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عبدالكرمي العبداهللا

فيما يواصل مركز الكويت للتطعيم استقبال أعداد كبيرة 
من املواطنني واملقيمني وغير محددي اجلنسية املسجلني عبر 
منصة التطعيم ألخــذ التطعيمات املضادة لڤيروس كورونا 
املســتجد، رصدت «األنباء» وجود فئات كبيرة من الشــباب 
من أعمار ١٦ عامــا قدموا إلى املركز للحصول على اللقاحات 
املضادة للڤيروس. وأشــاد املواطنون بجهود وزارة الصحة، 
وعلى رأســهم الوزير الشيخ د.باسل الصباح والعاملون في 
الصفوف األمامية، ملا قدموه من تســهيالت في مركز الكويت 
للتطعيــم وتوفير اللقاحات املضادة لـ «كوفيد ـ ١٩». وقالوا 
لـ «األنباء» إنهم قدموا عن قناعة ألخذ اللقاحات، إميانا منهم 
بأن التطعيمات بعد اهللا عز وجل حتميهم من اإلصابة بڤيروس 
كورونا، داعني اجلميع إلى أخذ اللقاحات للعودة إلى احلياة 

الطبيعية من جديد. 
من جهته، أكد طبيب الطوارئ في مركز الكويت للتطعيم 
د.حسام مصطفى في تصريح لـ «األنباء»، أن منطقة «الطوارئ» 
باملركــز مخصصــة ألي حــاالت طارئة قد حتــدث بعد تلقي 
التطعيم، والتي تتمثل في «التوتر» بسبب القلق من أخذ اإلبرة 
أو حاالت الهبوط والدوخة بسبب اخلوف من التطعيم، حيث 
ينتظر املراجع بعد احلصول على اللقاح ربع ساعة للتأكد من 

عدم وجود أي آثار جانبية «وقتية» للتطعيم. 
التفاصيل ص٤

«كورونا»: ٧٠٠ مليون جرعة لقاح مت إعطاؤها في العالم
عواصــم ـ وكاالت: تقــوم 
غالبيــة دول العالم مبســاع 
لتســريع حمــالت  حثيثــة 
التطعيــم اجلماعــي، فيمــا 
كشــفت إحصــاءات لوكالــة 
«فرانــس بــرس» إعطاء ما ال 
يقــل عن ٧٠٨٫٤ ماليني جرعة 
من اللقاحات املضادة لڤيروس 
كورونا فــي العالم، لكن ثمة 

الــدول  بــني  تفاوتــا كبيــرا 
«املرتفعــة الدخل»، بحســب 
تصنيــف البنك الدولي، التي 
يتركز فيهــا نصف اجلرعات 
والــدول  بالعالــم  املعطــاة 
«املتدنية الدخل» التي لم تعط 

سوى ٠٫١٪ من اجلرعات.
في املقابــل، حققت حملة 
التطعيم في أملانيا قفزة كبيرة 

بعدد اجلرعات املعطاة مع بدء 
مشــاركة عيادات األطباء في 
احلملة. وأفادت اإلحصائيات 
بأن عدد ما أعطي بلغ ٦٥٦ ألف 
جرعة يوم أول من أمس وحده 
بارتفاع مبقدار ٢٩٠ ألفا مقارنة 
بعددها في اليوم السابق. وفي 
فرنســا، أعلن رئيس الوزراء 
جان كاستيكس أمس أن بالده 

جتاوزت عتبة العشرة ماليني 
شــخص الذين تلقوا اجلرعة 
األولى من اللقاح ضد «كوفيد 
ـ ١٩». وقال كاستيكس ان ذلك 
«يعني اننا متقدمون بأسبوع 
على الهدف الذي حددته. هذا 
أداء جيد جدا، فرنســا تطعم 

الكثير» من االشخاص.

حصة الدول الفقيرة ٠٫١٪ منها فقط وقفزات قياسية في أملانيا وفرنسا

مرمي بندق

لفتت مصادر خاصة في 
تصريحات لـ «األنباء»، إلى 
فقرة في محاضر جلسات 
املجلس التأسيسي أرست 
مبدأ دستوريا نص على انه 
إذا أعطــي رئيس املجلس 
مــدة ٤ ســنوات فليــس 
للمجلس أن يســحب منه 
الثقــة خالل هــذه املدة إال 
بنص، وال يوجد هذا النص 
فــي مشــروع الدســتور، 
فمثلما أن النائب منتخب 
ملــدة ٤ ســنوات ال يعزل 
الرئيــس  قبلهــا، كذلــك 
منتخب مــن املجلس ملدة 

٤ سنوات.
موافقــة  صعيــد  علــى 
احلكومــة على اعتمــاد أكثر 
من ١٫٥ مليــار دينار لصرف 
مكافــأة الصفــوف األماميــة 
ودعم املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وتأجيل األقساط، 

الدخنان لـ «األنباء»: استئناف استقدام 
العمالة املنزلية الفلبينية قريبًا

كرمي طارق

أعلن رئيس االحتــاد الكويتي ألصحاب 
مكاتب استقدام العمالة املنزلية خالد الدخنان 
قرب موعد عودة واستئناف استقدام العمالة 
املنزلية الفلبينية إلى الكويت، الفتا إلى أن 
عملية العودة ستكون عقب اتفاق اجلانبني 
الكويتي والفلبيني على كل البنود املتعلقة 
بعقود العمالة وحقوقها وغيرها من النقاط 
األساســية التي جاءت فــي مقدمتها مراعاة 
كل االشــتراطات الصحيــة فــي ظل جائحة 

«كورونا».

وأضــاف الدخنــان، فــي تصريح خاص 
لـ«األنباء» على هامش لقاء االحتاد مع السفير 
الفلبيني وامللحق العمالي للسفارة: ان مكاتب 
العمالة في الكويت سيصبح باستطاعتها تلقي 
طلبات االســتقدام اخلاصة باملواطنني ومن 
ثم استكمال كل اإلجراءات املتعلقة بـ«منصة 
بالسالمة» وصوال إلى األمور املتعلقة باحلجر 
الفندقي للعمالة فــي الكويت قبل وصولها 
ملنزل صاحب العمل، وذلك فور اإلعالن عن 
بدء االستقدام خالل األيام القادمة وفور قيام 

السفارة بالتصديق على عقود العمل.
التفاصيل ص٣

٣ ساعات دوام اإلدارات املدرسية 
و٥٠ دقيقة فقط لطلبة رياض األطفال

عبدالعزيز الفضلي

الهيئــات  التربيــة دوام  حــددت وزارة 
التعليميــة في شــهر رمضان بـ ٣ ســاعات 
جلميع املراحــل التعليمية و٥٠ دقيقة فقط 
لطلبة رياض األطفال و٤ حصص لبقية طلبة 
املراحل التعليمية، وذلك وفقا للجدول الذي 
أصدره وكيل التربية فيصل املقصيد. وحسب 

اجلدول سيكون دوام تالميذ رياض األطفال 
من الساعة ١٠ إلى الساعة ١٠٫٥٥ صباحا. أما 
تالميذ املرحلة االبتدائية فمن الساعة الواحدة 
بعد الظهر إلى الساعة ٢٫٥٥ عصرا. وبالنسبة 
ملوعد طلبة املرحلة املتوسطة فيبدأ من ٩:١٥ 
إلى الساعة ١١:١٠ صباحا. وستكون حصص 
املرحلة الثانوية من الســاعة ١١ صباحا إلى 

الساعة ١:٣٥ بعد الظهر.

جمعية املهندسني لـ «ديوان اخلدمة»: 
٢٨٣٧ مهندسًا ومهندسة ينتظرون الوظيفة

عاطف رمضان

حثت جمعية املهندســني ديوان اخلدمة 
املدنيــة واملعنيــني فــي مختلف الــوزارات 
واجلهــات احلكوميــة علــى تطويــر آليات 
استقطاب املهندسني املسجلني في الديوان، 
وقالت انه من غير املقبول وجود ٢٨٣٧ مهندسا 
ومهندسة مسجلني في الديوان حتى الثاني 
من أبريل اجلاري ينتظر بعضهم التوظيف 
منذ نحو ٣ سنوات. وقال أمني سر اجلمعية 

م.فهد العتيبي، إن هذا الرقم حتى يوم اجلمعة 
املاضــي ويتضمن ٩ تخصصات هندســية، 
مشــيرا إلى وجود ٩٢٢ مهندســا ومهندسة 
تخصص الهندسة امليكانيكية، و٧٦٤ تخصص 
الهندسة الصناعية، ٤٦٢ تخصص الهندسة 
الكهربائية، ٢٤٠ هندسة كيميائية، وهندسة 
بترول ٢٠٧، و١١٥ تخصص الهندسة املدنية، 
و٧٢ هندســة كمبيوتر، وأخيرا ١٣ مهندسا 

ومهندسة تخصص الهندسة البيئية.
التفاصيل ص٦

صاحب السمو يبعث برسالة خطية 
إلى الرئيس التركي لتعزيز العالقات الثنائية

أنقرةـ  كونا: بعث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد برســالة خطية إلى 
الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان تتعلــق بالعالقات 
الثنائية الوثيقة التي تربط 
البلدين الصديقني وبحث سبل 
تعزيزها وتطويرها في جميع 
املجــاالت باإلضافة للقضايا 

محل االهتمام املشترك.
وقد قام بتسليم الرسالة 
وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد مســاء 
أمس، وذلك في إطار الزيارة 
الرســمية التي يقوم بها إلى 
أنقــرة  التركيــة  العاصمــة 
لترؤس وفد الكويت املشارك 
في أعمال الدورة الثانية للجنة 
الكويتية  املشتركة للتعاون 
التركية التــي عقدت أعمالها 

صباح أمس.
هذا، وحضر اللقاء سفيرنا 
لدى اجلمهورية التركية غسان 

الزواوي.
فــي ســياق قريــب، أكــد 
وزير اخلارجية وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد ووزير 
اخلارجيــة التركــي مولــود 
تشاووش أوغلو تطابق الرؤى 
التــام إزاء القضايا اإلقليمية 
والدولية وأهمية إيجاد احللول 

السياسية لها.
الشــيخ د.أحمــد  وقــال 
الناصر، في مؤمتر صحافي 

اللجنة «الكويتية ـ التركية» املشتركة  تشهد توقيع ٦ اتفاقيات تعاون

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

احلكومة ترفض إلغاء احلبس في «املطبوعات» و«املرئي»
سامح عبداحلفيظ ـ رشيد الفعم

تشير التوقعات إلى مواجهة سياسية محتدمة وخالف 
واضح بني السلطتني التشــريعية والتنفيذية في جلسة 
مجلس األمة املقبلة واملقرر عقدها الثالثاء املقبل على عدة 

