيرا إلى أنه سوف يكون في دور 
االنعقاد االول معاجلة تشريعية 
أو تعديل وسيتضح هذا األمر من 

خالل احللقة النقاشية.
وأضاف الشاهني أن املوضوع 

وبني الشاهني أن االمم املتحدة 
اختارت عنوانا لهذا العام «املرأة 
في القيادة حتقيق مستقبل متساو 
في عالم كوفيد-١٩»، وتدعو في 
هذه املناسبة كافة املنظمات املدنية 

إلى رفع هذا الشعار وتطبيقه.
وأضــاف الشــاهني إن قضايا 
واملختصــني  كثيــرة  املــرأة 
واملختصات بها كثيرون، كما أن 
هناك قضايا كثيرة وشخصيات 
مهتمة وأن هناك حتديات صحية 
وواقعــا سياســيا ملتهبا محليا 
وإقليميــا، لكن كما قــال العلماء 
«ما لم يــدرك كله ال يترك جله» 
وقد ارتأينا أن نقيم الفعالية ولو 
بعدد محــدود وقضايا محدودة 

وأن نقدم شيئا.
وأوضــح أن املؤمتــر يضم ٣ 
قضايا وحلقات نقاشــية األولى 
سيترأسها النائب صالح املطيري 
وتتناول موضــوع حقوق أبناء 

السعيدي. وترأس اجللسة الثالثة 
التي خصصت ملناقشــة موضوع 
متكــني األســرة التمكــني الثقافي 
والتربــوي رئيــس جلنــة املــرأة 
النائب أســامة الشــاهني، وحتدث 
في اجللســة د.يعقــوب الكندري 
وتســنيم الســند ود.عبدالرحمن 
الفالح ووداد العيسى، وأدار احلوار 

منيرة املرزوق.
وقال رئيس جلنة شؤون املرأة 
واألسرة النائب اسامة الشاهني خالل 
كلمــة افتتاحية إنه تقــدم ومقرر 
اللجنــة النائــب صالــح املطيري 
وعضو اللجنة النائب أسامة املناور 
والنائبان د.حمد املطر ود.عبدالعزيز 
الصقعبي باقتراح بقانون بتعديل 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة بأن 
تكون جلنة املرأة واألسرة والطفل 
من اللجان الدائمة ضمن التشكيل 
الدائــم ملجلس االمة، وليس جلنة 

مؤقتة.

سامح عبداحلفيظ

كّرم رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن املشاركني في مؤمتر متكني 
املرأة واألسرة الذي نظمته جلنة 
شــؤون املرأة واألســرة والطفل 
حتت رعايته مبسرح مجلس األمة.

وكان املؤمتر قد ناقش مجموعة 
مــن القضايــا ذات األولوية مثل 
موضــوع املادة ١٣٥ مــن قانون 
اجلــزاء، والتحديــات الثقافيــة 
والتربوية املستجدة على األسرة 
الكويتية، إضافــة الى موضوع 

أبناء الكويتيات وأزواجهن.
وشــارك في املؤمتــر رئيس 
جلنــة شــؤون املــرأة واألســرة 
والطفل النائب أســامة الشاهني، 
ومقرر اللجنــة النائب د.صالح 
املطيري، وعضو اللجنة النائب 

أسامة املناور.
واشتمل برنامج املؤمتر على 
٣ جلســات نقاشــية، خصصت 
اجللسة األولى ملناقشة موضوع 
أبنــاء  املــرأة وحقــوق  متكــني 
الكويتيات، وترأسها مقرر جلنة 
النائــب د.صالح املطيري  املرأة 
وحتــدث فــي اجللســة د.أماني 
العيســى وســارة املكيمي وأدار 

احلوار ضحى العتيبي.
الثانية  وخصصــت اجللســة 
ملناقشة موضوع حماية املرأة من 
خــالل املادة ١٣٥ من قانون اجلزاء 
وترأس اجللسة عضو جلنة املرأة 
النائب أسامة املناور وحتدث فيها 
د.عيسى زكي ود.منصور العتيبي 
وســندس حمزة وأدار احلوار آالء 

رئيس مجلس األمة رعى وكّرم املشاركني في املؤمتر الذي نظمته اللجنة البرملانية في مسرح صباح األحمد مبجلس األمة أمس
.. ود.هيلة املكيمي

الغامن مكرما إحدى املشاركاتتكرمي أماني العيسى

الرئيس مرزوق الغامن مكرما آالء السعيدي

.. ود.منصور العتيبي

.. وتكرمي وداد العيسى

الغامن مكرما إحدى املشاركات بحضور الشاهني

اجللسة األولى: تأكيد على دور املرأة 
ومطالب بتشريعات حتفظ حقوق أبنائها

اجللسة الثانية: إعادة النظر في املادة ١٥٣ من قانون اجلزاء.. ومكافحة العنف األسري

خلصت اجللسة األولى من مؤمتر 
«متكني املرأة واألسرة» بعد مناقشتها 
قضية «توظيف أبناء الكويتية» إلى أهمية 
تضافر جهود السلطتني لتفعيل القوانني 
اخلاصة بحقوق أبناء الكويتية، والتركيز 
على تعزيز االستقرار األسري للمرأة 

الكويتية بصفة عامة.
وجاءت تلك اجللسة ضمن مؤمتر 
متكني املرأة واألسرة والذي تقيمه جلنة 
املرأة واألســرة والطفل برعاية رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن في مسرح 
مجلس األمة بالتزامن مع اليوم العاملي 

للمرأة.
وثمن رئيس اجللسة النائب د. صالح 
املطيري إجنازات املرأة الكويتية املمتدة 
منذ نشأة الدولة قائال «ال ميكن أن نوفي 
املرأة الكويتية حقها وإجنازاتها وما قدمته 
للوطن واملجتمع وما حققته إلى جانب 
الرجل منذ نشأة الدولة إلى يومنا هذا».

وقال املطيري إن «األسرة املسلمة 
تقوم على أسس قوامها الدين واألخالق 
وحب الوطن، مؤكدا أهمية مواكبة القوانني 
لنصوص الدستور الكويتي الداعم لتقوية 

أواصرها وحماية األمومة والطفولة».
وأشــار إلــى اســتحقاقية املرأة 
تخصيص يوم عاملي لها يعنى من خالله 
العالم كله بتسليط الضوء على إجنازاتها 

وعطائها الذي ال ينضب.
وبني أنه على الصعيد الكويتي فبرغم 
اهتمام الدولة وحرص مؤسساتها على 
املساواة والعدالة االجتماعية إال أن هناك 
معاناة تعيشها املرأة الكويتية املتزوجة 
من غير كويتــي وما يترتب على هذه 
املعاناة من تأثير بالغ على األسرة كاملة، 
مؤكدا أهمية اجلانب التشريعي كمرتكز 

رئيس لرفع هذه املعاناة.
بدورهــا اعتبرت املتحدث الرئيس 
في اجللسة رئيسة فريق كويتيات بال 
حدود د. أماني العيسى أن وضع املرأة 
املتزوجة من غير كويتي متغير بتغير 

القوانني.
وأضافت أنها كانت متنح بيتا حكوميا 
من هيئة اإلسكان وأن زوجها يجنس 
بشهادة الشــهود أمام مختار املنطقة 

ولكنها اآلن ال تستطيع.
وأشارت إلى أن املرأة الكويتية حاليا 
ال متثل رب أســرة وال تستطيع طلب 
الزوجية  اإلسكان وال صرف عالوات 
واألوالد وبدل اإليجار ولم يفعل قانون 

أولوية توظيف ابناء الكويتيات.
ولفتت إلى أن هناك مشكلة تتمثل 
في عدم استطاعة املرأة توريث البيت 
ألبنائها حيث يجبــر أبناؤها على بيع 
البيت بعد سنة واحدة من وفاتها، مشيرة 
إلى أن ابناء الكويتيات ال يتم توظيفهم 
أو يوظفون برواتب متدنية ومينحون 
إقامات ملدة سنة واحدة وليس ٥ سنوات 
كما في السابق وهناك تخوف من األمهات 

من التسفير اإلداري ألبنائهم.

وتســاءلت كيف البن الكويتية أن 
يكون رب أسرة ويفتح بيتا براتب ٢٥٠ 
دينارا؟ مؤكدة أن هذا األمر يخلق متييزا 

بني أفراد املجتمع.
وأشــارت إلى أن أبناء الكويتيات 
يبلغ عددهم ٢٠ ألفا، جزء منهم وليس 
جميعهم يحتاج إلى التجنيس، معتبرة 
أن هناك ضغوطا نفســية يتعرض لها 

أبناء الكويتيات وأمهاتهم.
وأكــدت أن الرجل الذي يشــارك 
في خســارة الكويتيات حقوقهن هو 
شريك بهذه اجلرمية، الفتة إلى أن أبناء 
املطالبة  إلى مرحلة  الكويتيات وصلوا 
بطالق آبائهم للحصول على اجلنسية 
وهذه كارثة من ناحية دينية وإنسانية.
وفي ختام مداخلتها أكدت العيسى 
أن املرأة متثل أكثر من نصف املجتمع 
وقامت بدورها على أكمل وجه وواجب 
احلكومة جتاهها أن تنصفها ومتنحها 

حقوقها.
بدورها تساءلت الناشطة في حقوق 
املرأة ومؤلفة القصص سارة املكيمي: 
كيف يكون الرجل واملرأة متســاويني 
فــي القانون واحلقوق، إذا كانت املرأة 
الكويتية تعاني وحدها من مخاوف ترتبط 
مبستقبلها ومستقبل ابنائها؟ واعتبرت 
املكيمي في تعقيبها أن جائحة كورونا 
عرت بصورة كبيــرة املركز القانوني 
الظالم واملجحف ألبناء الكويتيات واملرأة 
الكويتية. وأشارت إلى أن هناك قصصا 
أثناء اجلائحة ألمهات  مأساوية حدثت 
كويتيات أبناؤهن عالقون في اخلارج، 
املواطنــة وحقوقها غائبة  أن  معتبرة 
عن املشرع وتعاني تهميشا مع أبنائها 
واسرتها وصحتها النفسية واالجتماعية.
ألغيت  إلى أن هناك إقامات  ولفتت 
ألبناء الكويتيات، مؤكدة أن هذا مطلب 
دستوري وشرعي ستتم املطالبة به إلى 
يوم الدين وهو جتنيس أبناء الكويتيات.

وطالبت املكيمي بقانون خاص ألبناء 
الكويتيات وأال يعاملوا معاملة الوافدين، 
معتبرة أن املواطنة الكويتية ليست لها 
لتقدمي طلب  مواطنة كاملة وتضطــر 
استعطاف يعرض على جلنة ثالثية ثم 
إلى الداخلية ثم إلى الهجرة لطلب املوافقة 
على منح إقامة البنها في اخلارج ويتم 

إهمال طلباتهن.
وفي تعقيب له أكد رئيس جلنة املرأة 
النائب أسامة الشاهني أهمية  واألسرة 
االرتقاء مبرسوم تعيني أبناء الكويتيات 
ليصبح قانونا حتى يكون ملزما ويكون 
هناك تقدمي ومعاملة إلكترونية يسجل 
فيها ويكون ترتيب املعاملة على حسب 
التقدمي. وقال مقرر اللجنة النائب د.صالح 
املطيري إن هناك تشريعات قيد اإلعداد 
تتعلق بقضية املرأة الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي، مؤكدا أنها قضية مفصلية 
وحتتاج إلى تقدمي يد العون لها من خالل 

التشريعات املناسبة.

ناقشت اجللسة الثانية من مؤمتر متكني املرأة واألسرة 
الذي تنظمه جلنة املرأة واألســرة والطفل حتت رعاية 
رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن موضوع حماية 

املرأة وما يتعلق باملادة ١٥٣ من قانون اجلزاء.
وقال رئيس اجللسة الثانية النائب أسامة املناور إن 
جلنة املرأة واألســرة والطفل البرملانية بحثت قضية 
املادة ١٥٣، كاشفا عن أنه «ستكون هناك إعادة نظر في 

تلك املادة».
وأوضح املناور أن «املادة ١٥٣ تتعلق مبا يسمى القتل 
بالشــك والقتل دفاعا عن الشرف فإن القتل بالشك ال 
يجوز ألن إزهاق الروح حسابها عند اهللا عسير»، مضيفا 
أنه «في جرائم الشرف املسألة محددة ووضع لها شرط 
شهادة الشهود وأن تكون هناك أدلة وبراهني أخرى».

وبني أنه بشــأن موضوع حماية املرأة من العنف، 
فإن ضرب املرأة مخالف للقانــون ويحق للمتضررة 
رفع قضية، لذا يجب وضع شــرط بأن يحسن الزوج 
معاملة زوجته باحترام فضال عن ضرورة وجود رادع 

ملنع حدوث مثل ذلك الفعل.
وقال املناور «هناك بعض األخوات أو بعض أوليائهن 
يلجأن إلى احملكمة نتيجة ظلمها من قبل زوجها ويحكم 
لهــا بالطالق بنفقة وغيرها، وعندما ال يريد طليقها أن 
يدفع يتم وضع ضبط وإحضارعليه، وعلى غرار ذلك 
يجب وضع بعض العقوبات جتعل الرجل «املســتهتر» 

يعيد التفكير مئات املرات قبل أن يضرب زوجته».
من جهته، أوضح أستاذ الفقه املقارن بجامعة الكويت 
وعضو هيئة اإلفتاء في وزارة األوقاف د. عيسى زكي 
أن اخلالف بني الفقه اإلسالمي والفقه القانوني، إن صح 
التعبير، قائم على اخلالف في األسس الفقهية التي بنيت 
عليها القضايا املتعلقة باملادة ١٥٣ مع أسس الفقه القانوني 

الذي بني عليه القانون.
وقال إن املادة ١٥٣ متثل أكثر املواد القانونية مخالفة 
في الفقه الشرعي، موضحا أن هذا املوضوع قائم على 
أســس عدة منها ما يتعلق بالغيرة وهي ليست مجرد 
عواطف وانفعاالت، كما تعنى بحق الزوج في منع زوجته 

من القيام بأي عمل ميس مبدأ العفة.
وبني زكي أن الفقه الشــرعي يعتمد على نصوص 
وأدلة شرعية من الكتاب والسنة وهما مصدرا التشريع 
واللذان أكدا أهمية التحري والتقصي من الطرفني عند 
الزواج ملقومات قيام الــزواج الصالح الذي تراعى فيه 

احلقوق واملبادئ األساسية من الطرفني.
وأضاف ان «األحاديــث النبوية تؤكد في نصوص 
صريحة وواضحة حق الزوج على زوجته في أن حتفظ 

عفتها، وفي املقابل هو حق من حقوق الزوجة أيضا».
وأوضح أن الشــرع تشــدد في إثبات جرمية الزنا 
وطلب أن يكون لها ٤ شهود، مضيفا أن «هذه القضية 
تتحدث عن حقوق شرعية عامة نتج عنها حق شرعي 
فرعي وهو حق الزوج في أن يدافع عن شرفه وعرضه».
ولفت إلى أن «األصل الثاني هو احلق الشــرعي في 
دفع الصائب والصائب في الفقه اإلسالمي هو املعتدي 
الذي يقصد بيوت الناس لالعتداء عليهم واملرتكب جرمية 

الزنا مع امرأة متزوجة يعتبر صائبا».
وأكد «للزوج هنا حق شرعي لكن عليه إثبات وقوع 
جرمية الزنا»، مضيفا إنه «مع إجراء تعديالت على املادة 
١٥٣ ألن هذه املادة جرمــت فعل الزوج في حالة أنه لم 
يقدم الدليل على وقوع الزنا، وهذا يتفق مع الشرع لكنها 

تخفف العقوبة ألن القتل ليس فيه إصرار».
من جهته، قال أستاذ قانون اجلزاء بجامعة الكويت 
د.منصور العتيبي إن املادة ١٥٣ من قانون اجلزاء تنص 
على احلبس ثالث سنوات وغرامة ٢٢٥ دينارا في حال 
القتل بدافع الشــرف، وبعدها تأتي املادة ١٥٩ بشــأن 
قتل األم وليدها دفعا للعار وتعاقب باحلبس ٥ سنوات 

والغرامــة ٣٧٥ دينارا، وهذه املادة أيضا يجب أن تلغى 
ألن املشرع هنا أيضا يتنكر جلميع معاني اإلنسانية.

ولفت إلى أن هناك أيضا جرائم الدفاع عن الشرف 
تتحدث عنها مواد أخــرى بالقانون وبالتالي فإن إلغاء 

املادة ١٥٣ ال يتعارض مع هذه املواد.
وشــدد على ضرورة عدم اخللط بني جرائم القتل 
بدافع الشرف والقتل دفاعا عن الشرف واجلرائم املخلة 

بالشرف.
وأوضح أن إلغاء املادة ١٥٣ ال يلغي العقاب على جرائم 
الشرف ولكن سيتم تطبيق املادة ١٤٩ من القانون والتي 

تعاقب القاتل باإلعدام أو احلبس املؤبد.
وبني أنه تقدم مبقترح لتعديل املادة ١٥٣ واملادة ١٥٩ 
من قانون اجلزاء وإضافة مواد جديدة للقانون، مؤكدا 
أن هاتني املادتني تخالفان ٢٦ التزاما حكوميا مع الدستور 
الكويتي واتفاقيات دولية وقانون حقوق الطفل الكويتي 

ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
واعتبر أن املادة ١٥٣ تعطي سلطة مباشرة للشخص 
إلنهاء حياة إنسان حتى وإن كان طفال عمره يقل عن ١٨ 

عاما وهذا يتعارض مع اتفاقيات وقوانني الطفل.
ورأى أن هذه املادة تتعارض مع مبادئ الشــريعة 
اإلسالمية ألنها جتيز لالبن قتل أمه وتعتبر دعوة للعنف 

في املجتمع الكويتي.
وأوضح أن هذه املادة لها انعكاسات اجتماعية سلبية 
ومتكن الزوج من استغاللها في قتل الزوجة ألي سبب 
آخر حتت غطاء الدفاع من الشرف، كما أن هذه املادة ترفع 
العقوبة عن اجلاني إذا أطلق النار وتسبب بإعاقة الزوجة 
أو األم أو األخت وهو في حالة هيجان بدافع الشرف.

ورأى أن احلل بوضع سلطة تقديرية لدى القاضي 
بشــأن العقوبات على اجلاني بجرائم الشرف وكذلك 
بتشــديد العقوبة على كل من دخل مسكنا بدافع الزنا 

لتصل إلى السجن ١٠ سنوات.
وفي تعقيب لها خالل اجللســة أكدت الناشطة في 
حقوق املرأة سندس حمزة احلاجة إلى تكريس العدالة 
وإلغاء كل أشكال التمييز والظلم الفادح الواقع على املرأة 

والتي من بني أسبابها بعض املواد في قانون اجلزاء.
وأضافت أن «هذا القانون أخذ من التشريع املصري 
الذي كان مبنيا على القانون الفرنسي القدمي، وقد ألغيت 
كل مواده في فرنسا ولكن أبقيت هذه املواد في الكويت».

وتساءلت «ملاذا يعاقب الرجل بأحكام مخففة في حال 
اكتشافه خيانة زوجته له، مشيرة إلى أنه وفق إحصائية 
في عام ٢٠١٧ فإن نصف النساء الالئي يقتلن في العالم 
يكون القتــل من أهلهن لدرجة وصلت إلى أن بعضهن 

يتم قتلهن ملجرد الشك».
وأشارت إلى أن الدستور نصوصه صريحة وواضحة 
وكذلك القوانني تنــص على حفظ كيان املرأة واألمومة 
والطفولة كذلك، وأن الناس متساوون في الكرامة وكذلك 
املتهــم بريء حتى تثبت إدانتــه، وجميع هذه القواعد 

الدستورية ثابتة.
وأكدت أن القتل في جرائم الشرف جرمية في الشرع 
والقانون ويجب على املتضرر من حدوث ما ميس الشرف 
اللجوء إلى القضاء ال أن يقتل اآلخرين، معتبرة أن هناك 

تداخال في القوانني.
ولفتت إلى أن ما يحدث يدل على أن روح النســاء 
رخيصة، لذا يجب إلغاء املادة ١٥٣ وليس تعديلها، وتوفير 

احلماية والتشريعات حلفظ حقوق املرأة.
وناقشت اجللســة الثالثة من مؤمتر «متكني املرأة 

واألسرة» قضية التمكني الثقافي والتربوي.
وقال رئيس اجللسة النائب أسامة الشاهني إن احملور 
الثالث يناقش اجلوانب الثقافية والتربوية لألسرة التي 
هي اللبنة األساســية في املجتمــع وأن األم هي اللبنة 
األساســية في األســرة، معتبرا أن قضية األسرة هي 

قضية وجودية.
من جهته، قال أستاذ االجتماع واألنثروبولوجيا د. 
يعقوب الكندري إن هناك أهمية للمزاوجة ما بني القوانني 
وان جلنة املرأة تسعى للتحقيق في القضايا االجتماعية 

املهمة، متمنيا تكرار مثل هذه الفعاليات.
ووجه الكندري الشكر إلى جلنة املرأة واألسرة والطفل 
النشطة والتي تبنت هذا النشاط األكادميي العلمي والفكري، 
مطالبا باستضافة شخصيات من كلية العلوم االجتماعية 

وبعض الكليات ذات الصلة باملرأة واألسرة والطفل.
واعتبر أن متكني األسرة موضوع مهم وشائك، وأن 
األسرة هي مرآة وانعكاس ملشكالت املجتمع، معتبرا أن 

أي خلل في املجتمع يعني أن هناك خلال في األسرة.
وأشار إلى أن العلماء في السابق لم يهتموا باملجتمع 
وبعد ذلك أدركوا أن املشكالت في املجتمع هي مشكالت 

منعكسة على مشاكل موجودة في األسرة.
ورأى أن تفكك األسر سيؤدي في النهاية إلى تفكك 
الدول واملجتمعات، ولذلك حرصت الدســاتير الغربية 
واحمللية على أن تهتم وتلتفت لألسرة باعتبارها أساس 

املجتمع.
وأشار إلى اهتمام املشرع باألسرة، من خالل التركيز 
على الشــرائح املوجودة داخل املجتمــع مثل الطفولة 
واملسنني وحماية األسرة من األزمات والكوارث وتقدمي 
الدولة الرعاية لهم وتعزيز القيم الدينية وحب األخالق، 
مؤكدا حاجة األســرة إلى قوانني تتــالءم مع طبيعتها 

وتصب في صاحلها.
ولفت إلى أن هناك مشــاكل وحتديات كبرى تواجه 
املجتمــع الكويتي واخلليجي والدولي نتيجة للتغيرات 
التي حدثت وأفرزت العديد من املشــكالت التي حتتاج 

إلى تركيز أكبر من مؤسسات الدولة ملعاجلتها.
ولفت إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في حجم األسر 
سيصل إلى ٤٫٢٪ في عام ٢٠٣٠، موضحا أن عوامل كثيرة 
ساعدت في تقليل أعداد األسر من بينها وسائل التواصل 
االجتماعي وانخفاض مؤشرات التواصل داخل األسرة.
وأوضح أن االجتماعات األسرية أصبحت قليلة جدا 
وهذا توجه خطير، متســائال من يجلس اآلن في بيته؟ 

فلوال احلظر ملا جلست األسرة مع بعضها البعض.
واعتبر أن هناك تغيرا مشــجعا في بعض مسميات 
املســاواة القانونية للمرأة ارتبط بتغير نوعية تعليمها 
وعملها، الفتا إلى أن الطالبات أكثر عددا من الذكور في 
التعليم العالي بســبب تسرب الطلبة في مرحلة مبكرة 

لاللتحاق باجليش والسلك العسكري.
ولفت إلى أن نســبة املرأة في سوق العمل وصلت 
في عام ٢٠٠٦ إلى ٤٣٪ ووصلت النسبة حاليا إلى ٥٨٪.

من جانبها، طالبت الكاتبة تســنيم السند بضرورة 
احلفاظ على الهوية الوطنيــة من خالل دعم دور األم 

باعتبارها نقطة االلتقاء بني األبناء واآلباء.
وأكدت أن غرس قيم العادات والتقاليد التي تعبر عن 
جمال الثقافة في نفوس األبناء أمر مهم جدا، وأن اللغة 
هي طريقة تفكير وليس طريقــة تواصل وأن اللهجة 

هي انتماء.
وطالبت بضرورة إعادة إحياء الفن الكويتي والثقافة 
واحلفاظ على الهوية الوطنية من خالل اجلهود اجلماعية 
وليست الفردية، وترسيخ مبادئ حتد من التناقض بني 
األفراد اجتاها نحو التعاون والنقاش بعيدا عن تداعيات 

الصدام بينهم.
بدورها، قالت الدكتورة في علم النفس واملتخصصة 
في اإلرشاد النفسي والسلوكي وداد العيسى إن أصعب 
وظيفة اليوم هي التربية ألن األبوين يواجهان حتديات 
صعبة ووسائل متطورة، متمنية من النواب إقرار قانون 
الفحص قبل الزواج والفحص النفسي ملعرفة األمراض، 
مؤكدة أن األسرة هي املكون الرئيسي للشخصية ٩٦٪.

تكرمي منيرة املرزوق بحضور أسامة الشاهني.. وسارة املكيمي

.. وتسنيم السند

.. ود.يعقوب الكندري
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 من حادث الدائري السادس

ضبط مواطنة مبخدرات وآخر أهان «األمن» وثالث اقتحم «مختارية»

ضبط ١٢٥٠ غرام حشيش مغلفة على هيئة شوكوالته
أمير زكي

متكــن قطاع األمن اجلنائي ممثال في اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
من ضبط شخص وطرد بريدي قادم إليه من إحدى الدول األوروبية عبر 
الشحن السريع يحتوي على كمية من احللويات، ومخبأ بداخلها بطريقة 

سرية ومبتكرة كيلو وربع من مادة احلشيش املخدرة. 
وكانــت معلومات قــد وردت عن محاول التهريب ليتم التنســيق مع 
مكتــب البحث والتحري لإلدارة العامة للجمارك لتســهيل خروج الطرد 

حلني وصوله لشركة الشحن السريع.
وعند تسلم الطرد من قبل املتهم مت ضبطه وبفحص الطرد تبني وجود 
عبوة تشبه الشوكوالته وأخفيت بداخلها مخدرات تزن نحو ١٢٥٠ غراما. 
هذا ومتت إحالته مع املضبوطات إلى اجلهات املختصة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة في حقه.

محمد اجلالهمة ـ مبارك التنيب

أعلنــت وزارة الداخليــة 
عــن أن أول يــوم مــن أيام 
احلظــر اجلزئــي املنفذ من 
اخلامسة مساء حتى اخلامسة 
فجرا جرى خالله ضبط ٢١ 
مخالفا حلظر التجول منهم 
١٥ كويتيا و٦ غير كويتيني 

بدون ووافدين.
 وبحسب بيان صادر من 
الوزارة في هذا الصدد، فإن 
محافظة اجلهراء سجلت أعلى 
عدد من املوقوفني املخالفني 
للحظــر بواقع ١١ شــخصا، 
فيما حلت محافظة العاصمة 
في الترتيب التالي بواقع ٤ 
مخالفــني للحظــر، ثم حلت 
محافظة األحمدي ثالثة بواقع 
٣ مخالفني، أما محافظة حولي 
فجرى توقيف مخالفني منها، 
وجاءت محافظة مبارك الكبير 
في الترتيب التالي بتوقيف 
مخالف واحــد، أما محافظة 
الفروانية فلم يسجل لها أي 

مخالف حلظر التجول.
إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني 

حالة غير طبيعية وبتفتيشها 
عثر بحوزتها على حشيش 
وشبو وحبوب وأدوات تعاط 
لتتم إحالتها إلى االختصاص. 
أما ثاني القضايا فكانت في 
محافظة حولي حيث أوقف 
رجال أمن حولي مواطنا من 
مواليد ١٩٩٤ وتبني أنه غير 
حائــز لتصريــح باخلروج 
أثناء احلظــر، ولدى الطلب 
منه مغادرة سيارته للتوجه 

فإن عمليات وزارة الداخلية 
تلقــت بالغــا مــن حــارس 
مختاريــة تيمــاء باقتحــام 
شخص املختارية واالعتداء 
عليه بالضرب، وعلى الفور 
مت توجيــه دوريــة وضبط 
الشخص، حيث بدا في حالة 
غير طبيعية وتبني انه قام 
بإتالف باب املختارية وكسر 
نافــذة املطبخ وزجاج دورة 

املياه.

الى املخفر تطاول على رجال 
األمن ليتم تســجيل قضية 

بحقه.
مــن جهــة اخــرى، أودع 
مواطن من مواليد ١٩٨١ داخل 
نظارة مخفر شــرطة تيماء 
متهيدا للتحقيق معه في عدة 
تهــم وهي إتالف مال الدولة 
وكسر احلظر واالشتباه في 

كونه «غير طبيعي».
أمني  وبحســب مصــدر 

من بني ٢١ مخالفاً ضبطوا لكسر حظر التجول خالل اليوم األول

رسم توضيحي ألعداد املخالفني ومواقع ضبطهماملخدرات التي ضبطت مع «كاسرة» احلظر في املهبولة

املخدرات في علبة تبدو شوكوالته

«األنبــاء»، أن أولى القضايا 
املســجلة مبخالفــة حظــر 
التجول كانــت في محافظة 
األحمــدي حينما مت توقيف 
مواطنة كانت في حالة غير 
طبيعية. وذكــر املصدر انه 
خالل وجود نقطة أمنية ثابتة 
في منطقة املهبولة مت توقيف 
مركبــة بقيــادة مواطنة في 
العقد الثالث، حيث تبني أنها 
كاســرة حلظر التجول وفي 

«اجلمارك» حتبط تهريب كمية كبيرة 
من املواد التموينية املدعومة إلى دولة عربية

املمنوعــة واحملظــورة بكل 
أشكالها وأنواعها إلى البالد، 
مشــددة على أنه ســيعرض 

القانونية  نفسه للمســاءلة 
اإلجــــراءات  واتخــــاذ 

اجلمركيــة بحقــه.

عبداهللا قنيص

متكــن رجــال جمرك 
(الصليبيــة) البــري من 
ضبط كميــات كبيرة من 
املواد التموينية املدعومة 
كانت في طريقها للخروج 

إلى دولة عربية.
وقــال بيان صادر عن 
العامــة للجمارك  اإلدارة 
ان ضبط الشحنة املهربة 
جاء اســتنادا للتعليمات 
اجلمركيــة وقــرار وزارة 
التجارة مبنع تصدير املواد 
التموينيــة املدعومة فقد 
مت ضبطها وحتويلها إلى 
وزارة التجارة. وتأتي هذه 
الضبطية ضمن سلسلة 
من الضبطيات املماثلة في 
األيام املاضية، وهي حصاد 

األسابيع املاضية.
العامة  اإلدارة  وحتذر 
للجمارك كل من تســول 
له نفسه تهريب البضائع 

جانب من املضبوطات

دعوى بإلغاء «احلظر» أمام «الكلية» األربعاء

انتحار مسّن شنقًا بحبل «برتقالي»

حددت احملكمة الكلية غدا األربعاء موعدا لعقد اولى جلسات 
الدعوى املطالبة بإلغاء قرار حظر التجول اجلزئي في البالد وذلك 
أمــام دائرة إداري ١١. وكان احملامي عــادل عبدالهادي قد أقام 
الدعوى مطالبا بصفة مســتعجلة بإيقاف قرار مجلس الوزراء 
بتطبيق قرار احلظر مؤقتا حلني الفصل مبوضوع الدعوى الذي 
يعترض على عدم شمول احملامني ضمن الفئات املستثناة من 
القرار ويطالب احتياطيا بضمهم إلى الفئات املستثناة وأصليا 

بإلغاء القرار ككل.
وقال مقدم الدعوى احملامي عادل عبدالهادي لـ«األنباء» إن 
دعواه تعترض على استثناء ٢٦ فئة من أصحاب املهن واملشتغلني 
في القطاعني احلكومي واخلاص من تنفيذ قرار حظر التجول، 

مبا يخالف أحكام القانون والدستور.

سعود عبدالعزيز

ســجلت في مخفر شــرطة الرقة قضيــة انتحار جديدة 
لوافد مســن ســريالنكي أقدم على شنق نفسه داخل منزل 

كفيله، ومت تسجيل قضية انتحار جديدة.
وحول تفاصيل القضية التي حملت رقم ٢٠٢١/١٥ جنايات 
الرقة، فقد ورد بالغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود حالة 
انتحــار في منطقة الرقة قطعــة ٢، ولدى انتقال رجال من 
مخفــر الرقة تبني أن املنتحر وافد ســريالنكي يعمل عامل 
منزلي من مواليد ١٩٥٢ وقد عّلق حبال برتقاليا بباب مرتفع 
وشنق نفسه، وعليه جرى إخطار األدلة اجلنائية، ومن ثم 
مت فــك احلبل من على رقبــة الوافد ومتت إحالة اجلثة إلى 

الطب الشرعي متهيدا التخاذ ما يلزم من إجراءات.

احملامي عادل عبدالهادي

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

إحالة قيادي في «الداخلية» سّلم نفسه لـ «املركزي»
أمرت محكمة االستئناف في قضية النائب 
البنغالديشي املتهم فيها ١٣ متهما، بحبس 
احد املتهمني في القضية وهو قيادي امني 
بارز بعدما سلم نفســه للمحكمة وقررت 
إحالته إلى السجن املركزي وتأجيل القضية 
إلى االحد املقبل حلضور واستجواب ضابط 
املباحث باإلضافة إلى االستماع لشهادة مدير 
في هيئة القوى العاملة. كما رفضت احملكمة 
طلبات قدمها دفاع املتهمني بوقف نفاذ حكم 
محكمة أول درجة واخالء سبيل موكليهم.

وكانت جلسة أمس تخللها مثول املتهم 
األول «النائب البنغالديشي» وإنكاره جميع 
االتهامات املسندة إليه، مؤكدا أنه ال يعرف 
قيادي وزارة الداخلية أو قيادي هيئة القوى 

العاملة املتهمني معــه في القضية، وأنه لم 
يدفع أي مبالغ لهما على سبيل الرشوة من 
أجل تخليص معامالته في اجلهات احلكومية.
كما طلب دفاع مرشــح الدائرة الرابعة 
بوقف نفاذ حكم أول درجة بحبس موكليهما، 
مؤكدين أن موكليهما لم يتلقيا أي رشاوى 
وطالبا بإحالة الدعوى إلــى إدارة اخلبراء 
لبيان عدم وجود حتويالت مالية حلسابيهما.
يشار الى ان محكمة اجلنايات أصدرت 
أواخر يناير املاضي حكمها بالدعوى، حيث 
قضت بحبس النائب البنغالديشي وقيادي 
وزارة الداخلية والقيادي بهيئة القوى العاملة 
ورجل أعمال ملدة ٤ سنوات مع الشغل والنفاذ 
وتغرميهم متضامنني مليونا و٩٠٠ ألف دينار.

خالل نظر «االستئناف» في قضية النائب البنغالديشي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

الرغبة في عدم مخالفة احلظر تتسبب في تصادم سداسي على «السادس»
مبارك التنيب

بسبب الرغبة في عدم 
مخالفــة حظــر التجــول 
وجراء االزدحام الشــديد 
الــذي شــهدته عــدد مــن 
الطرقات، وقع في اخلامسة 
وعشر دقائق حادث انقالب 
مركبــة وتصــادم بــني ٦ 
مركبــات، وقــال مصــدر 
امني ان احلادث وقع على 
طريق الدائري الســادس 
وتسبب في مزيد من عرقلة 
السير وتلفيات في جميع 

املركبات. احلادث تسبب في تلفيات في املركبات الست

النصب على مواطنة بـ ٣٠٦٠٠ دينار في العديلية
سعود عبدالعزيز

خاطبت محققة من اإلدارة العامة للتحقيقات 
مخفر شرطة العديلية بتسجيل قضية حتت عنوان 
«نصب واحتيال» لصالح مواطنة تقدم محام عنها 
وسجل بالغا بالواقعة، كما طلبت احملققة باتخاذ 
ما يلزم الستدعاء مواطن مت اتهامه بالنصب على 

السيدة  مببلغ ٣٠٦٠٠ دينار.

واستنادا إلى مصدر أمني، فإن  املجني عليها مت 
خداعها مبشروع استثماري، وعليه قامت بتسليم 
املدعى عليه  املبلغ عبر حتويل بنكي، واكتشفت 
الحقا أنها وقعت ضحية نصب واحتيال. وبحسب 
احملامي املوكل عن الســيدة، فإن موكلته حاولت 

استرجاع املبلغ لكن من دون جدوى.
من جهة اخرى، تقدم وافد فلسطيني من مواليد 
١٩٨٩ ببالغ الى مخفر شــرطة الشويخ وأبلغ عن 

قيام مجهول بسرقة مبلغ ٥٠٠ دينار كانت داخل 
حقيبته اليدوية، مشــيرا الى ان واقعة الســرقة 
حدثت داخل مقر عمله، ومت تسجيل قضية وفتح 
حتقيق للوقــوف على هوية اجلانــي. كما تقدم 
خليجي الى مخفر شرطة العدان وأبلغ عن مجهول 
قام بسرقة هاتفه النقال خالل وجوده داخل احد 
احملالت التجارية في منطقة املسايل، وقدم املجني 

عليه فاتورة شراء الهاتف الذكي املسروق.
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م. طارق جمال الدرباس

الكل يترمن في كلمات عنوان املقال «لســت متفائال»، 
ســواء أكانوا أفرادا ينتمون إلى السلطات الثالث أو من 
الشــعب املغبون على وضعه الذي ال يحســد عليه كما 
كان في السابق، من هذا التشاؤم واإلحباط والغنب الذي 
يعيشه شعبنا األبّي والوفي والكرمي، أكتب هذه الرسالة 
إلى األفاضل نواب األمة الكرام، يا نوابنا الكرام، إن السلطة 
التشــريعية في كل بلد تعمل ككتلة واحدة، ألن اإلجناز 
يحسب للمجلس ككل وليس لفرد بعينه، وهذا األمر كان 
حال مجالسنا السابقة قبل القرن الواحد والعشرين الذي 
يفترض فيه العمل اجلماعي يكون هدف الشعوب وتطلع 
الدول، لكن احلاصل في أروقة مجلســنا احلالي ال ميت 

ألي سلطة تشريعية في العالم.
قد يقول البعض هناك مجالس، والعياذ باهللا أن يكون 
مجلسنا مثلهم، وقد أتفق معه لكن األمر ال يتعلق بالصراخ 
والتشــابك والســب والقذف واحلقد والنميمة وغيرها 
من األفعال املشينة، الذي أتكلم عنه هو تقدمي املشاريع 
واألفكار وأيضا األسئلة واالستجوابات وتشريع القوانني 
املفيدة التي حتفظ حقوق الشــعب، لكننا نرى أن نوابنا 
الكل يعمل وكأنه في مملكته اخلاصة ال يشارك البعض 
وال يترك البعض يعمل بأريحية بل يزاحم زميله النائب 
في كل شيء حتى أصبحت األمور وكأنها غيرة وليست 
منافسة شــريفة، فالبعض يقول لآلخر ما ال تستطيع 
أناملي طباعته فكيف باللسان أن يذكره، أنا هنا مراقب 
قد أخطئ نوعا ما لكن أنت ممثل أمة ليس هذا فقط، بل 
على عاتقك رسالة وضعها األولون ويجب عليك توصيلها 

لالحقني كما استلمتها نقاء وصفاء وإخاء.
أيها األفاضل، إن شــعوب املنطقة في السابق كانت 
تتطلع ألن تنتقل جتربتنا الدميوقراطية إليهم، لكن بعد كل 
هذا التنافر والتجاكر والتالعن والتالسن، ما أعتقد أنهم 
في لهفة على ما نحن عليه اآلن بل أصبح البعض يقول 
إنها «عيوننــا التي لم تصل على النبي عندما غبطناكم» 
على هذه احلياة اجلميلة في تطلعاتها ومنابرها وتعاليها، 
نعم كانت احلياة الدميوقراطية عالية في السابق، أما اآلن 
فانظروا لإلجنازات، إنها أقل بقليل من اإلخفاقات، فهل 

تتفقون معي على هذا الرأي؟
نعم، تتفقون ألنكم أعلم وأدرى منا بحالكم، وكما ذكرت 
أنا مراقب قد أخطئ، فهذا األمر يعطيكم فرصة للتفكير 
قبــل الرد الذهني الذي تفكرون به اآلن، أنا لم أتردد في 
الكتابة لكم، فهل أنتم مســتعدون دون تردد إلسعادنا 

كشعب يتطلع ملستقبل أفضل على أيديكم الكرمية؟!
واألمر اآلخر الذي أود أن أذكركم به هو التنافس على 
اللجان، بل بعضكم يلجأ للحكومة طلبا في مســاعدتها 

في تلك اللجان!
إن اللجان في البرملانات ال تكون تقســيماتها على ما 
أنتم عليه بل تكون على أصحاب التخصص، بل وبعض 
البرملانات تأخذ بالتخصــص الدقيق وليس كما عندكم 

«شيلني وأشيلك».
أيها األفاضل، أمتنى لكم دور انعقاد ســعيدا ومديدا 
على الرغم من أنني لســت متفائال كما كنت في السابق، 

واهللا أعلم.

لم يخترع اإلنســان شيئا أســوأ من احلرب، فهي 
أكثر قاتل للبشرية من أي شــيء آخر، أضرارها قتل 
وتدمير للبنية التحتية واالقتصادات، وأخطر أضرارها 
هو استمرار آثارها النفسية واالجتماعية على املجتمعات 
لوقــت طويل، األجيال التي تشــارك في حرب تخرج 
منها مدمرة نفسيا، وكلما كان عمر الشخص الذي مر 
بهذه اخلبرة أصغر كان تأثره النفسي أكبر، فهي تؤثر 
على األطفال من ناحية النضوج اجلسدي والعاطفي بل 

وحتى الفكري.
من كانوا أطفاال في مرحلة الغزو، اآلن أعمارهم من 
٣٥ لغاية ٥٠ ســنة، مروا بتجربة أن يصحوا من النوم 
دون مقدمات تخفف من وطأة أن يجدوا أنفسهم دون 
وطن، وأن يعيشوا، وهذا له ما له من اجلوانب السلبية 
على شخصياتهم وفكرهم وصحتهم، وحسب منظمة 
الصحة العاملية فإن الطفل الذي يتعرض ملثل هذه الظروف 
يحدث عنده كبت وأمراض وعقد نفسية يجب أن تعالج 
في املستشفيات النفسية في أقرب وقت، وإال تفاقمت 
وأصبحت جزءا من شخصياتهم، فتصبح لديهم صعوبة 
في التعبير عن أنفســهم، وهذا ينتج أن يتخذ املصاب 

حلوال عنفية حلل مشاكله.
لم يسبق أن سمعت أن طفال كويتيا من هذا اجليل 
راجع بعد الغزو أي طبيب نفسي، ولم يكن هناك اهتمام 
مجتمعــي يذكر في هذا اجلانــب إال للحاالت الصعبة 
واملتطرفة، ولم تكن معاناة هذا اجليل مقتصرة على جتربة 
الغزو ورؤية أو سماع قصص القتل واالغتصاب التي 
حدثت خالله، إمنا استمرت معاناته ملا بعد التحرير الفترة 
التي انتشر فيها العنف واخلطف واالغتصابات، وكانت 
الصحف تنشر بشكل شبه يومي أخبار هذه احلوادث.

أن ميــر طفل بفقدان وطنه دون مقدمات يزرع في 
الطفل حالة عدم االســتقرار، ودون معاجلتها، سيظل 
هذا الطفل مهما كبر مؤمنا بأن وطنه دولة مؤقتة قابلة 
للزوال في أي وقت، لذا نسمع في كل وسائل التواصل 
ظهور مصطلح دولة مؤقتة بني الفترة واألخرى، دون 
الوقوف على األبعاد النفسية واالجتماعية النتشار هذا 
املصطلح، وعدم وجود توعية من الســلطات تهدم هذا 
اجلدار املوجود في عقل أطفال ذلك الوقت، فال يوجد أسوأ 
من أن تتعامل مع وطنك على أنه دولة مؤقتة، كشخص 
يريد أن يغير بيته فيحاول أن يســتفيد من كل شيء 
في بيته القدمي قبل أن يتركه، فيأخذ كل ما فيه، وترك 

ما ال يحتاج اليه من األوساخ بعد خروجه.
احلل العنفي والتصادمي منتشــر بكثرة حاليا في 
الكويت، وهذا منعكس على كل اجلوانب ومنها السياسي، 
فالقاعدة العامة املسيطرة على السياسة هي إن لم تكن 
معي فأنت عدوي، وهناك شــبه انعــدام للغة احلوار، 
فالتخوين من كل األطراف السياســية هو املســيطر، 
والتمسك بالرأي وحب الســيطرة هو املذهب الفكري 
املعتمد، وفي كل زاوية جتد أن هناك مشاكل اجتماعية 
وسياســية من مخلفات هذا الغزو، ولألسف الدراسات 
التي تسلط الضوء على تأثيره على املجتمع نادرة جدا 
وهي غير محكمة من مراكز دراســات متخصصة، وال 
توجد بوادر رغبة حقيقية لعمل دراســات محكمة في 
هذا اجلانب، وال حتى بوادر عالج نفسي لهذه املشاكل.

طلب النائب العام من البنك 
املركزي رفع التحفظ على أموال 
وحسابات شركة «بوتيكات» 
البنــوك احمللية في  لدى كل 

منتصف األسبوع املاضي.
وقد نشرت جريدة «القبس» 
خبرا بعددها الصادر يوم االثنني 
٢٨ فبراير ٢٠٢١، حول التقارير 
النهائية للنيابة العامة بشــأن 
تطبيق «بوتيكات» والذي خال 
متاما من شبهة غسيل األموال.

فمع اختالفنا أو اتفاقنا مع 
الشركة ونشــاطها وأساليبها 
اإلعالمية، إال أننا نتحدث عن 
شركة كويتية تكنولوجية كانت 
رائدة وصاعدة وقدرت قيمتها 
السوقية بنصف مليار دوالر 

(أعيدوا قراءة املبلغ جيدا).
شــركة كويتية تعرضت 
ومسحت باألرض ومت تدمير 
سمعتها بسبب «شبهة» غسيل 
أموال، استغلت إعالميا للتغطية 
على أمور أخــرى حدثت في 
الفترة املاضية وحتى ال تطفح 

على السطح.
شــباب وشــابات وأسر 
كويتية مت تشــويه سمعتهم 
إعالميا بسبب اتهام بال دليل، 
ودون التأكد من نشاط الشركة 
وإجراءاتها وحجمها احلقيقي 
واملستثمرين الذين يشاركون 

بها.
التي تطرح  والتســاؤالت 
نفســها بعد أن تبني ســالمة 
الشــركة ونظافتها  إجراءات 
وطريقة عملهــا: من يعوض 
الشركة وسمعتها التي اتهمت 
بغسيل األموال بسبب وجود 
عدم فهم لطبيعة عمل الشركات 
اجلديدة في سوق التكنولوجيا؟!

وان مت رفع دعوى قضائية 
لــرد االعتبار من قبلهم وهذا 
الطبيعي، فمن يعوض  حقهم 
املــال العام ما ســيتكبده من 

خسائر؟!
العاملني  ومــن يعــوض 
في شــركة بوتيــكات نتيجة 
تســريحهم من العمل بسبب 
جتميد حسابات الشركة والتي 
أصبحت غير قادرة على سداد 
رواتب موظفيها، وتكبد الشركة 
خلسائر خالل الفترة املاضية؟!

ومن يعوض الطموح العزيز 
والشــاب املجتهد عبدالوهاب 
العيســى عن التشهير ومّس 
ســمعته الشــخصية في كل 
مكان من أجل «شــبهة» تبني 
عدم وجودها، مما منعه حتى 
من الترشح النتخابات مجلس 
األمة األخيرة، فما حدث جعله 

يلغي الفكرة؟!
ألم نستفد من عدة جتارب 
سابقة بعد التشهير باألشخاص 
واجلهــات وينتهــي األمــر 

ببراءتهم؟
فإلى متــى ونحن نركب 
املوجة ونســاعد من يســيء 

لسمعة اآلخرين؟!
مــن يركب املوجــة اليوم 
لتشــويه سمعة شخص (وان 
كنت تختلف معه) سيأتي يوم 
وجتد من يركب املوجة لتشويه 
ســمعتك، فتوقف عن إطالق 
التهم قبل صدور أحكام نهائية.

ومن ومن ومن.. والتساؤالت 
كثيرة والتي تدل على التخبط 
وسوء اإلدارة في التعامل مع 
إلى  امللفــات لنصل  مختلف 
حقيقة وهــي التريث والتأكد 
والبحث والتحقق قبل إطالق 

التهم جزافا.
مع العلــم أن التحقيق في 
النيابة حق ولكن تدمير شركة 
كويتية تطرق الباب اخلليجي 
الكويتي فهذا  لدعم االقتصاد 

غير مقبول أبدا.
املطلوب اليوم من احلكومة 
دعــم املشــاريع الصغيــرة 
والتكنولوجية والتي تســاهم 
الكويتي  في حركة االقتصاد 
وتخلق فرصاً وظيفية للشباب 
الكويتي ال محاربتهم وتدميرهم 

واإلساءة لهم.
لألسف فنحن بدال من أن 
نشــجع املجتهد حتى ينجح، 
نحارب املجتهد حتى يفشــل 
ومن ثم نتساءل ملاذا نحن في 

تراجع.
وأختم رسالتي لعبدالوهاب 
العيسى بحديث الرسول ژ: 
اعلــم أن ما أصابــك لم يكن 
ليخطئــك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبــك، واعلم أن اخلالئق 
لو اجتمعــوا على أن يعطوك 
شيئا لم يرد اهللا أن يعطيكه لم 
يقدروا على ذلك، أو يصرفوا 
عنك شيئا أراد اهللا أن يعطيكه 

لم يقدروا على ذلك.

املشتركة بني اإلسالم واملسيحية بالعفو 
عن الشاه وعدم محاكمته على جرائمه 
بحق الشعب اإليراني. وكان جواب اإلمام 
اخلميني عتابا للبابوية بعدم وقوفها مع 

الشعب املظلوم!
املتدين  الرئيــس األميركي  بايدن 
الكاثوليكي يبدو أنه فشل في استدراج 
إيران للمربــع األول التفاقية النووي 
اإليراني، فمن املتوقع انه أرســل البابا 

الكاثولوكي للتوسط.
لكن السيد السيستاني الذي افتوى 
بالتصدي للدواعش، فاستجاب الشعب 
العراقي مبسلميه ومسيحييه. قد أشار 
تصريح مكتب سماحته حفظه اهللا تعالى 
«...إلى الــدور الذي ينبغي أن تقوم به 
الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في 
احلد من هذه املآسي، وما هو املؤمل منها 
من حث األطراف املعنية والسيما القوى 
العظمى على تغليب جانب العقل واحلكمة 
ونبذ لغة احلرب، وعدم التوسع في رعاية 
مصاحلهم الذاتية على حســاب حقوق 
الشعوب في العيش بحرية وكرامة..».

وأعضاء احلكومــة مهم - ال تكن لينا 
فتعصر وال صلبا فتكسر - خذ وطالب 

والسياسة فن املمكن.
للتشريع  الكويتي يتطلع  الشارع 
والرقابة واإلجناز ملا فيه صالح الوطن 
واملواطن، ليس بالضرورة حتقيق مكاسب 
من اجلوالت األولى وهذه بوادر بعض 
اجلوالت اليوم لصاحلكم كأعضاء ملجلس 
األمة، وتصحيح األخطاء يتطلب الصبر 
واملتابعة واستخدام أدوات الرقابة يجب 
أن يكون متجردا ومنضبطا بأخالقيات 
دون السعي ملكاسب شخصية.. اليوم 
الشــارع  التي أوصلها  على األغلبية 
الكويتي لقبة البرملــان احملافظة على 
املكتسبات والسعي لإلصالح وحتقيق 
اإلجناز بلغة هادئة وحكمة بالغة واهللا 
في عــون العبد ما كان العبد في عون 

أخيه ومجتمعه. 
القضايا  أهــم  ختام الومضــة: من 
اإلنسانية التي تتطلب تضافر اجلهود 
بني الســلطتني التشريعية والتنفيذية 
وحلحلتها هي قضية أبناء الوطن البدون 
يجب وجوبا شرعيا وإنسانيا وأخالقيا 
حــل الوضع مع خطة واقعية للتنفيذ، 
وأقترح حتى حتل هذه القضية حال كامال 
أن تتم معاملة البدون معاملة الكويتي 
في جميع الدوائر احلكومية وعلى رأسها 
الصحة والتعليم مدارس وجامعات وفتح 
التوظيف لهم في القطاعات احلكومية 
التي تتطلب تعييناً خارجياً. واهللا املوفق.

كنت تغرس في نفوسنا دوما ماذا يعني 
الوطن لإلنسان.

مهما حتدثت عن مآثرك وما تعلمناه 
منك لن أوفيك حقك، ولكن هذه هي ُسنة 
احلياة، فنحن أمانة أنزلها اهللا للدنيا ولكل 
منا أجل مسمى، وعزاؤنا برحيلك هو 
حتملك أللم املرض الذي داهم جسدك 
وصارع خاليا جســمك، ولكن بقيت 
روحك الطيبة آلخــر حلظات حياتك، 
عزاؤنا برحيلك ذكراك وسيرتك الطيبة 
بني النــاس وكل من عرفك قريبا كان 
أو غريبا وتعامل معك، عزاؤنا برحيلك 
هو ما كنت تقوم فيه من أعمال اخلير 
وقضاء حوائج الناس بالكتمان والتي 
عرفناها منهم بعد رحيلك، عزاؤنا بعد 
رحيلك هو اإلرث الطيب من الســمعة 
احلسنة واألخالق الطيبة التي زرعتها 
فينا وفي أبنائك وأبنائنا والتي سنسعى 
أن تكون منهاجا لنا في تعامالت حياتنا، 
وأن نــرى أبناءك خلفاً لك ويكون كل 

منهم (الولد الصالح الذي يدعو لك).
نســأل اهللا أن يرحمك ويغفر لك 
ويجعل كل وخزة إبرة أو ألم أجراً لك، 
ويجعل قبرك روضة من رياض اجلنة 

ويسكنك فسيح جناته.. 
و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

من النجف األشرف جبرا للقاء املقبور 
صدام حسني في محاولة للوقوف ضد 
االنتفاضة الشــعبانية عام ١٩٩١م ضد 

النظام البعثي.
وبعد انتصار الثورة اإلسالمية في 
إيران وجلوء شــاه إيــران إلى أميركا 
أرسل البابا يوحنا بولس الثاني- بطلب 
من الرئيس كارتر برســالة مع مبعوث 
خاص له إلى ســماحة اإلمام اخلميني 
في قم يطالبه فيها باسم القيم الروحية 

تظهر للناس الســعي اجلاد للحكومة 
بإصالحات حقيقية وإجنازات واقعية 

وتخطيط ورؤية واضحة.
وبعد تلك األشــهر املاضية والكل 
شاهد ويشاهد منذ جلسة االفتتاح ما 
يحدث حتت قبــة البرملان، لذلك على 
رئيس وأعضاء مجلــس األمة حتمل 
املسؤوليات، كما يجب معه حل اخلالف 
الداخلي بني الرئيس وأعضاء املجلس 
باجللوس على طاولة واحدة وجتاوز 
اخلالفات السابقة والنظر في مصلحة 
الكويت الكبرى، كما نرجو منكم ونحن 
نعرف حسن الهدف وبعد املقصد الطيب 
عند األغلــب إن لم يكن الكل، التغيير 
احلكومي قد ال يكون مرحبا به من الكل 
لكنه تغيير إلظهار حسن النية يتوجب 
معه رد التحية بأحسن منها، والتهدئة 
واحلكمة والتعاون املنشود مع رئيس 

بعد رحيل والدهم، رحمه اهللا، وأكبرهم 
لم يتجاوز ٨ سنوات، عشت معك أختاً 
معززة مكرمة، وغرست قوة عالقتك 
بي في قلوب أبنائك، فأصبحوا إخوة 
ألبنائي، بل جتاوزت املشــاعر أواصر 
األخوة، فأصبح بيتك يضمنا أســرة 
اللحظات ونتبادل  واحدة نعيش معك 
النقاشــات ونتحاور في أمور عديدة، 
فتعلمنا منك أدب احلوار ومعنى التسامح 
في ذروة الغضــب ومعنى العفو عند 
الظلم، وقوة اتخاذ القرار الذي يحمل 
اخلير للجميع دون أن يتضرر منه أحد.
ولن أنســى دعمك وتشــجيعك 
ومساعدتك لي أثناء فترة الغزو الغاشم 
إلصدار النشرة الوطنية والتي حملت 
اسم (صوت أبناء جابر الكويت)، حيث 

وباملقابــل كانت هذه املرجعية قبلة 
للملوك والرؤساء توسال وطلبا للواسطة 
إلنقاذهم من املآزق السياسية احمليطة 
بهم! محمد رضا بهلوي شاه إيران أرسل 
زوجته فرح بهلوي وهي باحلجاب إلى 
املرجع آية اهللا السيد اخلوئي قدس سره 
للوقوف ضد ثورة اإلمام اخلميني قدس 
بالفشل  باءت محاولتها  ســره، ولكن 

الذريع.
وأرسل اإلمام السيد اخلوئي إلى بغداد 

بتوجيهات سمو األمير بتطبيق القانون 
بحزم وشفافية والتعاون مع السلطة 
التشريعية حلماية املال العام والتصدي 
للقضايــا اجلوهرية، ثابتة إذا التزمت 
بالتخفيف على املواطن وحل قضاياه 
ماديا ومعنويا، ثابتة إذا دعمت أبناءها 
في القطاع اخلاص كأصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة واملسجلني على 
البابني الثالث واخلامس للمحافظة على 
دعم االقتصاد احمللي، ثابتة إذا ابتعدت 
الناس بســالفة صعوبة  عن تخويف 
راتب الشهر القادم، ثابتة إذا استطاعت 
جتاوز وإنهاء ملفات مرحلية مهمة منها 
اإلصالحــات االقتصادية واملصاحلة 
الوطنية واحلريات وقانون االنتخابات، 
ثابتة إذا استطاعت بحنكة سياسية كسب 
أعضاء مجلس األمة وليس خسارتهم، 
ثابتة إذا استطاعت خلق ثقافة جديدة 

في الصحف أو اإلعالم بادرت باحلديث 
عنها واالعتزاز بها واحتفظت بنسخ منها 
وكأنك حتتفظ بتاريخ حياتك، لم نشعر 
بأنك أخ فقط بل كنت األب الذي يفخر 
بإخوته وكأنهم أبناؤه، األب الذي رأى 
جناحه في جناح إخوته قبل جناح أبنائه، 
سعيت للحفاظ على روابط األخوة بيننا 
وكنت تتنازل عن الكثير مقابل وحدتنا 
وبقاء أواصر أخوتنا، تعلمنا منك اإليثار 
والتضحية في كثير من املواقف، وعشنا 
معك آلخر يوم في حياتك معنى (البيت 

الكبير) و(زوارة اخلميس).
أما أنا شــخصيا، فإنني أحمل لك 
الكثير، حيث كنت لي مبنزلة األب بعد 
رحيل والدي، رحمه اهللا، وأنا في عمر 
لم يتجــاوز ١٤ عاما، وكنت أباً ألبنائي 

عادة الدولة البابوية املمثلة في بابا 
الكنيســة الكاثوليكيــة، ال تتدخل في 
القرارات السياسية وال متلك مفاتيحها، 

إال بإسداء النصائح.
لكن طبيعة اإلسالم له مدخلية في 
جميع مناحي احلياة، مبا فيها القضايا 

السياسية.
املرجعيات اإلسالمية الشيعية عادة 
مستقلة عن احلكومات إداريا وسياسيا 
وماليا، ومتارس دورها بحرية بعيدا عن 
أي ضغوطات رسمية توجهها أينما شاءت، 
بل وتبادر هذه املرجعيات بالتدخل في 
القرارات السياسية البالغة اخلطورة على 
اإلسالم واملسلمني كمثل ثورة «حترمي 
التنباك»، الصادرة عن ميرزا محمد حسن 

احلسيني الشيرازي عام ١٨٩٠.
وثــورة العشــرين اندلعــت ضد 
العلماء  بقيادة  البريطاني  االســتعمار 

املراجع في العراق ١٩٢٠م.
وأفتى السيد محسن احلكيم باجلهاد 
وبصرف الزكاة واحلقوق الشرعية في 
العمل الفدائي ضد كيان االحتالل الغاصب.

يحكى أن رجال تعرض حلادثة في 
صغره أفقدتــه إحدى قدميه، فحصل 
على قدم اصطناعية متكنه من السير، 
إال أنه كان يعاني من العرج، وفي يوم 
من األيام خرج هذا الرجل للتنزه، وقابل 
خالل نزهته رجال أعمى ليصبحا أصدقاء 
ويبدآ بالتنزه معا، وصل الرجالن أثناء 
نزهتهما إلى نهر، فأرادا عبوره، ولكن 
أيا منهما لم يستطع عبور النهر وحده، 
فالرجل األعرج تعيقه قدمه االصطناعية، 
أما األعمى فلم يستطع رؤية الطريق 
أمامه، ولم يجدا أمامهما حال ســوى 
التعاون بينهما، فحمل الرجل األعمى 
الرجل األعرج على ظهره، وبدأ األعرج 
يدل األعمى على الطريق واجتاه السير، 
وبذلك فقد عبر االثنان النهر دون أي 

مشاكل.
أن تكون قائدا متميزا باحلكمة هو 
مفتــاح النجاح وأن تصبح رجل دولة 
يتطلب ذلك ديبلوماسية عالية وحنكة 
وصبرا وتعاونا مــع اجلميع، لكن أن 
تصبــح رجال حكمــا يعتمد عليه في 
الرقابة والتشــريع والتنفيذ، فيتطلب 
ذلك استشعارا باملسؤولية وحتمل األمانة 
ومراقبة اهللا في نفســك وفي أقوالك 
وأفعالك ومبــن تتولى عليهم ويكون 

مصير املجتمع بيدك.
مع تشكيل احلكومة الثالثة لسمو 
ثابتة  الشــيخ صباح اخلالد، والثالثة 
بإذن اهللا، ســتكون ثابتة عندما تعمل 

رغم كل كتاباتي ومقاالتي، إال أنني 
عندما هممت بكتابة هذا املقال ترددت 
كثيرا وتبعثرت الكلمات في تفكيري، 
بل أي كلمات ستصف حال هذا املقال..
إن فاجعة املــوت، فاجعة ال يعتاد 
عليها أي قلب، ومهما صغرت مشاعر 
احلزن مع األيام، إال أن ألم الفراق يبقى 
غصة في القلب، وكلمات الرثاء بذاتها 
حتمل ألم الفقد ومشاعر احلزن، فما 
بالك عندما يكــون الرثاء في العضيد 
اجلسور، األخ النصوح، الوالد احلنون، 
كيف لي أن أرثي عضيدي وأخي ووالدي 

ووالد أبنائي!
شقيقي الغالي (أبو فهد) ها هي األيام 
تسارعت ومر شهر بأكمله على رحيلك 
وكأننا في حلم لم نســتيقظ منه بعد، 
فأنت تعيــش بيننا بكلماتك ومواقفك 
ومكانــك، لم تكن مجــرد أخ ولكنك 
عضيد اشتدت سواعدنا به عند رحيل 
والدنا، رحمه اهللا، فكنت سندا وعونا 
لوالدتنا، رحمها اهللا، كنت أخا ناصحا 
لنا كلما واجهتنا عثرات الزمن، حرصت 
على استكمال تعليمنا ودعمنا وتعزيز 
ثقتنا بأنفسنا، كنت تفخر بإجنازاتنا في 
مناصبنا الوظيفية، فكلما سمعت كلمات 
املدح والثناء أو رأيت صورة أحد منا 

أرجوحة

لست 
متفائًال

د.مناور بيان الراجحي

خارج الصندوق

دولة مؤقتة
بدر سعيد الفيلكاوي

ومضة

التعاون..
بني السلطتني
@mbrkwtdusariمبارك فهد الدوسري

رثاء

كلمة رثاء للعضيد
عبداهللا حمد السهيل

سهام حمد السهيل

م. ٣٦

الروحية املسيحية 
واملرجعية 

اإلسالمية
 a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

من األشجار املعمرة ٦ 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

النخلة

أحالم

رامعرخاواا

دلونالطقسل

اميالدالبس

ءزغءادانعق

لالنوماارا

ارايحععلوي

لعقتاتناحة

وتاااداحفا

هـررسللقتيل

ااوبشبيرصع

دبالجودالن

ةلخارحنفاب

١ ـ عكس الشراء ـ ري، ٢ ـ في الصحراء (معكوسة) ـ مرض 
صدري (معكوسة)، ٣ ـ من الفاكهة ـ السهر، ٤ ـ اقترب ـ شاهدا 
رؤيا في منام (معكوسة)، ٥ ـ والدتي ـ الضجر (معكوسة)، ٦ ـ 
قهوةـ  من احلشرات، ٧ـ  نتركـ  للنصب (معكوسة)، ٨ـ  روض 
(معكوسة)ـ  عكس جناسةـ  للمساحة، ٩ـ  من الرياضات القدمية 

ـ مادة قاتلة، ١٠ ـ مطرب عربي راحل.

البساتني
املزارع
السقاية
عناقيد
العنب

أوراق
الشجر

تراب
الغيوم
أحوال

الطقس
أواخر

الصيف
عناد

معتدل

روح
بالد
عناء
بوح

االحتراف

رداء
الوهاد

١ ـ منطقة في الكويت، ٢ ـ مضجر (معكوسة) 
ـ للجر، ٣ ـ مطلبي ـ نركض، ٤ ـ متشابهان 
ـ مثيل ـ بسط، ٥ ـ عملة آسيوية ـ الكرمي، 
٦ ـ متشابهان ـ مع القهوة، ٧ ـ حتية ـ افر 
(معكوسة)، ٨ ـ ميس (معكوسة)، ٩ ـ النفاق 
(معكوسة) ـ نقيد، ١٠ ـ يحلم ـ فوق اجلفن.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ املبيع ـ سقي، ٢ ـ رمل (معكوسة) ـ سل (معكوسة)، ٣ 
ـ رمان ـ السمر، ٤ ـ دنا ـ حلما (معكوسة)، ٥ ـ امي ـ امللل 
(معكوسة)، ٦ ـ بن ـ منل، ٧ ـ ندع ـ لن (معكوسة)، ٨ ـ جنة 
(معكوسة) ـ طهر ـ آر، ٩ ـ رماية ـ سم، ١٠ ـ فريد االطرش.

١ ـ الرحاب، ٢ ـ ممل (معكوسة) ـ من، ٣ ـ مرادي ـ 
جنري، ٤ـ  ن نـ  ندـ  مد، ٥ـ  ينـ  املعطاء، ٦ـ  ل لـ  
هيل، ٧ـ  سالمـ  اهرب (معكوسة)، ٨ـ  يلمس (معكوسة)، 

٩ ـ امللق (معكوسة) ـ نأسر، ١٠ ـ يسرح ـ الرمش.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

سؤال وجواب

هل تعلم؟

٭ هل تعلم ان حركة عدم االنحياز أنشئت 
بناء على فكرة او مبادرة تبلورت وتطورت 
اآلباء املؤسسني لهذه احلركة،  من قبل 
وهم بالتحديد الرئيس املصري الراحل 
جمال عبدالناصر، والرئيس اليوغوسالڤي 
جوسيب تيتو، ورئيس وزراء الهند في 
ذلك الوقت جواهر الل نهرو، فقد قاموا 
ببلورة االفكار الرئيسية ملبادئ احلركة 
واهدافها، وقد انشئت حركة عدم االنحياز 
رسميا في مطلع سبتمبر ١٩٦١، وذلك عندما 
عقد اول مؤمتر قمة للبلدان املؤسسة لها 
اليوغوسالڤية، وعدد  في مدينة بلغراد 
الدول االعضاء املؤسسني للحركة الذين 
شاركوا في مؤمترها ببلغراد ٢٦ دولة، 
العربية، بينما يبلغ  الدول  منها بعض 
عدد الدول االعضاء حاليا قرابة ١١٢ دولة، 
هذا باالضافة الى بعض الدول التي لها 

صفة املراقب.
٭ هل تعلم ان قطاع صيد االسماك مازال 
يعتبر قطاعا مهمال ومتخلفا في دول 
العالم االسالمي رغم احلاجة املاسة للغذاء 
اذ ال يعمل في  العمل،  واملوارد وفرص 
صيد االسماك اكثر من ١٪ من سكان العالم 
االسالمي، بينما ال تساهم الدول االسالمية 
بأكثر من ٦٪ من انتاج االسماك في العالم.

كم يبلغ عدد أصناف احليوانات املعروفة؟

أنواع  إلى ذهنك أن عدد  ٭ قد يتبادر 
احليوانات قد يبلغ املئات أو اآلالف وقد 
يظن البعض انها عشرة آالف أو مائة ألف، 
والواقع ان اصناف احليوانات تتجاوز 
هذه األرقام بأكثر من مليون صنف من 

احليوانات تعيش على األرض.
وعندما نفكر في احليوانات يتجه تفكيرنا 
في اول األمر الى احليوانات األليفة ثم 
حيوانات املزرعة واحليوانات التي نراها 

في حديقة احليوان.
وكثيرا ما ننسى املخلوقات التي تعيش 
في احمليطات واحلشرات والديدان والعناكب 
وأحيانا ننسى الطيور التي تعتبر في عداد 
احليوانات ايضا وبالنسبة للعلماء فإن 
كل كائن حي يعتبر من احليوانات مادام 

ال يدخل ضمن طائفة النباتات.
ويدخل ضمن نطاق احليوانات ايضا 
املخلوقات الضئيلة جدا التي ال نراها اال 

حتت املجهر.