قضايا بارزة وذات بعد شعبي.
مصادر نيابية قالت لـ «األنباء»، انه ضمن القضايا التي 
ستكون محط األنظار تعديالت املداولة الثانية على قانوني 
املطبوعات والنشر واملرئي واملسموع. وأكدت املصادر ان 
جلنة شــؤون التعليم والثقافة واإلرشاد البرملانية أقرت 
خالل اجتماعها أمس تعديالت القانونني مبداولتيهما الثانية 
كما وردت في املداولة األولى، خصوصا ما يتعلق بإلغاء 

عقوبة احلبس الواردة في القانونني.
وشددت املصادر ذاتها على ان احلكومة رفضت خالل 
االجتماع إلغاء عقوبة السجن من القانونني وأصرت على 
ضــرورة اإلبقاء عليها، األمر الذي ووجه باســتهجان من 

قبــل اجلانــب النيابي. وأوضحت املصــادر ان اللجنة لم 
تعترض على مبدأ احلفاظ على الثوابت في عدم املساس 
بالذات اإللهية والرسل والصحابة والذات األميرية وكذلك 
عدم اإلضرار بأمن الدولة الداخلي واخلارجي، حيث وردت 
عقوبة احلبس واضحة بها، إال انها أصرت على عدم تلبية 

املطلب احلكومي بإلغاء التعديل واإلبقاء على احلبس.
وشددت املصادر على ان اللجنة أقرت املداولة الثانية 
للقانونني مع حذف عبارة «مع عدم اإلخالل بأي عقوبة 
أشــد وردت في قانون آخــر»، حتى ال يتم الرجوع إلى 
قانون اجلزاء، وحتى يصبح قانونا «املطبوعات والنشر» 
و«املرئي واملســموع» قوانني خاصــة «واخلاص يقيد 
العام». وقالت املصادر ان اللجنة ستعد تقريرها لترفعه 
إلى املجلس ليعرض على جدول أعمال جلسة الثالثاء، 
متضمنا رأي احلكومة ووجهة نظرها، ومتضمنا رأيها 
أيضا بأهمية وضرورة إلغاء احلبس كما مت إقرار القانونني 

في املداولة األولى.

«التعليمية البرملانية» أقّرت أمس املداولة الثانية للقانونني وحتيل تقريرها ليدرج على جدول جلسة الثالثاء

انتقدت مصادر مطلعة صمت 
احلكومــة، التي لــم توضح 
للمواطنني املشــمولني بهذه 

املزايــا أي معلومات خاصة 
باملشمولني أو توقيت التطبيق 
أو حتــى شــمول املتقاعدين 

بالتأجيــل مــن عدمــه، على 
الرغم من شمولهم في القانون، 
وتركت املواطنني حائرين على 
الرغم من طرح التساؤالت في 
وسائل التواصل االجتماعي.
وقالت املصــادر ان هذا 
الصمت الذي جتيده احلكومة 
بامتياز هو ســبب ضعفها 
وســبب توجيه االنتقادات 
إليها بعــد ان تركت مكانها 
فارغا، مما ساهم في تكثيف 
االنتقادات املوجهة إليها على 
الرغم من اإلجنازات الثالثة.

ودعت املصادر املختصني 
إلــى تنظيم  فــي احلكومة 
أو  املؤمتــرات الصحافيــة 
حتــى إعــداد ردود مكتوبة 
للــرد علــى استفســارات 
الفئات  املواطنني وحتديــد 
التي تسري عليها ومواعيد 
الى  التنفيذ حتى يطمئنوا 
شمولهم بترتيب مصاحلهم 
بدال من تركهم يدورون حول 

أنفسهم.

١٣٧٩ إصابة 
جديدة بـ «كورونا» 

و٤ وفيات.. 
و٢٢٦ حالة تتلقى 

الرعاية الطبية 
في العناية املركزة
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«األنباء» ترصد إقباًال شبابيًا 
على التطعيم ضد «كورونا»

القطاعات واملجاالت.
وقد توجت أعمال الدورة 
الثانيــة للجنــة املشــتركة 
للتعاون «الكويتيةـ  التركية» 
بالتوقيع على عدد ٦ اتفاقيات 
بــني البلديــن الصديقني من 
شــأنها اإلسهام في فتح آفاق 
أوســع للتعاون بني البلدين 
الثنائية  العالقــات  وتطوير 

وتوطيدها.
التفاصيل ص٢

ملساعي األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
وصاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد حلــل األزمة 

اخلليجية.
جلنــة  أهميــة  وأكــد 
التعاون املشتركة الكويتية 
ـ التركية فــي إعطاء إطار 
مؤسسي للعالقات الثنائية 
بني البلدين وموضوعية في 
كيفية تطويرها في جميع 

مع تشاووش أوغلو، إنه بحث 
مع نظيره التركي عدة قضايا 
من بينها الوضع في سورية 
وليبيــا واســتئناف عملية 
الســالم خصوصا لألشــقاء 
فــي فلســطني. وأضــاف أن 
الكويــت وتركيا قدما الدعم 
الســعودية فيما  للمبــادرة 
يتعلق باألزمة اليمنية، معربا 
عن شكره جلميع الدول مبا 
فيها تركيا التي قدمت الدعم 

التفاصيل ص٢٠

(T٢) سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ود.رنا الفارس خالل زيارة مبنى الركاب اجلديد باملطار
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التفاصيل ص٣
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اجلمعة ٩ ابريل ٢٠٢١ محليات

رئيس الوزراء استقبل وزير خارجية اليمن: 
نرحب مببادرة السعودية للوصول إلى حل سلمي

وزير اخلارجية اليمني: الكويت واليمن
يتمتعان بعالقات قوية ومتينة

اســتقبل ســمو رئيــس 
الشــيخ  الــوزراء  مجلــس 
صبــاح اخلالــد، وبحضور 
وزير الصحة وزير اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الشــيخ  الــوزراء باإلنابــة 
د.باســل الصباح في قصر 
السيف امس وزير اخلارجية 
فــي  املغتربــني  وشــؤون 
اجلمهورية اليمنية الشقيقة 
د.أحمــد عوض بــن مبارك 
والوفــد املرافــق لــه، وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وأكد سمو رئيس مجلس 
الــوزراء دعــم الكويت لكل 
اجلهــود التــي من شــأنها 
التوصــل حلــل سياســي 
شــامل وإنهــاء األزمــة في 
اليمن الشــقيق، معربا عن 
الكويــت باملبادرة  ترحيب 

قام وزير اخلارجية اليمني 
د.أحمد عوض بن مبارك خالل 
زيارتــه للكويــت، ويرافقــه 
الســفير اليمنــي لــدى البالد 
د.علي منصور بن سفاع بزيارة 
إلــى مقر مركز ريكونســنس 
للبحوث والدراسات، والتقى 
مع مؤسسه ورئيسه التنفيذي 
عبدالعزيــز محمد العنجري، 
الغصــني  يوســف  ونائبــه 
باإلضافــة لعــدد مــن أعضاء 
املجلس االستشــاري للمركز 

وبعض احلضور املدعوين.
وتناول احلضور القضايا 
الراهنــة بنقاش مســتفيض، 
اليمــن  الســيما احتياجــات 
ومتطلبــات املرحلــة املقبلــة 
مــن أجل إعادة بناء ما خلفته 

احلرب.
وأعرب الوزير اليمني عن 
سعادته بلقاء أشقائه الكويتيني 
ريكونســنس  مركــز  فــي 
وضيوفهــم، مؤكدا أن «اليمن 
والكويت يتمتعــان بعالقات 
ثنائية قويــة ومتينة، ونحن 
نسعى إلنشاء مزيد من جسور 
التواصل والترابط بني البلدين 
تعني على مساعينا املستقبلية 

ليمن مستقر وآمن».
وأضاف: «يسعدنا أن نزور 
املركز ملناقشــة آليــات العمل 

وإنهــاء املعاناة اإلنســانية 
للشعب اليمني الشقيق.

حضــر املقابلة مســاعد 

«تشــرفنا باســتقبال ضيف 
الوزير بــن مبارك،  الكويــت 
وأود أن أعــرب عن ســروري 
بلقائــه وامتنانــي الهتمامــه 
باملركز، لنجدد مد يد التعاون 
مع إخواننا في اليمن، لتحقيق 
األهداف املشتركة التي يسعى 
لها هذا البلد الشقيق والقريب 
إلى قلبنا من أجل توفير أجواء 
آمنة ومستقرة ألشقائنا وكل ما 

يهيئ حياة كرمية لهم.
فمركز ريكونســنس رغم 
حداثته ســيجتهد مع الوزير 
في ضــم مجموعة من األكفاء 

وزيــر اخلارجية لشــؤون 
الوطن العربي السفير فهد 

العوضي.

في مجاالت عــدة من الكويت 
واليمــن يؤمنــون مببــادئ 
التعــاون والتكامــل واملصير 
املشــترك، ليؤسسوا خلطاب 
يعكــس تفــاؤال واقعيا يبني 
على ما هــو متحقق ويقترح 
ما ميكنــه أن ينتقــل بها إلى 
الشــعبني  مســتوى طمــوح 
الشــقيقني. هــذه هــي املهمة 
األولى. أما املهمة الثانية فهي 
تهيئة وتدريب جيل جديد من 
الشباب والشابات الطموحني 
في البلدين إلدامة هذا التوجه 

في املستقبل».

زار مركز ريكونسنس واطلع على آليات العمل فيه

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال وزير اخلارجية وشؤون املغتربني في اليمن د.أحمد عوض

وزير اخلارجية اليمني د.أحمد عوض بن مبارك والسفير اليمني د.علي منصور بن سفاع وعبدالعزيز العنجري ويوسف الغصني

التي أطلقتها اململكة العربية 
السعودية الشقيقة للوصول 
إلى احلل السياسي املنشود 

معــا ملا فيه تعزيــز العالقات 
بني بلدينا».

من جهته، أبدى العنجري 
ســعادته بهــذا اللقــاء قائال: 

الظفيري بحث مع سفير قطر تطورات املنطقة

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية املجتمعية كّرمت «مناء»

اجتـــمـــع نائـــــب وزيــــر 
الظفــيري  اخلارجية مجدي 
مع سفير دولة قطر الشقيقة 
لــدى الكويت بندر بن محمد 

العطية.
مت خالل اللقاء بحث عدد 
من أوجه العالقات الثنائية بني 
البلدين إضافة إلى تطورات 
الســاحتني  األوضــاع علــى 

اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب نائب 

الوزير السفير أيهم العمر.

مت الشــبكة اإلقليمية  كرَّ
للمسؤولية املجتمعية الرئيس 
التنفيــذي لنمــاء اخليريــة 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
ســعد العتيبــي لرعاية مناء 
ملؤمتــر «الكويــت لإلنتــاج 

واالستهالك املستدام».
وقــال رئيــس الشــبكة 
اإلقليـــــمية للمـــــسؤولية 
االجتماعية د.شهاب العثمان ان 
مناء اخليرية لديها رؤية رائدة 
في العمل اإلنساني والتنموي، 
مشــيرا إلى أن مناء تتفق مع 
الشبكة اإلقليمية في العديد 
من القضايا، ويأتي على رأسها 
متكني املجتمعات من استثمار 
مواردها وحتسني وصناعات 
االكتفاء الذاتي وحتويلها من 
مجتمعــات اســتهالكية إلــى 
مجتمعات إنتاجية، فهي تسعى 
إلى حتقيق األهداف املستدامة 

من خالل مشروعاتها.
وقالت الســفيرة الدولية 
للمسؤولية املجتمعية الشيخة 
سهيلة سالم العلي: أسعدني 
وجود طاقات شبابية كويتية 

برعايــة ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة واملــرأة والشــباب 

واستثمار طاقاتهم.
من ناحيته، توجه الرئيس 
التنفيــذي لنمــاء اخليريــة 
ســعد العتيبي بالشــكر إلى 
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
املجتمعية على هذا التكرمي، 
مؤكدا أن مناء اخليرية لديها 

إسهامات كبيرة في املشاركة 
ببرنامج املسؤولية املجتمعية 
الذي يشــمل قطاعات كبيرة 
من احملتاجني واملرأة والطفل، 
مبينا أنها متثل احدى منظمات 
الكويتــي  املدنــي  املجتمــع 
الرائدة التي تســهم في كثير 
مــن املشــروعات اخلدميــة 

واإلنسانية.

السفير مجدي الظفيري خالل اجتماعه مع السفير القطري بندر بن محمد العطية

الشيخة سهيلة سالم العلي ود.شهاب العثمان يكرمان سعد العتيبي

من إدارة وتنسيق، مشيرة إلى 
أن مناء اخليرية تتمتع برؤية 
مســتقبلية تنمويــة رائــدة، 
مشــيدة بالتقنيــة احلديثــة 
التي استخدمتها مناء اخليرية 
خالل أزمة كورونا من خالل 
«الباركود» وتوزيع املساعدات 
على مســتحقيها، متمنية أن 
تستمر مناء اخليرية في نهجها 

االتفاقيات الثنائية املوقعة 
بني اجلانبني

شملت االتفاقيات املوقعة بني الطرفني املجاالت التالية:
١ - خطة العمل بني حكومة الكويت وحكومة جمهورية 

تركيا لألعوام ٢٠٢١-٢٠٢٢.
٢ - مذكرة تفاهم في مجال البيئة.

٣ - بروتوكــول التعاون بــني وزارة اإلعالم الكويتية 
ومؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية.

٤ - بروتوكول التعاون في مجاالت الصحافة واإلعالم.
٥ - مذكــرة تفاهم بني مكتبة الكويت الوطنية واملديرية 
العامة للمكتبات واملنشورات في وزارة الثقافة والسياحة.
٦ - مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والسياسات االجتماعية.

الناصر: الكويت وتركيا قدمتا الدعم للمبادرة السعودية فيما يتعلق باألزمة اليمنية
االتفاق على مذكرة تعاون للعامني القادمني واتفاق آخر على رؤية لـ ٥ أعوام مقبلة للتعاون
تشاووش: الكويت «ماركة دولية» في الوساطة ولها جهود كبيرة في منظمة التعاون اإلسالمي

توقيع ٦ اتفاقيات تعاون بني الكويت وتركيا

ترأس وزيــر اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد وفد الكويت املشارك 
في أعمــال الــدورة الثانية 
للجنــة املشــتركة للتعاون 
(الكويتية - التركية) التي 
عقدت أعمالها في العاصمة 
التركية أنقرة في حني ترأس 
اجلانب التركي وزير خارجية 
اجلمهورية التركية الصديقة 

مولود تشاووش أوغلو.
اللجنة  وشــهدت أعمال 
اســتعراضا لــكل مجــاالت 
التعاون احليوية والهامة بني 
اجلانبني، السيما السياسية 
واالقتصاديــة والتنمويــة 
واإلعالميــة واالجتماعيــة 
والبيئية منها وبحث سبل 
تعزيزهــا ورفعها إلى آفاق 
أرحب بني البلدين الصديقني 
مما يعكس الرغبة املشتركة 
بني البلدين لتطوير وتوطيد 
العالقات الثنائية على كافة 
املستويات، كما تشكل أعمال 
اللجنة املشــتركة للتعاون 
منوذجــا للعالقات الثنائية 
التي جتمع اجلانبني (الكويتي 
- التركي) وتسهم في حتقيق 
مــا يصبو إليه الطرفان من 
تقــدم وازدهــار للبلديــن 

وشعبيهما الصديقني.
وقد توجت أعمال الدورة 
الثانيــة للجنــة املشــتركة 
 - (الكويتيــة  للتعــاون 
التركيــة) بالتوقيــع علــى 
عدد ٦ اتفاقيات بني البلدين 
الصديقني من شأنها اإلسهام 
في فتح آفاق أوسع للتعاون 
بني البلدين وتطوير العالقات 

الثنائية وتوطيدها.
وأكــد وزيــر اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد ووزيــر اخلارجية 
التركــي مولود تشــاووش 
أوغلو تطابــق الرؤى التام 
اإلقليميــة  القضايــا  إزاء 
والدوليــة وأهميــة إيجــاد 

احللول السياسية لها.
وقال الشيخ أحمد الناصر 
فــي مؤمتــر صحافــي مــع 
تشــاووش أوغلو إنه بحث 
مع نظيره التركي عدة قضايا 
من بينها الوضع في سورية 
وليبيــا واســتئناف عملية 
الســالم خصوصا لألشقاء 

في فلسطني.
وأضــــاف ان الكــــويت 
وتركيا قدما الدعم للمبادرة 
الســعودية فيمــا يتعلــق 
باألزمة اليمنية، معربا عن 
شــكره جلميــع الــدول مبا 
فيها تركيا التي قدمت الدعم 
ملساعي األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد - طيب اهللا 
ثراه - وصاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد حلل 

األزمة اخلليجية.
أنــه «مررنــا  وأوضــح 
باخلليــج وباإلقليم وأيضا 
على املســتوى الدولي بـ ٣ 
أعوام مليئة باملرارة واأللم 
نتيجة اخلالف باخلليج» بيد 
أن جميع اجلوانب املتعلقة 
باألزمة مت جتاوزها بحكمة 
قــادة دول اخلليــج ومصر 
في قمة (العال) مطلع العام 

احلالي.
وفيما يتعلق بالعالقات 
الثنائيــة مــع تركيا وصف 
الشيخ أحمد الناصر العالقات 
التــي متتــد إلــى ٥٧ عامــا 
باملتينــة والوطيدة تخللها 
الكثير من التعاون والتطور 

التعاون بني الكويت وتركيا.
وفــي هــذا الصــدد، بني 
الشيخ د. أحمد الناصر أنه 
بحث مع تشــاووش أوغلو 
تعزيز املنظومة الصحية بني 
البلديــن باإلضافة الى كافة 
اجلوانب املتعلقة باألبحاث 

والتطوير.
وأضــاف ان الـجــانـــبني 
أيــــضا مجــاالت  ناقــــشا 
التعليم واألنشطة الثقافية 
واالســتفادة مــن اخلبرات 
التكنولوجيــة فيما يخص 
التعليم واألمن السيبراني.

وأعرب عن تعازي صاحب 
الســمو األميــر وحكومتها 
وشــعبها لســقوط ضحايا 
جــراء اإلصابــة بڤيــروس 
(كورونا) في تركيا، متمنيا 
العاجل للمصابني  الشــفاء 

باجلائحة.
مــن جانبه، ثمــن وزير 
التركي وســاطة  اخلارجية 
الكويت في املنطقة وقيامها 
بديبلوماسية «مكوكية» بني 
دول اخلليج، مؤكدا دعم بالده 

للكويت في هذا اإلطار.
ووصف الكويت «باملاركة 
يتعلــق  فيمــا  الدوليــة» 
بالوساطة وايضا لها جهود 
كبيرة فــي منظمة التعاون 

اإلســالمي وهــي لــم تفقــد 
حيادها أبدا.

وأشاد باإلرث الكبير الذي 
تركه ســمو األميــر الراحل 
الشيخ صباح األحمد، مؤكدا 
اســتمراره في عهد صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد.
بــني  العالقــات  وحــول 
البلدين أوضح تشــاووش 
أوغلو انه اتفق مع الشــيخ 
أحمــد الناصــر علــى عقــد 
االجتمــاع كل عــام في إطار 
اللجنة املشتركة في حني يعقد 
نواب الوزراء اجتماعاتهم كل 
٦ أشهر لتقييم العالقات على 

كافة الصعد.
وأكد ان الهــدف من ذلك 
تفعيــل اآلليــات املشــتركة 
واســتخدامها بشــكل فعال 
إليصال العالقات بني البلدين 
الى أعلى املستويات، مشيرا 
الــى الزيارات التــي أجراها 
الرئيس التركي رجب طيب 
الرسمية  أردوغان وزيارته 
أيضا الى الكويت باإلضافة 
الى زيارة رئيس مجلس األمة 
الكويتي مرزوق الغامن الى 

أنقرة العام املاضي.
ولفت الى ان حجم التبادل 
التجــاري بــني البلدين بلغ 
٧٠٤ ماليــني دوالر فــي عام 
٢٠١٩ بيــد أنــه تراجع قليال 
العام املاضي، مشــددا على 
ان الهــدف هو بلــوغ املليار 
دوالر وفق اخلطة املوضوعة 

بني البلدين.
وأضاف ان حجم املشاريع 
التي تنفذها الشركات التركية 
في الكويت بلغ ٨٫٥ مليارات 
دوالر، مؤكدا اســتمرار هذه 
الشركات في مشاريع الكويت 

لرؤية ٢٠٣٥.
ودعا الى تنويع مجاالت 
التعاون بالعالقات بني البلدين 
خصوصا في قطاع الصناعات 
الدفاعيــة في ظــل اجلائحة 
التي أثرت على العالم أجمع 
وتعزيــز التعــاون في إطار 

منظمة التعاون اإلسالمي.