من كتاب: «س» و«ج» في العلوم املبسطة ـ أ.حسام مازن

من كتاب: موسوعة هل تعلم؟ ـ إعداد: عالء العموش
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انطالق أنشطة امللتقى العربي لرواد الكاريكاتير بـ«األوبرا املصرية»
شــهدت قاعة صالح طاهر بدار األوبرا 
املصرية مســاء الســبت املاضــي افتتاح 
انشطة الدورة الرابعة للملتقى العربي لرواد 
الكاريكاتير والذي يقام بالتعاون مع اجلمعية 
املصرية للكاريكاتير، بحضور كوكبة كبيرة من 
جنوم الكاريكاتير ورواده وفنانني تشكيليني 

ومثقفني، باإلضافة إلى السفير البلجيكي.
افتتحت امللتقى مدير عام إدارة الفنون 
التشكيلية واملتاحف هبة مراد، والذي تضمن 
عشرات اللوحات النادرة واألصلية التي رسمها 
رواد الكاريكاتيــر، بعضها يعود ألكثر من 
نصف قرن، منهــم: محمد عبداملنعم رخا 
وزهدي العــدوي وطوغان وصالح جاهني 
وحسن حاكم ومحيي الدين اللباد وإيهاب شاكر 
ومنصور البكري وآمنة احلمادي وعبدالرضا 

كمال وعبدالسالم مقبول وحجازي ورمسيس 
وجعفر رجب وعبدالوهاب العوضي ومحسن 
جابر ومصطفى حسني وغيرهم، إلى جانب 
لوحات املكرمني الفنانني عمرو فهمي، ضيف 
الشرف، والفنان عمرو سليم والفنان نبيل 
السمالوطي والفنان ناصر اجلعفري واللفنانة 

والكاتبة الكبيرة سناء البيسي.
وفــي هذا الصــدد، أوضح مؤســس 
ومدير امللتقى الكاتــب الزميل عماد جمعة 
أن االفتتاح مت وســط أجواء احتفالية وفق 
الوقائية واالشتراطات الصحية  اإلجراءات 
جلائحة «كورونــا»، حيث تضمن املعرض 
بعض أغلفة املجالت الفكاهية التي صدرت 
في مطلع ومنتصف القرن العشــرين مثل 
«الكشــكول» و«خيال الظل» و«البعكوكة» 

و«الفكاهة» و«كاريكاتير».
وأضاف قائال: «تضمن املعرض لوحات 
خاصة عن «كورونا» مبشــاركة ١٥٠ فنانا 
من الــدول العربية، ومثل الكويت الفنانون 
عبدالرضا كمال وفاضل الرئيس وعبدالعزيز 
ارتــي وبدر بن غيث، ومــن اإلمارات آمنة 
احلمادي وخالد اجلابري وفيصل الرشيد، ومن 
السعودية سليمان املسهيج وعبداهللا املالكي 
وفهد اخلميسي وأمين الغامدي، باإلضافة إلى 
دول املغرب العربي واألردن والعراق وفلسطني 
وحتى موريتانيا والصومال، وجاءت اللوحات 
في قالب حتذيري توعوي يتسم بالطرافة 

والفكاهة حول وباء كورونا».
وحول أنشطة امللتقى قال جمعة: «هناك 
العديد من األنشــطة واللقــاءات املفتوحة 

والنــدوات التكرميية مع الفنانني املكرمني، 
حيث تتطرق هذه الندوات إلى جتارب الرواد 
ومحطات في حياتهــم بهدف إلقاء الضوء 
عليها واستفادة الشباب من هذه التجارب 
الفنية والتعرف على أســاليبهم في الرسم 
وأهــم املواقف في حياتهــم الفنية وأيضا 
قراءة في أعمال الفنانني العرب حتت عنوان 
«الكاريكاتير يتحدى كورونا» يقدمها الفنان 
أحمد عبدالنعيم، ومبناسبة يوم املرأة العاملي 
سوف يتم تكرمي نخبة من رسامات الكاريكاتير 
ثم لقاء مفتوح حول مســتقبل الكاريكاتير 
في ظل تراجع الصحف واملجالت الورقية».

اجلدير بالذكر أن امللتقى انطلق في دورته 
األولى من الكويت في قاعة بوشهرى للفنون 

في العام ٢٠١٧.

مبشاركة ١٥٠ فناناً عربياً وسط اإلجراءات الوقائية واالشتراطات الصحية جلائحة «كورونا»
مؤسس ومدير امللتقى الزميل عماد جمعة ونخبة من الفنانني العرب خالل قص شريط حفل افتتاح امللتقى

خالد الشيخ: عمي كسر قلبي.. واملوسيقى عمياء!
عبداحلميد اخلطيب

أكد املوسيقار البحريني القدير خالد الشيخ ان 
الفن لم يكن يغريه في مرحلة من حياته، وقال: 
مررت مبحطات عديدة في الوسط الفني، وهناك 
محطة البد منها، عرفني الناس خاللها وأغنياتي 
أصبحت مشهورة، لكنني أحببت وقتها عدم االلتزام 
بالعمل املوسيقي، واردت ان أكون «أنا»، مشيرا الى 
ان بداية دخوله الى مجال املوسيقى كان «خلسة»، 
وأوضح: ابي اول من اكتشف انني احب املوسيقى، 
وقبل ذلك عندما كنت طفال أهدتني عمتي فاطمة، 
رحمها اهللا، عودا صغيرا أحضرته لي كهدية من 
دمشق، وكنت اعزف عليه، لكن عمي كسره ألنه 

كان يسبب له االزعاج، وكسر قلبي معه.
واضاف الشــيخ: عائلتنا لم يكن فيها تشــدد 
من الفن او املوسيقى، ومع مرور االيام «تولعت» 
بالعزف، واول عود ادخلته املنزل «خلسة» وانا 
اغطيه بسجادة الصالة، وادخلت ايضا «كمنجة» 
وكونت فرقة مع اخي واختينا، وكنا نعزف كفرقة 
وقت سفر والدي، وفي مرحلة اجلامعة كنت بالسنة 

النهائية في كلية االقتصاد والعلوم السياســية 
في الكويت، وعدت لوالدي في البحرين وقلت له 
انني ســأترك اجلامعة واجته لدراسة املوسيقى، 
فزعــل مني، لكن عالقتنا ظلت على متاس، حتى 

أصبحت معروفا واقتنع بوجهة نظري.
وعن النجومية وهل اغرته الشهرة فترة رواج 
اغنياتــه بالثمانينيات والتســعينيات، رد: «ما 
حسيت في يوم من االيام انني أريد ان اكون مكان 
فالن او فالن، واي مطرب حقق جناحات واحتل 
مكانا متميزا نبارك له»، مؤكدا خالل استضافته 
في برنامج «هذا أنا» انه ال يسمع للملحنني اجلدد، 
واردف: أتأذى كثيرا من الصوت الصادر هذه االيام 
مــن االغاني، وهذا ليــس تقليال من قيمة اللحن 
لكن تلك االغاني ليست ذوقي، مكمال: املوسيقى 
احلاليــة اصبحــت عمياء واصبحت متشــي مع 
الســائد، رغم ان هناك نصوصا شعرية حتتاج 
الى معاجلات مختلفة، موجها نصيحة لالجيال 
اجلديدة في الوســط الغنائي: «اصعد الى اعالي 
اجلبــال ودور مكان لك حتى لــو صغير لتترك 

بصمتك اخلاصة».

عّظم اهللا أجرك 
يا العوضي

طبر لرمضان: ڤيديوهاتك مستفزة يا زميل!

هنا شيحة: عالم في غاية القسوة

تتقدم «فنون األنباء» بأحر التعازي 
واملواساة إلى املخرج السينمائي القدير 
وليد العوضي لوفاة والده، سائلني املولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون)

القاهرة - محمد صالح

أعربت الفنانة مادلني طبر عن استيائها 
من مقطع الڤيديو الذي نشره الفنان محمد 
رمضان مؤخرا وهو على منت طائرة خاصة، 
والذي ظهر فيه وهو مستلٍق على سرير داخل 
الطائرة وتقوم املضيفة بوضع غطاء عليه 

مقدمًا لها الشكر على ذلك، وكتب في تعليقه 
عليه: «املضيفة احلنينة رزق».

وعلقت مادلني على الڤيديو الذي وصفته 
بـ«املستفز»، وقالت: «بقت ڤيديوهاتك مستفزة 
يا زميــل، إنت ما بتســمعش نصيحة بس 
صدقني ما تعندش، كفاية استعراض، إنت 

.«stop عارف إن أنا من محبينك؟ كفاية

القاهرة - خلود أبواملجد

هنــا  الفنانــة  وجهــت 
شــيحة نصائح جلمهورها 
حــول طريقــة التعامل مع 
احليــاة، ونشــرت صــورة 
جديــدة لهــا عبر حســابها 
على «إنستغرام»، وارفقتها 
بتعليــق: «عالــم فــي غاية 
واختياراتنــا  القســوة، 
نحسبها في وقتها ذكية ولكن 
عند مرور الوقت سنعرف إن 
كانت محض غباء، ال تتعلق 
بالوعود وال تثق بالكلمات».
وتابعــت: «ال تنتظر وال 
تتوقع شيئا من أحد، الوقت 
هــو اآلن، ال تتعلق باألمس 
وال تنتظر الغد، عش يومك 
اآلن واجعله أحلى ما يكون 
مبن فيــه، فقــد ال تتاح لك 

فرصة الغد».
يذكر أن انباء قد ترددت 
في الفترة األخيرة عن ابتعاد 
هنا شيحة عن محمود شاهني 
ابــن شــقيق الفنانــة إلهام 
شاهني في ظل عدم ظهورهما 
معــا منذ فتــرة ســواء في 
املناسبات اخلاصة أو العامة.

«عتوجة» صوت نسائي ُعماني «ولهانني عليه»
مفرح الشمري

من األصوات النســائية الشبابية حاليا في 
الساحة الغنائية اخلليجية صوت املطربة الواعدة 
العمانية «عتوجة» التي ابهرت من حولها بصوتها 
العذب املليء باإلحساس واملشاعر الصادقة في 
غنائهــا ألغنية «أوله عليك» التي طرحتها قبل 
ايــام على مواقع التواصــل االجتماعي، ونالت 
اعجاب اجلميع لصدق صوتها في نقل إحساس 
أي شــاعر تتعامــل معه، ما دفع الشــاعر احمد 
بن مســلم جعبوب الى التعاون معها من خالل 
كتابته لهذه االغنية التي حققت شهرة جيدة في 
الوقت احلالي جلمال كلماتها وحلنها الذي صاغه 
أمجد حبريش مبا يتماشــى مع كلمات االغنية 

الرومانسية التي يقول مطلعها:
«أوله عليك.. أوله عليك 

من عامي األول 
 وانا أوله عليك 

دفترك باقي معي..خط أحبك بالقلم
كنت آمال عمري بني حزن وألم 
حظ روحي االماني وامليتم حلم

أوله عليك..أوله عليك»
وحلب املطربة الواعدة «عتوجة» لكل شيء 
«عتيــج» اختارت هذا االســم لتدخل الســاحة 
الغنائيــة واختــارت كلمات هــذه االغنية التي 
حتمل مفردات غير مستهلكة وتفوح بني طياتها 

عبق املاضي وقصص حبه اجلميلة حتى تكون 
«عربــون محبة ومعرفة» بينهــا وبني جماهير 
الساحة الغنائية اخلليجية خصوصا انها فضلت 
عدم نشر صورتها في الوقت احلالي حتى تتمكن 
من فرض صوتها بالبداية ومدى تقبله بني الناس، 
ومن ثم تفكر في نشر صورتها مع انها تؤمن بأن 
االغنية اجلميلة عناصرها هي الصوت والكلمة 

واللحن فقط النها هي التي تبقى، و«الشكليات» 
تنتهي مع مرور الزمن.

«عتوجة» صوت عماني «ولهانني عليه» ألنه 
من االصوات غير املتوفرة حاليا بالساحة الغنائية 
اخلليجية، صوت أنيق ودافئ يحتاج الدعم حتى 
يستمر في الساحة ألنه سيكون مكسبا للساحة 

الغنائية اخلليجية وخصوصا العمانية.

طرحت أولى أغنياتها وفّضلت عدم نشر صورتها

ألول مرة.. كارول سماحة
تقتحم عالم موسيقى الراب

بيروت - بولني فاضل

شــاركت الفنانــة كارول 
ســماحة في أغنية «حياتي» 
التــي تدخلها ألول مرة عالم 
موسيقى الراب، وتعاونت من 
خاللها مع «الدي جي» يوسف 
ومغني الراب العاملي الرتيست 
والرابر الكويتي دافي، وطرح 
العمــل األربعاء املاضي عبر 
املنصات املوسيقية املختلفة.
وقالــت كارول عــن هذه 
التجربة الفنية: «حبيت هذا 
اللون من ناحيــة املواضيع 
اللــي تناولهــا، هــو يتناول 
املواضيع االجتماعية حبيت 
يكون في هيك جتربة مختلفة 
بعيد عن اللي أنا بعمله وكمان 
في كليــب كرتون راح ينزل 

ألول مرة».

محمد رمضان مادلني طبر

أدخل العود والكمنجة في بداياته إلى املنزل «خلسة»

ملشاهدة الڤيديوالشاعر احمد بن مسلم جعبوبامللحن امجد حبريش
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الثالثاء ٩ مارس ٢٠٢١ اقتصـاد

صناديق األسهم تتجاهل تراجع «البورصة».. وحتافظ على مكاسبها منذ بداية ٢٠٢٠
فيما جنح مؤشر السوق 
الرئيســي للتراجع بشكل 
طفيف علــى وقع عمليات 
جنــي  بهــدف  تصريــف 
األرباح الســريعة، وتشهد 
البورصة الكويتية حالة من 
الترقب املصحوب باحلذر 
في املرحلــة احلالية حتى 
تتبلور الصورة خاصة ان 
احلظر اجلزئي سيحد من 
النشــاط االقتصــادي الى 

حد ما.
البورصــة  وحققــت 
مكاسب ســوقية محدودة 
بنهاية جلسة امس، بلغت 
١٩ مليــون دينــار ليصــل 
إجمالي القيمــة الى ٣٣٫١٧ 
مليــار دينــار، ارتفاعا من 
٣٣٫١٥ مليار دينار في جلسة 
أول من امس، فيما ارتفعت 
نســبة الســيولة املتدفقة 
للسوق امس بنسبة ٣٫٦٪ 
بسيولة بلغت ٣٩٫٦ مليون 
دينــار، مقارنــة مــع ٣٨٫٢ 
مليون دينار أول من امس.

وتركزت السيولة حول 
األسهم القيادية، وهي: بنك 
اخلليج، وبيتك، واالولى، 
والوطني، وشــمال الزور، 
حيــث تصدرها اخلليج بـ 
٥٫٧ ماليني دينار، وتراجعت 
أحجام التداول بنسبة ٥٫٥٪ 
بكميات تداول ٢٢٣ مليون 
ســهم انخفاضــا مــن ٢٣٦ 
مليون سهم أول من امس.

٢٫٨٨٪، وخامسا جاء صندوق 
ثروة االستثماري (املدار من 
قبل شركة ثروة لالستثمار) 

بارتفاع ٢٫٨٠٪.
مــن جهة أخــرى، أنهت 
الكويــت تعامالت  بورصة 
اليــوم الثانــي مــن احلظر 
اجلزئــي الــذي مت تطبيقه 
في البالد اعتبارا من األحد 
املاضي على تباين في أداء 
املؤشــرات، حيــث واصــل 
مؤشر السوق األول نشاطه 
لليوم الثاني على التوالي من 
بدء احلظر ولكن بصورة أقل 

من اليوم األول.

ثــروة لالســتثمار)، هــو 
أكثر الصناديق اإلســالمية 
والتقليدية ارتفاعا، بنسبة 
٥٫١٧٪، وجاء باملركز الثاني 
الدرة اإلســالمي  صنــدوق 
(املدار من قبل شركة كامكو 
إنفســت) بنســبة ارتفــاع 

.٪٣٫٤٣
وحــل ثالثــا صنــدوق 
الكويت االســتثمار (املدار 
من قبل الشــركة الكويتية 
لالستثمار) بارتفاع ٢٫٩٧٪، 
ثم صندوق الفجر اإلسالمي 
(شــركة وفرة لالســتثمار 
الدولــي) رابعــا بارتفــاع 

البورصة منــذ بداية العام 
احلالي، والبالــغ عددها ٢١ 
صندوقا، بواقع ١٣ صندوقا 
تقليديا و٨ صناديق إسالمية، 
تبني أن ارتفاعات الصناديق 
التقليدية خالل شهري يناير 
وفبراير تراوحت بني ٠٫٣٤٪ 
و٢٫٨٠٪، فيمــا تراوحــت 
ارتفاعات صناديق األسهم 
اإلسالمية بني ٠٫٩٠٪ و٥٫١٧٪.
وفيمــا يخــص أكثــر ٥ 
صناديق ارتفاعا منذ بداية 
العام، فقد جاء باملركز األول 
صنــدوق ثروة اإلســالمي 
(املــدار مــن قبــل شــركة 

شريف حمدي

حافظت صناديق األسهم 
الكويتيــة على مكاســبها 
احملققــة منذ بدايــة العام 
احلالــي، وذلك على الرغم 
من جنوح أدائها للتراجع 
خالل شهر فبراير املاضي، 
حيث دعمتها البداية القوية 
للعــام احلالي واملكاســب 
التــي حققتهــا  الكبيــرة 
خالل شهر يناير املاضي، 
ليبقى اداء صناديق األسهم 
الكويتية باملنطقة اخلضراء 
خالل أول شهرين من العام 

احلالي.
وجاء التراجع املسجل 
بــأداء صناديــق األســهم 
الكويتية خالل شهر فبراير 
املاضي، بالتزامن مع األداء 
الكويت  السلبي لبورصة 
بالشــهر املاضــي، حيــث 
تراجعت مؤشرات البورصة 
خالل فبراير بشكل جماعي 
بانخفاض مؤشــر السوق 
االول بنسبة ٢٫٣٪، ومؤشر 
الســوق الرئيسي بنسبة 
١٫٩٪، ومؤشر السوق العام 
بنسبة ٢٫٢٪، وهو ما أدى 
في نهاية املطاف خلسائر 
سوقية بنهاية الشهر بلغت 

٧٥٦ مليون دينار.
وبحسب رصد لـ «األنباء» 
حول أداء صناديق األسهم 
الكويتية التي تستثمر في 

مكاسبها خالل شهري يناير وفبراير تراوحت بني ٠٫٣٤٪ و٥٫١٧٪

«البورصة»: نترقب اكتتابًا عامًا
إلحدى الشركات قريبًا وإدراجها بالسوق

أحمد مغربي

كشفت رئيس قطاع األسواق في بورصة 
الكويت نورة العبدالكرمي عن وجود شــركة 
واحدة تخضع لعمليات املوافقة من قبل هيئة 
أسواق املال والتجهيز لعمليات االكتتاب العام 
والتي لن تستغرق وقتا طويال من اآلن للحصول 
على املوافقات النهائيــة لإلدراج في بورصة 
الكويت، مشيرة الى أن هناك فريقا متخصصا 
في بورصة الكويت يزور الشركات وبشكل عام 
الشركات العائلية واجلهات احلكومية للتحدث 
معهم حول فوائد اإلدراج، مشددة على أن هناك 
جهدا كبيرا يبــذل من جانب بورصة الكويت 
جلذب الشركات لإلدراج. وأوضحت العبدالكرمي 
خالل مؤمتر احملليني لشركة بورصة الكويت أن 
البورصة كانت «محظوظة» العام املاضي رغم 
التحديات الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا 
من تكرار عمليات اإلغالق في الكويت، إال ان 
البورصة واصلت عملياتها بسالسة، السيما 
مع أهمية ٢٠٢٠ بالنسبة للبورصة فيما يتعلق 
باليوم املرتقب باالنضمام الى األسواق الناشئة 
MSCI، وعلى الرغم مــن تأجيله من مايو الى 
نهاية نوفمبــر ٢٠٢٠، إال ان بورصة الكويت 
كانت جاهزة ملثل هذه احلدث االستثنائي وشهد 
السوق تداول ٩٦١ مليون دينار خالل اليوم وهو 
األعلى في تاريخ رأس املال الكويتي. وذكرت 
ان بورصة الكويت جنحت في زيادة حصتها 

إلى ٥٠٪ في الشركة الكويتية للمقاصة خالل 
العام املاضي، كما أن الشركة مستمرة في تنفيذ 
استراتيجيتها الشاملة وزيادة الكفاءات العامة 
وحتسني أداء األسواق. وأشارت إلى أن بورصة 
الكويت ملتزمــة بتنويع املنتجات املقدمة في 
السوق، على الرغم من التأخير الذي واجهناه 
في عام ٢٠٢٠ بســبب الوباء، مشددة على أن 
منظومة السوق لديها مشاريع مشتركة تتوقف 
على موافقات هيئة أسواق املال واستعداد جميع 
املشاركني في السوق، وخالل العام احلالي فإن 
البورصة بصدد إنشاء أسواق منظمة ودخل ثابت 
وعرض صناديق االستثمار املتداولة في األسواق. 
وحول أداء القطاعات في بورصة الكويت خالل 
العام املاضي، قالت العبدالكرمي إن قيم التداول 
ارتفعت بنسبة ٣٥٪ على أساس سنوي لتصل 
الى ١٠٫٧٨ مليارات دينار من ٧٫٩ مليارات دينار، 
ويعــزى ذلك الى حد كبير إلــى حدث إدراج 
السوق ملؤشرات مورغان ستانلي، وبالنسبة 
ملساهمة السوق األول والسوق الرئيسي في 
معدالت التداول، فإن الســوق األول يسيطر 
على القيمة املتداولة بنســبة ٨٤٪. وذكرت أن 
١١ بنــكا مدرجا في البورصــة ال تزال تهيمن 
على تداوالت السوق، ومتثل ٥٧٪ من إجمالي 
القيمة السوقية الكلية لبورصة الكويت البالغ 
٣٢ مليار دينار بنهايــة العام املاضي، وبلغت 
القيمة السوقية للبنوك الـ ١١ مبلغ ١٨٫٤ مليار 

دينار بنهاية ٢٠٢٠ .

ً سلطان: «نفط الكويت» تستهلك سلعا
من السوق احمللي بـ ٥٥٨ مليون دينار

أحمد مغربي

كشــف الرئيــس التنفيذي لشــركة نفط 
الكويت عماد ســلطان أن الشركة جنحت في 
الوصــول بنســبة التكويت إلــى ٩١٪ تقريبا 
من مجموع القــوى العاملة (مقابل النســبة 
املســتهدفة ٨٥٪)، كما بلغت نسبة التكويت 
في عقــود املقاولني (القابلــة للتكويت) ٢٧٪ 
(مقابل النســبة املســتهدفة ٣٠٪)، كما تقوم 
الشركة بإدارة عدد من املبادرات التي تسعى 
ملعاجلة الفجوات في املهارات واملؤهالت الالزمة 
للوفاء مبتطلبات الوظائف القابلة للتكويت 
املتاحة للمقاولني العاملني في عقود الشركة، 
وتصب كل تلك اجلهود في توفير فرص عمل 
أفضل للشباب الكويتيني ومتكني شركة نفط 
الكويت من الوفاء بقدر كبير من مسؤوليتها 

االجتماعية.
وقال سلطان في املوجز اإلخباري الثاني 
عشر ٢١/٢٠٢٠ بعنوان «استراتيجية احملتوى 
احمللي والتقدم احملرز في تنفيذها في شركة 
نفط الكويت» ان احملتوى احمللي ميثل أهمية 
كبرى في اقتصاد الدول، حيث انه يعكس مدى 
مســاهمة القدرات احمللية فــي إضافة القيمة 
لالقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، وبصفتها 
أكبر شركة نفطية في البالد، فإن شركة نفط 
الكويت حتمل على عاتقها مســؤولية كبيرة 
جتاه مساندة اقتصاد الكويت ودعم ازدهارها، 
وبالتالي تولي أهمية كبيرة جلميع مبادرات 
احملتوى احمللي التــي تصب في حتقيق تلك 

األهداف.
وأضاف «من هنــا انبثقت رؤيتنا املعلنة 
للمحتوى احمللي في أن نكون منوذجا يحتذى 
في إنشــاء قيمة محلية تنافســية ومستدامة 
عبر القطــاع النفطي، وبالتعاون مع اجلهات 

احلكومية والصناعية ذات الصلة».
وفــي حني أن شــركة نفــط الكويت تقوم 
بترســية بعــض مشــاريعها على الشــركات 
األجنبيــة، إال أن الشــركة تعمل فــي الوقت 
نفســه على إمكانية زيادة املشــاركة من قبل 
الشركات احمللية في الكويت والقوى العاملة 

الوطنية في تلك املشــاريع، مبا يتماشى مع 
رؤية احملتوى احمللي املذكورة واستراتيجية 

احملتوى احمللي لعام ٢٠٤٠.
وتابع سلطان قائال «نود في هذا اإلطار أن 
نعرب عن فخرنا بتحقيق عدد من اإلجنازات 
املهمــة التي تدعم رؤيتنــا للمحتوى احمللي، 
والســيما فيما يتعلق باألنشــطة التجارية، 
ومنها وصول نسبة الســلع واخلدمات التي 
يتم توريدها من مصادر محلية إلى ما قيمته 
٥٥٨ مليون دينار، باإلضافة إلى حتسني مناذج 
العقــود باجتاه تفضيل الشــركات الصغيرة 

واملتوسطة واملنتجات احمللية».
كما أن هناك إجراءات أخرى مت تنفيذها في 
شركة نفط الكويت لتعزيز احملتوى احمللي، 
وتشمل حصر فئات معينة من اخلدمات التي 
يتــم التعاقــد عليها على املقاولــني احملليني، 
وتطوير اتفاقيات للمشاريع املشتركة تتيح 
الفرص أمام املقاولني احملليني للعمل املشترك 
مع الشــركات العاملية. ومبــا يخص التأهيل 
املسبق للشركات، فقد قامت شركة نفط الكويت 
مبراجعة متطلبات التأهيل املسبق للمصنعني 
احملليــني، كما أنشــأت «جلنة تقييــم املقاول 
احمللي»، والتي تتولــى تلقي وتقييم طلبات 
التأهيل املسبق املقدمة من املقاولني احملليني.

٩١٪ نسبة التكويت للقوى العاملة في الشركة

عماد سلطان

«مؤسسة البترول» جتدد وثيقة التأمني 
للعاملني وأسرهم مع «اخلليج للتأمني»

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» من مصــادر نفطية 
مسؤولة ان ديوان احملاسبة وافق ملؤسسة 
البترول الكويتية على املضي قدما في توقيع 
مناقصــة وثيقة التأمني الصحي اجلماعي 
للعاملني في مؤسســة البترول وشركاتها 
التابعة وأفراد أسرهم بقيمة ٣٢٫٣ مليون 
دينار مــع مجموعة اخلليج للتأمني وذلك 

للسنة التأمينية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وجاء في الكتــاب، الذي حصلت عليه 
«األنباء» واملوجه من وكيل ديوان احملاسبة 
عبدالعزيــز الهولي الى الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، انه 
«ديوان احملاسبة» ال يرى مانعا من جتديد 
التعاقد مع مجموعة اخلليج للتأمني للسنة 
التأمينية الثانية ٢٠٢٢/٢٠٢١ بســعر ٤٨٢ 

دينارا للفرد الواحد ومببلغ اجمالي قدره 
٣٢٫٣ مليــون دينار ملدة ١٢ شــهرا اعتبارا 

من ١ ابريل ٢٠٢١.
ووفقا للسعر احملدد بنحو ٤٨٢ دينارا 
للفرد الواحد فإن عدد املستفيدين من التأمني 
الصحي اجلماعي في القطاع النفطي يبلغ 

نحو ٦٧ ألف موظف مع أسرهم.
واشترط ديوان احملاسبة على «مؤسسة 
البترول» االلتزام باملادة ١٦ من املرســوم 
بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد 
امليزانيات العامــة والرقابة على تنفيذها 
واحلساب اخلتامي، وحتمل الشركات التابعة 
ملؤسسة البترول الكويتية القسط التأميني 
من اجمالي املبلغ. وذكر ديوان احملاســبة 
ان «مؤسســة البترول» عليهــا ان تراعي 
عند جتديد وثيقة التأمني للسنة التأمينية 

الثالثة احلصول على موافقته املسبقة.

بقيمة إجمالية تبلغ ٣٢٫٣ مليون دينار

«كورونا» يهوي بالناجت احمللي اإلجمالي
للكويت بـ ٢٣٪ إلى ٢٣٫٥ مليار دينار

مصطفى صالح

كشــفت بيانــات رســمية 
صــادرة عــن اإلدارة املركزية 
لإلحصاء، عــن تراجع الناجت 
احمللــي اإلجمالــي باألســعار 
اجلارية للكويت إلى ٢٣٫٥ مليار 
دينار بنهاية أول ٩ أشــهر من 
٢٠٢٠، منخفضا بنســبة ٢٣٪ 
وبقيمة ٧ مليارات دينار، وذلك 
باملقارنة مع قيمته البالغة خالل 
الفترة نفسها من ٢٠١٩ عند ٣٠٫٤ 
مليار دينار، وذلك بالتزامن مع 
انتشار جائحة ڤيروس كورونا 
وتوقف النشاطات االقتصادية 
بشكل شبه تام خالل النصف 
األول من العام املاضي، وعودتها 
بشــكل تدريجي خــالل الربع 

الثالث من العام.
التــي  البيانــات،  وتظهــر 
اطلعــت عليها «األنبــاء»، أن 
الناجت احمللي اإلجمالي ســجل 
الربع  أدنى مســتوياته خالل 
الثاني من العام املاضي بـ ٦٫٢٨ 
مليارات دينار، وذلك بالتزامن 
مع حالــة اإلغالق االقتصادية 
العاملية واحمللية التي فرضت 
خالل الربــع الثانــي ملواجهة 
انتشار جائحة ڤيروس كورونا، 
ومع عودة النشاط االقتصادي 
للعمــل تدريجيا خــالل الربع 
الثالث من العام املاضي شــهد 
الناجت احمللي اإلجمالي للكويت 
ارتفاعا نســبيا ليبلغ بنهاية 
الربع نحو ٧٫٩ مليارات دينار.
وبلغــت مســاهمة القطاع 

الفترة نفسها من ٢٠١٩ والبالغة 
١٦٫٧ مليار دينار.

وعلــى صعيد أرقام الناجت 
احمللــي اإلجمالــي للكويــت 
بالربع الثالــث من عام ٢٠٢٠، 
فقد انخفضت ايضا مســاهمة 
القطاع النفطي بالناجت احمللي 
خــالل الربــع الثالث بنســبة 
٥٣٫٢٪ إلــى ٥١٫٢٪ مقارنة مع 
الربع الثالث من عام ٢٠١٩، وذلك 
نتيجة التراجع العاملي بأسعار 
النفط خالل تلك الفترة، فيما 
بلغت مساهمة قطاع الصناعات 

٣٤٣٫٥ مليون دينار. وتشــير 
التقديرات الى استقرار نسبي 
للقيمــة املضافــة من نشــاط 
الوســاطة املالية خــالل الربع 
الثالــث مــن ٢٠٢٠ مقارنة مع 
الفترة نفسها من ٢٠١٩، حيث 
بلغت قيمة مساهمة هذا القطاع 
٨٠٠ مليــون دينار، منخفضة 
بنســبة ١٪ عن الفترة نفسها 
من العام السابق، لتبلغ نسبة 
مســاهمته بالنــاجت احمللــي 
باألســعار   ٪١٢٫٦ اإلجمالــي 

اجلارية.

التحوليــة بالنــاجت احمللــي 
اإلجمالي بنسبة ٦٫٤٪ لصناعة 
الفحم والكوك، و٥٫٨٪ لصناعة 

املنتجات النفطية املكررة.
وفيما يخص جتارة اجلملة، 
فقد تراجعت مســاهمة قطاع 
جتارة اجلملة والتجزئة بالناجت 
احمللي اإلجمالــي خالل الربع 
الثالث من ٢٠٢٠ بنســبة ١٫٢٪ 
مقارنة مع الفترة نفســها من 
٢٠١٩، لتبلغ نسبة مساهمة هذا 
القطاع ٤٪ مــن الناجت احمللي 
اإلجمالي، حيث وصلت قيمتها 

خالل أول ٩ أشهر من ٢٠٢٠.. منخفضاً بقيمة ٧ مليارات دينار عن مستوياته بالفترة نفسها من ٢٠١٩

النفطي بالناجت احمللي اإلجمالي 
للكويت خالل أول ٩ أشهر من 
٢٠٢٠ نحــو ٨ مليارات دينار، 
بتراجع نسبته ٤١٫٦٪ وبقيمة 
٥٫٧ مليــارات دينــار، وذلــك 
باملقارنة مع قيمة مســاهمته 
خالل الفترة نفســها من ٢٠١٩ 
والبالغة ١٣٫٧ مليار دينار، فيما 
بلغت نســبة مساهمة القطاع 
غير النفطي بالناجت احمللي ١٥٫٥ 
مليار دينار، بتراجع نســبته 
٧٪ وبقيمــة ١٫٢ مليــار دينار، 
مقارنــة مــع مســاهمته خالل 

متتلك ٣١ مترًا مربعًا بعقارات لندن.. فأنت مليونير!
محمود عيسى

تختلف أســعار العقارات من دولة 
ألخرى ومن مدينة ألخرى حول العالم، 
لذلك وضعت مــزود البيانات األملانية 
«ستاتستيكا» معيارا لتحديد أسعار أغلى 
املناطق في العالــم، حال كونك متتلك 
مليون دوالر، وترغب في شراء عقارات 

في أشهر مدن العالم.
ووفقا للبيانات التي جمعتها شركة 
«نايت فرانك» لتتبع أسعار العقارات، فإن 
شراء عقار فاخر قد يكلفك الكثير من 
األموال، لكن في بعض املناطق قد حتصل 
على ما يوازي غرفة معيشة فقط مقابل 
مليون دوالر، حيث يعد مكان الشــراء 
الهامة لشراء عقار فاخر،  أحد املعايير 
إال أن هذا االعتبار قد يكون املتحكم في 

املساحة التي ترغب في احلصول عليها 
بشــكل كبير، حيث ميكنك شراء نحو 
١٥ مترا مربعا فقط مببلغ مليون دوالر 
في موناكو، فيما قد حتصل على ٢٥٢ 
مترا في ساوباولو البرازيلية، و٢٠٢ متر 
في كيب تاون. وتأتي هونغ كونغ، في 
املرتبة الثانية عامليا، حيث ميكنك مبلغ 
املليون دوالر من شراء ٢٣ مترا، مقابل 
٣١ مترا في لندن، و٣٤ مترا في نيويورك، 
و٣٥ مترا في جينف، فيما ميكنك مبلغ 
املليون دوالر من شــراء وحدة تصل 
مســاحتها إلى ١٦٥ مترا في العقارات 
الفاخرة في دبي. واشارت شركة نايت 
فرانك لألبحاث، إلى أنه مت اعتماد اسعار 
صرف العمــالت احمللية في هذه املدن 
مقابــل الدوالر االميركي وفقا ملا كانت 

عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وفقاً لبيانات «نايت فرانك» لألبحاث.. وعقارات إمارة موناكو األغلى بالعالم
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«سيتي جروب» ُتدّشن ٨٠ حافلة نقل عام جديدة

باهي أحمد

دشنت شركة «سيتي جروب» أمس 
٨٠ حافلة نقل عام جديدة، متثل اجلزء 
األول من عملية إحالل أسطولها احلالي 
بـ١٦٠ باصا جديدا خالل ٢٠٢١، بحضور 
مسؤولي الشــركة وقيادات في وزارة 

الداخلية.
وخــالل حفل التدشــني، أكد رئيس 
مجلس إدارة «سيتي جروب» مرزوق 
جاسم  بودي أن الشركة تسخر جميع 
طاقاتها لتطوير النقل العام في الكويت، 
مؤكدا حرصها على دعم جهود الهيئات 
املعنيــة وتشــجيعها في حل مشــاكل 

ازدحام الطرق واملرور، وتقدمي خدمات 
أكثر أمانا وحفاظا على البيئة.

ولفــت بــودي إلــى أن احلافــالت 
اجلديــدة توفر مزايا متعددة بعضها 
يســتخدم ألول مــرة فــي الكويــت، 
كخدمات تتعلق بتسهيل صعود ونزول 
الــركاب ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وتوفير منفذ شحن USB مع كل مقعد، 
إلــى جانب كاميــرات مراقبة داخلية 
وخارجيــة لضمان ســالمة الركاب، 
ونظام تكييف عالي الكفاءة يتناسب 

مع حرارة اجلو الصيف.
وأضاف أن احلافالت اجلديدة تتميز 
أيضا مبحركات Euro III الصديقة للبيئة، 

ولوحة عرض LED بيضاء اللون لرؤية 
أفضل ومحول حركة تلقائي متطور من 
اجليل السادس لتقليل مستوى الضجيج 
واالهتزاز، باإلضافة لنظام فرامل عالي 
الكفاءة لتحسني توقف احلافلة وضمان 

سالمة الركاب.
وقال بودي إن غرفة عمليات «سيتي 
جروب» ترصد حتركات جميع الباصات 
مباشرة على اخلارطة (GPS) لضمان 
أنها تؤدي عملها وفق اخلطة التشغيلية 
املوضوعة، حيث ميكن مشاهدة احلافالت 
في اللون األخضر في حال كانت تسير 
وفق املخطط لها، وباللون األصفر في 
حال تأخرها أو تقدمها قليال عن وقتها 

املقدر، مؤكدا أن ذلك ميكن الشركة من 
زيادة كفاءة التشغيل، وتقليل الكلفة، 

وتقدمي خدمة أفضل للركاب.
وأوضح أن الشركة ستطلق بنهاية 
العام احلالي تطبيق «سيتي باص» حيث 
سيمكن الركاب من رصد حركة الباص 
على اخلارطة، ومواعيد وصولها الدقيقة 
إلــى احملطات التي متر بهــا، وبالتالي 
فإنه لن يكون مضطرا بعد ذلك النتظار 
البــاص قبل فترة من الزمن، مبينا أن 

نظام حجز التذاكر سيتم عبره.
وذكــر أن الباصات أفضل وأســرع 

وسيلة تنقل، حيث إن احلافلة الواحدة 
ذات الطابقني تعادل ٥٠ مركبة، مبا يخفف 

االذحام وتلوث البيئة، واحلوادث.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي 
بالوكالة في «سيتي جروب»، هاني 
شــوقي أن الباصات اجلديدة تتمتع 
مبحركات Euro III الصديقة للبيئة، 
من دون أي انبعاثات ملوثة، وموفرة 
للوقود، موضحا أن املعايير التي مت 
طلبها على أساسها من شركة يوتونغ 
الصينية، عالية جدا، وذلك مبا يطيل 
من عمــر هذا األســطول، ويقلل من 

التكاليف التشغيلية.
وذكر أن أســطول «سيتي جروب» 
احلالــي يصل إلى ٥٥٠ باصا، موضحا 
أن الدفعة األخيرة (احلالية) هي بديل 
عن احلافالت التي ستخرج عن اخلدمة.