وزير اخلارجية ترأس وفد الكويت في أعمال اللجنة املشتركة «الكويتية - التركية»

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل املؤمتر الصحافي املشترك مع وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مترئسا وفد الكويت في أعمال الدورة الثانية للجنة املشتركة «الكويتية - التركية»

فــي كافــة املجــاالت وعلى 
مختلف الصعــد خصوصا 

في العقدين املاضيني.
وأكد أهمية جلنة التعاون 
املشتركة الكويتية - التركية 
في إعطــاء إطار مؤسســي 
للعالقات الثانية بني البلدين 
وإعطائها أيضا موضوعية 
في كيفية تطويرها في جميع 

القطاعات واملجاالت.
وشدد على ان العالقات 
الســياســــية والثــقافيـــة 
واالقتصاديــة والتجاريــة 
والســياحية وغيرهــا مــن 
املجاالت بني الكويت وتركيا 
متضي على قدم وساق، الفتا 
الى توقيع ٦ وثائق ومذكرات 
تعــاون ليصبــح إجمالــي 
عــدد االتفاقيات املبرمة بني 
البلدين ٦١ اتفاقية ومذكرة 
تعاون تعالج وتناقش كافة 

املجاالت.
وأشــار الى االتفاق على 
مذكــرة تعــاون للعامــني 
القادمني واتفــاق آخر على 
رؤيــة لـــ ٥ أعــوام مقبلــة 
لتطوير التعاون بني البلدين، 
معتبرا ان التداعيات املرتبطة 
بتفشــي ڤيــروس (كورونا 
املســتجد - كوفيد ١٩) تعد 
فرصة الستكشاف مجاالت 

وزير اخلارجية بحث مع رئيس البرملان التركي التعاون الثنائي
التقى وزير اخلارجية وزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر احملمد رئيس 
برملان اجلمهورية التركية مصطفى شنطوب، وذلك 
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد 

املرافق له إلى العاصمة التركية أنقرة.
مت خالل اللقاء اســتعراض أواصر العالقات 
املميزة والوثيقة التي تربط البلدين والشــعبني 
الصديقني وبحث سبل االرتقاء بها إلى آفاق أرحب 
باإلضافة إلى مناقشة أطر تعزيز التعاون املشترك 
في مختلف املجاالت احليوية واملهمة مبا يعود 

باملنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقني.
حضر اللقاء من اجلانب الكويتي سفيرنا لدى 
اجلمهورية التركية غســان الزواوي والقنصل 
العام في اسطنبول الوزير مفوض محمد احملمد 
ونائب مســاعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
الوزير املستشار أحمد الشرمي ونائب مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون أوروبا املستشار محمد حياتي 

الشيخ د. احمد ناصر احملمد خالل لقائه رئيس برملان اجلمهورية التركيةوعدد من كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.
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الفارس: املطار اجلديد «T٢» سيكون حتفة تنموية يفخر بها أهل 
الكويت ونسعى للتصنيف الذهبي له كمبنى «أخضر» صديق للبيئة

عاطف رمضان

أعربــت وزيرة األشــغال 
لشــؤون  الدولــة  وزيــرة 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
املعلومــات د.رنا الفارس عن 
سعادتها ملشاركة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد في جولة ميدانية قام بها 
سموه لتفقد ومتابعة األعمال 
 (T٢) في مبنى الركاب اجلديد

في مطار الكويت الدولي.
الفــارس فــي  وأضافــت 
تصريــح صحافــي أن حجم 
اإلجنــاز الــذي تابعه ســمو 
رئيس مجلس الــوزراء على 
أرض الواقــع يكشــف مــدى 
مــا حتقق في املشــروع الذي 
ميضــي العمل فيه بســواعد 
وطنية ومعايير كفاءة عالية 
تتناسب مع مشروع يعتبر من 
أهم املشــاريع االستراتيجية 
التنمويــة في رؤيــة الكويت 
«كويت جديدة ٢٠٣٥» لتحقيق 
التطلعات نحو حتويل الكويت 
إلى مركز مالي وجتاري إقليمي 
ودولي. وأكدت أن املشــروع 
ســيتم املضــي فيــه مبتابعة 
وحــزم كبيريــن في ســبيل 
اإلجناز، مشــيدة بتوجيهات 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
بتوفيــر مختلــف اإلمكانــات 
والتسهيالت الالزمة في سبيل 
تنفيذ املشروع وبدء عمليات 
التشغيل لكافة خدمات ومرافق 
مبنى الركاب اجلديد في مطار 
الكويت الدولي وفق البرنامج 

على مستوى الكويت إلى جانب 
كوادرنا الوطنية االستشارية 
والهندسية والفنية واإلدارية 
التــي نفتخــر بها فــي وزارة 
األشغال. وأوضحت أن مبنى 
الركاب اجلديد مبطار الكويت 

ستقام على مساحة تتجاوز ٣ 
ماليني متر مربع وتضم طرق 
وأنفاق اخلدمات اجلوية ومبنى 
التجهيــزات الغذائية ومبنى 
املرور اجلــوي ومبنى الدعم 
واإلســناد وجســور الــركاب 

املتحركة.
وكشفت الفارس أن مشروع 
مبنــى الــركاب (T٢) اجلديد 
ملطار الكويت الدولي يستهدف 
التصنيــف  احلصــول علــى 
الذهبي كمبنى «أخضر» صديق 
للبيئة في مجــال الريادة في 
الطاقة والتصميم البيئي، عبر 
املواقع التي تبرز فيها صور 
االستدامة وكفاءة املياه وتوفير 
الطاقة عالوة على اســتخدام 
ألواح الطاقة الشمسية وإعادة 
تدوير املواد واملوارد واالهتمام 
الداخليــة  البيئــة  بجــودة 
للمباني، الــى جانب االبتكار 
والتصميــم وحتقيــق املكانة 

واألولوية اإلقليمية.
واعتبرت الوزيرة الفارس 
أن زيارة سمو رئيس الوزراء 
واطالعه على عرض تقدميي 
تفصيلي عــن خطوات العمل 
القائمــة فــي مراحــل وحزم 
املشــروع رغم كل التحديات، 
يعكــس املتابعــة واحلــرص 
الشديد من سموه على مضي 
العمل في تنفيذ هذا املشروع 
بالشكل املأمول من أجل سرعة 
وكفــاءة التنفيذ واإلجناز في 
هذه التحفة املعمارية الهندسية 
التي ســتكون رمــزا وأيقونة 

تنموية تدعو للفخر.

الدولي (T٢) ميتد على مساحة 
مســطحة تبلــغ ١٨٣ ألف متر 
مربع ومبســاحة بنــاء تقدر 
بنحو ٧٠٨ آالف متر مربع بطاقة 
اســتيعابية تبلــغ ٢٥ مليون 
مســافر سنويا عبر ٣٠ بوابة 
ميكنها خدمة ٥١ طائرة في وقت 
واحد، عالوة على قاعات لكبار 
الشخصيات والدرجة األولى 
والعديــد من املرافق اخلدمية 
والتشغيلية، باإلضافة ملبنى 
السيارات الذي سيشيد على 
مساحة تبلغ ١٢٠ ألف متر مربع 
تستوعب ٥٠٠٠ سيارة في ٤ 
طوابق حتت مساحات خضراء 
ومناظــر طبيعيــة وجمالية، 
وصوال إلى مشــروع ساحات 
وممــرات ومواقــف الطائرات 
واملباني اخلدمية للمطار التي 

ثمنت توجيهات سمو رئيس الوزراء في زيارة ميدانية إلى املشروع وتأكيده على توفير كل اإلمكانات إلجنازه

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد يستمع لشرح عن مراحل العمل من وزيرة األشغال د.رنا الفارس

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ووزيرة األشغال د.رنا الفارس

Tمن األعمال في مطار الكويت ٢

سمو الشيخ صباح اخلالد ود.رنا الفارس وعدد من املهندسات واملهندسني في املشروع

الزمنــي املوضــوع. وقالــت 
الفارس: حرصنا في مشروع 
مبنى الركاب (T٢) اجلديد ملطار 
الكويت الدولي على متكني املرأة 
الكويتية لتتابع عمليات تنفيذ 
أحد أكبر املشــاريع التنموية 

«التربية»: ٣ ساعات دوام اإلدارات املدرسية
و٥٠ دقيقة فقط لطلبة رياض األطفال

عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية دوام 
الهيئات التعليمية في شهر 
رمضان بثالث ساعات جلميع 
املراحل التعليمية و٥٠ دقيقة 
فقط لطلبة رياض االطفال 
وأربع حصص لبقية طلبة 
املراحل التعليمية وذلك وفقا 
للجداول املرفقة بالقرار رقم 
«٢٠٢١/٩٠٣٣ الــذي اصدره 
وكيــل «التربيــة» فيصــل 

املقصيد.
مــن جهة أخــرى، قامت 
بإدخــال  التربيــة  وزارة 

ببرنامــج تيمــز وتفعيــل 
عملهم فــي برنامج التعلم 
عن بعد للتواصل مع الطلبة 
واولياء امورهم وذلك ملتابعة 

احوالهم اوال بأول.
فــي  الــوزارة  وقالــت 
نشرة عممتها على املدارس 
مبراحلهــا املختلفــة ماعدا 
مرحلــة ريــاض االطفــال 
وتلقــت «األنبــاء» نســخة 
منهــا: «انطالقــا من ســعي 
ادارة اخلدمــات االجتماعية 
والنفســية في وضع خطط 
وآليات العمل املهنية والفنية 
املالئمة ملتطلبــات املجتمع 

املدرســي والطالبي في ظل 
الظروف االستثنائية ونظام 
التعليم عن بعد واستكماال 
خلطة عمــل مكاتب اخلدمة 
االجتماعية النفسية باملدارس 
من خــالل التعليم عن بعد 
مت تفعيــل برنامــج «تيمز» 
جلميع الباحثات والباحثني 
االجتماعيــني والنفســيني 
باملراحل التعليمية (االبتدائية 
واملتوسطة والثانوية) من 
خالل التواصل عبر البرنامج.