وفــي حني أوضح شــوقي أن العام 
احلالي عام استثمار بالنسبة لـ«سيتي 
جــروب»، ســواء بالتكنولوجيا فيما 
يتعلق بالتطبيق أو نظام التذاكر اجلديد 
أو الباصــات احلديثــة، ذكر أن الدفعة 
الثانية من احلافالت اجلديدة ستصل 

للشركة بحلول سبتمبر املقبل.

توّفر مزايا متعددة بعضها يستخدم ألول مرة في الكويت

احلافالت اجلديدة مجهزة بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية لضمان سالمة الركابمرزوق جاسم  بودياستخدام أحدث وسائل راحة الركاب خاصة ذوي االحتياجات اخلاصة

جانب من حفل التدشني للحافالت اجلديدة وشرح حول املزايا اجلديدة بها مرزوق جاسم  بودي وهاني شوقي في لقطة جماعية مع قيادات الداخلية خالل حفل تدشني احلافالت اجلديدة  (محمد هاشم)

هاني شوقي: أسطول «سيتي جروب» احلالي يصل إلى ٥٥٠ باصًا  بعد إضافة احلافالت اجلديدةمرزوق جاسم  بودي: إطالق تطبيق «سيتي باص» نهاية ٢٠٢١ لتمكني الركاب من رصد حركة الباص على اخلارطة

٢٠٪ انخفاضًا 
بأعداد الركاب 

في ٢٠٢٠ 

احلضور خالل 
احلفل

لفــت هاني شــوقي إلى 
انخفاض عدد الركاب خالل 
العــام املاضي بنحو ٢٠ إلى 
٣٠٪ مقارنة بـــ٢٠١٩، وذلك 
بسبب تفشي ڤيروس كورونا 
االحترازيــة  واإلجــراءات 
املتبعــة من قبــل احلكومة 
بضرورة التباعد االجتماعي، 
إلــى جانــب مغــادرة نحو 
٢٥٠ ألف مقيم الكويت منذ 
مارس املاضــي، أغلبهم من 
فئــة محــدودي الدخل ممن 

يستخدمون النقل العام.

شــهد حفــل التدشــني 
حضور كل من نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي بالوكالــة فــي 
«ســيتي جــروب» هانــي 
شوقي، وقيادات من وزارة 

الداخلية ضمت كال:
مــن الوكيــل املســاعد 
لشؤون املرور والعمليات 
اللــواء جمــال الصايــغ، 
العــام  املديــر  ومســاعد 
للشــؤون الفنيــة العميد 
محمــد فــراج العدوانــي، 
العــام  املديــر  ومســاعد 
لشــؤون تنظيــم الســير 
العميــد  والتراخيــص 
يوســف اخلــده، ومديــر 
إدارة الفحص الفني العقيد 
مشعل السويجي، ومدير 
إدارة التنســيق واملتابعة 
العقيــد ســعيد العميدي، 
ورئيــس قســم العالقات 
العقيــد نواف  العامــــــة 
احلبــان، ورئيــس قســم 
العقيــد  الفنــي  املكتــــب 
العدواني، واملقـــدم  خالد 
يوســف احلــداد، واملقدم 
عبداهللا بهمــن، والنقيب 
عبداهللا بوحسن، وأمني سر 
نادي مبارك الكبير لذوي 
االحتيـــاجات اخلاصـــة، 
عبدالعزيــز املطيـــــري، 
العوضــي مــن  وجاســم 

«كويت كوميــوت».

ملشاهدة الڤيديو



اقتصـاد
الثالثاء ٩ مارس ٢٠٢١

16

الشايع: «املباني» واثقة من احلفاظ على مسارها.. والنمو بوضع جيد
طارق عرابي

أكــد الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة املبانــي وليــد خالد 
الشــريعان حــرص شــركة 
املبانــي علــى اتباع سياســة 
التنــوع فــي مصــادر الدخل 
ضمن اســتراتيجية الشركة، 
كاشفا في هذا الصدد حصول 
مناقصــة  علــى  «املبانــي» 
مشروع أڤنتورا الواقع ضمن 
تطويــر مدينة جابــر األحمد 
والتي تتضمن مركزا جتاريا 
وسكنا استثماريا، باإلضافة 
إلى دخول املباني في مسابقة 

مدينة صباح األحمد.
وأشــار إلــى أن مشــروع 
أڤنتورا يعد أحدث مشــاريع 
الشركة ضمن نظام الشراكة 
بني القطاعني اخلاص والعام 
ومبدة استثمار لغاية ٢٥ عاما، 
وتقوم املباني مع حلفاء آخرين 
بتطوير مشروع أڤنتورا الواقع 
ضمــن تطويــر مدينــة جابر 
األحمــد، بــأرض متتــد على 
مســاحة ٢١٧٫٢١٢ ألــف متــر 
مربع، حيث سيضم املشروع 
املتوقع افتتاحه خالل النصف 
الثانــي من عــام ٢٠٢٤ مركزا 
جتاريا مبساحة تأجيرية متتد 
على نحو ١٠٤ آالف متر مربع، 
وسكنا استثماريا يضم ٧٢ ڤيال 
و٢٠٤ شقق، وجار تطوير أعمال 
التصميم وتسلم املوقع والبدء 
في تنفيذ األعمال اإلنشــائية 
املتوقعة خالل األشهر القليلة 

املقبلة.
شركة رائدة

بدوره، قال عضو مجلس 
إدارة شــركة املباني عبداهللا 
الشــايع، خالل  عبداللطيــف 
ترؤســه اجتماعــي اجلمعية 
العامة العادية وغير العادية 
لشركة املباني للسنة املنتهية 
في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والتي عقدت 
صباح أمس بنســبة حضور 
بلغــت ٧٥٫٤٪، أن «املبانــي» 
متتلك القــدرة على أن حتوز 
الرائــدة فــي  الثقــة كونهــا 
القطــاع العقاري والتحالفات 
االســتراتيجية والشــراكات 
العامليــة التــي انبثــق عنهــا 
العديد من الشــركات العاملة 
مبختلف املجاالت، وأســهمت 
فــي النجاح الــذي حتقق من 
شق طريقها في مجال الضيافة 
على مستوى الشرق األوسط 

(احمللي واإلقليمي).

املتوقع في بداية الربع األول 
من عــام ٢٠٢٠، ولكن نتيجة 
لتداعيــات جائحة كوڤيد-١٩ 
فقد انخفض مستوى اإلشغال، 
وتأمــل املباني عــودة احلياة 
إلــى طبيعتها وانطالق قطاع 
الضيافة مبســتوى التشغيل 

املعهود.
فندق والدورف استوريا- الكويت

فنــدق  بخصــوص  أمــا 
والدورف استوريا-الكويت، 
فقــال إن فنــدق والــدورف 
الكويــت -فئــة  أســتوريا- 

مبينــا أن املشــروع يحظــى 
مبشروع مبوقع استراتيجي 
مقابل شارع اخلليج العربي، 
والتزال إجراءات دراسة املوقع 
قائمة من أجل الوصول ملفهوم 
التطوير األفضل عائدا ومردودا 

ماليا. 
أمــا فيما يتعلــق باملالمح 
الرئيســية ملشــاريع الشركة 
خــارج الكويــت، فقــال انــه 
على صعيد مملكة البحرين، 
النشــاط  ونتيجــة لتباطــؤ 
االقتصادي على املســتويات 
العامليــة واإلقليمية واحمللية 

ســيضيف مســاحة تأجيرية 
تعــادل ٤٠ ألــف متــر مربع، 
واملتوقع بدء أعماله اإلنشائية 
خــالل الربع األول مــن العام 

احلالي ٢٠٢١».
أمــا على صعيد مشــاريع 
الشــركة في اململكــة العربية 
الســعودية، فأشــار إلــى أنه 
ونظرا للتطورات التي حدثت 
في الســوق اإلقليمي السيما 
في الظروف االقتصادية التي 
خلفتهــا جائحــة كوڤيد-١٩، 
التزال هناك دراسة لتصورات 
مختلفــة مع جهــات خارجية 
ومستشارين محليني وشركاء 
لالســتراتيجية  للوصــول 
األفضــل ملوقــع املشــروع، 
للحرص على أن تعكس خطط 
الشركة ومشاريعها مصلحة 

املساهمني والشركاء.
أما على صعيد األڤنيوز- 
األعمــال  ان  فقــال  اخلبــر، 
التصميمية لألڤنيوز- اخلبر 
شهدت تطورا ملحوظا، حيث 
التصميــم  مت االنتهــاء مــن 
النهائي للمشروع املستوحى 
من تصميم األڤنيوز- الكويت، 
حيــث ميتــد املشــروع على 
مســاحة أرض تبلغ ٢٠٠ ألف 
متر مربع مبســاحة تأجيرية 
تعــادل ١٨٠ ألــف متــر مربع، 
وجــاري التفاوض مع بعض 
اجلهات التمويلية للبدء بأعمال 
املتوقــع  األڤنيــوز- اخلبــر 

افتتاحه في عام ٢٠٢٤.

اخلمــس جنوم- يضــم ٢٠٠ 
غرفة، بتصميم فاخر وفريد من 
نوعه، ويعكس فخامة منطقة 
برســتيج املتصلة مباشــرة 
بالفندق، ومن املخطط افتتاح 
الفندق خــالل النصف الثاني 
من العام احلالي، مما سيشكل 
إضافة مهمة لألڤنيوز- الكويت 
التســوق  وتعزيــز جتربــة 

واإلقامة.
أرض الساملية

كذلــك تطرق الشــايع إلى 
الســاملية،  أرض  مشــروع 

خالل فترة جائحة كوڤيد-١٩، 
فقد تراجع اإلشغال للمرحلة 
األولى من األڤنيوز- البحرين، 
إال أن األوضــاع بدأت تشــهد 
حتســنا متصاعدا السيما مع 
قــرب افتتاح مشــروع فندق 
«هيلتون جاردن إن بحرين بي» 
املتصل مباشــرة باألڤنيوز- 
البحريــن، والــذي يضم ٢٠٠ 

غرفة وشقق فندقية.
وتابع يقول «جار التجهيز 
للبــدء باألعمــال اإلنشــائية 
ملشــروع املرحلة الثانية من 
البحرين، والذي  األڤنيــوز- 

أمــا بخصوص مشــاريع 
الشــركة فــي دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة، فقال الشايع 
إن مشروع األڤنيوز- الشارقة 
ميثل شراكة مع هيئة الشارقة 
لالستثمار (شــروق) إلنشاء 
مركز جتاري في إمارة الشارقة 
علــى أرض تبلــغ مســاحتها 
حوالــي ٦٥ ألــف متــر مربع، 
وجار الدراسة ملعاينة الوقت 
املناسب للبدء بأعمال املشروع 
بعد أن مت االنتهاء من مرحلة 

التصميم.
املؤشرات املالية 

آخــر،  صعيــد  وعلــى 
اســتعرض الشايع املؤشرات 
املاليــة لشــركة املباني خالل 
الســنة املاليــة لعــام ٢٠٢٠، 
مبينا ان الشركة حققت أرباحا 
صافية بلغت ٢١٫٧ مليون دينار 
بربحية للسهم الواحد قدرها 
١٩٫٧١ فلســا، كما بلغ إجمالي 
حقوق املساهمني ٤٨١ مليون 
دينار مع نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، 
في حني بلغت قيمة املوجودات 

٩٦٥ مليون دينار.
وأضاف أن عام ٢٠٢٠ شهد 
العديد من التحديات بســبب 
انتشــار جائحــة كوڤيد-١٩، 
أعمــال  أثــرت علــى  والتــي 
شركة املباني وعلى إيراداتها 
التقلبات  التشــغيلية، ورغم 
االقتصاديــة املســتمرة إال أن 
املباني واثقة من احلفاظ على 
مسارها ومتتلك وضعا جيدا 
من النمو، حيــث متكنت من 
تقليص اخلسائر الناجتة عن 
اإلغالق الكلي، وحتقيق معدل 
إيــرادات جيد خــالل الربعني 
الثالث والرابع من عام ٢٠٢٠ 
بسبب جناح سياسة التسويق 
واملبــادرات الفعالــة ملواجهة 

جائحة كوڤيد-١٩.
اجلمعية العمومية

وكانت عمومية «املباني» 
قد وافقت على توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيــع أرباح نقدية 
بواقع ٦٪ من إجمالي رأسمال 
الشــركة بواقــع ٦ فلــوس 
للســهم، وذلك بعد اســتبعاد 
أســهم اخلزينــة، كما أوصت 
بتوزيع أســهم منحة مجانية 
بواقع ٦٪ من رأس املال املصدر 
واملدفوع ٦ أسهم لكل ١٠٠ سهم. 
كما وافقت علــى جميع بنود 
جدول أعمال اجلمعية العامة 

العادية وغير العادية.

عمومية الشركة وافقت على توزيع ٦٪ نقداً و٦٪ منحة عن ٢٠٢٠

Jمشروع جابر األحمد ٣ فندق هيلتون جاردن إن الكويت

جانب من احلضور خالل «العمومية» مع احلفاظ على التباعد االجتماعي ملنع انتشار جائحة «كورونا»

األڤنيوز - البحرين املرحلة الثانية

عبداهللا الشايع ووليد الشريعان خالل اجلمعية العمومية لشركة املباني أمس

«املبانــي»  أن  وأضــاف 
تســير فــي اســتراتيجيتها 
األساسية التي تبناها مجلس 
اإلدارة منــذ بدايــة انطالقهــا 
للتوسع والتنوع في أنشطة 
واســتثمارات الشــركة، مــن 
خالل البحث الدقيق عن أفضل 
الفرص االستثمارية والتحالف 
مع الشركات األخرى، لتطوير 
بعض املشروعات احلديثة التي 
يتطلبهــا الســوق واقتناص 
الفــرص االســتثمارية ضمن 
نشــاط الشــركة األكثر عائدا 

ومردودا ماليا.
واســتعرض الشــايع أهم 
الرئيســية ملشــاريع  املالمح 
املباني في دولة الكويت، بدءا 
من مشروع األڤنيوز- الكويت، 
فقــال إن جائحــة كوڤيد-١٩ 
تسببت في التأثير على أعمال 
وإيرادات التشغيل لألڤنيوز- 
الكويــت حني اتخذت اجلهات 
احلكومية إجراءات احترازية، 
وقــد منحت املبانــي إعفاءات 
وخصومــات إيجاريــة خالل 
فتــرة اإلغالق تصل نســبتها 
إلى ما يقارب ٥٠٪ من اإليراد 
التشــغيلي الســنوي لدعــم 

املستثمرين.
وفيما يخص فندق هيلتون 
جــاردن إن- الكويــت -فئة 
األربع جنوم-، فقد مت افتتاح 
الفندق وتشغيله من قبل شركة 
هيلتون ورلدوايد، والذي حقق 
نتائــج تشــغيلية أعلــى من 

الشريعان: الشركة فازت مبناقصة «أڤنتورا» في «جابر األحمد» ودخلت مسابقة «صباح األحمد»
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٤٤٧ ألف دينار أرباح «كفيك» في ٢٠٢٠
أعلنت الشــركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار (كفيك) 
عن نتائجهــا املالية املجمعة 
للســنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢٠، حيث حققت 
منوا فــي إيــرادات املجموعة 
بنســبة ٢٥٪ لتبلــغ إيرادات 
املجموعــة ٧٫٥ ماليني دينار، 
مقارنة بـــ٦ ماليني دينار عن 
٢٠١٩، كما حققت املجموعة منوا 
في األربــاح قبل املخصصات 
االئتمانية بنسبة ١٣٣٪ لتبلغ 
٢ مليون دينار، مقارنة بـ٠٫٨ 

مليون دينار عن ٢٠١٩.
وأوضحــت الشــركة فــي 
بيــان صحافــي، أن الشــركة 
األم ســجلت صافي ربح بلغ 
٤٤٧ ألف دينار بواقع ربحية 
١٫٤ فلس للســهم عــن ٢٠٢٠، 
مقارنة بصافي ربح ٦٨٨ ألف 
دينار وبواقع ربحية ٢٫٢ فلس 

للسهم عن عام ٢٠١٩.
العبور بأقل اخلسائر 

وتعليقــا على األداء املالي 
للمجموعــة، قالــت رئيســة 
مجلــس اإلدارة رهــام فــؤاد 
الغامن: «على الرغم من الظروف 
االقتصادية غير املواتية التي 
متر بهــا الكويت، بل والعالم 
اجمــع ومــا يرتبــط بهــا من 
حتديات جراء انتشار جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد، إال 
أن كفيــك وإدارتها التنفيذية 
استطاعت العبور بأقل اخلسائر 
املمكنــة مــن تلــك الظــروف 
والتحديات. وأضافت ان تلك 
النتائــج اإليجابيــة تعكــس 
قوة عنصرين رئيســيني هما 
املتوازن  التشغيلي  النموذج 

واالستراتيجية الراسخة».
وأضافت: «مستمرون في 
إســتراتيجيتنا القائمــة على 
تنويــع مصــادر الدخــل من 
أوعيــة اســتثمارية مختلفة 
واالعتماد على توليد إيرادات 
وتدفقــات نقدية من أنشــطة 
خدمات التمويل وإدارة األصول 
واالســتثمارات املدرة وليس 
االعتمــاد علــى املضاربة في 

أسواق املال فقط». 
أذرع  ان  الــى  وأشــارت 
الشــركة املختلفــة املتمثلــة 
فــي قطــاع خدمــات التمويل 
وقطاع إدارة األصول وقطاع 

غيــر العاديــة الناجتــة عــن 
جائحة ڤيــروس كورونا، إال 
أن كفيك استطاعت اكتساب ثقة 
البنوك الدائنة في املركز املالي 
للشــركة، حيث قامــت كفيك 
خالل عام ٢٠٢٠ بااللتزام بسداد 
كل الدفعــات الربــع ســنوية 
املستحقة عليها جتاه البنوك 
في مواعيد استحقاقها والتي 
بلغت إجمالي ٣٫٩ ماليني دينار، 
األمر الذي أسفر عن حصول 
كفيك على موافقة كل البنوك 
الدائنة على جتديد تسهيالت 
ائتمانيــة مببلــغ ٧٫٦ ماليني 

دينار حتى ٢٠٢٥، وتخفيض 
ســعر الفائدة بواقــع ١٪، هذا 
باإلضافة الــى حصول كفيك 
علــى تســهيل ائتماني جديد 

مببلغ ١٫٥ مليون دينار.
كما ســلط البحــر الضوء 
على جناح قطاع االســتثمار 
في التخارج من بعض أصول 
املجموعــة مــن خــالل إحدى 
شــركاتها التابعة والذي نتج 
عنه تسجيل املجموعة لصافي 
ربح من البيع بلغ ٣٫١ ماليني 
دينار. وأكد على أن كفيك حاليا 
تتمتع مبركز مالي قوي يؤهلها 
ملرحلة منو في أعمالها، حيث 
بلغ إجمالي موجودات الشركة 
٥٦٫٩ مليون دينار، فيما بلغ 
إجمالي املطلوبات ١٥٫١ مليون 
دينار، كما انخفضت مديونيات 
الشــركة بنســبة ٢٢٪ والتي 
بلغــت ٨٫٥ ماليــني دينار عن 
٢٠٢٠ مقارنة مببلغ ١٠٫٩ ماليني 
دينار عن ٢٠١٩، باإلضافة إلى 
ارتفاع حقوق امللكية ملساهمي 
الشركة األم بنسبة ٥٪ والتي 
بلغت ٤١٫١ مليــون دينار عن 
 ٣٩٫١ ٢٠٢٠، مقارنــة مببلــغ 

مليون دينار عن ٢٠١٩.

١٫٤ فلس ربحية السهم الواحد.. و٢٥٪ منو اإليرادات إلى ٧٫٥ ماليني دينار

طارق مشاري البحررهام فٔواد الغامن

االستثمار، استطاعت حتقيق 
منــاذج أعمال متوازنة، حيث 
جنــح قطــاع االســتثمار في 
التخارج من بعض االستثمارات 
خالل ٢٠٢٠ محققة أرباحا من 
التخارجات، واســتطاع  تلك 
قطاع التمويل احملافظة على 
إيرادات متويل مستقرة، حيث 
بلغت لعامي ٢٠٢٠ و٢٠١٩ مبلغ 

١٫٩ مليون دينار.
من جانبه، قال نائب رئيس 
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس 
التنفيــذي طــارق مشــاري 
البحــر: «بالرغم من الظروف 

فاروق بستكي.. قيادي مخضرم 
يدير أصوًال بـ ٥٣٣٫٧ مليار دوالر

العضو املنتدب لهيئة االستثمار جاء ضمن قائمة «فوربس» ألقوى ١٠ تنفيذيني في االستثمار العام

فاروق بستكي

محمود عيسى

اختارت مجلة «فوربس»، العضو 
املنتدب في الهيئة العامة لالستثمار 
فاروق بستكي ضمن قائمة أفضل ١٠ 
تنفيذيني ومالك أصول في االستثمار 
العام، ويترأسون أكبر صناديق الثروة 
الســيادية والشــركات القابضــة في 
الشرق األوســط على نحو يجعلهم 
من أقوى رجال األعمال في املنطقة.

وقالت املجلة إن فاروق بســتكي 
يرأس الهيئة العامة لالســتثمار منذ 
عام ٢٠١٧، ويتولى إدارة خامس أكبر 
صندوق للثروة السيادية في العالم 
وثانــي أكبر صندوق ثروة ســيادي 
في الشرق األوســط، وذلك بإجمالي 
أصول ٥٣٣٫٧ مليار دوالر، مما يجعل 
منه قياديا مخضرما ذا نفوذ قوي في 
املنطقة ليحتل املرتبة الثانية ضمن 
تصنيــف املجلــة العامليــة بالقائمة. 
ولدى الكويت صندوقان هما صندوق 
االحتياطي العــام وصندوق األجيال 
القادمة، وبحسب الدستور الكويتي 
مينع إجراء أي ســحوبات أو أصول 
مــن صندوق األجيــال القادمة، ما لم 

ينص القانون على ذلك.
وفيما يلي قائمة أقوى التنفيذيني 
العرب، والذين يديرون أصوال تبلغ 
قيمتهــا مجتمعــة ٢ تريليون دوالر، 

وذلك وفقا ملجلة فوربس:
٭ حامد بن زايد آل نهيان، يتولى 
منذ عــام ٢٠١٠ قيادة جهــاز أبوظبي 
لالســتثمار وهــو أضخــم صناديق 
أبوظبــي الســيادية، والــذي تتوزع 
أصوله على ٢٤ فئة من فئات األصول 
االستثمارية فيما تقدر األصول احلالية 
للصندوق بنحو ٥٨٠ مليار دوالر وله 

٤٧ هيئة فرعية.
٭ منصور احملمود، يدير جهاز قطر 
لالستثمار وصندوق الثروة السيادية 
التابع للجهاز الذي تبلغ أصوله ٢٩٥ 
مليار دوالر في عام ٢٠١٨، كما يشرف 
علــى املصادر البشــرية العاملة فيه 
والتي تضم أكثر من ٣٠٠ موظف، كما 

٭ خالد الرميحي، يترأس شركة 
ممتلكات القابضة البحرينية التي تبلغ 
أصولهــا ١٨٫٧ مليار دوالر. ويشــغل 
الرميحي باإلضافــة الى ذلك منصب 
رئاسة مجلس اإلدارة في كل من شركة 
البحرينية  العقاريــة  االســتثمارات 
وبنــك التنمية البحرينــي باإلضافة 

الى مناصب أخرى.
٭ محمد إبراهيم الشيباني، يدير 
مؤسسة دبي لالستثمار البالغة أصولها 

٦٢ مليار دوالر.
٭ محمد حسن السويدي، يتولى 
إدارة شــركة تنمية دبي القابضة في 
يونيو ٢٠١٩ وتبلغ أصولها نحو ١٣٦ 

مليار دوالر.
٭ أمين ســليمان، يقود صندوق 
الثروة السيادية املصري الذي أنشئ عام 
٢٠١٨ الستقطاب االستثمارات اخلاصة 
ملصــر وتبلغ أصول الصندوق ١١٫٩٥ 
مليار دوالر حســب معهد الصناديق 

السيادية.
استثمارات قوية

وفي تعقيبه على قائمة الرؤساء 
التنفيذيني، قال مســؤول في شــركة 
Google Cloud إن للشركة استثمارات 
قوية في البنية التحتية لتكنولوجيا 
املعلومات وتعمل حاليا في منطقتني 
الكويــت واململكــة  جديدتــني همــا 
 Google العربية السعودية، كما حتتل
موقــع الصــدارة في مجــال االبتكار 
التكنولوجــي، مــع أكثــر مــن مليار 

مستخدم نشط ملنتجاتها. 
وأضاف: «أول شــيء نســتثمره 
بشكل كبير هو في بنيتنا التحتية». 
وتعمل الشركة التي تضم ٢٤ منطقة 
سحابية حول العالم عمالء الستضافة 
مهام سير العمل والتطبيقات اخلاصة 

بهم. 
كما استثمرت شركة التكنولوجيا 
العمالقة أيضا في بناء واحدة من أكبر 
شبكات بروتوكول اإلنترنت في العالم 
التي تربط جميع مناطقها السحابية 

في أجزاء مختلفة من العالم.

شــغل احملمود منصب نائب رئيس 
مجلس إدارة بورصــة قطر منذ عام 

.٢٠١٩
٭ ياســر الرميان، يقود صندوقا 
لالستثمارات العامة السعودية نحو 
هدفه املتمثل في مضاعفة أصوله إلى 
أكثر من تريليــون دوالر، وخلق ١٫٨ 
مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، 
واملساهمة بتوليد ٣٢٠ مليار دوالر في 
الناجت احمللــي اإلجمالي غير النفطي 
للبالد بحلول عام ٢٠٢٥، وتقدر أصول 
صندوق االســتثمارات العامة املدارة 
بنحــو ٤٠٠ مليــار دوالر، ويشــغل 
الرميان أيضا منصب محافظ صندوق 
االســتثمارات العامة ورئيس شركة 
أرامكو باإلضافة لعضويته في مجالس 

إدارة العديد من الشركات.
٭ خلدون املبارك، يتولى رئاسة 
شركة مبادلة اإلماراتية منذ عام ٢٠٠٢، 
حيث بلغ دخلها لعام ٢٠١٩ ما قيمته 
١٤٫٤ مليار دوالر. واملبارك عضو في 
املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وهو 
أيضا رئيس جهاز الشؤون التنفيذية 
حلكومة أبوظبي، باإلضافة الى العديد 

من املناصب األخرى.
٭ عبدالسالم املرشدي، يتولى إدارة 
هيئة عمان لالستثمار منذ انطالقتها 
فــي يونيو ٢٠٢٠ وتبلــغ أصولها ١٧ 

مليار دوالر.

«برنت» قرب أعلى 
مستوى في أكثر من عام

رويترز: دفعت املخاوف 
من تضخم عاملي أسعار النفط 
للتراجع خالل تداوالت أمس 
بعدمــا جتــاوزت ٧٠ دوالرا 
للبرميل للمرة األولى منذ بدء 
أزمــة ڤيروس كورونا بدعم 
من حتفيــز أميركي وهجوم 
على منشآت نفطية سعودية. 
وكان برنــت منخفضــا ٩٠ 
ســنتا، أو ما يعــادل ١٫٣٠٪، 
عنــد ٦٨٫٤٦ دوالرا للبرميل 
بعدمــا قفز في وقت ســابق 
إلى ٧١٫٣٨ دوالرا وهو أعلى 
مســتوياته منــذ الثامن من 
يناير ٢٠٢٠. لكن خام القياسي 
العاملي مازال يحوم قرب أعلى 
مستوياته في أكثر من عام. 
وهبــط خام غرب تكســاس 
الوسيط األميركي ٨٥ سنتا، 
 ٦٥٫٢٤ مســجال   ٪١٫٢٩ أو 
دوالرا، وذلــك بعد أن المس 
٦٧٫٩٨ دوالرا في وقت سابق، 
وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 
٢٠١٨. وأقر مجلس الشيوخ 
األميركي يوم الســبت خطة 
إنقــاذ مرتبطــة بكوفيد-١٩ 
بقيمــة ١٫٩ تريليون دوالر، 
مما يعزز اآلفاق االقتصادية 
ويدفع الطلــب الذي كان قد 
تبدد بفعل اجلائحة. ونزلت 
األسهم العاملية خالل تعامالت 
أمــس بفعل زيــادة مخاوف 
التضخــم نتيجــة حزمــة 
التحفيز األميركية وصعود 
أســهم التكنولوجيــا، وهي 
املخاوف التي يعود بعضها 
إلــى ارتفــاع ســعر النفط. 
وصعدت أســعار اخلام بعد 
أن اتفقــت منظمــة البلــدان 
املصدرة للبترول وروســيا 
وحلفــاء آخرون من منتجي 
النفــط، في إطــار مجموعة 
أوپيك+، األســبوع املاضي 
علــى االلتزام إلــى حد كبير 
بتخفيضــات اإلنتــاج رغم 

زيادة أسعار اخلام.

«بوبيان» يُشجع موظفيه على تلقي تطعيم «كوڤيد -١٩»
أعلــن بنــك بوبيــان عــن 
مجموعة من احملفزات لتشجيع 
موظفيــه على تلقــي تطعيم 
(لقاح) كوڤيد-١٩، وذلك حرصا 
مــن إدارة البنــك علــى صحة 
العاملــني في البنك وعائالتهم 
الدولة في  ومســاندة خلطــة 
تشــجيع اجلميــع، مواطنــني 

ومقيمني، على تلقي اللقاح.
وقال مدير عــام مجموعة 
املوارد البشرية في البنك عادل 
احلماد إن الفترة األخيرة شهدت 
ارتفاعا كبيرا في أعداد املصابني 
األمــر الذي يســتدعي تضافر 

جهــود اجلميع من أجل العمل 
على تقليل األعداد ومواجهة هذه 
اجلائحة سواء من خالل اتخاذ 
االحتياطات الالزمة أو اإلسراع 

في تلقي التطعيم. 
وأضــاف «من هذا املنطلق 
قرر البنك إطالق حملة خاصة 
بني موظفيه لتشجيعهم على 
تلقــي التطعيــم الســيما مع 
منح اجلهات الصحية موظفي 
البنوك األولوية ضمن الصفوف 
األولــى لتلقــي التطعيم وهي 
خطوة تســهل احلصول على 
مواعيد سريعة ملوظفي القطاع 

املصرفي». واشار احلماد إلى 
احلوافــز التي مينحهــا البنك 
ملوظفيه بعد تلقيهم التطعيم 
ومن بينها احلصول على يوم 
للراحة مع منحهم هدايا فورية 

تصلهم إلى مكاتبهم.
وأضــاف أن البنــك ينظم 
حملــة تســتمر حتــى نهايــة 
مايو املقبل تتضمن مجموعة 
من العروض واملزايا اخلاصة 
باملوظفني الذين تلقوا التطعيم 
كاحلصول على خصومات في 
مطاعــم وكافيهــات واألنديــة 

الصحية وغيرها. 
عادل احلماد
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بورصة الكويت تقرع اجلرس متكينًا للمرأة في يومها العاملي

«واصــل املوقعون علــى مبادئ متكني 
املــرأة، في الكويت وفــي جميع أنحاء 
العالم، بدعم النساء في العمل وسوق 
املال واملجتمــع خالل اجلائحة. أود أن 
أشكر القطاع اخلاص الكويتي على تبني 
هــذه املبادئ ملا لها من أهمية في خلق 
بيئة عمل وسياسات مراعية للمساواة 
بني الرجل واملرأة. كما أتقدم بالشكر إلى 
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية على دعمه ملبادرات هيئة األمم 

املتحدة للمرأة».
بدورهــا، قالت الرئيــس التنفيذي 
لشــركة زين الكويت إميان الروضان: 
«نحن فخورون جميعا بالتقدم الكبير 
الذي أحرزته اجلهود الدولية واحمللية في 
هذا اجلانب، لكن وجب علينا أال نغفل عن 
الواقع الذي مازالت تعيشه املرأة اليوم، 
فمــازال أمامنا الكثير لننجزه، ســواء 
في الدفع قدمــا بتعليم املرأة وإعدادها 
للمشاركة في سوق العمل، وتنمية دورها 
في األســرة واملجتمع، حيث يبقى دعم 
تعليم املــرأة وخاصة في الفئات األقل 
حظا أولوية قصوى، وذلك ضمانا لسالمة 
وقوة املجتمع وتنمية لسوق العمل».

وأضافــت الروضــان بقولهــا: «لقد 
ضربت املرأة في الكويت أروع األمثلة 
خالل اجلائحة، ومشاركتها الفعالة في 
الصفوف األمامية في الدولة واألعمال 
التطوعيــة لهو مثال حــي على نضج 
املجتمع الكويتــي اجتاه هذه القضية، 
ومع الظروف غير املسبوقة التي يواجهها 
وطننــا والعالم أجمع هــذه األيام، فقد 
تضاعفت هذه التحديات التي تواجهها 
املرأة في ســوق العمــل، ولكن باملقابل 
ظهــرت بعــض الفــرص حتــت وطأة 
اجلائحة، منها انتشــار العمل والتعلم 
عــن بعــد، واعتماده في عــدد أكبر من 
قطاع املؤسســات التعليمية وقطاعات 
العمل، وأرى أن هذا سوق يخلق فرص 
عمل ومنط عمل جديد ســوف يســاعد 
املــرأة واملجتمع لتحقيــق التوازن بني 
مســؤولياتها األســرية ومســؤوليات 
عملها».  من جانبها، قالت مساعد الرئيس 

قرعت بورصة الكويت اجلرس امس، 
وللسنة الرابعة على التوالي، في تأكيد 
لدعمها للمرأة فــي يومها العاملي لعام 
٢٠٢١، مســلطة الضوء على الدور املهم 
الذي يلعبه القطاع اخلاص في تعزيز 
مبادئ متكني املرأة من أجل حتقيق أهداف 
التنمية املســتدامة ورفع الوعي حول 

هذه املبادئ.
وقــد جرى هــذا احلدث في ســياق 
اجلهــود التــي تبذلهــا األمانــة العامة 
للمجلس األعلــى للتخطيط والتنمية 
باالشتراك مع املكتب اإلقليمي لهيئة األمم 
املتحدة للمــرأة وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي في الكويت في برنامج شامل 
لدعــم التنفيذ الوطنــي العاجل لهدف 
التنمية املستدامة ٥ لتمكني كل النساء 
والفتيات. كما شــارك في الفعالية عدد 
من الشــركات املدرجة من ضمنها زين 
الكويت، وبنك الكويت الوطني، وشركة 
إيكويت للبتروكيماويات، وبنك اخلليج.

من خالل دعمها املستمر للمرأة، تهدف 
بورصــة الكويت إلى ترســيخ الوعي 
مببادئ متكني املرأة، وتعزيز املساواة 
بني الرجل واملرأة لتحقيق أهداف التنمية 
املســتدامة وجعلها واقعا ملموسا، من 
خالل االلتزام بتطبيق القرارات واملبادئ 
اخلاصــة بتمكــني املرأة. وقــد أظهرت 
املرأة الكويتيــة خالل جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد قدرات قيادية من خالل 
االستجابة الفاعلة وتقدمي الدعم الالزم 
تأكيدا على مكانتها الريادية في املجتمع.

وتعليقا على املشاركة، قال الرئيس 
التنفيــذي لبورصــة الكويــت، محمد 
العصيمي: «نحتفل اليوم بالدور الفاعل 
الذي تقوم به املرأة، مؤكدين مساهمتها 
الوفيرة في التنمية، ونعمل بجد لدعم 

جهود الكويت لتمكينها».
وأضاف العصيمي: «تفخر البورصة 
باالنضمــام إلى منظمــات عاملية رائدة 
فــي االحتفاء بهذا اليــوم، والذي يؤكد 
مواصلتنا في تعزيز مبادئ متكني املرأة، 
والذي بدأ عندما قرعنا اجلرس للمرأة 
في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٨، واستمر 
بتوقيع بيان دعم «مبادئ متكني املرأة» 
الصادر عــن البرنامــج اإلمنائي لألمم 
املتحدة في عام ٢٠١٩. كما إننا ملتزمون 
مببادرة األمم املتحدة لألســواق املالية 
املستدامة منذ ٢٠١٧، والتي يعد التمكني 

عنصرا محوريا فيها».
من جهته، أكد األمني العام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي 
على أهمية دور املرأة في االقتصاد خاصة 
في القطاع اخلاص، مشيرا الى أن ٨٠٪ 
من إجمالي القوى العاملة باألمانة العامة 
للمجلس األعلــى للتخطيط والتنمية 
هن من النساء، وهذه داللة على أهمية 
مشــاركة املــرأة فــي القــوى العاملــة 
الوطنيــة خاصــة ان جائحــة ڤيروس 
كورونا املســتجد قــد أظهرت حضورا 
مشرفا للنســاء في الصفوف األمامية 
مــن متطوعات وطبيبــات وممرضات 

ومهندسات وغيرهن.
كما ركــز د.خالد مهدي على اهتمام 
القطاع اخلاص بالكويت بتوظيف النساء 
وتقدمي فرص التدريب والتطوير لهن 
وإتاحة الفرصة أمامهن لتقلد الوظائف 
التنفيذية وفي أماكن صنع القرار. وأعرب 
األمني العــام عن شــكره وتقديره إلى 
مؤسســات وشــركات القطاع اخلاص، 
على رأسها بورصة الكويت وشركة زين 
وبنك الكويت الوطني وشركة إيكويت 
وبنك اخلليج وغيرهم، لدعمهم ملبادئ 
التمكني االقتصادي للمرأة، نحو حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة بدعم شركات 

القطاع اخلاص.
من جهتها، رحبت املديرة اإلقليمية 
لهيئة األمم املتحدة للمرأة للدول العربية 
ســوزان ميخائيل، مبشــاركة بورصة 
الكويت في اليوم العاملي للمرأة، قائلة: 

التنفيذي لالتصاالت والعالقات العامة 
واحلكوميــة في مجموعــة «إيكويت» 
ورئيــس برنامــج «إيكويــت» لتمكني 
املرأة ELEVATE د.عبير العمر: نشــعر 
بالســعادة ونحن نحتفي بيــوم املرأة 
العاملي لنؤكد أن جهود متكني كافة النساء 
في إيكويت ال يقتصر على كونه عناوين  
بارزة وقرارات إدارية وحســب، فنحن 
ملتزمون مببادئ متكني املرأة التي أقرتها 
األمم املتحدة من خــالل تنفيذ برنامج 
«ELEVATE» العاملــي والذي يهدف إلى 
تعزيز املســاواة والشــمولية في بيئة 
العمل ويرعاه الرئيس التنفيذي ناصر 

الدوسري.
إلى ذلك، ذكرت أستاذ بجامعة الكويت 
د.لبنى القاضي: «نحن نفتخر بانضمام 
بورصة الكويت في دعم ومساندة التنمية 
املستدامة اخلاصة بتمكني املرأة، فهي أول 
بورصة في مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية التي قامت بقرع اجلرس لتمكني 
املرأة في يوم املرأة العاملي، ونتمنى أن 
تزيد نســبة عدد النســاء في املناصب 
القيادية بالقطاع اخلاص في العام املقبل 
وهذا يتماشى مع رؤية الكويت اجلديدة 
٢٠٣٥، وأيضا وجود الشركات الكبرى 
فــي هذه الفعالية بينــت إميانهم بدور 
النساء في مؤسساتهم، وكذلك اجلهود 
التي قامت بها هذه الشركات دلت على 
اهتمامهم في بقاء املرأة في القوى العاملة 
مع مراعاة الظروف الصعبة للتوازن بني 

مسؤوليات األسرة والعمل.
هذا، وقد وضعت الكويت متكني املرأة 
اقتصاديا وسياسيا ضمن جوهر خطة 
التنمية الوطنية للكويت والتشجيع على 
مضاعفة عدد النساء في املناصب القيادية 
في القطاع العام واخلاص خالل السنوات 

املقبلة ومجالس إدارات الشركات.
وتعتبــر بورصة الكويت رائدة في 
املســاواة ومتكني املرأة، وقد شــاركت 
الشــركة في عدد من املبادرات املتعلقة 
بذلك بهــدف رفع مســتوى الوعي في 
القطاع اخلاص حول أهمية متكني املرأة 

على جميع األصعدة.

سلطت الضوء على الدور املهم الذي يلعبه القطاع اخلاص في تعزيز مبادئ متكني املرأة

شيخة البحرد.خالد مهدي

سوزان ميخائيلد.لبنى القاضي

إميان الروضان

«الوطني» منوذج يحتذى
- متثــل اإلناث ٥٢٫٤٪ من الكــوادر الوطنية العاملة 

مبناصب اإلدارة العليا وما فوقها في البنك.
- يفخــر «الوطنــي» بعدم وجود فجــوة بني رواتب 

الذكور واإلناث من العاملني لديه. 
- البنك دأب خالل السنوات املاضية على تبني العديد 
من املبادرات التي تساعد في جذب املواهب النسائية 

واالحتفاظ بها. 
- مساعدة اآلباء العاملني بالبنك في العثور على توازن 

أفضل بني العمل واحلياة.
- البنـــــــك يلتزم بتمكني املزيـــد مــن السيدات من 
خالل التوجيــــــه وتوفير فـــــرص أمام تطـــورهن 

الوظيفي.

«التجاري»: تكرمي املتدربني الكويتيني امللتحقني ببرنامج «مبادرون»

..ويعلن الفائزين في سحبي «النجمة» األسبوعي وحملة «أكثر من راتب»

«Farfetch» عرض حصري من
حلاملي بطاقة ماستركارد من «برقان»

«برقان» يعلن الفائز بسحب «الثريا للراتب»

قام البنك التجاري الكويتي بتكرمي 
الدفعــة األولــى من الشــباب أصحاب 
املشــاريع الصغيــرة الذيــن التحقوا 
ببرنامج «مبــادرون» الذي مت اإلعالن 
عنه في شهر سبتمبر املاضي وانطالقه 
في ينايــر ٢٠٢١، حيث مت تصميم هذا 
البرنامــج لدعــم وحتفيــز أصحــاب 
املشــاريع الصغيرة واملتوســطة ذات 
الكفــاءة ملواجهــة ما قــد تتعرض له 
أنشطة أعمالهم جراء اإلغالق القسري 
العام بسبب جائحة كورونا. وقد أقيم 
هذه التكرمي- الذي طبقت خالله كافة 
االشتراطات الصحية وإجراءات التباعد 
االجتماعــي- بحضور رئيس مجلس 
االدارة الشــيخ أحمــد دعيج الصباح، 
ورئيس اجلهاز التنفيذي الهام محفوظ 
ومدير عام قطاع املوارد البشرية صادق 
عبداهللا. وفي هذا السياق، أكد الشيخ 
أحمد الصباح على دعم البنك لبرنامج 

الدفعــة األولى من أصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة احلجم وذلك بعد 
حضورهــم دورات تدريبية وحلقات 
نقاشــية مكثفــة عــن طبيعــة العمل 
املصرفي مكنتهم من التعرف عن كثب 
عن املجــاالت التكنولوجيــة احلديثة 
املرتبطــة بعمل املصارف ووفرت لهم 
فرصة للحصول على معلومات مهمة 
عن نطاق عمل قطاعات وإدارات البنك 
املختلفة مبا يساهم في صقل خبراتهم 
العملية». وبدوره، قال صادق عبداهللا: 
«إن برنامــج مبــادرون يعتبر جتربة 
فريدة من نوعها متكن الشباب الكويتي 
من أصحاب املشــاريع احلصول على 
تدريب عملي عن طبيعة العمل ونطاق 
عمل القطاع املصرفــي بكافة مجاالته 
املالية والرقابية وكذلك إدارة املخاطر 
واخلدمات املساندة في جميع قطاعات 

وإدارات البنك التجاري».

«مبــادرون» الذي يأتــي ضمن التزام 
البنك مبســؤوليته املجتمعية ودوره 
الوطني نحو حتقيق التنمية االجتماعية 
املستدامة التي تعتمد في األساس على 
تطوير األفكار االبداعية ألصحاب األعمال 
واملشاريع الصغيرة إلكسابهم مهارات 

أساسية تساعدهم على حتقيق النجاح 
املنشود ألعمالهم، وهو ما ينعكس إيجابا 
ويساهم في حتريك االقتصاد الوطني 
بسواعد الشباب الكويتي الطموح. ومن 
جانبها، صرحت الهام محفوظ قائلة: 
«نحن سعداء في البنك التجاري بتكرمي 

التجاري  البنــك  أجــرى 
سحوباته على حساب النجمة 
وحملــة «أكثر مــن راتب»، 
حيث مت إجراء السحب يوم 
األحد ٧ مارس ٢٠٢١ في مبنى 
البنــك الرئيســي، بحضور 
ممثــل عــن وزارة التجــارة 
والصناعــة أحمد البصمان، 
مع االلتــزام باالشــتراطات 

أعلــن بنــك برقــان عن 
فوز محمــد اســالم أحمد، 
في ســحب حســاب الثريا 
للراتب الشــهري الذي فاز 
بجائــزة بقيمــة ١٠ آالف 
دينار. وأوضــح البنك أنه 
ميكن فتح حساب «الثريا» 
للراتب، بالدينار الكويتي، 

أو غيره من العمالت، وأنه 
مينح صاحبــه العديد من 
املميــزات، ومنها احلصول 
على قرض أو بطاقة ائتمانية 
تناسب احتياجاته، باإلضافة 
إلــى ذلــك، االســتفادة من 
العروض واخلصومات على 

مدار العام.

الصحية والوقائية املتمثلة 
في التباعد االجتماعي.  وقد 
قام البنك بتغطية السحوبات 
مباشــــــرة عبــر وســائل 
التواصل االجتماعي. وجاءت 
نتيجة الســحب على النحو 

التالي:
حيث أعلن عن فوز ميثم 
محمد القطان بجائزة نقدية 

بقيمة ٥ آالف دينار في سحب 
حســاب النجمة االسبوعي، 
اما جائزة سحب حملة «أكثر 
من راتب» والتي تعادل راتبا 
وتصــل لغايــة ١٠٠٠ دينار 
فكانت من نصيب قنور عرمي 
البنك أن  العازمي. وأوضح 
حملة «أكثر من راتب» موجهة 

للعمالء الكويتيني.

الشيخ أحمد الصباح والهام محفوط يتوسطان اصحاب املشاريع

أعلن بنــك برقان أمس 
عــن تعاونــه اجلديــد مع 
«Farfetch» املنصة العاملية 
عبــر  للتســوق  الرائــدة 
اإلنترنــت والتــي تقدم كل 
ما يعنى باحلياة العصرية 
واملرفهة، بحيث سيتسنى 
لعمالئــه من حاملي بطاقة 
االئتمانيــة  ماســتركارد 
التمتع بخصم يصل لنسبة 
٢٠٪ على املشتريات خالل 
املوقــع.  عبــر  التســوق 
ولضمــان جتربــة مميزة، 
ســيحصل حاملــو بطاقة 
ماســتركارد االئتمانية من 
بنــك برقــان علــى خصم 

االئتمانية من التسوق من 
العالمات التجارية واملتاجر 
الكبرى في العالم عبر موقع 
«Farfetch»، أضف إلى ذلك 
خدمة التوصيل إلى املنزل 
في جميع أنحــاء الكويت. 
وفــي تعليق لــه على هذا 
التعــاون، قال رئيس إدارة 
البطاقــات في بنــك برقان 
ساكت جاجو: «متاشيا مع 
نهج بنك برقان وثقافته التي 
تركز على العميل، يســعى 
البنــك إلى تقــدمي باقة من 
املزايا هي األولى في فئتها 
لعمالئه، فضال عن مكافآت 
استثنائية تلبي طموحاتهم.

يصل إلــى ٤٠٠ دوالر كحد 
أقصى أثناء تســوقهم من 
«Farfetch» ابتداء من ١ إلى ٣١ 
مارس ٢٠٢١. ومن خالل هذا 
العرض احلصري، سيتمكن 
حاملو بطاقة ماســتركارد 

البحر: ٤٦٪
من موظفي 

«الوطني».. نساء

مبناســبة اليــوم العاملــي للمرأة 
للعــام 2021 والــذي يوافق 8 مارس 
مــن كل عــام، شــارك بنــك الكويت 
الوطنــي فــي فعالية قــرع اجلرس، 
والتي تأتي بتنظيــم من هيئة األمم 
املتحدة للمرأة وبالتعاون مع املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية والبورصة 
الكويتية، وذلك بهدف تعزيز متكني 

املرأة في مختلف املجاالت.
واختارت هيئة األمم املتحدة للمرأة 
عنوانــا حلدث هذا العام وهو «املرأة 
في القيادة: حتقيق مستقبل متساو 
في عالم COVID-19»، وذلك احتفاال 
باجلهود الكبيرة التي تبذلها النساء 

للتعافي من جائحة كورونا.
وشــارك من بنك الكويت الوطني 
فــي الفاعلية التي عقــدت افتراضيا 
نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني شيخة البحر، ومدير 
عام املوارد البشرية للمجموعة عماد 
العبالني، من أجل تسليط الضوء على 
إجنــازات البنك في ترســيخ التنوع 
والشمول كحجر أساس في منظومة 

البنك.
وناقشــت الفاعلية ســبل توحيد 
اجلهــود والرؤى التي من شــأنها أن 
تعزز املبادئ الســبعة لتمكني املرأة، 
والتي كانت قد أطلقتها منظمة األمم 
املتحدة للمرأة واالتفاق العاملي لألمم 
املتحدة، حيــث مت التركيز في 2021 
علــى املبدأين الثالــث واخلامس من 
هذه املبادئ واخلاصني بضمان صحة 
وســالمة ورفاهيــة جميــع العاملني 
من النســاء والرجــال، وكذلك تنفيذ 
ممارسات تطوير املشاريع وسالسل 
التوريد والتسويق التي متكن املرأة.
وبهذه املناسبة، قالت البحر: «إن 
التذكير بيوم املــرأة العاملي مينحنا 
فرصة للتفكير في اإلجنازات النسائية 

والتقدم الــذي مت إحرازه بالفعل في 
حتقيق املســاواة بني اجلنسني على 
الصعيد العاملــي، وعالوة على ذلك، 
يشــجع قادة األعمال على أن يكونوا 
ســباقني في تســريع هذا الهدف في 

السنوات املقبلة».
وشــددت البحر على ضرورة أن 
تدعم كل املنظمات والهيئات وبشكل 
اســتباقي مبدأ تكافؤ الفرص في كل 
األدوار الوظيفيــة، وأن تكون عملية 
التقدم في املســار املهني على أسس 

أهمها املهارة واخلبرة والكفاءة.
وأكدت البحر أن القيادات النسائية 
ضربن أروع األمثلة في مكافحة وباء 
كورونا وساهمن في وضع البلدان على 
طريق التعافي، مشيرة إلى أن حتقيق 
املساواة في قيادة املرأة ومتثيلها هو 
العامل الذي يحتاج اليه العالم لتهيئة 
بيئة تعزز التنمية املستدامة وتخلق 
تأثيرا إيجابيا على املجتمع في املدى 

الطويل.
وأضافــت البحر أن دعم النســاء 
للوصــول إلى إمكاناتهــن كان دائما 
أولوية لدى بنك الكويت الوطني، وذلك 
انطالقا من قناعة البنك بأهمية التنوع 
والشــمول كعوامل حاســمة لضمان 

جناحه املستقبلي.
وأوضحــت قائلــة: «نفخــر فــي 
بنك الكويــت الوطني بأننا من أولى 
مؤسسات القطاع اخلاص في املنطقة 
التي وقعت على مبادئ األمم املتحدة 
لتمكني املرأة، حيــث بدأنا مبكرا في 
النظــر إلى املســاواة بطريقــة أكثر 
منهجيــة مــا ســاهم في تبنــي هذه 
املبادئ بشــكل كامل، وأيضا وفر لنا 
ذلك إطــارا للعمل على مجمل أهداف 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة والتي 

تشكل املساواة إحدى ركائزها».
وقالت البحر: «يتبع الوطني نهجا 

فريدا فيما يخص ضمان تكافؤ الفرص، 
حيث يكفل فرصا متســاوية جلميع 
موظفيه دون استثناء لتحفيزهم على 
االبتكار، وهذا النهج يتجلى كذلك في 
عدم وجود فجوة بني رواتب الذكور 

واإلناث من العاملني لدى البنك».
وبينــت البحــر أن تنــوع القوى 
العاملــة مينح قيمــة مضافة ألعمال 
البنك الذي تنتشر فروعه في 4 قارات 
ونحــو 15 دولة حــول العالم، حيث 
نفخر باستحواذ املوظفات على 46% 
من القــوى العاملة، فيما يعد إجنازا 
مشهودا على مستوى القطاع املصرفي 
وســوق العمل اإلقليمي. فيما يلتزم 
البنك بتمكني املزيد من السيدات من 
خــالل التوجيه وتوفيــر فرص أمام 

تطورهن الوظيفي.
وأشــارت إلى أن البنك دأب خالل 
السنوات املاضية على تبني العديد من 
املبادرات التي تساعد في جذب املواهب 
النســائية واالحتفاظ بها، باإلضافة 
إلى مساعدة اآلباء العاملني في العثور 
على توازن أفضل بني العمل واحلياة.

حمالت على مواقع التواصل االجتماعي 

املشــاركة في إحياء اليوم العاملي 
للمــرأة كانت اســتثنائية هذا العام، 
حيث كثف البنك وعبر جميع قنواته 
علــى مواقع التواصل االجتماعي في 
كل من تويتر وانستغرام ولينكد إن 
من املنشــورات التي تســلط الضوء 
على هذا احلدث الذي يحظى باهتمام 

ومتابعة عامليني.
جديــر بالذكــر أن مجموعــة بنك 
الكويت الوطني وقعت في العام 2017 
على مبادئ متكني املرأة التابعة لألمم 
املتحدة (WEPs) وهي مبادرة مشتركة 
بني هيئة األمم املتحدة للمرأة وامليثاق 

العاملي لألمم املتحدة.

قناعتنا راسخة بأهمية التنوع والشمول كعوامل حاسمة لضمان جناح البنك 

نفخر في «الوطني» بعدم وجود فجوة بني رواتب العاملني في البنك

 البنك من أوائل املوقعني على مبادئ األمم املتحدة لتمكني املرأة في املنطقة
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«solutions by stc» شريك هواوي
IdeaHub إلطالق

انطالقا مــن حرصها على 
حتقيــق التوازن بــني أهداف 
الشركة وأهداف املجتمع، تسعى 
شركة Ooredoo لالتصاالت، أول 
شركة اتصاالت تقدم اخلدمات 
الرقمية املبتكرة في الكويت، 
على املســاهمة في املبادرات 
األهــداف  ذات  واألنشــطة 
الرياضيــة والصحيــة كجزء 

من مسؤوليتها االجتماعية.
 Ooredoo ومن هنــا، قامت
برعاية مسابقة سباق املشي 
املنظم من قبل شركة لوفات، 
مؤسسة رائدة تتخصص في 
تقدمي حلــول غذائية صحية 
لألشخاص من جميع األعمار 
في الكويت، واملستمرة حتى 

نهاية شهر مارس ٢٠٢١. 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
اخلدمات املبتكرة واملنصات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، 
أن ذراعهــا املتخصصــة في 
الشــركات  خدمــات قطــاع 
solutions by stc قد أبرم شراكة 
مع هــواوي Huawei لتوفير 
نظــام IdeaHub، أحدث أداة 
إنتاجية واحلل املبتكر املصمم 
لتوفيــر نظــام إيكولوجــي 
متكامــل يهدف الــى تعزيز 
األعمال التشغيلية، باستخدام 

التكنولوجيا السحابية.
 solutions by stc ولفتــت
 ،stc فــي بيــان صــادر عــن
املتزايــد علــى  الطلــب  أن 
اخلدمات الرقمية عبر مختلف 
العاملية يعود  االقتصــادات 
جزئيــا إلى القيــود احلالية 
والبروتوكــوالت املطبقــة 
للتخفيف من مخاطر جائحة 
ڤيروس كورونا، مما أســهم 
في تسارع تقنيات العمل عن 
بعد بشكل لم يسبق له مثيل.
وبهدف تزويــد عمالئها 
بحلول أعمال مبتكرة، دخلت 
solutions by stc في شراكة مع 
Huawei لتصميم منتج عملي 
ومتطــور للغايــة ميكنه أن 
يوفر إمكانات تعاون وتواصل 
واسعة النطاق، باإلضافة إلى 
ميزات متقدمة أخرى متكن 

التكنولوجيا الذكية.
أداة   IdeaHub ويعتبــر
مبتكرة للمكتب الذكي، تدمج 
مجموعة واسعة من احللول 
املصممة لتحسني بيئة العمل 
بشــكل فعال مــن أي موقع، 
مع ميزات الذكاء االصطناعي 
والقــدرات املتقدمــة مثــل 

بأهميــة الرياضــة فــي دعم 
الصحة البدنية والوقاية من 
األمراض، حيث ميكن للجميع 
من مختلف الفئــات العمرية 
املشاركة بالسباق والدخول في 
السحب لفرصة الفوز بجوائز 
 Ooredoo قيمة مقدمة من شركة
الكويــت.  في تعليق له على 
رعاية السباق، قال مدير أول، 
إدارة االتصال املؤسسي، مجبل 
 Ooredoo األيوب: «ندرك فــي

املكاتب التقليدية إلى أنظمة 
بيئية ذكية متكاملة تتســم 
بالذكاء وسهولة االستخدام 

والكفاءة.
وتعــد الشــراكة التي مت 
تشكيلها مع Huawei لتقدمي 
أداة إنتاجية مدعومة بشبكات 
stc، واحدة من اخلطوات التي 
اتخذتها الشــركة في سبيل 
توفيــر منتجــات وخدمات 
مبتكرة تسهم في دعم قطاع 
الشــركات وتعزيــز الكفاءة 
التشــغيلية، عبــر متكــني 

التحول الرقمي.
وتأتي هــذه اخلطوة في 
إطار خطة stc اإلستراتيجية 
لتوفيــر اتصال عاملــي آمن 
وحلول تكنولوجيا املعلومات 
املتطورة، مما ميهد الطريق 

أن املســؤولية االجتماعيــة 
مرتبطــة بعــدد مــن القيــم 
واملعايير اإلنسانية كالتضامن 
واإلحساس باملسؤولية جتاه 
كل ما له عالقة بالشــركة من 
مســاهمني وموظفــني وأفراد 
املجتمــع، حيــث تــؤدي هذه 
املعاييــر والقيــم إلــى بنــاء 
مجتمع صحي وسليم ويرفع 
من مســتوى ثقافة املشاركة 

الرياضية».

للتحــول الرقمي في األعمال 
التجارية. وكمــزود حللول 
 solutions by stc األعمال، تقدم
مجموعة من حلول االتصال 
السريع، واخلدمات الثابتة أو 
الالسلكية، ومنتجات وخدمات 
واملعلومــات  تكنولوجيــا 
 ،٥G واالتصال على شــبكات

وإنترنت األشياء.
في ظــل الوبــاء احلالي، 
تتجه بيئات العمل اليوم نحو 
الرقمنة بوتيرة سريعة مبا 
يؤهلها لتقدمي مجموعة من 
احللول للعمالء عبر اإلنترنت 
بكل كفاءة وسهولة. ومن اجل 
حتقيق هذا التحول، تعتمد 
الشركات على التكنولوجيا 
وأدوات التواصل والعمل عن 
بعد لتقدمي مثل هذه اخلدمات 

بفعالية وكفاءة.
شــراكة  خــالل  ومــن 
 ،Huawei مع solutions by stc
العالمــة التجاريــة البارزة 
في قطاع االتصــال والعالم 
الرقمي، تهدف الشــركة إلى 
مساعدة عمالئها من الشركات 
على دمج أعمالهم التشغيلية 
لتعزيــز التواصــل الفعــال 
بــني فــرق العمــل الداخلية 

واخلارجية.
 solutions by هذا وتواصل
stc إطالق احللول املتقدمة عبر 
تشكيل شراكات استراتيجية 
مــع العبني عامليــني إلدخال 
تقنيــات جديدة الى ســوق 
األعمال، مبا يســهم في دمج 
األنظمة عبر متكني التحول 
الرقمي في مختلف قطاعات 
العمل، ويساعد على حتسني 
الكفاءة التشغيلية لدى إدارة 
األعمال، تلبيــة الحتياجات 

العمالء.

أداة إنتاجية متطورة ومبتكرة مصممة لتعزيز كفاءة أداء الشركات

مجبل األيوب

ويأتي ســباق مشي الـ ١٠ 
آالف خطوة بنسخته الثالثة 
ليحفز األفراد على عيش حياة 
أفضل وأكثــر صحة، وإميانا 
من شــركة Ooredoo ولوفات 

التعرف التلقائي الذكي على 
النص، واملشاركة الالسلكية 
املتقدمــة بدقــة ٤K، وميزة 
الرجــوع للخلــف، وميزات 
مؤمترات الڤيديو املتقدمة مثل 

تتبع صوت مكبر الصوت.
إلــى   IdeaHub ويهــدف
رفــع مســتوى العمــل عبر 
اإلنترنــت، مع نظــام بيئي 
مفتوح متوافق مع تطبيقات 
متعــددة. ويشــتمل مفهوم 
«الكل في واحد» على ألواح 
الكتابة املتقدمة واملؤمترات 
االحترافية ولوحات اإلعالنات 
املكتبيــة  والتطبيقــات 
وأنظمة التشغيل املزدوجة. 
ومن خــالل ميزاته املتقدمة 
واحللول الســحابية، ميكن 
لـــ IdeaHub حتويــل بيئات 

٣ أشهر مجانية من Ooredoo لعمالئها
الذين تلقوا لقاح «كورونا»

قامت شركة Ooredoo لالتصاالت، أول 
شــركة اتصاالت تقدم اخلدمات الرقمية 
املبتكــرة فــي الكويــت، مبنح ٣ أشــهر 
مجانيــة جلميــع عمالئها الذيــن تلقوا 
اللقــاح ضد ڤيــروس كوفيد-١٩ شــرط 
تقدمي بطاقة التطعيم، وذلك من منطلق 
دعمها للجهود احلكومية في التشــجيع 
علــى تلقي التطعيم واحلد من انتشــار 
الوباء. وأعلنت شركة Ooredoo الكويت 
عن عرضها احلصري يوم االثنني املاضي 
من الشهر اجلاري، حيث القت إقباال الفتا 
من اجلميع على هذا العرض. وفي ضوء ما 
 Ooredoo سبق، قال الرئيس التنفيذي لدى
الكويت، عبدالعزيز البابطني: «انطالقا من 
مسؤوليتنا الوطنية االجتماعية، ننتهج 
كل ما نراه مناسبا ومالئما من اإلجراءات 
التي تساهم في حتقيق التنمية والصحة 
املستدامة وحتسني حياة أفراد املجتمع ككل، 
وتبعث على األمل في ظل الظروف الصعبة 
التي منر بها جميعا». وأضاف البابطني: 
«نقدر اليوم جهود وزارة الصحة والطاقم 

الطبي وجميع العاملني في مركز الكويت 
للتطعيم، كما ونحث اجلميع على التطعيم 
ملا فيه من وقاية للفرد واملجتمع. فنعمل 
يدا بيد مع اجلهات احلكومية والصحية 
لوقاية املجتمع، فلم ولن نتوقف في شركة 
Ooredoo عن ترسيخ جميع إمكانياتنا حتت 
تصرفهم ملواجهة أزمة ڤيروس كوفيد-١٩ 

وحماية حياة من نحب».
وختم البابطني بالقول: «ونفتخر بأن 
أول شــركة اتصاالت فــي الكويت تتخذ 
هذه املبادرة اإلنســانية ومتنح عمالئها 
هذا العرض املجاني، ونعدهم باملزيد من 
املبادرات واألنشطة الرائدة إلثراء جتاربهم 

في قطاع االتصاالت».

عبدالعزيز يعقوب البابطني

بدر اخلرافي: «زين» لديها أكثر من ١٠٠ امرأة في مجاالت العلوم والبيانات
أطلقــت مجموعــة زيــن 
تقريرها الســنوي فــي قيادة 
الفكر بعنوان «املرأة.. في مجال 
التكنولوجيا: سد الفجوة بني 
اجلنســني في مجاالت العلوم 
والهندســة  والتكنولوجيــا 
والرياضيات (STEM)»، الذي 
تسلط الضوء فيه على حجم 
الفجــوة بــني اجلنســني فــي 
مجاالت (العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات)، مع 
إبراز تأثيراتهــا على التنمية 
االجتماعيــة واالقتصادية في 

منطقة الشرق األوسط.
وأوضحــت زين الشــركة 
الرائدة في االبتكارات الرقمية 
أنها تستكشف في هذا التقرير 
- الذي يتزامن مع اليوم العاملي 
للمــرأة - جوانب متعددة في 
العديد من القضايــا املتعلقة 
بطبيعة التحديات التي تواجهها 
املــرأة فيما يتعلــق مبجاالت 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات، والتحيزات التي 
تواجهها في املهن املرتبطة بهذه 

املجاالت.
وكشفت املجموعة أن احلاجة 
إلى معاجلة قضية املساواة بني 
اجلنســني في جميــع جوانب 
املجتمــع أصبحــت ضــرورة 
ملحة لعدد كبير من القطاعات 
واملجــاالت، وذلــك ابتــداء من 
الشركات واملؤسسات التعليمية، 
والهيئات واجلمعيات واملنظمات 
غير الهادفة للربح، وصوال إلى 

هيئات املجتمع املدني.
وأكدت أن عملية اإلدماج بني 
اجلنسني أثبتت مع مرور الوقت 
أنها تعــزز النمو االقتصادي، 
وحتسن احملصالت االجتماعية 
واالقتصادية ملاليني األشخاص، 
وحيث ان الفجوة بني اجلنسني 
موجــودة منــذ أجيــال، وإذا 
استمرت هكذا دون حل، فإنها 
ســتعمل على تقليــص النمو 
والتطــور ملا يقرب من نصف 
السكان، وستؤثر بالتالي على 
املجتمعات ككل، لذا، يجب أن 
يكون العمل املتضافر وتغيير 
السياســات أولويــة ملعاجلة 
التباينات املوجودة في الوقت 
الراهن، وهو األمر الذي سيؤدي 
في النهاية إلى حتقيق تغييرات 

منهجية.
دمج املرأة في مجاالت التكنولوجيا

وقال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
في مجموعة زيــن بدر ناصر 
اخلرافــي: «منــر اآلن بحقبــة 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة، 
وما تخرجــه لنا من ابتكارات 
تكنولوجيــة، لذا هناك حاجة 
إلى دمج سريع، وواسع النطاق 
للمرأة في مجاالت التكنولوجيا، 
لزيادة فاعلية مشــاركتها في 

نزعــات التغيير إلــى األمام، 
إذ ثبــت أن إشــراك املرأة في 
جميع جوانب احلياة هو أحد 
أكبر العوامل احملفزة للتقدم 

والعدالة االجتماعية.
وأوضحت أن «زين» لديها 
قائمة طويلة من األنشطة التي 
تهدف إلى تقليص الفجوة بني 
اجلنسني، إذ ســلطت جائحة 
علــى  الضــوء  كوڤيــد-١٩ 
التفاوتات الصارخة في العديد 
من جوانب احليــاة احلديثة، 
وقضيــة اإلناث فــي املجاالت 
املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات واحدة 
منهــا، لذلك، نأمل أن يســاعد 
تقريرنا الذي يتزامن مع اليوم 
العاملي للمرأة في التعرف على 
آثــار هذه القضية التي أعاقت 
تقدم املرأة في بعض األحيان.

الفجوة بني اجلنسني

اجلدير بالذكر أن تقرير قيادة 
الفكر الــذي أطلقته املجموعة 
يصوب نظــرات ثاقبــة على 
حجم الفجوة بني اجلنسني في 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، حيث 
يبرز جوانب املساواة والتكافؤ 
بني اجلنســني، ومتكني املرأة، 
حيــث دأبــت املجتمعات على 
تفضيل الرجل على املرأة فيما 
يتعلق باجلوانب االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.
وتعــرض التقرير لواحدة 
من أكثر القضايا التي تشهدها 
املجتمعــات في الوقت الراهن 
وهــي الفجــوة الرقميــة بني 
اجلنســني، مبينــا أن مجاالت 
التوظيف شهدت تغييرا جذريا 
علــى مــدار العقــود املاضية، 
حيث تأثرت جميع الصناعات 
بالوتيــرة الســريعة لتبنــي 
التكنولوجيا حتت متطلبات 

الثورة الصناعية الرابعة.
 وأوضــح أن هناك حاجة 
إلى تشكيل وصقل املهارات في 
سوق العمل، وإدراج سياسات 
وإجراءات أكثر شمولية، بحيث 
يكون تصنيــف اجلهود على 
أســاس اجلــدارة، وأن تكون 
مصممة للقضاء على التحيزات 
بشــكل فعــال، مبــا فــي ذلك 
التحيــزات املتعلقة باجلنس 
أو العنصر أو العرق أو العمر.