إدخال الباحثني االجتماعيني والنفسيني في «تيمز»

فيصل املقصيد

االجتماعيــني  الباحثــني 
والنفســيني فــي املــدارس 

الدخنان لـ «األنباء»: استقدام العمالة الفلبينية قريبًا
كرمي طارق

أعلــن رئيــس االحتــاد 
الكويتــي ألصحــاب مكاتــب 
العمالــة املنزليــة  اســتقدام 
خالــد الدخنــان قــرب موعد 
عودة واســتئناف اســتقدام 
العمالة املنزلية الفلبينية إلى 
الكويــت، الفتا إلى أن عملية 
العودة ســتكون عقب اتفاق 
اجلانبني الكويتي والفلبيني 
علــى كافــة البنــود املتعلقة 
العمالــة وحقوقهــا  بعقــود 
وغيرها من النقاط األساسية 
التي جاءت في مقدمتها مراعاة 
كل االشتراطات الصحية في 

ظل جائحة «كورونا».
الدخنــان فــي  وأضــاف 
لـــ «األنباء»  تصريح خاص 
على هامــش لقاء االحتاد مع 
الفلبينــي وامللحق  الســفير 
العمالي للســفارة ان مكاتب 
العمالة في الكويت سيصبح 
باســتطاعتها تلقــي طلبات 
االستقدام اخلاصة باملواطنني 
ومن ثم استكمال كل اإلجراءات 
املتعلقة بـ «منصة بالسالمة» 
وصوال إلى األمــور املتعلقة 
باحلجر الفندقي للعمالة في 
الكويت قبــل وصولها ملنزل 

بالسفارة لتحقيق هذا الهدف، 
فضال عن التواصل مع وزير 
العمل الفلبيني أيضا لالتفاق 

على كل بنود العقد.
وفيمــا يتعلــق مبوعــد 
وصــول هــذه العمالــة إلــى 
الدخنــان أن  الكويــت بــني 
املكاتب ســتبدأ في حالة بدء 
تصديــق العقــود فوريا، من 
ثم اتباع اإلجراءات االعتيادية 
والتي تستغرق أقل من شهر 
تقريبا، فضال عن ان العمالة 
املنجــزة معامالتها وعقودها 
في الســفارة أصبح بإمكانها 
الوصول إلــى الكويت خالل 

أسبوعني من تاريخ تصديق 
العقود. وفيما يتعلق بالعمالة 
اإلثيوبية، استغرب الدخنان 
تأخــر وزارة اخلارجيــة في 
الرد علــى اجلانب اإلثيوبي، 
والــذي بــدوره قــدم مذكرة 
التفاهم النهائية إلى اجلانب 
الكويت منذ تاريخ ٢١ مارس 
املاضي، داعيا اجلهات املعنية 
إلى ضرورة اإلسراع بتوقيع 
مذكرة التفاهم لعودة القطاع 
الى العمل في أسرع وقت ممكن 
املواطنني  وتلبية احتياجات 
واملقيمني في منتصف شــهر 

رمضان على األقل.

أوضح أن مذكرة تفاهم العمالة اإلثيوبية لدى «اخلارجية» منذ ٢١ مارس املاضي وطالب بسرعة توقيعها

خالد الدخنان وأعضاء مكاتب العمالة املنزلية خالل اجتماعهم مع السفير الفلبيني وامللحق العمالي في السفارة

صاحــب العمل، وذلــك فور 
اإلعالن عــن بدء االســتقدام 
خالل األيام املقبلة وفور قيام 
السفارة بالتصديق على عقود 

العمل.
وأوضح الدخنان ان االحتاد 
تعاون فــي اآلونــة األخيرة 
مــع اجلهات املعنيــة بجهود 
جبــارة بهدف عــودة عملية 
االســتقدام في ظــل اجلائحة 
وحل كل األمــور العالقة مع 
اجلانب الفلبيني، مشيرا إلى 
أن االحتاد عقد أيضا سلسلة 
لقاءات مطولة وجادة مع سفير 
العمالي  الفلبــني والقنصــل 

وزير الدفاع بحث مع ٤ سفراء التعاون الثنائي

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الشــيخ حمد جابر العلي مع عدد من 
السفراء املعتمدين لدى البالد التعاون الثنائي 

بني دولهم والكويت.
جاء ذلك وفق بيان صحافي لرئاسة أركان 
اجليش لدى استقبال الشيخ حمد اجلابر في 
مكتبه كال على حدة سفير جمهورية كرواتيا 
الصديقة أمير مو هارميي، وسفير جمهورية 
السودان الشقيقة عبداملنعم األمني، وسفير 

جمهورية إيطاليا الصديقة كارلو بالدوتشي، 
والقائــم باألعمال فــي ســفارة اجلمهورية 

اللبنانية الشقيقة املستشار هادي هاشم.
ومت خالل هذه اللقاءات مناقشة أهم األمور 
واملواضيع ذات االهتمام املشترك وبحث سبل 
تعزيز أواصر التعاون والعمل املشترك بني 
الكويت والدول الشقيقة والصديقة إضافة 
إلى بحث آخر التطورات واملســتجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.

الشيخ حمد جابر العلي مستقبال القائم باألعمال اللبناني

الشيخ حمد جابر العلي خالل استقباله سفير إيطاليا

وزير الشباب: االنتهاء من إعداد اإلستراتيجية 
الوطنية للعمل التطوعي مبنهجية متكاملة

أكد وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري أهمية 
االســتثمار فــي الطاقــات 
الشــبابية بــدول مجلــس 
التعــاون اخلليجي وإقامة 
برامج وأنشــطة تسهم في 
إبراز إمكاناتهم املتناميـــة 
وريادتهــم  ومهاراتهــم 
وإبداعاتهـــــم باعتبارهــم 
املورد والثــروة لألوطان. 
وقال الوزيــر املطيري في 
كلمة خــالل اجتماع وزراء 

الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون 

اخلليجــي الـ ٣٤ الذي عقد 
عن بعد أن الكويت انتهجت 
مبدأ االســتماع واإلنصات 
إلى الشباب وآرائهم وإتاحة 
املزيد من الفــرص أمامهم 
للتعبير واملشاركة وإطالق 
والريــادة  اإلبــداع  روح 
االجتماعيــة واالقتصادية 
لتحقيق التنمية املستدامة، 
الفتــا فــي الوقــت نفســه 
إلــى االنتهــاء مــن إعــداد 
الوطنيــة  االســتراتيجية 
للعمــل التطوعــي أعدهــا 

الشباب مبنهجية متكاملة.

عبدالرحمن املطيري

اجلداول على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw
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إقبال كبير من فئة الشباب بعمر ١٦ على تلقي لقاحات «كورونا»
عبدالكرمي العبداهللا

الكويت  يواصل مركــز 
للتطعيــم اســتقبال أعداد 
املواطنــني  مــن  كبيــرة 
واملقيمــني وغيــر محددي 
اجلنســية املســجلني عبر 
التطعيــم ألخــذ  منصــة 
التطعيمـــات املضـــــــادة 

لـ«كوفيد-19».
«األنباء» جالت في مركز 
الكويــت للتطعيــم لرصد 
األعداد الكبيرة من الراغبني 
فــي تلقــي اللقــاح، والتي 
اختلفت هذه املرة بوجود 
فئات كبيرة من الشباب من 
أعمــار 16 عاما قدموا ألخذ 

التطعيمات.
وأشاد املواطنون بجهود 
وزارة الصحة، وعلى رأسهم 
الوزيــر الشــيخ د.باســل 
الصبــاح والعاملــون فــي 
ملــا  األماميــة  الصفــوف 
قدمــوه من تســهيالت في 
الكويــت للتطعيم  مركــز 
وتوفير اللقاحات املضادة 

لـ «كوفيد19».
وقالــوا لـ «األنباء»، في 
لقاءات متفرقة الســتطالع 
آرائهم، إنهم قدموا عن قناعة 
ألخذ اللقاحات، إميانا منهم 
بأن التطعيمات بعد اهللا عز 
وجل حتميهم من اإلصابة 
بڤيــروس كورونــا، داعني 
اجلميع إلى أخذ اللقاحات 
للعودة الى احلياة الطبيعية 
من جديد. تفاصيل آرائهم 

في السطور التالية. 
قناعة

في البداية، قال سلمان 
سالم وهو من فئة الشباب 
ويبلــغ من العمــر 16 عاما 
إنه قدم ألخذ جرعة اللقاح 
لـــ «كوفيــد 19»  املضــاد 
عن قناعــة، وذلك حلماية 
نفسه وأسرته من اإلصابة 

بالڤيروس.
ولفت الى أن جميع أفراد 
أسرته تلقوا التطعيم إميانا 
منهــم بأن اللقاح هو احلل 
للقضــاء علــى اجلائحــة 
والعودة للحياة الطبيعية، 
وزارة  بجهــود  مشــيدا 
الصحة في عملية التنظيم 
وتوفيرهم للقاح، قائال: اهللا 
يعطي وزير الصحة العافية 

على جهوده.
بدورهــا، قالــت رمي أم 
مشــاري التــي قدمــت مع 
ابنهــا مشــاري والـــــذي 
يــــبلغ مـــــن العمــــر 16 
عـــــاما ليتلقى التلقيح، إنها 
أتت بنفسها لتحرص على 
تلقي ابنهــا جرعة اللقاح، 
وذلك حلمايته من اإلصابة 

بالڤيروس. 
اللقاح احلل

وبينــت أم مشــاري أن 
اللقــاح هو احلــل األفضل 
لنــا وألبـــــنائنا وأســرنا 
لكــي نحمــي أنفســنا من 
اإلصابــة، ناصحة اجلميع 
كبيرا وصغيرا بتلقي اللقاح 
للمســاهمة بالوصول الى 
املناعة املجتمعية والعودة 
للحياة الطبيعية، الفــــتة 
الــى انــه والـــــله احلمــد 
«التطعيم متـــوافر» لدينا 
وباملجــان، وغيــر متوافر 
بعديد مــن الــدول، قائلة: 

نحن في نعمة.
أم مشــاري  وتوجهــت 
بالشــكر جلميــع العاملني 
بالصفوف األمامية، سواء 
أو  الصحــة  وزارة  مــن 
الداخلية والدفاع، وحكومتنا 
الرشيدة، ســائلة من اهللا 
عز وجــل أن يحفظ بالدنا 

الذين ســجلوا في املنصة، 
وبانتظــار دورهم القريب 
ألخذ اللقاح، مشيرة الى أن 

مشــيدة بجهــود املنظمني 
في مركز الكويت للتطعيم 
الســريع مــع  وتعاملهــم 
املراجعني ألخــذ اجلرعات 
بكل يسر وسهولة، مبينة 
أنها أخذت التطعيم للسفر 

وحماية نفسها.
من ناحيته، شكر عبداهللا 
العازمي جميع القائمني على 
مركــز الكويــت للتطعيــم 
ووزير الصحة، قائال: إننا 
واهللا احلمد في الكويت لدينا 
اللقاحــات متوافــرة، وهذا 
أمر نحسد عليه، مبينا انه 
اخذ التطعيم عــن اقتناع، 
بعد دعــوة وزارة الصحة 
التطعيمــات حلماية  الخذ 
أنفسنا واملجتمع من اإلصابة 

بالڤيروس.
ووجه عبداهللا العازمي 
رســالة للجميع: تطعموا.. 
لكي نعود حلياتنا الطبيعية. 

فقدنا أحبابنا

أما عبدالرحمن العنزي 
فقــال: أتينــا اليــوم ألخذ 
اجلرعــات بعــد أن فقدنــا 
الكثير من أحبابنا والغاليني 
علينــا بســبب إصابتهــم 
بڤيروس كورونا، وقدومنا 
ألخــذ اجلرعات هو إمياننا 
بأنها الوسيلة الوحيدة بعد 
اهللا عــز وجل ملواجهة هذا 
الڤيروس وحماية أنفسنا.

وبني أن قــرار التطعيم 
كان قرارا جماعيا من العائلة 
لكي ال نفقــد عزيزا علينا، 
ناصحا اجلميع بالتسجيل 
في منصة التطعيمات ألخذ 
اللقــاح وحمايــة أنفســهم 
وعوائلهــم واملجتمــع من 
خطــر اإلصابــة بڤيروس 
كورونا، خاصة أن الڤيروس 
ال يعرف صغيرا وال كبيرا 
وهو يهاجم اجلميع، داعيا 
الى عدم االلتفات للشائعات 
التي تطلــق على التطعيم 
واالستماع الى املختصني.