وأفاد التقرير بأن الدراسات 
واألبحاث بينت أن سبب الفجوة 
الرقمية بني اجلنسني يرجع إلى 
القصور الذي تواجهه النساء في 
الوصول إلى املهارات الرقمية 
التي ميكن أن تساعدهن على 
حتقيــق التقــدم والتطور في 
هذا املجال، باإلضافة إلى ذلك، 
فإن النســاء هن أكثر ميال إلى 
أن ميثلن شرائح دخل أقل من 
الرجال، وهو األمر الذي يتركهن 

غير قادرات على حتمل تكاليف 
شــراء البرمجيــات واألجهزة 

الرقمية.
االحصــاءات  وأظهــرت 
املســحية التي ساقها التقرير 
أن هناك أكثر من ٩ ماليني امرأة 
دخلن شريحة القوى العاملة 
في املنطقة في الفترة من ٢٠٠٠ 
– ٢٠١٨، لكن مع ذلك، ال يشارك 
سوى ٢ من بني كل ٥ نساء في 
ســوق العمل، كما أن ٥٢٪ من 
الرجال و٣٥٪ من النساء لديهم 
حسابات مصرفية أو حساب 

أموال عبر الهاتف النقال.
ويبني التقرير أن مجموعة 
زيــن تواصل االســتثمار في 
مختلف القطاعات الرقمية التي 
توفر قيمة مالية واجتماعية، 
وأحد املجاالت احملورية التي 
تواصل زين التوسع فيها هي 
اخلدمات املصرفية عبر الهاتف 
النقال، فمنذ العام ٢٠١٦، أسست 
املجموعة ثالث شركات تابعة 
لها في أسواق: العراق واألردن 

والسعودية.
وفي هذا السياق جاء إطالق 
خدمــة زين كاش فــي العراق 
واألردن، وخدمة«متــام» فــي 
السعودية لتقدمي خدمات تتيح 
للمســتخدمني إنشاء محفظة 
نقدية نقالة وحتويل األموال 
ودفــع الفواتيــر اإللكترونية 
وصــرف األمــوال، باإلضافــة 
إلى تقدمي تســهيالت التمويل 
االستهالكي املصغر، في العام 
٢٠٢٠، حددت الشركة مستهدفات 
متعلقة بني اجلنســني، وذلك 
بهدف ضمان حتقيقها لتمثيل 

شامل للمستخدمني.
وتنــاول التقريــر جائحة 
كوڤيد-١٩» واملرأة في مجال 
التكنولوجيا، إذ بني أن املرأة 
في منطقة الشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا معرضة بدرجة 
عالية ملخاطر اجلائحة، حيث 
تشكل النساء غالبية العاملني 
في مجاالت الرعاية الصحية 
واالجتماعية في املنطقة، وهن 
أيضا أكثــر تعرضا للعواقب 
االقتصاديــة التي جنمت عن 
األزمة، وانعدام األمن الوظيفي.

وأوصى التقرير بضرورة 
وجهــود  تدخــالت  إجــراء 
متضافرة في سن مبكرة جلعل 
املزيد من اإلناث يشاركن في 
مجاالت (العلوم والتكنولوجيا 
والرياضيــات  والهندســة 
«STEM»)، ومن األهمية مبكان 
دحــض التحيــزات والقوالب 
النمطية التي تواجهها اإلناث 
فــي وقت مبكر مــن حياتهن، 
حيث ينبغي التركيز بشــكل 
خــاص علــى تعليــم العلوم 
والتكنولوجيا، خصوصا في 
ظل هجرة العالم إلى اقتصاد 
متمركز على احلياة الرقمية.

واملساواة بني اجلنسني جزءا من 
احملادثات احلاضرة دائما، لذلك، 
تتضح احلاجة مع التطورات 
االجتماعية إلى أجندة جديدة 
شــاملة ومنصفــة للجميــع، 
وفي الوقت نفســه تكون ذات 
أهميــة قصــوى ملجتمعــات 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لفترات طويلة، حيث 
عانت هذه املجتمعات كثيرا من 
املفاهيم الثقافية واأليديولوجية 
القدمية، التــي أعاقت بدورها 
تطــور االبتــكار االجتماعي، 
فكانت هذه النتيجة املؤســفة 
املتمثلة فــي مضاعفة قضايا 
التمييز بني اجلنســني بشكل 

محزن».

أمامها مجاالت كثيرة حتتاج 
إلى ابتكاراتها وإسهاماتها مثل: 
العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، 

والرياضيات».
وكشف اخلرافي أن مجموعة 
زين تبدي اهتماما كبيرا بهذه 
القضية، فمنذ إطالقها ملبادرات 
التنوع بني اجلنسني ومتكني 
املرأة، أصبــح لدينا أكثر من 
١٠٠ امرأة في مجاالت العلوم 
والبيانات، ميثلن اآلن جزءا من 
مجموعة املواهب التي نستفيد 
منها فــي املشــاريع املتعلقة 
بالتكنولوجيا عبر عملياتنا، 
حيــث أثبتت املســاهمات في 
هذا املجال خصوصا في ذروة 
اجلائحة مدى املرونة والتنوع 

فــي املواهــب التــي لدينا في 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات».
إشراك املرأة في جوانب احلياة

من جهتــه، قالت الرئيس 
التنفيذي لالســتدامة جنيفر 
التفــاوت  ســليمان: يشــكل 
الواضــح بــني اجلنســني في 
منطقــة أو بلــد أو مجتمع أو 
مؤسســة حتديات اجتماعية 
واقتصاديــة كبيــرة، أهمهــا 
أنهــا تخنــق فــرص التقــدم 
على جميع املستويات، حيث 
متكنــت املجتمعات من خالل 
نهج متكامل للتغيير املنهجي، 
جنــي الفوائــد التــي جلبتها 

وأشار اخلرافي إلى أن النمو 
الســكاني فــي منطقتنا الذي 
يتسم بوجود زيادة كبيرة في 
شريحة الشباب، يضغط على 
أي محاوالت حقيقية للتنمية 
االجتماعية واالقتصادية، وما 
يزيد املعاناة في هذا األمر، ما 
يحدث مــن تأثيرات ســلبية 
لعدم املساواة، وغياب حتقيق 

التكافؤ في الفرص للمرأة.
وأضــاف قائــال: «لذلــك، 
علينا أن نتخذ جميعا خطوات 
حقيقية لضمان إدماج املرأة في 
كل مجــاالت األعمال، بتوفير 
بيئــة عمــل ال ميكــن للمرأة 
املشــاركة فيهــا فحســب، بل 
وتتفــوق فيها أيضــا، حيث 

بالتزامن مع يوم املرأة العاملي املجموعة تنشر تقريرها السنوي في قيادة الفكر: املرأة في مجال التكنولوجيا

هذا التطور الرقمي، فمن خالل 
نهج عادل وشامل، سنتمكن من 
حتقيق حلول مستدامة تفيد 

البشرية».
وأوضح اخلرافي قائال: «إن 
اإلرث املنهجي القدمي الذي لم 
يعد يوفر فوائد مجدية وواقعية 
في هذه القضية، يخضع اآلن 
حتت املجهر للتدقيق واملراجعة، 
حيث إن التطور الفكري الذي 
حدث في احلركات االجتماعية 
املختلفة، بات يدفع وبشكل أكبر 
نحو حتقيق العدالة االجتماعية 

كجزء من الواقع اجلديد».
وتابــع قائــال: «لقد أصبح 
احلديــث عــن متكــني املــرأة 
واحلاجة إلى حتقيق التكافؤ 

٤٣٣ مليون امرأة غير متصلة بالشبكة.. والفجوة
بني اجلنسني في استخدام اإلنترنت ١٧٪ عامليًا

نسبة اإلناث في مجاالت العلوم والتكنولوجيا  بالشرق األوسط.. األعلى عامليًا

أظهر التقرير أن هناك ٤٣٣ مليون 
امرأة غير متصلة بالشبكة، وأن عدد 
النساء الالتي ميلكن هواتف نقالة أقل 
عن الرجال بـ١٦٥ مليون جهاز، بينما 
تزداد احتمالية امتالك األوالد للهواتف 
النقالة ١٫٥ مرة أكثر من البنات، وتبلغ 
فجوة مستخدمي اإلنترنت بني اجلنسني 
على مستوى العالم ١٧٪، كما نوه التقرير 
أنه في حال توصيل ٦٠٠ مليون امرأة 
إضافية باإلنترنت خالل السنوات الثالث 
املقبلة، سيرتفع الناجت احمللي اإلجمالي 
العاملي بني ١٣ مليار و١٨ مليار دوالر.

وتعرض تقرير قيادة الفكر إلى مسألة 
محو أمية وتعليم (العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات)، إذ أكد أنه وفقا 
للنسخة األخيرة من التقرير السنوي 
للفجوة بني اجلنسني الصادر عن املنتدى 
االقتصادي العاملي (WEF)، فإن الفجوة 
التعليمية بني اجلنسني صغيرة نسبيا، 
ولكن هناك عدد صغير من الدول التي 
مازالت متخلفة كثيرا عن الركب، وفي 
الدول التي يتحقق فيها تعليم مبواصفات 
ذات جودة، تبقــى التناقضات عندما 
يتعلق األمر بتوظيف النساء احلاصالت 

على مستويات عالية من التعليم.

وكشــف أن الوصول إلى التعليم 
االبتدائي والثانوي واجلامعي، باإلضافة 
إلى معدالت محو األمية هي مؤشرات 
رئيسية لتقييم تطور اإلناث في التعليم، 
فاإلناث يواجهن عوائق وحتديات عديدة 
التعليم،  إلى  الوصول  عند محاولتهن 
مبا في ذلك عوائق الفقر والزواج املبكر 
والعنف، فعلى مستوى منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، أكثر من ثلث 
الفتيات اليافعات الالئي تتراوح أعمارهن 
بــني ١٥ و١٧ عاما، وواحدة من بني كل 
٣ فتيات يافعــات من خلفيات فقيرة 
لم يذهنب إلى املدرســة مطلقا، بينما 
األسر ذات الدخل املنخفض متيل إلى 
تفضيل األوالد الذكور عند االستثمار 

في التعليم.
ونــوه التقريــر علــى أن عملية 
محو األمية الرقمية واإلدماج الرقمي 
مهمة للمرأة ألنهــا تفتح لها الطريق 
إلى اخلدمات املالية، لذلك فإن إشراك 
النساء في الفضاء الرقمي يوفر لهن 
املعرفة الالزمة للوصول إلى خدمات مثل 
اخلدمات املصرفية عبر الهاتف النقال، 
وهو األمر الذي ميكنهن في النهاية من 

املشاركة بشكل أكبر في االقتصاد.

أشار التقرير إلى أن الدول النامية تقل فيها احتمالية 
التحاق اإلناث بالبرامج في املجاالت املتعلقة بالهندسة 
والرياضيات بنســبة ٩٪ عن الرجال، في املقابل، تقل 
احتمالية انضمام النساء في الدول ذات الدخل املرتفع 
إلى هذه املجاالت بنســبة ١٥ - ١٧٪ عن الرجال، بينما 
نسبة اإلناث في مجاالت (العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات) في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
هي األعلى على مستوى العالم وتتجاوز املتوسط العاملي. 
وذكر أن معدالت املشاركة التعليمية من جانب النساء 
تعتبر مرتفعة للغاية، لكنها حتى اآلن لم تترجم هذه 

املعدالت إلى مشاركة اقتصادية، وفقا للبنك الدولي، 
حيث الهياكل االقتصادية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا تؤثر على دخول النساء املجاالت العامة، 
الســبب اآلخر الذي ميكن أن يسهم في هذه املفارقة 
هو نقص اخلدمات املالية والتجارية املقدمة للنساء إلى 
جانب محدوديــة قدرتهن على الوصول إلى املهارات 

واملعرفة واخلبرة. 
وأكد التقرير على أهمية االســتثمار في مجاالت 
التعليم (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
لإلناث، وذلك ألن مــن احملتمل أن يؤدي عزلهن إلى 

عواقب ســلبية كبيرة، وفقا ملنظمة مجلس العالقات 
اخلارجية، حيث أن حتســني فــرص اإلناث في هذه 

املجاالت ميكن حتقيقه.
وأوضح أن الشــركات التي حتقق أداء أعلى من 
املتوسط على صعيد التنوع بني اجلنسني شهدت زيادة 
بنسبة ١٩٪ من عوائد االبتكار، وزيادة بنسبة ٩٪ في 
األرباح قبل خصــم هوامش الفوائد والضرائب، وإذ 
ينظر إلى اخلدمات التكنولوجية والرقمية باعتبارها 
أدوات ميكن استخدامها لتمكني التنمية، فمن املمكن 

حتسني احملصالت االجتماعية واالقتصادية.
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بريطانيا وأملانيا تخّففان قيود «كورونا» ..واملجر وفنلندا تعززانها
عودة ماليني التالميذ البريطانيني إلى املدارس.. والسماح بفتح بعض احملالت واملكتبات األملانية

الرئاسة السورية تؤكد إصابة األسد 
وعقيلته بـ«كورونا»

عواصمـ  وكاالت: أعلنت الرئاسة السورية 
على حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي 
اصابة الرئيس بشــار األســد وعقيلته أسماء 
بڤيروس كورونا املســتجد، فــي وقت حتذر 
وزارة الصحة مؤخرا من ارتفاع أعداد اإلصابات 
في البالد وتفشي املوجة الثالثة من الڤيروس 

ووصول النسخ املتحورة من الوباء.
وأوردت الرئاســة أن األســد (٥٥ عامــا) 
وزوجته (٤٥ عاما) خضعا الختبار الكشــف 
عن الڤيروس «بعد شعورهما بأعراض خفيفة»، 
وتبينــت إصابتهما «علما أنهما بصحة جيدة 

وحالتهما مستقرة».
وقالــت إنهمــا «ســيتابعان عملهما خالل 
قضائهمــا فترة احلجر الصحــي املنزلي التي 

ستستمر إلى أسبوعني أو ثالثة أسابيع».
وأضافت الرئاسة السورية عبر صفحتها 
على فيسبوك أن األسد وقرينته وجها «التحية 
لكل الكوادر الطبية العاملة على اخلطوط األولى 
ملواجهة الڤيــروس والتخفيف من آثاره على 
املصابني به»، وأنهما متنيا السالمة والعافية 
لكل السوريني وجلميع شعوب العالم من هذا 
الڤيروس، ودعوا جميع السوريني لالستمرار 
باتباع إجراءات احلذر والوقاية قدر اإلمكان.

وكررت وزارة الصحــة في األيام املاضية 
حتذيرها من موجة إصابات جديدة في البالد، 
داعية املواطنني الى التقيد باالرشادات الوقائية 
الالزمة. وأوردت الوزارة مطلع الشهر اجلاري 
أنها «رصدت ارتفاعا في منحى إصابات كورونا 

في الفترة األخيرة وازدياد احلاالت املشتبهة 
التي تراجع املشافي، ما يستدعي التشدد باتباع 
االجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقا».

وبدأت حكومة دمشق نهاية الشهر املاضي 
تطعيم الطواقم الطبية العاملة على اخلطوط 
األمامية مبواجهة الوباء، بعد تلقيها نحو خمسة 
آالف جرعــة كهبة من «دولة صديقة» وفق ما 
أعلن وزير الصحة حسن الغباش، دون أن يعلن 
عن نوع اللقاح أو الدولة الصديقة التي وفرته، 
وذلــك بعد جدل حول ما كشــفته مصادر عن 
دفع اسرائيل مليون و٢٠٠ الف دوالر لروسيا 
لتأمني آالف اجلرعات من اللقاح لسورية ضمن 
صفقة تبــادل املعتقلني التــي اجريت بينهما 
بوساطة روسية. ووقعت احلكومة السورية 
في يناير اتفاقا لالنضمام ملبادرة «كوفاكس» 
عبر منظمــة الصحة العامليــة. كذلك، أعلنت 
السفارة السورية في موسكو الشهر املاضي أن 
سورية أجازت استخدام لقاح سبوتنيك-في 

الروسي على أراضيها. 
وكانت وزارة الصحة توقعت وصول أولى 
شحنات من اللقاح منتصف مارس اجلاري. 

ومنذ بدء تفشــي الوباء، أحصت احلكومة 
في مناطق سيطرتها ١٥٫٩٨١ إصابة، بينها ١٠٦٣ 
وفاة، فيما رصدت اإلدارة الذاتية الكردية في 
شمال شرق البالد قرابة ٨٦٨٩ إصابة بينها ٣٦٨ 
وفاة. وســجلت مناطق سيطرة املعارضة في 
إدلب ومحيطها، حيث تنتشر مئات املخيمات 

املكتظة، ٢١،٢٠٩ إصابات بينها ٦٢٣ وفاة.

(أ.ف.پ) صورة أرشيفية للرئيس بشار األسد وعقيلته أسماء خالل زيارة معرض املشاريع الصغيرة 

عواصمـ  وكاالت: يسود التخبط في أوروبا، 
القارة األكثر تأثرا بجائحة ڤيروس كورونا واملتهمة 
دولها ببطء عملية التطعيم، فبينما رفعت بعضها 
كبريطانيــا وأملانيا القيود جزئيا، عززت أخرى 
اإلجراءات الحتواء الوباء كما في املجر وفنلندا.

ويعود األمل مجددا في اململكة املتحدة، حيث 
عاد ماليني التالميذ إلى املدارس أمس، للمرة األولى 
منذ شهرين بعد أن تلقوا التعليم عن بعد للمرة 

الثانية ولفترة طويلة.
وشملت العودة التالميذ الذين تتراوح أعمارهم 
بني ٥ و١١ عاما، مع عودة تدريجية خالل األسبوع 
املقبل لتالميذ املدارس الثانوية والذين تتراوح 

أعمارهم بني ١١ و١٨ عاما.
وتعتبر هذه اخلطوة األولى في خارطة طريق 
احلكومة، املكونة من أربع مراحل لتخفيف إجراءات 
العزل العام، وهي تعتمد على حملة التطعيم الشاملة 
لتخفيف القيود التي وعدت بإمكانية رفعها كليا 

في وقت مبكر من يونيو.
لكن ورغم حملة التلقيح الضخمة والسريعة إذ 
مت إعطاء أكثر من ٢٣ مليون جرعة، بقيت إجراءات 
العزل العام سارية على البالغني في إجنلترا، إذ ال 
زالت هناك قيود مشددة على التجمعات، كما يقبع 
الناس في منازلهم بناء على أمر بعدم اخلروج إال 

ألسباب ضرورية كما ظلت أغلب املتاجر مغلقة 
وال يسمح للمقاهي واملطاعم إال ببيع املشروبات 

والوجبات اجلاهزة أو توصيلها للمنازل. 
 وأشارت احلكومة إلى أنه سيكون من املمكن 
بدءا من ٢٩ مارس اجتماع ســتة أشخاص في 
االمكان اخلارجية، ومن املقرر إعادة فتح احلانات 

واملطاعم واملتاجر غير األساسية في ١٢ أبريل.
وســيخضع التالميذ العائدون إلى املدارس 
الختبارات منتظمة للحد من انتشار العدوى، فيما 
سيتعني على التالميذ االكبر سنا وضع الكمامات 

داخل الصفوف حتى أبريل.
وقد أظهرت بيانات احلكومة البريطانية تراجع 
حاالت اإلصابة اجلديدة إلــى أقل عدد لها منذ 
أواخر سبتمبر. وسجلت أمس ٤٧١٢ إصابة جديدة 
انخفاضا عن ٥١٧٧ أول من أمس، ورصدت ٦٥ وفاة 
جديدة، وهي أيضا أقل حصيلة منذ ١٢ أكتوبر.

وقال وزير التعليم غافني وليامسون ان العودة 
إلى املدرسة «ستكون مبنزلة حلظة فرح للماليني» 
ومن املهــم أن يكون التالميذ في الفصل «ليس 
فقط من أجل دراستهم بل أيضا من أجل صحتهم 

العقلية ورفاههم».
وفي أملانيا، رفعت احلكومة أيضا بعض القيود 
اعتبارا من األمس، ومتكنت املكتبات ومحالت بيع 

الزهور ومدارس تعليم القيادة التي أعيد فتحها 
في بعض املقاطعات، من الترحيب بالزبائن مجددا 
في كل أنحاء البالد. ويعتبر الرأي العام األملاني 
أن حملة التطعيم بطيئة جدا إذ لم تشمل إال ٥٪ 
من السكان حتى اآلن، بينما يزداد السخط حيال 
القيود، على الرغم من أن برلني بدأت تخفيفها.

على الطرف املقابل من األزمة، دخلت قيود 
جديدة في فنلندا حيز التنفيذ اعتبارا من أمس، 
من بينها إغــالق احلانات واملطاعم. كذلك االمر 
في املجر التي تواجه عودة انتشار الوباء وقررت 
إغالق املدارس ومعظم املتاجر والشركات اعتبارا 

من أمس أيضا.
على صعيد اللقاحات، حثت مسؤولة كبيرة 
في وكالة األدوية األوروبية دول االحتاد األوروبي 
على االمتناع عن منح املوافقة للقاح «سبوتنيك 
ڤي» الروســي املضاد لـ «كوڤيد ـ ١٩» الروسي 

بينما تراجع الوكالة سالمته وفعاليته.
وقالت كريستا ويرثومر هوش رئيسة مجلس 
إدارة الوكالة في محطة «أو.آر.إف» النمســاوية 
«نحتاج إلى مســتندات ميكننا مراجعتها. ليس 
لدينا حاليا بيانات.. بشأن من مت تطعيمهم. إنه 
غير معروف. وهذا هو سبب نصحي بشكل سريع 

(أ.ف.پ)عدم إعطاء الدول تصريح طوارئ». طالب الصف الثاني يلعبون خالل االستراحة في مدرسة هالي هاوس بلندن بعد عودة التالميذ البريطانيني للمدارس  

األمير محمد بن سلمان  يبحث مع ملك األردن
وولي عهد البحرين العالقات املشتركة وتنسيق اجلهود

التحالف العربي: صواريخ ومسّيرات احلوثيني إيرانية
وكاالت: قــال العميد تركي 
املالكي املتحدث باســم وزارة 
الدفاع السعودية وحتالف دعم 
الشــرعية في اليمــن ان بالده 
متتلــك القدرة علــى اعتراض 
التهديدات اجلوية والصاروخية، 
وحماية املنشــآت االقتصادية 
الســعودية، مضيفــا ان إيران 
تهرب الصواريــخ والطائرات 

املسيرة للحوثيني.
وشدد املالكي ـ في تصريح 
«العربيــة»  لقنــاة  خــاص 
اإلخبارية ـ على أن السعودية 

متتلــك قــوة ردع كبيرة ضد 
أي تهديــد مهمــا كان مصدره، 
مضيفا أنــه ال توجد دولة في 
العالم استطاعت مواجهة هذه 

املسيرات مثل السعودية.
واتهم امليليشيات احلوثية 
بتهديد املالحة في البحر األحمر، 
موضحا أن امليليشيات تسير 
علــى نهــج تنظيــم القاعــدة 

اإلرهابي في هذا االجتاه.
وحــول هجــوم احلوثيني 
على مأرب، حذر املالكي من أن 
هجمات احلوثيني تهدد املدنيني، 

حيث أن التصعيد احلوثي في 
مأرب يحاول تقويض املساعي 
األممية للحل في اليمن. وأكد أن 
«صواريخ ومسيرات ميليشيا 
احلوثــي هي إيرانية الصنع»، 
مضيفــا ان «لدينا القدرة على 
حمايــة املنشــآت االقتصادية 
السعودية»، مشيرا إلى أنه مت 
تدمير ٣٥٣ صاروخا باليستيا 

و٥٥٠ مسيرة و٦٢ زورقا.
فــي هــذه األثنــاء، قالــت 
املتحدثة باسم البيت األبيض 
جني ساكي، إن إدارة الرئيس جو 

بايدن مازالت قلقة من الهجمات 
املتزايدة على السعودية، وان 
اململكة تواجه «تهديدات أمنية 
حقيقية» مــن جماعة احلوثي 
املتحالفة مع إيران وأماكن أخرى 

في املنطقة.
وأضافت ســاكي، في إفادة 
صحفيــة يوميــة، «نواصــل 
بالطبع العمل في إطار تعاون 
عن كثب مع السعوديني، نظرا 

لهذا التهديد».
وقالت الســفارة األميركية 
في السعودية، في تدوينة على 

تويتر باللغة العربية، «تدين 
الســفارة األميركيــة الهجمات 
احلوثية األخيرة على اململكة 
الســعودية. تظهــر  العربيــة 
اعتداءات احلوثيني الشــنيعة 
على املدنيني والبنية التحتية 
احليوية عدم احترامهم للحياة 
البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي 
الســالم». وأضافت  لتحقيــق 
«تقــف الواليات املتحــدة إلى 
جانب اململكة العربية السعودية 
وشــعبها. ان التزامنا بالدفاع 
عن اململكة وأمنها أمر ثابت».

عواصــم -(قنــا)-(واس): تلقــى 
صاحب السمو الشــيخ متيم بن حمد

آل ثاني أمير قطر رسالة شفوية من أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيــز ملك اململكــة العربية 
الســعودية تتصل بالعالقات األخوية 
الوطيدة بني البلدين الشقيقني وسبل 
دعمهــا وتعزيزها وأبرز املســتجدات 

اإلقليمية والدولية.
وقال الديوان األميري القطري، إن 
صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان 
وزير اخلارجية الســعودي قام بنقل 
الرسالة أمس خالل استقبال سمو األمير 
متيم له في مكتبه بالديوان األميري.

وفــي بدايــة املقابلــة نقــل وزيــر 
اخلارجيــة الســعودي حتيــات خادم 
احلرمني الشريفني إلى أخيه أمير قطر 
ومتنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد 
وللشــعب القطري باملزيد من التقدم 

واالزدهار.
من جانبه، حمل أمير قطر صاحب 
السمو األمير فيصل بن فرحان حتياته 
ألخيه خادم احلرمني الشــريفني امللك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز ومتنياته له 

مبوفــور الصحة والعافية وللشــعب 
الســعودي الشــقيق بــدوام التطــور 

والنماء.
وجرى خالل االستقبال استعراض 
العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وسبل تعزيزها في املجاالت كافة مبا 
يخدم تطلعاتهما، باإلضافة إلى بحث 
مستجدات األحداث اإلقليمية والدولية 
واملوضوعات ذات االهتمام املشــترك. 
كما عقد صاحب الســمو األمير فيصل 
بن فرحان وزير اخلارجية السعودي 
مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
خارجية دولة قطر الشــيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني جلســة مباحثات 
رسمية. وجرى خالل جلسة املباحثات 
استعراض العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني وسبل تعزيزها وتطويرها في 
مختلف املجاالت، وأهمية تعزيز العمل 
العربي واخلليجي املشترك، ورفض كل 
ما يهدد أمن واستقرار املنطقة والعالم، 
باإلضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
املشترك، ومناقشة مستجداتها.  حضر 
جلسة املباحثات القائم بأعمال سفارة 

اململكة فــي دولة قطر علي بن ســعد 
القحطانــي، ومدير عــام مكتب وزير 
اخلارجية عبدالرحمن بن أركان الداود. 
وكان األمير فيصل بن فرحان بن عبداهللا 
قد وصــل أمس إلى العاصمة القطرية 

الدوحة في زيارة رسمية.
وبحســب ما جــاء بوكالــة األنباء 
الســعودية «واس»، كان في استقبال 
الوزير والوفد املرافق له مبطار الدوحة 
الدولــي نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني والقائم بأعمال 
سفارة اململكة لدى دولة قطر علي بن 
ســعد القحطاني وعدد من منســوبي 

السفارة.
إلى ذلك، عقد صاحب السمو امللكي 
األميــر محمد بن ســلمان في الرياض 
امس اجتماعا مع صاحب السمو امللكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس 

الوزراء في مملكة البحرين.
وجرى خالل االجتماع استعراض 
العالقات الوثيقة بني البلدين ومجاالت 
التعاون السعوديـ  البحريني في شتى 

اجلوانب لتحقيق مزيد من اإلجنازات 
الثنائية للبلدين الشقيقني.

كمــا تطرق االجتمــاع إلى عدد من 
املواضيع اخلليجية والعربية وتنسيق 

اجلهود املشتركة جتاهها.
وكذلك عقد األمير محمد بن سلمان 
في الريــاض أمس اجتماعــا مع امللك 
عبداهللا الثاني بن احلسني ملك اململكة 

األردنية الهاشمية.
وجرى خالل االجتماع استعراض 
العالقات األخوية بني البلدين وأوجه 
التعاون املشترك في مختلف املجاالت 
والفــرص الواعدة ملواصلــة تطويره 
مبا يخدم املصالح املشــتركة للبلدين 
والشــعبني الشــقيقني، كمــا مت خالل 
االجتماع بحث عدد من القضايا العربية 
واإلقليمية واجلهود املبذولة بشأنها.

حضــر االجتمــاع صاحب الســمو 
األميــر فيصل بن فرحــان بن عبداهللا 
وزير اخلارجية، ووزير الدولة عضو 
مجلــس الوزراء خالد العيســى، فيما 
حضــر االجتماع مــن اجلانب األردني 
صاحب الســمو امللكي األمير احلسني 

بن عبداهللا الثاني ولي العهد.

أنباء سوريةرسالة شفوية من خادم احلرمني إلى أمير قطر

وزارة الدفاع السورية تقدم تسهيالت
 للخدمة اإللزامية لألطباء

وكاالت: أعلنت «إدارة اخلدمات الطبية» 
التابعــة لــوزارة الدفــاع الســورية، عن 
تسهيالت الســتقطاب األطباء إلى اخلدمة 

العسكرية اإللزامية.
وبحسب القرار الصادر أمس عن مدير 
«إدارة اخلدمات الطبيــة»، اللواء الطبيب 
عمار منير سليمان، وموقع من نقابة أطباء 
دمشق، أن السنة األولى في اخلدمة اإللزامية 

معادلة لسنة االمتياز.
جاء في القرار أن الطبيب امللتحق يسلم 
شهادة االختصاص مباشرة، وتتعهد «إدارة 
اخلدمــات الطبية» بالتحــاق الطبيب في 
املشــفى أو املركــز الطبي الــذي يرغب به 

فور التحاقه.
ومن التسهيالت التي حملها القرار، إنهاء 
اخلدمة اإللزامية ومدتها سنة ونصف دون 
االحتفاظ بالطبيب امللتحق من اآلن فصاعدا.

وأفادت مصادر صحية سورية عن وجود 

نقص في الكوادر الطبية بشكل عام والقرار 
هدفه تغطية هذا النقص.

ومنذ عام توفي عشرات األطباء السوريني 
خالل عملهم في املشافي التي تستقبل مرضى 
ڤيروس «كورونا املستجد» وكان مؤسس 
موقع «سماعة حكيم» الطبيب محمد أكرم 
الشــرع، حتدث لصحيفة «البعث»، في ٢١ 
فبراير املاضي، عن دوافع الهجرة لألطباء 
الســوريني، وأبرزها الضغــوط الداخلية، 
وضغــط العمــل الكبير مقابــل أجر متدن 
وهو ٥٠ ألف ليرة للطبيب املقيم، ما يجعله 
عرضة الستغالل املشــافي اخلاصة، التي 
بدورها تستغل حاجته املادية، وتستنزف 
طاقاته اجلســدية والنفســية مقابل مبلغ 
زهيد. إضافة إلى ذلك ساعات العمل الطويلة، 
مــع عدد مناوبــات قد يصل إلى ســبع أو 
عشــرة مناوبات، في الشهر، غير معترف 

بها وغير مأجورة.

البيت األبيض يعبر عن قلقه من وتيرة الهجمات على السعودية

(واس) صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مستقبالً  صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين 
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بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

زبالتنا في ترعتكم
.. وكأننا اكتشفنا «فجأة» أننا نعانى أزمة فى التعامل 
مع «منظومة املخلفات» كلها، وضمنها «القمامة» املنزلية!
جتارب عديدة فاشلة، وشركة عاملية تأتى «فتنبهر» 
بحجم «زبالتنا» ونوعيتها اجليدة وتعد احلكومة مبنظومة 
متكاملة للجمع والتصنيف وإعادة االستخدام.. وفجأة 
تختفى وكأن شيئا لم يكن وتتركنا «منبهرين» بأكوام 
القمامة فى شوارع املدن اجلانبية وشوارع القرى الرئيسية 
ع وقد حتولت  حتى استفقنا على مشهد ترعة سقارة املروِّ
بني ليلة وضحاها من مجرى مياه «مبطن» باألســمنت 
يســر الناظرين، إلى بركة آسنة ترزح حتت كل أشكال 
وألــوان القمامة، وكانــت الصدمة والترويع، لينقســم 
الناس بني العن للبشــر ممن يلقون القمامة فى الترعة، 
وناقــد للحكومة التــي لم توفر لهــم منظومة محترمة 
جلمــع القمامة، فعاقب الناس احلكومــة بإلقاء زبالتهم 
فى «ترعتها»!!.. وفجأة طرح رئيس الوزراء فكرة إنشاء 

سور على جانبى الترع.
.. فهل «عمليًا» ميكن تنفيذ «مقترح» معالى رئيس 
الــوزراء د.مصطفى مدبولى بإنشــاء ســياج عبارة عن 
سور سلكي على حواف الترع.. إذا علمنا أن أطوال الترع 
واملصارف فى مصر احملروسة تتجاوز ٣٠ ألف كيلومتر، 
أى املطلوب إنشــاء سور سلكى بطول ٦٠ ألف كيلومتر 
ليحمــى جهتى الترعــة من زبالة العابثــني.. ومخلفات 
املخالفني؟!.. وهل هذا احلل موجود فى أى دولة أخرى؟.. 
وهل توقف الدولة مشروع تطهير وتبطني وتطوير الترع 
حتى جتد حال ناجعا يضمن عدم إلقاء املخلفات فيها؟!
لســت خبيرا بيئيا، وال باحثا فى املوارد املائية، وال 
ضليعا في األمن املائى، لكن اخلبراء يؤكدون أن املشروع 
العمــالق الذى بدأتــه الدولة لتبطني التــرع وتطويرها 
بتكلفــة ٦٠ مليــار جنيه من موازنــة الدولة والقروض 
واملنح اخلارجية ويحمل اسم «املشروع القومى لتأهيل 
الترع» هذا املشروع يوفر أكثر من ٥ مليارات متر مكعب 
من املياه وهو ضرورى للغاية لسد جزء من العجز املائي 

الذى ستواجهه مصر.
وال ميكن لهذا املشروع أن ينجح فى ظل فشل إدارة 
التعامل مع مشكلة القمامة بشكل خاص، واملخلفات بكل 

أنواعها بشكل عام.
وال شــك أن جناح هذا املشــروع أمر مهــم جدا على 

صعيدين:
أوال: املشروع هو جزء مهم من االستراتيجية احلالية 

لتطوير الريف املصرى.
ثانيــا: هو أحد احللول املهمــة ملواجهة الفقر املائى، 

وتوفير الهدر في مياه الرى الزراعى.
فكيف نواجه معضلة التخلص من املخلفات بعيدا عن 
املجارى املائية؟.. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية..

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

مصر: نهاية مارس.. آخر موعد لتقدمي إقرارات الضريبة العقارية
القاهرة - ناهد إمام

قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية املصرية أنور فوزي، 
إن نهايــة مارس اجلاري، آخر موعــد لتقدمي إقرارات الضريبة 
العقارية ممن ميتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، 
إلى أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى اجلمهورية أو عبر 
منصة (مصر الرقمية) باإلنترنت (https://digital.gov.eg) التي 
تتيح تقدمي إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات الســكنية 

إلكترونيا للمواطنني بصورة مبسطة.
وأضــاف فــوزي - في بيان - أن ذلك يأتي في إطار حرص 
د.محمد معيط وزير املالية على تيسير اخلدمات املقدمة للمواطنني، 
من خالل التوظيف األمثل للتكنولوجيا احلديثة ضمن املشروع 
االستراتيجي لرقمنة الدولة، مشيرا إلى أنه يتم توجيه جزء من 
حصيلــة الضريبة العقارية للمحافظات، لإلنفاق على التعليم 

والصحة ومشروعات تطوير وتنمية املناطق العشوائية.
وأشــار إلى أن الســكن اخلاص الذي تقل قيمته الســوقية 
عن مليوني جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم 
صاحبــه بطلب إعفاء على (منــوذج ٦) مرفق به بيان (الثروة 
العقارية على منوذج ٦ مكرر) يتضمن بيانا بكل الوحدات التي 
ميتلكهــا أو ينتفع بها على مســتوى اجلمهورية، موضحا أنه 
إذا بلغت القيمة الســوقية للوحدة العقارية (السكن اخلاص) 
مليونــي جنيه، تكون الضريبة العقارية املســتحقة عنها ١٢٠ 
جنيها فقط ســنويا، وإذا بلغت مليوني ونصف املليون جنيه 
تكــون الضريبة ٧٥٠ جنيهــا، وإذا بلغت ٣ ماليني جنيه تكون 

الضريبة ١٣٨٠ جنيها.
وأوضح أن السكن اخلاص الذي يقل صافي قيمته اإليجارية 
السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضا، 
بحيــث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء علــى (منوذج ٦) مرفق به 
(بيان الثروة العقارية على منوذج ٦ مكرر) يتضمن بيانا بكل 
الوحدات التي ميتلكها أو ينتفع بها على مســتوى اجلمهورية، 
الفتــا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار 
كليا أو جزئيا مبا يحول دون االنتفاع بالعقار كله أو جزء منه، 
وإذا أصبحت األرض املستقلة عن العقارات املبنية غير مستغلة، 
بحيــث يتقدم املكلــف بطلب جلهة ربط وحتصيــل الضريبة، 
على أن تفحص جلان احلصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع 

الضريبة من عدمه.
وأوضح أن اإلقرارات الضريبية عن العقارات املبنية، تتضمن 
تقدمي اإلقرارات عن كل العقارات املبنية وكذلك العقارات املستجدة 
واألجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي 
حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديالت غيرت في معاملها أو 
من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها اإليجارية، والعقارات 
واألراضي الفضاء املستقلة عنها التي زال عنها سبب اإلعفاء.