عبدالرحمــن  وتقــدم 
العنــزي بالشــكر اجلزيل 
الشــيخ  لوزيــر الصحــة 
د.باســل الصباح وقيادات 
وزارة الصحــة والعاملني 
فيها إلدارة اجلائحة، مشيدا 
بالتنظيــم الرائع في مركز 
الكويت للتطعيم وسرعة 
التطعيم  احلصــول علــى 
خــالل دقائــق، قائال: كلمة 

شكرا قليلة في حقهم.

املواعيد ألخذ اللقاح سريعة 
جدا، فما إن قمنا بالتسجيل، 
وصلتنا رسائل بوقت قريب 

جدا.
ونصحت هاجر الشمري 
صديقاتهــا وأحبابها بأخذ 
أنفســهم،  اللقــاح حلماية 
قائلة: التطعيم ليس مخيفا 

كما ذكر في اإلشاعات.
وشكرت هاجر الشمري 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح الــذي بذل جهودا 
لتوفيــر التطعيمــات فــي 
كويتنــا احلبيبــة، متمنيا 
عدم زيادة االصابات وانتهاء 
مرض كورونا بأسرع وقت، 

مركز الكويت للتطعيم يواصل استقبال املواطنني واملقيمني والبدون

«الهالل األحمر» تقدم العون للمراجعني باملركز

عنود املشعان من فريق مركز التطعيم ودعم ملتلقي اللقاح

إقبال كبير على تلقي اللقاحات املضادة لڤيروس كورونا في مركز الكويت للتطعيم (محمد هاشم) مركز التطعيم يستقبل متلقي اللقاح من جميع األعمار  

الكويت من كل شر ومكروه.
موعد سريع 

هاجــر  الشــابة  أمــا 
الشــمري والتــي تبلغ من 
العمر 16 عاما، فأكدت أنها 
أتــت لتلقي اللقاح حلماية 
نفسها وأسرتها من اإلصابة 
بڤيروس كورونــا، قائلة: 
كنت متخوفة من التطعيم 
في السابق، ولكن احلمد هللا 
قدمت وأخذت اجلرعة التي 
لم يســتغرق أخذها سوى 

ثوان قليلة.
أنهــا وأباها  وأوضحت 
أخذا اللقاح، وبقي اخوتها 

الشيخ د.باسل الصباح

من فريق العمل في مركز الكويت للتطعيم

أحد األطفال جاء إلى املركز مع ذويه

حسام مصطفى لـ «األنباء»: «الطوارئ» 
مبركز التطعيم تستقبل من لديه
آثار جانبية وقتية بعد تلقي اللقاح

أكــد طبيــب الطوارئ 
للتطعيم  الكويت  من مركز 
د.حسام مصطفى أن منطقة 
«الطوارئ» في مركز الكويت 
للتطعيم مخصصة للحاالت 
الطارئــة التي حتــدث بعد 
تلقي التطعيم، مشــيرا الى 
أن التعليمات للمراجع الذي 
يأخذ التطعيم االنتظار ملدة 
ربع ساعة بعد التطعيم للتأكد 
من عدم وجود أي آثار جانبية 
«وقتية» للتطعيم، مشيرا الى 
أنه في حال حدوث ذلك يتم 

نقله ملنطقة الطوارئ للتعامل مع احلالة.
وقال مصطفى في تصريح لـ «األنباء» إن 
منطقة الطوارئ باملركز مجهزة بـ ٢٠ سريرا 
موزعة بني قاعة ٥ و٦ فــي املركز، الفتا الى 

التواجد على مدار الســاعة 
الطارئة  الستقبال احلاالت 
التي حتدث نتيجة للتطعيم، 
وبني أن احلاالت التي متر على 
منطقة الطوارئ جراء اآلثار 
الوقتية للتطعيم  اجلانبيــة 
بـ  قليلة جدا، والتي تتمثل 
«التوتر» بســبب القلق من 
اخذ االبرة، أو حاالت الهبوط 
والدوخة بسبب اخلوف من 
التطعيــم، موضحــا انه مت 
التعامــل مع جميع احلاالت 
أنه  الى  وهللا احلمد. وأشار 
فــي حال وجود أي حــاالت حتتاج التحويل 
للمستشفى، فهناك تنسيق مع مستشفى مبارك 
الكبير لتحويل تلك احلاالت، مبينا أن املنطقة 

مجهزة بالكامل الستقبال احلاالت الطارئة.

د.حسام مصطفى

 مواطنون لـ «األنباء»: شكرًا لوزير الصحة والصفوف األمامية وأخذنا اللقاحات عن قناعة حلماية أنفسنا واملجتمع والعودة إلى احلياة الطبيعية

ملشاهدة الڤيديو

نسبة كبيرة من املراجعني في املركز من الشباب

وزير «األوقاف»: إغالق املساجد 
غير امللتزمة باالشتراطات الصحية

أسامة أبوالسعود

عقد وزير األوقاف 
اإلسالمية  والشــؤون 
عيسى الكندري اجتماعا 
في مكتبه أمس بحضور 
الــوزارة م.فريد  وكيل 
عمادي والوكيل املساعد 
لقطاع املســاجد محمد 
العليــم وجميع مديري 
قطاع املســاجد لبحث 
االستعدادات خالل شهر 

رمضان املبارك. وأكد الوزير الكندري، خالل 
اللقــاء، على ضرورة التأكيــد على األئمة 
واخلطباء استثمار هذا الشهر الفضيل في 
توجيه املصلني واالهتمام والعناية باملساجد 
صيانة ونظافة واالستجابة السريعة لطلبات 
الصيانة الدورية لتحقيق جو روحاني للمصلني 
في هذا الشهر والتعاون والعمل بروح الفريق 

الواحد. وشــدد على جميع األئمة بتوجيه 
املصلني بالتقيد باالشتراطات الصحية في 
املساجد من خالل حتقيق التباعد اجلسدي 
ولبس الكمام وإحضار سجادة الصالة، الفتا 
إلى انه يأســف بأنه ســيتم إغالق املسجد 
الذي ال يلتزم بتلك االشتراطات حفاظا على 

سالمة املصلني.

وّجه األئمة خالل اجتماع مع مديري املساجد حلّث املصلني على التقيد بها

عيسى الكندري وم.فريد عمادي ومحمد العليم خالل االجتماع

١٣٧٩ إصابة جديدة بـ «كورونا» 
و٤ وفيات.. و٢٢٦ حالة بالعناية املركزة

أعلن املتحدث الرســمي لوزارة الصحة 
د.عبداهللا السند تسجيل ١٣٧٩ إصابة جديدة 
بڤيروس كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩) في 
الساعات الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى ٢٤٢٨٤٨ 
حالة، فيما سجلت أربع حاالت وفاة ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس ١٣٨٣ 
حالة. وأضاف د.الســند لـ «كونا» أمس أنه 
مت تسجيل ١٢٣٤ حالة شفاء من اإلصابة في 
الساعات الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 

عدد املتعافني في البالد إلى ٢٢٧٢٦٠ حالة.
وأوضــح أنه تأكد متاثــل تلك احلاالت 
للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية الالزمة 

واخلطوات املتبعة في ذلك الشأن، الفتا إلى 
أن نسبة مجموع حاالت الشفاء من مجموع 

اإلصابات بلغت ٩٣٫٦٪.
وبني أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ ٢٢٦ حالة ليصبح 
بذلــك املجموع الكلي للحــاالت التي ثبتت 
إصابتها باملرض وال زالــت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة ١٤٢٠٥ حاالت.
وأفاد بأن عدد املسحات التي مت إجراؤها 
في الساعات الـ ٢٤ املاضية بلغ ٩٦٨٠ مسحة 
ليبلغ مجموع الفحوصات ٢١٣١١٥٥ فحصا، 
مشيرا إلى أن نسبة اإلصابات لعدد املسحات 

خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ ١٤٫٢٪.

شفاء ١٢٣٤ حالة يرفع عدد املتعافني في البالد إلى ٢٢٧٢٦٠

د.عبداهللا السند

املنظري: «الصحة العاملية» حتصر استخدام 
دواء «إيفرمكتني» في إطار التجارب السريرية

عبدالكرمي العبداهللا

املكتب  قــال مديــر 
اإلقليمــي ملنظمة الصحة 
املنظري،  العاملية د.أحمد 
ان املعلومات احلالية بشأن 
استخدام دواء «إيفرمكتني» 
لعــالج مرضى كوفيد-١٩ 
التزال غير قطعية، مبينا 
أنه إلى أن يتاح املزيد من 
البيانــات توصي منظمة 
العاملية بحصر  الصحــة 
اســتخدام هذا الدواء في 

إطار التجارب السريرية. وأشار املنظري إلى 
أن املنظمة أدرجت هذه التوصية، التي تنطبق 

على مرضى كوفيد-١٩ أيا 
كان مستوى شدة مرضهم، 
ضمن إرشــادات املنظمة 
بشأن عالجات كوفيد-١٩.

و«إيفرمكتني» هوعامل 
مضــاد للطفيليــات وله 
استعماالت واسعة، وهو 
مدرج فــي قائمة األدوية 
للمنظمة لعالج  األساسية 
العديــد مــن األمــراض 
الطفيلية، ويستخدم في 
الذنب  عالج داء كالبيــة 
النهــري) وداء  (العمــى 
األسطوانيات وأمراض أخرى تسببها الديدان 
املنقولة بالتربة، كما أنه يستخدم لعالج اجلرب.

أكد أن استخدامه لعالج «كورونا» اليزال غير قطعي

د.أحمد املنظري
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«األنباء» تنشر تفويضات واسعة منحها
وزير «العدل» من صالحياته إلى وكيل الوزارة

أسامة أبو السعود

أصــدر نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء ووزير العدل 
ووزير دولة لشؤون تعزيز 
النزاهــة عبــداهللا الرومي 
قرارا وزاريا رقم ٢٦٣ لسنة 
٢٠٢١ بشــأن التفويض في 
بعــض اختصاصات وزير 
العدل إلى وكيل الوزارة عمر 

الشرقاوي.
الذي  القــرار  وتضمــن 
حصلــت «األنبــاء» علــى 
نســخة منه تفويضات في 
التعيــني والترقيــة ونقــل 
ونــدب وإعــارة املوظفــني 
ومنــح املكافــآت وتوقيــع 
العقوبات واإلحالة للتحقيق 
وكذلك إمكانية االســتعانة 
مــن  موظفــني  بخبــرات 
خارج الوزارة، كما أتاح له 
تفويض الوكالء املساعدين 
فــي بعــض االختصاصات 
املوكلــة إليه، وقد شــملت 
التفويضات بعض ما يتعلق 
باالختصاصات في اجلهات 
املعاونة للقضاء في النيابة 
واخلبراء، وفيما يلي نص 

القرار:
مــادة أولــى: يفــوض 
وكيل الوزارة في مباشــرة 
التاليــة  االختصاصــات 
بالنســبة لكافــة املوظفني 
ومخـــــتلف املجمــــوعات 
الوظيفية فيمــا لم يرد به 

نص خاص:
ـ تعيــني املوظفــني فــي   ١
درجات مجموعة الوظائف 

العامة.
ـ ترقـــــية املوظـــــفني   ٢

باالختيار.
٣ـ  منح كافة أنواع اإلجازات 
وقطعها بالنسبة لشاغلي 
مجموعة الوظائف القيادية.