وقال إن ســداد الضريبة العقارية يتم سنويا على قسطني 
متســاويني األول من أول يناير حتى نهاية يونيو، والقســط 
الثاني من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، مشيرا 
إلــى أنــه كان من املقرر بنهاية ديســمبر املاضــي انتهاء فترة 
تقدمي اإلقرارات الضريبية للعقارات املبنية التي بدأت من أول 
يوليــو ٢٠٢٠ حتى نهاية ديســمبر املاضي، ولكن مت مدها إلى 
نهايــة مارس احلالي، حتى يتســنى ألصحاب الوحدات تقدمي 

اإلقرارات الضريبية.

السكن اخلاص األقل من ٢ مليون جنيه معفى.. وعلى صاحبه التقدم بطلب «اإلعفاء»

احلكومة املصرية: ال صحة للسماح للشركات اخلاصة 
بتوفير لقاحات «كورونا» للمواطنني

القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
املصري ما انتشر من أنباء بشأن السماح 
لعدد من الشركات اخلاصة بتوفير لقاحات 

ڤيروس «كورونا» للمواطنني.
وأوضح املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
- في بيان - أنه تواصل مع وزارة الصحة 
والسكان، والتي نفت تلك األنباء، مؤكدة 
أنه ال صحة للسماح ألي من الشركات 
اخلاصة بتوفير لقاحات ڤيروس كورونا 

للمواطنني.
وأوضحت الوزارة أنها اجلهة الوحيدة 
املنوط بها توفير وتطعيم املواطنني بلقاح 
ڤيروس كورونا، حسب األولويات، وفقا 
لتوصيات منظمة الصحة العاملية، مشيرة 
إلى أنه ميكن للراغبني في احلصول على 

اللقاح التسجيل على املوقع اإللكتروني 
الرسمي الذي أتاحته الوزارة عبر الرابط 
http://www.egcovac.mohp.gov.» التالي

eg»، ومبوجب التسجيل يتم حتديد األيام 
املخصصة للحصول على جرعة اللقاح، 
مهيبة باملواطنني عدم االنســياق وراء 
اتخاذ كل اإلجراءات  الشائعات، وسيتم 
القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير أو 
تطعيم املواطنني بلقاحات ڤيروس كورونا.

وتكون أولوية التطعيم بلقاح كورونا 
للفئات األكثر عرضه لإلصابة بالڤيروس، 
مثل األطقم الطبية، وأصحاب األمراض 
املزمنة وكبار الســن، حيث بدأت يوم 
اخلميس املوافــق ٤ مارس ٢٠٢١ حملة 
لتطعيم املواطنني من أصحاب األمراض 
املزمنة وكبار السن، باجلرعة األولى من 
لقاحــات ڤيروس كورونا، وذلك بعد أن 

مت تطعيــم األطقم الطبية وفرق الرعاية 
الصحية في املستشفيات بجميع محافظات 

اجلمهورية.
كما مت حتديد الفئات املســتحقة من 
أصحاب األمراض املزمنة لتشمل مرضى 
األورام والفشل الكلوي، واملواطنني الذين 
خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر 
مخية أو طرفية)، باإلضافة إلى عمليات 
زرع الكلى والكبــد، وذلك وفقا لقاعدة 
البيانات املتوافــرة لدى الوزارة ضمن 
مبادرة رئيس اجلمهورية للقضاء على 
قوائم االنتظار، وضمن قرارات العالج على 
نفقة الدولة واخلاضعني للتأمني الصحي، 
حيث يتم إرسال رسائل نصية لهذه الفئات، 
والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم 
ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم 

في احلصول على اللقاحات.

«إثنني الغضب» .. «عصيان وإضراب» وقائد اجليش: لن نسمح مبّس السلم األهلي

بيروت ـ عمر حبنجر

حتــول يــوم أمــس إلــى 
«يــوم الغضب» فــي برنامج 
اليومية لثوار  االحتجاجــات 
الناقمني على  «١٧ تشــرين»، 
الهوان املعيشــي والسياسي 
الذي آل اليه احلال في لبنان، 
وهو أيضا مطلع األسبوع الذي 
بدأ بـ«٨ آذار»، اليوم املعروف 
بيوم «شكرا لســورية» يوم 
التظاهرة احلاشدة التي نظمها 
حزب اهللا وحلفاؤه من وارثي 
الوصاية السورية املنسحبة 
عــام ٢٠٠٥، وبات عنوانا لهم 
كفريق سياسي لبناني مرتبط 
باحملورين السوري واإليراني، 
وينتهي هذا األسبوع بـ«١٤ آذار» 
الذي اعتمده رافضو الوصاية 
املوروثة والوارثة، من أحزاب 
وتيــارات وجماعات حراكية، 
كيوم يؤرخ لالنتفاضة الكبرى 

على الوصاية اإلقليمية.
االثنني ٨ مارس كان ايضا 
يــوم اعالن العصيــان املدني 
مــن قبل ثــوار منطقة جبيل 
واصحــاب الودائع املصرفية 
وثــوار البقاع، والــذي متيز 
الدوليــة  الطــرق  بإغــالق 
والفرعيــة من والى العاصمة 
بيروت باألتربة والشــاحنات 
الكبيــرة وبنــاء جــدران من 
حجــارة في منطقة طرابلس، 
فضــال عــن اطــارات املطاط 
املشتعلة، مضافا اليها مهاجمة 

حكوميــا، الرئيس املكلف 
ســعد احلريري يعــود اليوم 
الــى بيروت بعــد لقاء يعقده 
مع وزير اخلارجية الروسية 
سيرغي الڤروڤ، على هامش 
زيــارة يقوم بهــا األخير الى 

اخلليج وتستمر ثالثة أيام.
أما رئيس حكومة تصريف 
األعمال حسان دياب فمنذ ان 
ح باالعتكاف وهو يتعرض  لوَّ
للضغوط من داخل احلكومة 
ومــن خارجهــا لتفعيل عمل 

مجلس الوزراء املستقيل.
ديــاب  مشــاركة  لكــن 
باالجتماع املالي والعسكري، 
الــذي ترأســه امــس رئيــس 
اجلمهوريــة العمــاد ميشــال 

واملستجد على هذا الصعيد 
كان طلــب رئيس اجلمهورية 
ميشــال عون، بوصفه القائد 
األعلى للقوات املســلحة، من 
املؤسسات العسكرية واألمنية 
فتــح الطــرق التــي يقفلهــا 

احملتجون في أي مكان.
وأكــد رئيــس اجلمهورية 
خالل االجتمــاع أن األوضاع 
حتتاج الى معاجلة ســريعة 
ألننــا نشــهد ارتفاعــا غيــر 
مبرر في سعر صرف الدوالر 
بالتزامن مع شــائعات هدفها 
ضرب العملة الوطنية وزعزعة 

االستقرار.
وشــدد علــى عــدم جواز 
استمرار هذا الفلتان الذي يضر 

تخريبي منظم يهدف الى ضرب 
االستقرار.

وقد قرر االجتماع تكليف 
االجهزة االمنية ضبط مخالفي 
احكام قانون النقد والتسليف 
وقانون تنظيم مهنة الصرافة 
والذين ميارســون املضاربة، 
وكذلك تكليف االجهزة االمنية 
اقفــال املنصــات  اســتكمال 
واملجموعات االلكترونية غير 
الشــرعية احمللية التي حتدد 
اسعار الدوالر االميركي جتاه 
الليرة اللبنانيــة، ثم تكليف 
الــوزارات املعنيــة واالجهزة 
االمنية ضبط استعمال العملة 
االجنبيــة إال لغايات قطاعية 
جتارية او صناعية او صحية 
وتأمني املتطلبات االساســية 

للمواطنني.
وأكد على ضرورة وأهمية 
إعداد وإقرار مشروع القانون 
.capital control املعروف بالـ

وطالب االجتماع االجهزة 
االمنيــة والعســكرية عــدم 
الســماح بإقفال الطرقات مع 
األخذ في االعتبار احملافظة على 
سالمة املواطنني واملتظاهرين.

وعقب اجتماع بعبدا، أشار 
قائــد  اجليش   العماد جوزيف 
عون  إلى أن «البلد كله يعاني 
بســبب  الوضــع االقتصادي  
وكما أن الشــعب جاع، كذلك 
العســكري يعاني»، متوجها 
للمسؤولني بالسؤال «إلى أين 
نحن ذاهبون؟ ماذا تنوون أن 

عون بحضور عدد من الوزراء 
وقادة األجهزة األمنية ومدعي 
عام التمييــز وحاكم مصرف 
لبنان وعدد من املسؤولني في 
القطاعني املصرفي والصيرفي 
أمس، أعطى انطباعات مختلفة 
عما تضمنه تصريحه األخير، 
امنا على الرغــم من ذلك فإن 
ملتابعــة تتحــدث  ا املصــادر 
لـ«األنبــاء» عــن مشــاورات 
الرئاســي  الفريــق  ا  ـ يجريهـ
حول امكانية تشكيل حكومة 
عســكرية مؤقتة او انتقالية 
لتســيير دفــة األمــور، وقــد 
يكون هذا مــن قبيل الضغط 
على الرئيس املكلف لتسريع 
تشكيل احلكومة او االعتذار.

مبعيشة الناس، داعيا األجهزة 
األمنية واالدارات املختصة الى 
القيام بواجباتها في هذا املجال.

وتناول عون الوضع األمني 
في البــالد، فقال انــه اذا كان 
من حق املواطنني التعبير عن 
آرائهم بالتظاهر، اال أن اقفال 
الطرقات هو اعتداء على حق 
املواطنني بالتنقل والذهاب الى 
أعمالهم، الســيما بعد أسابيع 
من االقفال العام ملواجهة وباء 
كورونا. وقال الرئيس انه على 
األجهزة األمنية والعسكرية أن 
تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق 
القوانني دون تردد، خصوصا 
أن األمــر بــات يتجاوز مجرد 
التعبيــر عن الــرأي الى عمل 

تفعلوا؟».
وخالل اجتماعه مع أركان 
القيادة وقادة الوحدات الكبرى 
واألفواج املستقلة في اليرزة، 
أوضــح عــون أن «الوضــع 
السياسي املأزوم انعكس على 
جميــع الصعد»، وفقد «راتب 

العسكري قيمته».
كمــا أكــد أن «مــا يحكــى 
عــن حاالت فــرار في اجليش 
بســبب الوضــع االقتصادي 
ليــس صحيحــا»، معتبرا أن 
«املؤسســة العســكرية هــي 
الضمانة األكيدة ملســتقبلهم 
ومستقبل عائالتهم»، وتساءل 
«بدكــن جيــش يضــل واقف 
علــى إجريــه أو أل؟ فكل عام 
يتم تخفيض  موازنة  اجليش 
أكثر، األمر الذي يؤثر ســلبا 

على معنويات العسكريني».
وحذر مــن أن «متــد اليد 
على حقوقنا، فنحن دمنا فداء 
للوطن، لكــن حقوقنا واجب 
على الدولة جتاهنا »، وأكد على 
حرية التعبير الســلمي التي 
يرعاها الدســتور، لكنه حذر 
من «التعدي على األمالك العامة 
واخلاصة ولن نسمح بأي مس 

باالستقرار والسلم األهلي».
ونــدد مبــا يتعــرض لــه 
اجليش من «حمالت إعالمية 
وسياســية تهدف إلى جعله 
مطواعــا»، مشــددا علــى أن 
«هذا لن يحدث أبدا، فاجليش 

مؤسسة لها خصوصيتها»

مصادر لـ«األنباء»: الفريق الرئاسي يُلمح إلى حكومة عسكرية مؤقتة.. واحلريري يعود اليوم من اإلمارات بعد لقاء الڤروڤ

محتجون خالل نصب خيم وقطع أوتوستراد جل الديبأحد احملتجني خالل محاولته إحراق نفسهمحتجون خالل قطع الطريق في وسط بيروت باالطارات املشتعلة حتت عنوان إثنني الغضب

(محمود الطويل) عناصر من اجليش اللبناني خالل محاولتهم فتح طريق في بيروت 

املتاجر الكبــرى، التي تخفي 
السلع الضرورية املدعومة من 
الدولة لتهريبها الى سورية، 
او لبيعها وفق ســعر صرف 
الدوالر، الذي يســجل في كل 
نهار رقما قياسيا جديدا على 

حساب الليرة اللبنانية.
في تقدير املصادر السياسية 
املتابعة ان لبنان ذاهب باجتاه 
االضراب العام الشامل، الذي 
أنهى والية الرئيس االستقاللي 
االول بشــارة اخلــوري عــام 
١٩٥٢ حتت عامل النقمة على 
فساد شقيقه سليم الذي لقب 
بـ«السلطان سليم» اضافة الى 

املتغيرات االقليمية آنذاك.
وحتظى التحركات الشعبية 
املراجع  املتصاعدة مبباركــة 
الدينية املسيحية خصوصا، 
املاروني بشــارة  فالبطريرك 
الراعي اضاف الــى الزمة «ال 
التــي كررهــا في  تســكتوا» 
بيانه الشهير ١٧ مرة، اضاف 
فــي عظــة أول مــن أمس في 
بكركي تساؤله بالقول «كيف 
ال يثور هذا الشعب على هذه 
الســلطة الفاشــلة؟ فخير ان 
ينفجر الشعب ويبقى الوطن 
مــن ان ينفجــر الوطــن وال 
يبقى الشعب»، في حني حذر 
متروبوليــت بيــروت للروم 
األرثوذكــس املطــران إلياس 
عــودة السياســيني من ثورة 
اجلياع، وقال «الويل لكم أيها 

املسؤولون».

ملشاهدة الڤيديو
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وأخيرا.. سجل القادسية وخرج متعادال 
مــع الكويت ١-١ بعدمــا أضاع كل فرصه 
في املواجهة التــي جمعتهما أمس ضمن 
 stc منافســات اجلولة الســابعة لــدوري
«املمتــاز»، وبهذه النتيجة عاد «األصفر» 
للصدارة بـــ ١٤ نقطة بفارق األهداف عن 
العربي في حني أصبح لـ «األبيض» ١١ نقطة.
لعــب القادســية وســجل الكويت في 
الشــوط األول، ولــو وجد القادســية من 
ينهي فرصه بنجــاح خلرج بهدفني لكنه 
لم يحسن سيطرته على مجريات اللعب 
واكتفــى بتناقل الكــرة وإضاعة الفرص 
املتاحة للتسجيل، في حني سجل الكويت 
مــن الفرصة الوحيــدة املبكرة، مؤكدا أن 
الكرة «أهداف» وليست استعراضا، وجاء 
هدفه عن طريق يوسف ناصر الذي تابع 
الكرة املرتدة من خالد الرشيدي وأعادها 

للمرمــى فــي الدقيقــة ٥. وال يالم مدرب 
القادسية بابلو فرانكو فيما أهدره فريقه 
من فرص بعدما دفع بالتشكيلة املناسبة 
أمام خصمه العنيد، وقدم عيد الرشيدي 
وعدي الصيفي للهجــوم وخلفهما أحمد 
الظفيري وفهد األنصاري وسلطان العنزي 
ورضا هانــي، وتعرض األخير لإلصابة، 
فلعب مكانه سيف احلشان (٢٥)، أي أصبح 
«األصفر» مكتمل الصفوف للهجوم، وهذا 
ما حدث، فكانت السيطرة قدساوية، وتألق 
عيد الرشــيدي في اجلهة اليمنى وراوغ 
ومرر وسدد، لكن لم يصب الهدف وضاعت 
منه فرصة ثمينة (١١) وفرصتني أخريني 
محققتني لعدي الصيفي لم يحسن التصرف 
فيهما(١٣ و٢٣)، فيما لعب مدرب الكويت 
غونزاليس بتشكيلة شهدت عودة املدافع 
رامي بدوي وتواجد جمعة سعيد واحمد 
عكايشي في دكة االحتياط، وقدم فيصل 
زايد ويوسف ناصر في الهجوم واحتاط 

العبو األبيــض لواجباتهم الدفاعية اكثر 
من الهجوم.

وفي الشوط الثاني وقف القائم مانعا 
لتعديل النتيجة بعدما رد تسديدة عدي 
الصيفي القوية وارتدت للحشان وسددها 
ضعيفة (٥٤)، ودفع مدرب الكويت مبهاجمه 
العكايشــي بدال من يوسف ناصر املرهق 
(٥٥)، وواصل «األصفر» هجماته مشكال 
خطورة على مرمى خصمه عبر األطراف 
بتقدم الظهيرين تراشي وراشد الدوسري 
وسط تراجع غير مبرر من األبيض وضاعت 
فرصة اخرى لعدي الصيفي (٦٦)، وتدخل 
سيف احلشان وسجل هدف التعادل بعد 
عناء وبعد متريرة متقنة من البديل بدر 

املطوع (٨٥).
أدار املباراة احلكم يوسف نصار وجلأ 
لتقنية الڤار في حالة واحدة بني سيسوكو 
واحمد الظفيري وأشار إلى عدم وجود ركلة 

جزاء، فيما جاءت بقية قراراته سليمة.

كاظمة يستعيد 
عتيق وفرج

عبدالعزيز جاسم

الفريق األول لكرة  استعاد 
القدم بنادي كاظمة خدمات مدافعه 
علي عتيق، الذي من املقرر أن 
اليوم أمام  يشارك في مواجهة 
السابعة من  الشــباب باجلولة 
الدوري املمتاز بعد انتهاء فترة 
عقوبتــه من جلنــة االنضباط 
والبالغة ٤ مباريات، كما سيعود 
ناصر فرج إلى املشــاركة بعد 
تعافيه من اإلصابة التي حرمته 

من املشاركة مؤخرا.
وينتظر اجلهاز الفني بقيادة 
االسباني روبيرتو بيانكي الضوء 
األخضر خالل اليومني املقبلني 
من أجل مشاركة املهاجم الليبي 
اكرم الروي الذي تعرض لإلصابة 

في التدريبات.

املال: جميع الفرق بحاجة لـ «عدم تعرض»
يحيى حميدان

قرر مجلس إدارة نادي 
خيطان تغيير مسمى محمد 
املال من نائب رئيس جهاز 
الكــرة إلــى رئيــس بصفة 
رســمية عبــر تعميــم مت 

إصداره أول من امس.
وشــكر املال فــي حديث 
خاص مع «األنبــاء» إدارة 
النــادي علــى هــذه الثقة، 
متمنيا أن يكون عند حسن 

الظن.
وعــن لقــاء «األحمــر 
واألسود» اليوم أمام النصر 
ضمن اجلولة السابعة من 
دوري «stc» املمتاز، قال إنه 
يأمل أن تكون هذه املواجهة 
بداية انطالقة الفريق نحو 
حتقيق النتائج املرجوة بعد 
حصد نقطتني فقط من أصل 

١٨ نقطة في اجلوالت الست 
املاضية.

وبــني املــال أن خيطان 
ســيفتقد جهود وليد فالح 
عقــب إصابتــه فــي اللقاء 
القادســية  أمــام  املاضــي 
وحاجتــه لالبتعــاد ملدة ٣ 
أشهر بعد معاناته من قطع 
فــي ٣ أربطــة، فيما يغيب 

أيضا أحمــد عادل لظروف 
زواجــه، وفيصــل ســعيد 
التأهيل  اللتزامه مبرحلــة 

حاليا.
وأشــار إلى أن جهوزية 
العنــزي وأحمــد  فيصــل 
عبدالغفــور اقتربــت مــن 
مرحلــة  الــى  الوصــول 
متقدمــة، رغــم مشــاركة 
األول في املبــاراة املاضية 

أمام «األصفر».
وزارة  املــال  وطالــب 
الداخلية واللجنة الثالثية 
النشــاط  املســؤولة عــن 
الرياضــي بضــرورة منح 
الفــرق والالعبني  أعضــاء 
هويات عدم التعرض حتى 
يتسنى لهم التدرب بصفة 
طبيعيــة وتفــادي ضيــق 
الوقت احلاصل حاليا بسبب 

احلظر اجلزئي.

النصر ملواصلة مشواره على حساب خيطان
ناصر العنزي

تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات 
اجلولة الســابعة لدوري stc للدرجة 
املمتازة، جتمع األولى النصر بنقاطه 
الـــ١٣ مــع خيطــان متذيــل الترتيب 
بنقطتني على ملعب علي صباح السالم، 
وفي املباراة االخرى يحل كاظمة برصيد 
٨ نقاط ضيفا على الشباب قبل األخير 

على ملعبه مبدينة األحمدي.
ويدخل النصر مباراة اليوم وهو 
األقرب للفوز عطفا على نتائج الفريقني 
في اجلوالت املاضية وال يعني هذا ان 
الفوز مضمون حتى لو كان خصمه في 
املركز األخير، ولم يبتعد العنابي عن 
املراكز الثالثة األولى طوال اجلوالت 
الســابقة بفضــل جتانــس العبيــه 
وتفاهمهــم إلــى جانب قيــادة جيدة 

ملدربه أحمد عبدالكرمي الذي أحســن 
في مهامه حتى اآلن، ومن املتوقع أن 
يغيب حارسه خليفة رحيل عن مباراة 

اليوم لإلصابة.
أمــا خيطان فيبحــث عن حتقيق 
فوز أول له في املسابقة بعدما خسر 
أربع مباريات وتعادل في اثنتني وبات 
مهددا بالهبوط إذا استمرت خسائره.

وفي مباراة كاظمة والشباب سيكون 
التنافس شديدا خلطف النقاط الثالث، 
فاالول يريد التقــدم اكثر في ترتيبه 
والثانــي يريد الهــروب من املؤخرة، 
والبرتقالي حقق فــوزا عريضا على 

الفحيحيــل برباعية أعــادت للفريق 
متاســكه بعد بدايــة متواضعة تأخر 
فيها كثيرا في الترتيب، ولكن مع عودة 
الالعبني املصابني حتسن حال الفريق 
فيمــا يغيب عنه اليــوم الليبي أكرم 
الزوي بســبب اإلصابــة. من جانبه، 
فإن الشباب اكثر املتضررين من غياب 
بعــض العبيه األساســيني وجاء في 
املركر التاســع وخسر آخر مبارياته 
مــن الكويت «١-٤» ممــا أخره كثيرا 
في ترتيبــه لذلك يحتــاج اليوم إلى 
فوز معنــوي على ملعبه يعيد الثقة 

لنفوس العبيه.

كاظمة في ضيافة الشباب باجلولة السابعة من دوري stc املمتاز

بوسكندر: ننتظر حًال ألزمة 
احلظر على الرياضيني

يعقوب العوضي

أكد أمني سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر أن الصعوبات 
التي تواجهها الرياضة الكويتية في األوضاع العادية ال تخدمها 
نهائيا من حيث اإلعداد البدني والنفسي، مشيرا إلى أن احلظر 
املفــروض لم يقدم الكثير للرياضيني، حيث إن أكثر من لعبة 
جماعيــة وفردية تقع حتت طائلة ضغط الوقت ومن األحرى 
أن يتــم تغيير مواعيد احلظر أو حتى االســتعانة بالتفرغات 
الرياضية حلل األزمة احلالية الرتباطات الالعبني في ظروف 
العمــل وغيرها والتي تنتهي في ٢:٠٠ ظهرا بينما يجب علينا 
تغييــر موعــد التدريبات ليكون في نفــس التوقيت لتطبيق 

احلظر الصحي بالصورة السليمة واملطلوبة.
وقال بوســكندر في تصريح خاص لـــ «األنباء»: «بدورنا 
كإداريني نقدم كل ما ميكننا في سبيل جناح األلعاب الرياضية 
املختلفــة في النادي مبا يخدم مصلحة الرياضة، وفي الوقت 
احلالي تعاني األلعاب اجلماعية ومنها الطائرة واليد والسلة 
وقدم الصاالت وغيرها من ضيق الوقت، وعلينا أن نعترف بأن 
الالعب ليس آلة، فبعد أوقات العمل يحتاج الالعبون للراحة 
على األقل ملدة ساعة أو ساعتني ليستعيد نشاطه وحيويته».

وعن احللول املقترحة في هذا اجلانب، قال بوسكندر: «يوجد 
العديد من احللول كأن يســتثنى الالعبني من احلظر الصحي 
ويسمح لألندية بفتح أبوابها كما ميكن أن يتغير توقيت احلظر 
بحيث يبدأ في ٩:٠٠ مساء وينتهي اخلامسة صباحا أو اعتماد 
التفرغات الرياضية لالعبــني ولكن يجب علينا عدم الضغط 

على الرياضة الكويتية مبختلف األلعاب».
وأضــاف: «نتطلع إلى اللجنة الثالثية إلعادة الرياضة الى 
الوضــع الطبيعي في ظل الظروف الصحيــة ونأمل أن ميلك 
املســؤولون اتخاذ القرار املناسب والصحيح ملا فيه مصلحة 

الرياضة وصحة منتسبيها والشعب الكويتي قاطبة».

يوسف بوسكندر

االحتراف اجلزئي يشمل ١١٥٥ العبة
في ٢١ رياضة بحلول ٢٠٢٤

هادي العنزي

كشف كل من نائب املدير العام في 
الهيئــة العامة للرياضة د.صقر املال 
ورئيس جلنة رياضة املرأة في اللجنة 
األوملبية الكويتية فاطمة حيات، عن 
البنود الرئيسة للخطة اإلستراتيجية 
لتطوير رياضــة املرأة خالل الفترة 
مــن ٢٠١٩-٢٠٢٤، وذلــك في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد صباح أمس في 
مســرح الهيئة العامة للرياضة، مبا 
يضمن معه الدفع إلحداث نقلة نوعية 
جلميع الرياضات النســائية، وعبر 
تطوير منهجــي مدروس للمنظومة 
الرياضية النسائية يتناول القيادات، 
والالعبات، واإلداريات، واحلكمات، 
واملنشآت الرياضية، وكذلك اللوائح 
والقوانني املنظمة والدعم املالي لألندية 
الشــاملة واملتخصصة واالحتادات 
على حد ســواء. ويشــمل أحد بنود 
االســتراتيجية التــدرج في تطبيق 
االحتــراف اجلزئــي لالعبات بحيث 
يصــل إلى العــدد اإلجمالي لالعبات 
إلى ١١٥٥ من خالل ٢١ رياضة بحلول 

عبر التنســيق مع اللجنة األوملبية 
الدولية، وتوســيع قاعدة املشاركة 
لرياضــة املرأة، كما ســيتم تطبيق 
االحتــراف اجلزئــي لالعبــات وفقا 
لنظم االحتادات الرياضية، وشــكر 
املــال جميع الرياضيات الالتي قدمن 

ويقدمن جهودا مخلصة للتطوير.
مــن جانبهــا، أكــدت حيــات أن 
إستراتيجية التطوير تشمل جميع 
أوجه الرياضة النسائية وجاءت بعد 
عمل متواصل ألكثر من عام بالتعاون 
بني اللجنة األوملبية برئاسة الشيخ 
فهد الناصر والهيئة العامة للرياضة 
بقيــادة حمــود فليطــح، مضيفــة: 
«ســتتضمن اخلطــة أهدافا قصيرة 
املــدى، وأخرى طويلــة املدى، ومما 
تشمله زيادة الدعم لالعبة واالحتادات 
الوطنية، وكذلك جتهيز جميع املنشآت 
الرياضية الستقبال الالعبات، ونأمل 
عبــر تطبيق هذه اخلطة أن ننصف 
الالعبة الكويتية، ونعطيها الفرصة 
بالتساوي مع أخيها الالعب في احملافل 
الدولية، واملنافســة على املســتوى 

احمللي أيضا».

املال وحيات أعلنا إطالق اخلطة اإلستراتيجية لتطوير رياضة املرأة تزامناً مع يوم املرأة العاملي

(زين عالم) د.صقر املال وفاطمة حيات خالل املؤمتر الصحافي 

٢٠٢٤، عوضا عن ٢٤ العبة في موسم 
.٢٠١٩-٢٠٢٠

وفي هذا الصدد، قال املال إن اإلعالن 
عــن خطة تطوير رياضة املرأة جاء 
متزامنا مع يوم املرأة العاملي، مضيفا: 
«رياضة املرأة قبل ٢٠١٩ كانت صفرية 
املشــاركات احمللية، واليوم نشــهد 
٩ مســابقات متنوعة فــي رياضات 
مختلفــة، كمــا لم تكن هنــاك جلان 
رياضية للمرأة في االحتادات، فيما 
نشهد اليوم تواجد اللجان اخلاصة 
برياضة املــرأة في جميع االحتادات 
الفرديــة واجلماعيــة، باإلضافة إلى 
تواجدهــا عضوا في مجلــس إدارة 
اللجنــة األوملبيــة واحتــاد الكــرة، 
وسيكون لها دور فاعل في عضوية 

االحتادات مستقبال.
وأشار املال إلى أنه مع نهاية اخلطة 
االستراتيجية لتطوير رياضة املرأة 
في ٢٠٢٤ سنجد هناك العبات  تطورن 
فنيا وبدينا من خالل برنامج «البطل 
األوملبي»، ومدربــات وحكمات عبر 
برامج تدريبية محلية ودولية مكثفة، 
باإلضافة إلى إعداد قيادات نســائية 

مربط احلمد يحصد جائزة 
املزرعة الرائدة ببطولة الكويت 

الثامنة جلمال اخليول 
انتهت بطولــة الكويت 
الثامنــة جلمــال اخليــول 
العربية األصيلة التي أقيمت 
في الكويت من ٤ - ٦ مارس 
اجلاري بتتويج مربط احلمد 
ملالكه الشــيخ حمد اخلالد 
املالك الصباح بعدة جوائز 
من أبرزها وأهمها حصوله 
على جائزة املزرعة الرائدة 
في ٢٠٢١ وهي اجلائزة التي 
حصل عليها املربط للعام 
الثاني علــى التوالي، علما 
ان مربط احلمد حصل أيضا 

علــى جوائز الذهب فــي األمهار واملهــرات وأعلى درجة 
«سكور». وأعرب مالك مربط احلمد الشيخ حمد اخلالد عن 
سعادته باجلوائز وحصوله على املزرعة الرائدة للسنة 
الثانية على التوالي، خصوصا ان هذه البطولة مخصصة 
لإلنتاج احمللي وهو إجناز يسجل عاليا في فخامة وقوة 
اإلنتاج، كما هنأ اجلميع بنجاح البطولة وتنظيمها رغم 
أزمة كورونا والذي كان أكثر من رائع باإلضافة الى متيز 
البطولة عن غيرها بوجود طاقم حتكيمي كويتي محلي 
نظرا للوضع الصحي الذي متر به البالد والعالم، ومؤكدا 
أن إقامة مثل تلك البطوالت في األوضاع الصحية الراهنة 
بعد توقف دام أكثر من عام أعادت للجميع السعادة واحلياة 
من جديد وساهمت كثيرا في جتاوز األزمة والقدرة على 

التعايش مع الوضع الراهن.

الشيخ حمد اخلالد

محمد املال

التوقيتامللعبالفريقان
٤:٠٠علي صباح السالمالنصر ـ خيطان
٦:٠٥الشبابالشباب ـ كاظمة

ملشاهدة الڤيديو

«األوملبي» يتوجه إلى البحرين ٢٠ اجلاري بـ٢٣ العبًا
مبارك اخلالدي

من املقرر ان يتوجه وفد منتخبنا 
األوملبي الى البحرين ٢٠ اجلاري بقائمة 
مكونة مــن ٢٣ العبا وذلك خلوض 
مباراتني وديتني يومي ٢٢ و٢٤ اجلاري 

مع نظيره البحريني وذلك في اطار 
استعدادات االزرق االوملبي خلوض 
االســتحقاقات املقبلــة. وفي وقت 
سابق، طلب احتاد الكرة من نظيره 
البحريني خــوض مباراتني وديتني 
في املنامة متزامنتني مع أيام الـ«فيفا 

البرنامج اإلعدادي  إطار  داي» وفي 
للمنتخب الذي يقوده املدرب االسباني 
كارلوس غونزاليس ويساعده الوطني 
محمد العزب، وكان االحتاد البحريني 
قد أعلن عبر موقعة الرسمي أول من 

أمس عن موعد املباراتني.

القادسية «األفضل» يتعادل مع الكويت

إدانة رئيس ناٍد وأمني سر 
بتهمة التزوير في محضر اجتماع

عبدالكرمي أحمد

قضت  محكمة اجلنايات أمس بإدانة رئيس أحد األندية 
الرياضية وأمني الســر عن تهمة التزوير مبحضر أحد 
اجتماعات النادي، كما قضت بحبس املتهمني ملدة ســنة 
مع الشــغل وكفالة بـ ١٠٠٠ دينار لوقف النفاذ، على أن 

يلتزما بحسن السير والسلوك.
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سيميوني يتحسر على التعادل.. وزيدان: سنقاتل حتى النهاية
حتســر دييغوســيميوني، مدرب 
أتلتيكو مدريد، على إهدار فريقه العديد 
من الفرص في التعادل (١-١) أمام ريال 

مدريد، في قمة الدوري اإلسباني.
وقال ســيميوني: «ســيطرنا على 
األمور في معظم فترات املباراة، وكنا 
األفضل دفاعيا والحت لنا الفرص حلسم 
النتيجــة، لكننا لم نســتفد منها أمام 
منافس عظيم جنح في إدراك التعادل».
وزاد: «ال أرغــب فــي املبالغــة في 
االستنتاجات. حتدوني مشاعر إيجابية 
حاليا. سيكون األمر صعبا للغاية على 
اجلميع من اآلن وحتى نهاية املوسم».
وختم: «اعتقد الناس أننا سنفوز 
باللقب بفارق ٢٠ نقطة، لكننا نعرف 
مدى صعوبة املنافســة في كل مباراة 

بالدوري».
مــن جهته، أثنــى الفرنســي زين 

الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، 
علــى أداء فريقه، وقــال زيدان، خالل 
تصريحات نقلتهــا صحيفة «ماركا» 
اإلسبانية: «جدال ركلة اجلزاء؟ كالعادة 
لن أتدخل، ونعلــم أن التحكيم مهمة 

صعبة، وعلينا احترام القرار».
وأضاف: «نعلم أن األمر معقد على 
أي حال، والقرار بيد احلكم، والالعبون 
قالوا إن الكرة ملســت يد فيليبي، لكن 

احلكم رفض احتساب العقوبة».
وتابــع: «تقنية الڤيديو؟ ال شــيء 
يدور في رأســي، وما أقوله لن يغير 

أي شيء».
وواصل: «برشلونة في الوصافة؟ 
هدفنا في االستمرار في الصراع، ونعلم 
أنه مازال هناك الكثير متبق وسنقاتل 
حتى النهاية، وميكن أن تتغير األمور 
دائما، ونعلم كيف ميكننا التحسن».

ديوكوفيتش أفضل العب 
في تاريخ تصنيف التنس

بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش «املصنف األول التاريخي» 
لرابطة الالعبني محترفي التنس بعدما أمضى أسبوعه الـ٣١١ 
على رأس التصنيف العاملي. وجنح ديوكوفيتش البالغ من 
العمــر ٣٣ عاما والذي ميلك ١٢٠٣٠ نقطة، في حتطيم الرقم 
القياسي الذي كان ميله السويسري روجيه فيدرر وهو ٣١٠ 
أسابيع. وتراجع فيدرر البالغ من العمر ٤٠ عاما والعائد هذا 
األسبوع الى املالعب للمشاركة في دورة الدوحة بعد غياب 
١٣ شهرا بسبب اإلصابة، الى املركز السادس برصيد ٦٦٣٠ 
نقطة، حيث تخطاه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي 
بلغ دور الـ ٤ لدورة روتردام الهولندية قبل ان يخسر أمام 
الروسي أندري روبليف املتوج باللقب. ويتفوق ديوكوفيتش 
على مطارده املباشر اإلسباني رافايل نادال الذي سيتراجع 
الــى املركز الثالث األســبوع املقبل لصالح الروســي اآلخر 
دانييل مدڤيديڤ. وعززت التشيكية بترا كفيتوفا موقعها 
فــي املركز العاشــر على صدارة تصنيــف رابطة الالعبات 
احملترفــات الصادر، وذلك عقب تتويجها بلقب بطلة دورة 

قطر املفتوحة.

البورتا بعد ترؤسه برشلونة: سأقنع ميسي بالبقاء
استعاد الرئيس املنتخب لنادي برشلونة 
اإلسباني جوان البورتا منصبا تركه قبل 
١١ عاما، عندما قاد احملامي ورجل السياسة 
إعادة اإلعمار األخيرة في النادي الكاتالوني.
ال شــيء جديدا بالنســبة لالبورتا: 
الشخص الذي اكتسح االنتخابات التاريخية 
في سياق متوتر، بعد استقالة سلفه جوزيب 
ماريا بارتوميو في أكتوبر املاضي، كان 
رئيسا لبرشلونة بني ٢٠٠٣ و٢٠١٠ ومهندس 
التشكيلة الرائعة في حقبة املدرب السابق 

جوزيب غوارديوال.
وقال البورتا بعد انتخابه األخير «ليو 

يحب برشلونة ويعرف أننا عائلة كبيرة. 
آمل أن يساعدنا ذلك على اقناعه بالبقاء»، 
علما أن «البعوضة» واجه ادارة بارتوميو 
الســابقة التي منعته املوسم املاضي من 
الرحيل فارضة بندا جزائيا خياليا ملنحه 

حق االنتقال.
وعن املدرب احلالي الهولندي رونالد 
كومان، قال البورتا الذي اشارت تقارير 
الى انه يريد جلب ميــكل أرتيتا مدرب 
ارسنال ان كومان مدافع الفريق السابق 
والذي ينتهي عقده في ٢٠٢٢ «يستحق 

االحترام».

تفوق البورتا في انتخابات االحد بنسبة 
٥٤٫٢٨٪ (٣٠،١٨٤ صوتا)، أمام فيكتور فونت 
احلاصل علــى ٢٩٫٩٩٪ (١٦٫٦٧٩ صوتا) 
وتوني فريشا مع ٨،٥٨٪ (٤٫٧٦٩ صوتا).

وسيكون امللف الرياضي بالغ الصعوبة 
أمام البورتا، إذ لم يحقق برشــلونة أي 
لقب منذ أبريل ٢٠١٩، ويواجه اخلروج من 
الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا 
بعد سقوطه على ارضه امام باريس سان 
جرمان الفرنسي ١-٤، قبل مباراة االياب 
االسبوع املقبل على ملعب بارك دي برانس 

في العاصمة الفرنسية.

نادي هواة ُيخرج مرسيليا
من كأس فرنسا

تأهل ليل متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الى الدور 
ثمن النهائي ملســابقة الكأس احمللية بفــوزه على مضيفه 
غازيليك أجاكسيو من الدرجة الرابعة ٣-١ في دور الـ ٣٢.

وحافظ ليل على آماله بتحقيق ثنائية الدوري والكأس 
احملليــني للمرة االولــى منذ أن حقق هــذا اإلجناز عام 
٢٠١١، علمــا أنه يتصدر الدوري بفارق نقطتني عن 
حامل اللقب باريس سان جرمان (٦٢ مقابل ٦٠).

وفي مفاجأة مدوية خسر مرسيليا أمام فريق 
كاني - أون - روســيلون للهــواة (الدرجة 
الرابعــة) من الدرجة الرابعة، بنتيجة ١-٢. 
وســجل هدفي الفائز جيرميي بوستيرارو 
(٢١) ويوهان باي (٧١)، وللخاسر الپولندي 
أركاديــوش ميليتــش (٤٣). وأقصى ريد 
ســتار من الدرجة الوطنيــة حامل اللقب 
خمس مرات منافســه لنس ٣-٢، بعدما 
سجل مرتني في الدقائق السبع األخيرة.

صحف إجنلترا بني إخراس السيتي.. وآالم كلوب

الرقم القياسي ألكثر الالعبني 
صناعة لألهداف لبعضهما 
في موسم واحد، والذي كان 
ميلكه آالن شيرر وكريس 
سوتون بـ ١٣ هدفا رفقة 
بالكبــرن فــي موســم 

.(١٩٩٤- ١٩٩٥)
أول  كــني  وبــات 
العــب مــن توتنهــام 
يسجل هدفني ويصنع 

مثلهما في مباراة واحدة 
من الــدوري، منــذ يورغن 

كلينسمان في مايو ١٩٩٨، عندما سجل 
٤ أهداف وصنع هدفني أمام وميبلدون.

وأمت: «مان سيتي يبتعد عنا كثيرا وال ميكن 
التفكير في أي شــيء ســوى التأكد من الفوز 
باملباريات، وأن نكون أفضل من العام املاضي. 
قبل املباراة تواجدنا في املركز الثالث، وأردنا 

التقدم في جدول الترتيب».
إلــى ذلك، تألــق جنما توتنهــام هاري كني 
والويلزي غاريث بيل بتسجيل كل منهما ثنائية 
ليســهما في فوز عريــض لفريقهما ٤-١ على 
كريســتال باالس. وبالتالي رفع توتنهام بهذا 
الفوز رصيده إلى ٤٥ في املركز السادس، فيما 
حل كريستال باالس في املركز الثالث عشر مع 
٣٤ نقطة. وبحســب أرقام «أوبتا»، فإن هاري 
كني وهيونغ مني سون صنعا لبعضهما ١٤ هدفا 
في الدوري هذا املوســم. وبذلك، حطم الثنائي 

قال مدرب مان سيتي بيب غوارديوال: «ألننا 
خســرنا. لكن اخلبر هو ٢١ فوزا على التوالي، 
لعبنا بشكل أفضل بكثير من مباراة وست هام 
التي فزنا بها، سنحاول الفوز بأكبر عدد ممكن 
مــن املباريات لنكون أبطــاال». جاء ذلك عقب 
اخلسارة من مان يونايتد ٠-٢ في اجلولة الـ٢٦ 

من الدوري االجنليزي املمتاز.
وأضاف: «كانت مباراة رائعة، لعب يونايتد 
بضغط هائل، ومتتعوا بالسرعة في الهجمات 
املرتدة.. ونحن أيضا لعبنا بصورة جيدة، لكن 

لم نتحل بالفاعلية في األمام».
وختم غوارديوال: «سنتصدر عناوين األخبار 
بعد خسارتنا.. أمامنا ٣٠ نقطة، وعلينا العودة 

لالنتصارات مرة أخرى».
من جهته، أعرب أولي غونار سولســكاير، 
مدرب مان يونايتد، عن سعادته باملستوى الذي 
قدمه فريقه في التغلب على مضيفه السيتي، 
وقال: «أنا سعيد، سجلنا الهدف األول وكانت 
لنا األفضلية في أول ١٠- ١٥ دقيقة، وفي نصف 
الساعة األخير من الشوط األول، لعبنا بشكل 
واضح لتأمني النتيجة، وكنا بحاجة للوصول 

إلى بني الشوطني للتحدث مع الالعبني».
وأضاف: «الهدف الثاني كان رائعا، وأظهر لوك 
شو إمكاناته، في ظل الشكوك حول مشاركته، 
وكان بحاجة إلجراء اختبار لياقة بدنية، ومن 
ثم قدم هذا املستوى الرائع، أعتقد أننا دافعنا 

بصورة جيدة للغاية، وهاجمنا بحكمة».
وتابع: «أنتوني مارسيال هو رجل املباراة، 
خاصة أن الشكوك كانت حتوم حول مشاركته 
أكثر من شاو، هذا هو أنتوني الذي نعرفه، الذي 
يتحلى باإليجابية ويتحــدث مع الالعبني، أنا 

سعيد من أجله».

اهتمت الصحــف اإلجنليزية أمس، 
بحسم اليونايتد لديربي مانشستر على 
حساب غرميه السيتي بهدفني دون رد، 
إضافة إلى تواصل سقوط ليڤربول بعد 
خســارته أمام فــوالم (١-٠). وعنونت 
صحيفــة «ميرور»: بيب: ال تفســدوها 
اآلن.. غوارديوال يخبر العبيه بالتمسك 
بأعصابهم بعدمــا أنهى الغرمي اليونايتد 
مسيرة مذهلة من ٢١ انتصارا متتاليا. أما 
صحيفة «ستار سبورت» فكتبت: «يضرب 
للمرة السادسة.. كلوب في أقل مرحلة في 

مسيرته مع استمرار آالم آنفيلد».

«التاميز»:  بدورها، عنونــت 
«اليونايتد يفجر مسيرة السيتي.. 
االنتصار في االحتاد ينتهي مسيرة 
الغرمي بـ٢١ انتصارا متتاليا». وفي 
اجلانب كتبت: «كلوب: هذه أسوأ 
مرحلة لي». كمــا عنونت «ديلي 
تليغراف»: «نهاية مسيرة السيتي.. 
فرنانديز يسكت اجلار املزعج». 
من جانبها، كتبت «الغارديان»: 
«إخراس السيتي.. فيرنانديز 
إنهاء املسيرة  يســجل في 

القياسية للغرمي».

تأهل ليل متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الى الدور 

حامل اللقب باريس سان جرمان (
وفي مفاجأة مدوية خسر مرسيليا أمام فريق  الرقم القياسي ألكثر الالعبني 

صناعة لألهداف لبعضهما 
في موسم واحد، والذي كان 
ميلكه آالن شيرر وكريس 

مثلهما في مباراة واحدة 

، عندما سجل 
 أهداف وصنع هدفني أمام وميبلدون.

«اليونايتد يفجر مسيرة السيتي.. 
االنتصار في االحتاد ينتهي مسيرة 

تليغراف»: «نهاية مسيرة السيتي.. 
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«السيدة» للبقاء مع «األبطال» مبواجهة بورتو
دورمتوند للقضاء على إشبيلية وبلوغ ربع النهائي

يواجــه يوڤنتوس خطر اخلــروج من الدور ثمن 
النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم 
للموســم الثاني تواليا عندما يســتضيف بورتو 
البرتغالــي إيابا، فيما يبدو بوروســيا دورمتوند 

مرشحا لتخطي عقبة إشبيلية.
وكان يوڤنتوس خســر ١-٢ ذهابا وهو بحاجة إلى الفوز ولو بهدف 
وحيد ملواصلة مشواره في املسابقة القارية التي يلهث وراء لقبه الثالث 
بهــا منذ تتويجــه بالثاني عام ١٩٩٦، علما بأنه خســر خمس مباريات 

نهائية من وقتها أعوام ١٩٩٧ و١٩٩٨ و٢٠٠٣ 
و٢٠١٥ و٢٠١٧.

في املقابل، يدخل بوروسيا دورمتوند 
مواجهته أمام ضيفه اشبيلية بأفضلية 

فوزه ٣-٢ ذهابا في األندلس.
املبــاراة األولــى، يســتند  فــي 
رجــال املــدرب أندريــا بيرلو على 
تاريخ مواجهاتهــم مع بورتو في 
تورينو باملسابقة القارية العريقة 
حيث تغلبوا عليه ٣-١ في دور 
املجموعات عــام ٢٠٠١، ثم ١-٠ 
في إياب ثمن النهائي عام ٢٠١٧، 
وهما نتيجتان متنحانه بطاقة 
ربــع النهائي في حال حتقيقه 

أيــا منهما. كما أن بورتو خســر في زياراته اخلمــس األخيرة إلى إيطاليا، 
باإلضافة إلى فشــله فــي الفوز مببارياته الـ ١٣ األخيــرة في دور اإلقصاء 
املباشــر في دوري األبطال (٩ هزائم و٤ تعادالت). ويعول فريق «السيدة 
العجوز» على هدافه في املســابقة الدولي اإلســباني الفارو موراتا صاحب 
ســتة أهداف حتى اآلن، وظهيره الدولي الكولومبــي خوان كوادرادو، إلى 

جانب الهداف التاريخي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفــي املباراة الثانية يبدو بوروســيا دورمتونــد األقرب إلى بلوغ ربع 

النهائي بعد فوزه املستحق ٣-٢ ذهابا في إشبيلية.
وســيحاول الفريق األملاني نسيان النكسة 
التي تعرض لها عندما فرط في التقدم بثنائية 
نظيفة في تسع دقائق لهدافه الدولي النروجي 
إرلينــغ هاالند أمــام مضيفه بايــرن ميونيخ 
وخســر برباعيــة، كان بطلها هدافه الســابق 
الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب 
الـ«هاتريك». وسيكون تعويل دورمتوند الثالثاء 
على هاالند متصدر الئحة هدافي املسابقة هذا 
املوسم برصيد ثمانية أهداف بينها ثنائية مباراة 
الذهاب. ويدخل اشبيلية املباراة مبعنويات في 
احلضيض نســبيا بعد ثالث هزائــم متتالية، 
بينها خسارتان أمام برشلونة أدت إحداها إلى 
خروجه من نصف نهائي مسابقة الكأس احمللية، 
وأخيرة إمام إلتشي املتواضع ١-٢ في الدوري.

بورتو11:00 ١ beIN Sports Premiumيوڤنتوس

اشبيلية11:00 بوروسيا دورمتوند
beIN Sports Premium ٢

كومان يرفض 
متديد عقده مع البايرن
رفــض اجلنــاح الفرنســي الدولي 
كينغســلي كومــان عرضا مــن ناديه 
بايــرن ميونيخ االملانــي لتمديد عقده 
حتى عام ٢٠٢٦ بحسب ما اشارت أمس 

مجلة «كيكر».
وكشفت املجلة ان الفريق البافاري تقدم 
بعرض الى كومان صاحب الهدف الوحيد 
في مرمى باريس سان جرمان الفرنسي في 
نهائي دوري ابطال اوروبا الصيف املاضي، 
مشيرة الى ان «املفاوضات توقفت» بعد رفض 

الدولي الفرنسي توقيعه.
وذكرت املجلة ان كومان «تلقى عرضا مغريا الصيف 

املاضي من مانشستر يونايتد االجنليزي».

قال أندريا أنيلي رئيس يوڤنتوس واحتاد األندية 
األوروبية، إن االتفاق على النظام اجلديد لدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم اقترب من االكتمال وسيحسم أمره 
خالل األسبوعني املقبلني. وقدم االحتاد األوروبي 
(اليويفا) اقتراحا بتغيير نظام دوري األبطال بدءا 

من ٢٠٢٤ مبشــاركة ٣٦ فريقا بدال من ٣٢ وضمها 
في مجموعة واحدة بدال من النظام احلالي بتقسيم 
األندية على ٨ مجموعات كل منها من أربعة فرق.

ورغم انتقاد احتاد بطوالت الدوري األوروبية 
بعــض األمور في النظام املقبــل يعتقد أنيلي أن 

االتفاق قريب من إمتامه.

النظام اجلديد لـ«دوري األبطال» 
خالل أسبوعني
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أبعد من الكلمات
«ينبغي أال تعيــق االختالفات الحزبية تحقيق 

الصالح العام»

تشاك شــومر، زعيم األغلبية 
مبجلس النواب األميركي، عن أولوية 

الدولة على احلزب.

«٢٠٢١ هو عام تعافي االقتصاد الدولي»

كريستني الغارد، رئيسة املركزي 
األوروبــي، تدعــو احلكومات إلى 
زيادة اإلنفاق العام كوسيلة إلنعاش 

االقتصاد.

«جهزوا ساندويتشاتكم بأنفسكم»

كاثرين هيغل، املمثلة األميركية، 
تقــر بأنهــا تعبــت مــن الطهي، 
وأصبحت تشجع أطفالها على تناول 

الساندويتشات.

«أنا تهديد للظلم والالمساواة»

أماندا غورمان الشاعرة األميركية، 
تقول إنها تعرضت الستيقاف أمني 

أمام منزلها بسبب لون بشرتها.

«فقط اذا اســتغرقت في قراءة الســيناريو
دون كوب شاي»

املمثل األميركي،  ليام نيسون، 
يقول ان الســيناريو اجليد ينسيه 

التفكير في شرب كوب شاي.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

جاسم حبيب صفر سناسيري: ٧٢ عاماـ  ت: ٦٦٥٣٩٩٩٥ـ  شيع.
منيره ســليمان أحمد الشــرقاوي: زوجة محمد علي أحمد 

الشرقاوي: ٦٤ عاما ـ ت: ٩٧٩٧٦٩٦٩ ـ شيعت.
حصة فهد فهد العثمان: ٧١ عاما ـ ت: ٩٩٠٩٠٠٨١ ـ شيعت.

هيام علي حسني القطان: زوجة يوسف عبداهللا حسني القطان: 
٥٤ عاما ـ ت: ٩٩٦٠٨٦٦١ ـ ٩٩٣٩٢١٥٦ ـ شيعت.

جاسم محمد فرج احلويلي: ٦٤ عاماـ  ت: ٩٩٤٠٩١٢٣ـ  ٩٠٩٤٣٨٣٦ 
ـ ٥٥٢١٧٧٦٦ ـ شيع.

نبيل عبداهللا ســليمان املرجان: ٤٩ عاما ـ ت: ٩٩٦٥٦٢٣٤ ـ 
٩٩٨١٣٩٤٥ ـ شيع.

هيا عبدالعزيز السعدون: أرملة محمد علي الكليب: ٩٢ عاما ـ 
ت: ٦٦٧٠٨٨٨٠ ـ ٢٤٨١٠٧٧٧ ـ ٩٩٠٢٩١٦٩ ـ شيعت.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

خووش حچي يا ألطاف اهللا

بريطانيا وأملانيا تخففان 
قيود «كورونا» واملجر 

وفنلندا تعززانها.

«الداخلية» و«اإلعالم» بذلتا 
جهدًا مميزًا إلنهاء تصاريح 
منع التعرض للعاملني أثناء 

احلظر.
 كل العالم في حيرة ومن 

 كفو.. ما قصرتو وقواكم يوم ليوم تتغير القرارات!
اهللا.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

  ٢٥Tuesday March 9, 2021 - Issue No.16112 من رجب ١٤٤٢ املوافق ٩ مارس ٢٠٢١ 

الثالثاء

واحد أبواللطف

مقابلة هاري وميغان التاريخية صادمة: تفكير باالنتحار وعنصرية
عواصم ـ وكاالت: كشــفت 
دوقة ساسكس ميغان ماركل 
أنها فكرت فــي االنتحار حني 
كانت تعيش في كنف العائلة 
امللكيــة التــي رفضــت طلبها 
احلصول على مساعدة نفسية 
الــذي يلحقــه  بســبب األذى 
ذلك بصورة األســرة، بحسب 
تصريحات مثيرة أدلت بها في 
املقابلة التي أجرتها مع زوجها 
األمير هاري لإلعالمية األميركية 
أوبرا وينفري. وخالل احلوار 
املنتظر الذي بثته قناة «ســي 
بي إس» مســاء األحد، كشفت 
ميغان املولودة ألب أبيض وأم 
سوداء، بتأثر ظاهر أحيانا عن 
مخاوف أبدتها العائلة امللكية 
إزاء لون بشرة طفلها آرتشي 
خالل فترة احلمل. وقالت دوقة 
ساســكس التي تنتظر طفلها 
الثاني «لم أكن أريد البقاء على 
قيد احلياة. لقــد كانت أفكارا 
مســتمرة ومرعبــة وحقيقية 
وواضحة جدا»، ملقية بالالئمة 
في وضعها النفســي هذا على 
األسلوب الهجومي ضدها من 
الصحافة البريطانية. وأضافت 
أنها قابلت العائلة املالكة «وقلت 
إنني في حاجة للذهاب إلى مكان 
ما للحصول على مساعدة» من 
متخصصني نفسيني لكن «قالوا 
لي إنني ال استطيع، وان ذلك 

لن يكون مفيدا» للعائلة.
كذلك كشفت املمثلة السابقة 

األمــر»، من دون الكشــف عن 
هوية األشــخاص املقصودين 
«ألن ذلك سيلحق أذى كبيرا» 
بصورتهم. وقال هاري في هذا 
املوضوع «كان ذلــك غريبا»، 
من دون أن يكشــف أيضا عن 
هوية األشخاص الذين حتادث 
معهم في هذا اخلصوص، مشيرا 
إلــى أن هذا الكالم تســبب له 
بـ «صدمــة»، لكــن اإلعالمية 

ولكنه أراد التأكد من أنني أعلم 
أنه ليس جلدته أو جده عالقة 

مبثل هذا احلديث».
حجب األلقاب عن آرتشي

كذلك أكدت دوقة ساسكس 
أن قصر باكينغهام رفض منح 
حماية لطفلها، كما أن أفرادا في 
العائلة امللكيــة كانوا ينادون 
بحجــب ألقاب التشــريف عن 

األميركية أوبرا وينفري قالت 
إن امللكة إليزابيث الثانية ملكة 
بريطانيــا واألميــر فيليب لم 
يتحدثا حول لون بشرة آرتشي.
وأوضحت أوبرا، في حوار 
جديد في برنامج «سي بي اس 
ذيــس مورنينغ» أنها حتدثت 

مع األمير هاري بعد احلوار.
وأضافت: «هاري لم يفصح 
لــي عن هوية هذا الشــخص، 

آرتشــي خالفا للتقاليد. وأكد 
األميــر هاري «بذلنا كل ما في 
وســعنا» للبقاء فــي العائلة 
امللكية، مشــيرا إلى أنه عانى 
أيضا اضطرابات نفسية بسبب 
هذا الوضع. كذلك، تطرق هاري 
إلى عالقته بشقيقه وليام قائال 
إنهما «على مسارين مختلفني»، 
مؤكــدا بصورة غير مباشــرة 
وجود تباعد بينهما لكنه جدد 

تأكيد محبته لشقيقه األكبر.
فــي املقابــل، أشــاد االبن 
األصغر لتشالز وديانا بجدته 
امللكة إليزابيث الثانية، مؤكدا 
أنه «لم يباغتها» بإعالن قراره 
االنسحاب من العائلة امللكية.

وقال «عالقتــي مع جدتي 
جيدة جدا وثمة تفاهم بيننا. 
وأكن لهــا احتراما كبيرا. هي 

قائدتي وستبقى كذلك».
جنس الطفل املنتظر

ورغم جدية املواضيع التي 
تناولتها املقابلة، اغتنم هاري 
وميغان املقالة لإلعالن عن أنباء 

سعيدة.
وأعلن الزوجان أن طفلهما 
الثانــي املتوقع والدته «خالل 

الصيف» هي فتاة.
وقال هاري: «أن نرزق صبيا 
ثم فتاة، ما عسانا نطلب أكثر 

من ذلك؟».
وأردفت ميغان من جانبها 

«سنكتفي بطفلني».

ً كشفا لإلعالمية الشهيرة أوبرا وينفري عن رفض العائلة املالكة عالج دوقة ساسكس نفسيا

(رويترز) األمير هاري وميغان خالل املقابلة مع اإلعالمية أوبرا وينفري 

ألوبــرا وينفري عــن أحاديث 
نقلها إليهــا زوجها هاري عن 
قلق في العائلة امللكية من لون 
بشرة طفلها األول قبل والدته.

وقالت ميغان ألوبرا وينفري 
التي بدت مذهولة مبا تسمع، 
ان هاري تبلــغ عن «مخاوف 
وأحاديــث (...) فيمــا يتعلق 
بدرجة ســواد بشــرته» و«ما 
قد يعنيه ذلك، وكيف سيبدو 

نقاط رئيسية في املقابلة
«تشويه سمعة بسبب بكاء كايت»

تداولت الصحف البريطانية على نطاق واسع رواية مفادها 
أن ميغان تسببت ببكاء كايت زوجة األمير وليام بعد جتربة 
األميرة الصغيرة شارلوت (ابنة وليام وكايت) فستانا قبل زواج 
ميغان وهاري في ٢٠١٨. وقد نفت ميغان هذا األمر مؤكدة في 
املقابل أن ما حصل كان معاكسا متاما. وقالت املمثلة السابقة: 
«اجلميع في املؤسسة يعرف أن األمر ليس صحيحا. العكس 
هو الصحيح». وأشارت إلى أن كايت «كانت منزعجة من أمر 
ما وهي أقرت بذلك واعتذرت». وقد شكل الكشف عن هذه 
احلادثة وطريقة تغطيتها «منعطفا» في العالقة مع العائلة امللكية، 
بحسب ميغان التي قالت إن األخبار عن تسببها ببكاء كايت 
كانت «بداية حملة تشويه سمعة حقيقية». وأضافت: «فهمت 
أن األمر ال يقتصر على عدم توفير احلماية لي، لكنهم أيضا 
مستعدون للكذب من أجل حماية أفراد آخرين من العائلة».

خيبة أمل لهاري من والده: توقف عن الرد على اتصاالتي
أبدى هاري شــعوره بـ«خيبة حقيقية» من والده األمير 
تشالز، معتبرا أنه لم يدعمه في محنته، لكنه أوضح أن التواصل 
مســتمر بينهما. وقال: «والدي وشقيقي سجينان» للنظام 
امللكي، إذ «ال ميكنهما املغادرة»، كما فعل هاري بعدما أدرك 
أنه أيضا «سجني». وأضاف: «لدي تعاطف كبير حيال ذلك». 
وقال هاري إن والده توقف عن الرد على اتصاالته وأوقف 
الدعم املالي له عندما ســافر هو زوجته ميغان إلى الواليات 
املتحدة األميركية. وأوضح هاري أنه اضطر لتوقيع اتفاقات 
باملاليني مع منصتي «نيتفلكس» و«سبوتفي» ألنه كان ينفق 
مما ورثه من والدته األميرة ديانا، مضيفا أن القصر أراد أن 

تعود ميغان للتمثيل لتوفير األموال.

حياة «أجمل من قصص اخليال» 
كذلك حتدث الزوجان عن حياتهما اجلديدة في مونتيسيتو 
بوالية كاليفورنيا األميركية، إذ وصفتها ميغان بأنها «أجمل 
من كل قصص اخليال التي قرأمتوها»، مع دجاجات «أنقذت» 

من مزرعة صناعية.
وأوضحت ميغان مــاركل «انتقلنا إلى الضفة األخرى» 
بعد أشهر من االضطرابات العائلية، مضيفة: «نحن لم ننج 

وحسب، لكننا أيضا ننمي أنفسنا».
وتابعت قائلة: «كل هذه األمور التي كنت أمتناها حتققت. 

وبطريقة ما، هذه ليست سوى البداية لنا».

دوق ودوقة ساسكس: تزوجنا سرًا قبل ٣ أيام من زفافنا 
قال دوق ودوقة ساسكس األمير هاري وميغان ماركل، 

إنهما تزوجا سرا قبل ثالثة أيام من حفل زفافهما امللكي.
وقاال في حوارهما مع اإلعالميــة أوبرا وينفري، إنهما 
تبادال النذور معا بحضور رئيس أساقفة كانتربوري فقط.

وقالت ميغان إنه لم يكن يعلم «أي شخص» بشأن هذه 
املراسم السرية اخلاصة. وأجريت هذه املراسم اخلاصة قبل 
ثالثة أيام من حفل الزفاف امللكي الذي عقد في ١٩ مايو ٢٠١٨، 

والذي وصفته ميغان بـ«العرض املبهر من أجل العالم».

الصحافة البريطانية: وقع صاعق للمقابلة على العائلة امللكية
لندن - أ.ف.پ: أثارت تصريحات الزوجني هاري وميغان في 
مقابلتهما مع اإلعالمية األميركية أوبرا وينفري ضجة كبيرة في 
بريطانيا حيث قالت وســائل إعــالم بريطانية االثنني ان املقابلة 
سيكون لها وقع صاعق على العائلة امللكية. وكتبت «ذي تاميز»، «ما 
حصل أسوأ من أي توقع كان لدى العائلة امللكية من هذه املقابلة».

وأضافــت الصحيفة «ميغان عانت ميوال انتحارية. هي قلقة 
على صحتها الذهنية. لقد بكت خالل التزام رسمي. والعائلة امللكية 
لم تساعدها»، متحدثة عن «ادعاءات مؤذية». أما «ديلي تلغراف» 
فاعتبرت أن من غير املجدي للعائلة امللكية «االختباء وراء الكنبة» 
وجتاهل الزوجني، قائلة إن األسرة كانت حتتاج إلى «سترة واقية 
من الرصاص» للحماية من املقابلة التي شهدت إطالق «ما يكفي 
من القذائف إلغراق أسطول» و«رمبا كما يخشى البعض، إحلاق 
األضرار عينها بامللكية البريطانية». واختارت قناة «اي تي في» 
استخدام توصيف عسكري ملا حصل خالل املقابلة. وقالت «الزوجان 
شحنا قاذفة قذائف بي-٥٢ وسيراها فوق قصر باكينغهام وأفرغا 
ترسانتها فوقه». أما قناة «بي بي سي» فاعتبرت أن هذه املقابلة 
«املدمرة» تكشــف «الضغوط الرهيبة في داخل القصر» وترسم 

«صورة أفراد ال مبالني ضائعني داخل مؤسسة» تشاركهم الالمباالة 
نفسها. وشددت صحيفة «ديلي ميرور» من ناحيتها على «احلزن 
العميق» لألمير تشــالز والد هاري، وشقيقه األكبر وليام، فيما 
نددت «ديلي إكسبرس» مبا اعتبرته «حديثا متلفزا مع أوبرا يخدم 
املصالح اخلاصة» لهاري وميغان املقيمني في الواليات املتحدة منذ 

انسحابهما من العائلة امللكية في الربيع الفائت.

الصفحات األولى لعدد من الصحف البريطانية الصادرة أمس   (أ.ف.پ)

١٥ سوقًا سوداء للقاحات «كورونا» على «النت املظلم»
مثل أي ســلعة رائجة أو 
مطلوبــة كان من املتوقع أن 
اللقاحات املضادة لكوفيد-١٩ 
أو آجــال  ســتصبح عاجــال 
سلعة معروضة في السوق 
الســوداء. وحتى قبل توافر 
اللقاحات كانت هنالك سوق 
سوداء نشطة لوسائل الوقاية 
وللعالجات املزعومة للمرض.
صحيفــة  وحســب 
«الغارديــان» فــإن اخلبــراء 
حــددوا ١٥ ســوقا ســوداء 
الرئيســية  الثالثة  للقاحات 
املتوافرة وهي أسترازينيكا 
وفايــزر وموديرنــا. هــذه 
اللقاحــات معروضــة للبيع 
علــى ما يعرف بـ«دارك نت» 
أو«النت املظلم» الذي يشكل 
جزءا من االنترنت ولكنه غير 
مرئي من قبل محركات البحث 
ويتطلب الدخول اليه برامج 

وتتم عمليات البيع عن طريق 
تطبيقات رسائل مشفرة أما 
الدفع فيكون عادة بواســطة 
بيتكوين. ويقول البروفيسور 
رودريــك برودهيرســت من 
جامعة أستراليا الوطنية ان 

من املرجــح ان تكون معظم 
اللقاحــات املعروضة للبيع 
امــا عمليات احتيــال هدفها 
احلصول على املال او سرقة 
البيانات الشــخصية أو انها 
ليســت اال محلــول ملحي ال 

يفيد وال يضر.
وال يستبعد البروفيسور 
برودهيرست أن يكون بعض 
اللقاحــات حقيقيــا جــرى 
احلصــول عليــه مــن بقايا 
لقاحات أعطيت بشكل نظامي 
أو عن طريق السرقة. ويشير 
أيضا الى وجود سوق سوداء 
لوثائق التطعيم التي تسمح 
حلاملها بالسفر بحرية، مكررا 
حتذير ادارة السلع الدوائية 
األسترالية من شراء لقاح عن 
طريق االنترنت ألنه سيكون 
غيــر مأمــون وفــي أحســن 

األحوال غير فعال.

سعر جرعة اللقاح بالسوق السوداء بني ٢٥٠ و١٢٠٠ دوالر أسترالي

متخصصة. معظم هذه املواقع 
موجــود في فرنســا وأملانيا 
واململكــة املتحدة والواليات 
املتحدة وهــي تبيع اجلرعة 
الواحدة من اللقاح مبا يتراوح 
بني ٢٥٠ و١٢٠٠ دوالر أسترالي. 

عقوبة غريبة بسبب تلطيخ سيارات الشرطة
فــي  مراهقــان  اعتقــد 
انهمــا  السادســة عشــرة 
يقومــان بعمل بطولي ضد 
الشرطة في مدينة سندرالند 
البريطانيــة عندمــا قذفــا 
سيارات للشرطة بالوحل، 
وظنا أكثر من ذلك ان أمرهما 
لــن يكتشــف ألنهمــا كانا 
ملثمني، ولكن رجال الشرطة 
متكنوا مــن إلقــاء القبض 
عليهمــا باجلــرم املشــهود 
وقــرروا معاقبتهمــا علــى 
فعلتهما ليس بتغرميهما بل 
بجعلهما ينظفان السيارات 
باملاء والصابون و.. بفراشي 

األسنان.
ونقلــت صحيفة «ديلي 
ميرور» عن شرطية مسؤولة 
في احلــي قولها ان عواقب 

السيارات. وأضافت ان هذه 
فرصة ليس فقط لكي يتحمل 
املراهقان نتائج أفعالهما بل 
أيضا لضباط الشرطة لكي 
يتعاملوا معهما ويوجهانهما 

الى السلوك املفيد.

وامتدحت الشرطية أهل 
احلدثني الذين ساندوا الفكرة 
لدرجة انهم قدموا فراشــي 
األســنان لضمــان أفضــل 
النتائج فــي التنظيف، كما 
القت العقوبــة تأييدا عاما 
التواصــل  علــى وســائل 
االجتماعي التي طالب بعضها 
بتطبيقها على أنواع أخرى 
من املخالفات بدال من فرض 
غرامة لن يدفعها املرتكبان 
بل األهل، هذا إذا دفعت. في 
املقابل كان هناك من اعتبر 
العقوبــة خفيفــة وطالــب 
بفرض غرامــة باهظة على 
املراهقني بدال من متضيتهما 
بعــض الوقت فــي تنظيف 
السيارات مسلحني بدلو ماء 

وصابون وفراشي أسنان.

إلقاء أشــياء على سيارات 
متحركــة قد تكــون أخطر 
بكثيــر ممــا يدركــه هذان 
املراهقــان، وانــه ســيكون 
الكافــي  الوقــت  لديهمــا 
للتفكير بذلك وهما ينظفان 

جونسون لم يشاهد املقابلة..
ووزيرة األطفال: ال مكان لدينا للعنصرية

لندن - رويترز: قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني 
إن بوريس جونسون لم يشاهد املقابلة التلفزيونية مع األمير 
هاري وزوجته ميغان لكن أي أمور تطرأ بسبب املقابلة هي 

شأن يخص القصر.
وأضاف املتحدث «بالطبع األمر شأن يخص القصر امللكي»، 
وذلك ردا على سؤال عن تصريحات ميغان التي قالت فيها 
إن فردا في األسرة امللكية البريطانية أثار مخاوف من سمرة 

بشرة ابنها قبل مولده.
وقال «لديكم ما قاله رئيس الوزراء من قبل عن أن العنصرية 
ليس لها أي مكان على اإلطــالق في هذه البالد... قال ذلك 
في عدد من املناســبات». من جهتها، قالت وزيرة األطفال 
البريطانيــة فيكي فورد أمس إنه ال مــكان للعنصرية في 
املجتمع البريطاني، مضيفة لقناة سكاي نيوز أنها لم تشاهد 
املقابلة لكن «ال مكان للعنصرية في مجتمعنا على اإلطالق».
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