٤ـ  تكليف من يحل محل أحد 
الوكالء املســاعدين للقيام 
بأعماله حال غيابه وحلني 

عودته.

الوظائف  شاغلي مجموعة 
العامة.

القواعــد  وضــع  ـ   ١٤
واإلجراءات اخلاصة بتقرير 
الصالحيــة لفترة التجربة 
للموظفــني اخلاضعــني لها 
وفقا لإلجراءات والضوابط 

املقررة.
١٥ـ  استبقاء املوظف احملكوم 
عليه بعقوبة مقيدة للحرية 
فــي اخلدمة وذلك في حالة 
احلكم بوقف تنفيذ العقوبة.
قــرار فصــل  ـ إصــدار   ١٦
املوظــف من اخلدمــة عند 
حصوله على ثالثة تقارير 
نهائية بدرجة ضعيف وفقا 

للقانون.
١٧ ـ التوقيــع علــى العقــد 
الراتــب  وعقــد  اخلــاص 

املقطوع
١٨ ـ تعيــني غير الكويتيني 
على العقد الثاني استثناء 
مــن القــرار الــوزاري رقم 

.(٢٠١٠/٢٤٩)
١٩ـ  التصريح كتابة للموظف 
بــاإلدالء بأي معلومات عن 
األعمــال التي تظل ســرية 
لطبيعتها أو وفقا لتعليمات 
خاصــة أو نشــر ذلك بأي 

وسيلة.
٢٠ـ  منح املوظف إذنا كتابيا 
لتأدية أعمال للغير مبرتب 
أو مبكافــأة أو بدونهما في 
غير أوقات العمل الرسمية 
وكــذا كادر اخلبــراء بعــد 
إذن مــن  احلصــول علــى 
مجلس شؤون خبراء اإلدارة 

العامة للخبراء.
مــادة ثانيــة: يفــوض 
وكيل الوزارة في مباشــرة 
االختصاصات التالية فيما 
املعاونة  يتعلق باجلهــات 
العامة  للقضــاء والنيابــة 
بالنسبة ملجموعة الوظائف 
العامــة والفنية املســاعدة 
واملعاونــة والعقود الثاني 
املقطــوع) وكادر  والراتب 

اخلبراء:

التاليــة  االختصاصــات 
بالنســبة لشــؤون خبــراء 

اإلدارة العامة للخبراء:
١ـ  تعيني اخلبراء الهندسيني 

واحلسابيني.
٢ـ  شغل الوظائف اإلشرافية 
بنــاء علــى اقتــراح مجلس 
شؤون خبراء اإلدارة العامة 

للخبراء.
٣ ـ اإلحالة للتحقيق.

٤ـ  توقيــع عقوبة اإلنذار أو 
اخلصــم من املرتــب مدة ال 
تزيد على خمسة عشر يوما 
بالنسبة خلبراء اإلدارة العامة 

للخبراء.
٥ـ  رفع الدعوى التأديبية على 
خبراء اإلدارة العامة للخبراء 
واألمر بوقــف اخلبير حتى 
يفصــل في التهمة املســندة 

إليه.
٦ـ  ترقية اخلبراء باالختيار 
بنــاء علــى اقتــراح مجلس 
شؤون خبراء اإلدارة العامة 

للخبراء.
مــادة خامســة: يفــوض 
الوزارة في مباشــرة  وكيل 
التاليــة  االختصاصــات 
املتعقلة باجلهــات املعاونة 
للقضاء والنيابة العامة وكادر 

اخلبراء:
املاليــة  املبالــغ  صــرف 
املستحقة عن سنوات سابقة 
في حدود االعتمادات املالية 

بامليزانية.
حتديد األعمال اإلضافية 
التي مينح عنها تعويضات 
من حيث املدة اســتثناء من 
قرار مجلس اخلدمة املدنية 

رقم (٢٠١٢/١٢) وتعديالته.
مــادة سادســة: يفوض 
املســاعد  الــوزارة  وكيــل 
للشــؤون اإلداريــة واملالية 
في مباشــرة االختصاصات 
لكافــة  بالنســبة  التاليــة 
املوظفني مبختلف املجموعات 

الوظيفية:
١ـ  منح اإلجازات وقطعها فيما 
عدا شاغلي الوظائف القيادية

١ ـ وضــع النظــم اخلاصة 
باختيار أصلح املرشــحني 
لشــغل الوظائف الشاغرة 
وحتديد املؤهــالت الالزمة 

لها.
٢ ـ وضــع النظــم اخلاصة 
بتدريب املوظفني واإلشراف 

عليها.
أو  ـ إجــراء أي تعديــل   ٣
إضافــة فــي بنــود العقــد 
الثانــي مبا فــي ذلك زيادة 
املكافأة الشــهرية الشاملة 
التي تــدون في العقد الذي 
يبرم مع مــن يرى تعيينه 
مبوجب العقد الثاني ـ عن 
حدود ما يستحقهـ  فيما لو 
عني على درجة طبقا لقانون 
ونظام اخلدمة املدنية سواء 
عند التعاقد أو أثناء سريانه 

أو عند حتديده.
٤ـ  تعيني الباحثني القانونيني 
(مجموعة الوظائف العامة في 
وظيفة باحث قانوني مبتدئ 
املؤهلة لشغل وظيفة وكيل 

نيابة (ج).
٥ ـ االعتــداد باخلبــرة فــي 
مجــال الوظيفــة املطلــوب 
التعيني عليها كشرط للتعيني 

بالدرجة الثامنة عامة
٦ـ  اإلعفاء من إلزام املوظفني 
املعينني بأعلى من الدرجات 
املقررة ملؤهالتهم بالعمل في 
مجال التخصص املنصوص 

عليه ألسباب صحية.
٧ـ  اإليفاد للدورات اخلارجية 
الشــؤون  ملوظفــي برنامج 
القضائيــة وفقــا للقواعــد 

املنظمة لذلك.
مادة ثالثة: يفوض وكيل 
الــوزارة فــي املوافقــة عند 
االقتضــاء علــى تخصيص 
السكن احلكومي أو االستمرار 
في شغله وفقا للمدة احملددة 
بالتعليمات املنظمة بالنسبة 
إلى رجــال القضاء وأعضاء 

النيابة العامة.
مــادة رابعــة: يفــوض 
الوزارة في مباشــرة  وكيل 

٢ ـ تطبيــق أحــكام نظامي 
الدوام الرسمي ونظام التغيب 
اجلزئي الواردة بقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ٢٠٠٤/٤١ 
بشان قواعد وأحكام وضوابط 

العمل الرسمي وتعديالته.
مادة سابعة: يفوض وكيل 
الوزارة املســاعد للشــؤون 
اإلدارية واملالية في مباشرة 
االختصاصات املقررة للوزير 
باعتماد الشيكات واألوراق 
املالية  اخلاصــة بالشــئون 

املتعلقة باألمور اآلتية:
ومســتحقات  رواتــب  ـ   ١
املوظفني على الصناديق أو 

البنوك.
٢ـ  املبالغ التي تدفع للوزارات 
واجلهات احلكومية واخلاصة 
مقابل خدمات تؤدي للوزارة.

٣ ـ املبالــغ التــي حتول إلى 
الوزارات واجلهات احلكومية 
كاســتقطاعات مــن رواتب 

املوظفني.
كما يفوض وكيل الوزارة 
املســاعد للشــؤون اإلدارية 
واملالية بالتوقيع على أوامر 

وعقود الشراء.
مادة ثامنة: يجوز لوكيل 
الــوزارة أن يفــوض وكالء 
الوزارة املساعدين ورئيس 
اإلدارة العامــة للتنفيــذ في 
بعض االختصاصات املفوض 
فيها الواردة في هذا القرار.

مادة تاسعة: يجوز لوكيل 
الوزارة املســاعد للشــئون 
اإلداريــة واملالية أن يفوض 
مديــري اإلدارات في بعض 
االختصاصات املفوض فيها 

الواردة في هذا القرار.
مادة عاشرة: تلغى كافة 
القرارات فيما يتعارض مع 

هذا القرار.
مادة حادي عشــر: على 
جميــع جهات االختصاص 
كل فيما يخصه تنفيذ هذا 
القرار، وإبالغه لذوي الشأن، 
ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

صدوره.

تشمل تعيني املوظفني والترقية والندب واإلحالة للتحقيق وما يتعلق باجلهات املعاونة للقضاء والنيابة العامة واخلبراء

عبداهللا الرومي

٥ـ  نقل وندب املوظفني داخل 
الوزارة  قطاعــات وإدارات 
أو إلى اجلهــات احلكومية 
األخرى، وتغيير املســمى 
وتعديــل األوضــاع وفقــا 

للقواعد املنظمة لذلك.
٦ ـ إعــارة املوظفني للعمل 
باجلهــات األخــرى وفقــا 

للقواعد املنظمة لذلك.
٧ـ  شغل الوظائف اإلشرافية 
مبختلف مستوياتها (الندب 

أو التثبيت أو النقل).
٨ـ  منح مكافآت شهرية بصفة 
شــخصية لبعض موظفي 
املتميزين كمكافأة  الوزارة 
خاصــة وفقــا للضوابــط 
والتعليمــات الصادرة من 

ديوان اخلدمة املدنية
٩ـ  االستعانة بخبرات بعض 
املوظفني من خارج الوزارة 
وذلك وفقا للشــروط وفي 
حدود القواعد الصادرة من 

ديوان اخلدمة املدنية.
١٠ ـ اعتمــاد املكافــآت عــن 
أعمال أخرى، واملكافأة املالية 
مقابل اخلدمات املمتازة، وفقا 
للقواعد الصادرة من اجلهات 

املختصة
١١ـ  وقف املوظفني من شاغلي 
مجموعة الوظائف العامة عن 
العمل ملصلحة التحقيق أو 

للمصلحة العامة
١٢ـ  إحالة املوظفني للتحقيق.
١٣ ـ توقيــع عقوبة الفصل 
من اخلدمة على املوظفني من 

«الشؤون»: ال نقل للموظفني 
إال في أبريل وسبتمبر

بشرى شعبان

أصدر وكيل وزارة الشؤون االجتماعية بالتكليف مسلم 
الســبيعي قرارا إداريا، حصلت «األنباء» على نسخة منه، 
بشأن نقل املوظفني داخل قطاعات الوزارة وينص على أنه: 
يقتصر نقل املوظفني بني الوحدات التنظيمية على مستوى 
كافة قطاعات الوزارة املختلفة على شهري أبريل وسبتمبر 
فقط من كل عام. ويستثنى من ذلك شاغلو الوظائف اإلشرافية 
مبختلف مستوياتها، واحلاصلون على مؤهالت تخصصية 
للعمل في مجال التخصص وما تستقر عليه اجلهة املختصة 
بالتحقيــق. يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم األحد املوافق 
٢ مايــو املقبل، ويجب على كل املعنيني تنفيذه والتقيد به 
وعدم التوقيع على النموذج املخصص للنقل في غير شهري 
أبريل وسبتمبر من كل عام، تفاديا التخاذ اإلجراءات املقررة 

قانونا في حالة مخالفته.

«القوى العاملة»: تراخيص أنشطة 
«العمالة املنزلية» متاحة إلكترونيًا

بشرى شعبان

واصلت الهيئة العامة للقوى العاملة جهودها للتوسع 
في البوابة اإللكترونية اخلاصة بها حيث أضافت مجموعة 
مــن خدماتها علــى باب النمــاذج اإللكترونية ضمن املوقع 
اخلاص بالهيئة، وقد مت إدراج مجموعة من األنشطة اخلاصة 
بتراخيص مزاولة أعمال العمالة املنزلية ضمن هذا الباب، 
وهي كما يلي: - طلب إصدار ترخيص مزاولة نشاط عمالة 
منزلية. - مؤسسة طلب إصدار ترخيص مزاولة نشاط عمالة 
منزلية. - شركة طلب إصدار ترخيص مزاولة نشاط عمالة 
منزلية. - فرع شــركة اســتكمال مرفقات إصدار ترخيص 

مزاولة نشاط عمالة منزلية.

م ٧٦٠ متفوقًا  ر ُتكرِّ هيئة الُقصَّ
في حفل افتراضي السبت

ليلى الشافعي

تقيم الهيئة العامة لشؤون القصر حفال افتراضيا لتكرمي 
٧٦٠ طالبا من القصر املتفوقني في جميع املراحل الدراسية 
لعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وذلك يوم الســبت املقبل خالل الفترة 
من ٧ إلى ٨ مساء عبر تقنية االتصال املرئي، حتت رعاية 
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزير العدل وزيــر الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبداهللا 
الرومي. وأوضح مدير عام الهيئة باإلنابة م.حمد البرجس 
أن الهيئة قررت إقامة حفلها السنوي افتراضيا، وذلك ملراعاة 
الظــروف الصحية التي متر بها البالد، وحرصا منها على 
ســالمة املشاركني واملدعوين، وفي نفس الوقت االستمرار 
في عادتها السنوية باالحتفاء بأبنائها من القصر املتفوقني.
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الشمري: الشايع أكد أن مدينة جابر األحمد وجدت لتكون 
منوذجية وأبدى جتاوبه حلل مشكالتها في القريب العاجل الشايع: إلغاء غرف املساج يحتاج تنسيقًا مع التجارة

بداح العنزي

أكد وزير الدولة لشــؤون البلدية ووزير 
اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع أن إلغاء 
غرف املساج في املعاهد الصحية رجال ونساء 
يحتاج إلى مزيد من الدراسة مع وزارة التجارة 
والصناعة باعتبارها اجلهة املختصة بتصنيف 
األنشطة التجارية.جاء ذلك خالل اعتراض الشايع 
على ٥ قرارات للمجلس البلدي، حيث قال في 
رده: نحيطكم علمــا اننا اطلعنا على محضر 
اجتماع املجلس البلدي رقم (١٥/٢٠٢١ د٣) دور 
االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني عشر 
املنعقد بتاريخ ١/٣/٢٠٢١ وكتاب االستدراك رقم 
٥٣٢٢ املؤرخ في ١/٤/٢٠٢١ بشأن تعديل اخلطأ 
املطبعي واستبدال كلمة (سنتني) بكلمة (سنة) 
الواردة في الفقرة األولى من املادة ١٢ من الئحة 
مزاولة املهنة فــي الصفحة ١٠٩ من احملضر، 
ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة 
فيه عدا القرارات التالية، فإننا نعترض عليها: 
١- الفقرة اخلامسة من املادة الثانية عشرة 
الواردة بالقرار رقم (م ب م م ٤/١٩٠/١٥/٢٠٢١ د٣) 
التالية - يلغى الترخيص في حالة مضي سنتني 
كاملتني على انتهاء الترخيص ولم يتقدم صاحب 
الوارد  الترخيص بطلب جتديد رسمي النص 

في الفقرة املعترض عليها تعتبر أن الترخيص 
مستمر - رغم انتهائه - وال يلغي إال بعد مضي 
سنتني من تاريخ انتهائه دون أن يتقدم صاحب 
الترخيص بطلب التجديد وهذا ما يتعارض مع 
ما ورد باملــادة ١٢ التي حددت مدة الترخيص 
وطريقة جتديده، حيــث ان الترخيص يعتبر 
منتهياً في حالة انتهاء املدة احملددة له دون أن 
يقوم صاحب العالقة بتقدمي طلب التجديد خالل 
تلك املدة املقررة لذلك ال ميكن اعتباره مستمرا 
بعد انتهاء مدته حتى ميكن إلغاؤه حسبما تنص 

عليه الفقرة.
٢- القــرار اخلاص بشــأن «املوافقة على 
اقتراح عضو املجلس البلدي عبدالعزيز املعجل، 
بشأن توسعة مواقف سيارات مسجد السدحان 
واحلديقة قطعة ٧ مبنطقة الفيحاء، ملخالفته قرار 
مجلس الوزراء املتخذ باجتماعه رقم (٨/٢٠١٨) 
املنعقد بتاريخ ١٥/١/٢٠١٨ التالي». ٣- تكليف الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعدم 
املوافقة أو التنازل أو التخصيص عن أي موقع 
مخصص حلديقة عامة إال بعد موافقة مجلس 
الوزراء، وعدم موافقة الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعة والثروة السمكية وفقh ملا ورد بكتاب 
اجلهــاز التنفيذي املرفق ضمن أوراق املعاملة 
باحملضــر. ٣- القرار اخلاص بشــأن املوافقة 

على االقتراح املقدم من العضو م. عبدالسالم 
الرندي، بشأن تنظيم وترصيف الساحة املجاورة 
للقسيمتني (٨٠ و١١٥ - الشويخ الصناعية الثانية 
- وفتح املمر الواقع بني القسيمتني واملؤدي إلى 
شــارع (٧٨) لوجود عوائق فنية وفقاً ملا ورد 
بكتاب اجلهاز التنفيــذي املرفق ضمن أوراق 

املعاملة باحملضر.
٤- القرار اخلاص بشأن «املوافقة على إلغاء 
غرف املساج من البند رقم ٣٩ معهد صحي رجالي 
ونسائي من اجلدول رقم (ك) من االشتراطات 
الصحية اخلاصة ببعض احملالت بالقرار الوزاري 
رقم (٨٧/٢٠١٥) بشأن الئحة احملالت العامة واملقلقة 
للراحة واملضرة بالصحة، وأن تتوافر هذه اخلدمة 
في الفنادق فقط» ملزيد من الدراسة للتنسيق 
مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها اجلهة 
املختصة بتصنيف األنشطة التجارية وإصدار 
التراخيص التجارية الالزمة ملزاولة تلك األنشطة. 
٥- القرار رقم (م ب ام ال ك ٤/٢١٥/١٥/٢٠٢١ 
د٣) بشــأن «املوافقة على االقتراح املقدم من 
العضو مشــعل احلمضان، بإنشاء (مسجد أو 
مصلى) مبنطقة صباح السالم ضمن القطعة 
رقم (٨) لعدم موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســمكية وفق ملا ورد بكتاب اجلهاز 
التنفيذي املرفق ضمن أوراق املعاملة باحملضر.

عادل الشنان

الدولــة  اســتقبل وزيــر 
لشؤون اإلســكان والتطوير 
العمراني شــايع الشــايع في 
مكتبــه صبــاح امــس محمد 
اللجنــة  رئيــس  الشــمري 
التنســيقية التطوعية ملدينة 
جابر األحمد السكنية، يرافقه 

عدد من أهالي املدينة.
وعقب اللقاء، قال الشمري 
إنهم نقلوا معاناة واحتياجات 
أهالــي مدينــة جابــر األحمد 
السكنية ومنها وجود شوارع 
متهالكــة، الفتا إلى أن الوزير 
الشايع جتاوب مباشرة ووعد 
بالتواصل مع اجلهات املعنية 
بهذا األمر وأعطــى تعليماته 
باإلسراع إلنهاء هذه املشكلة 

في القريب العاجل. 
وذكر أن اجلانب الزراعي 
وتشــجير وتخضيــر املدينة 

ملشاركة مستقبلية للجمعيات 
التعاونيــة فــي هــذا اإلطار، 
مؤكدا أن مدينة جابر األحمد 
وجدت لتكون مدينة منوذجية 

مبشاريعها املستقبلية.
وقال الشــمري إن الوزير 
الشايع أبدى رغبته في زيارة 
املدينة لإلطالع عن كثب على 

مشاريع املؤسسة في املدينة 
ومتابعة إجنازها.

وفــي نهاية اللقاء، شــكر 
الوزيــر الشــايع  الشــمري 
اهتمامه املباشــر والشخصي 
ملا طرح فــي اللقــاء، متمنيا 
أن يتــم إيجــاد حلــول ملا مت 

طرحه.

الوزير التقى رئيس اللجنة التنسيقية التطوعية للمدينة وعدداً من األهالي

اعترض على ٥ قرارات للمجلس البلدي

الوزير شايع الشايع مستقبال محمد الشمري وعدداً من أهالي مدينة جابر األحمد السكنية

كان حاضــرا فــي اللقــاء ملــا 
تعانيــه املدينــة مــن إهمــال 
كبير فــي هذا اجلانــب، رغم 
العامة  تخصيص املؤسســة 
للرعاية الســكنية عــددا من 
األراضي للحدائــق واحملاور 
اخلضراء، مضيفا أن الشايع 
أشــار إلــى وجــود تصورات 

مجلس بلدي 

البلدية: ٦ مخالفات لتشغيل محالت على نحو 
يهدد سالمة املواطنني واملقيمني

العالقــات  إدارة  أعلنــت 
العامة فــي البلديــة عن قيام 
الفريــق الرقابي بطوارئ فرع 
بتنفيذ  بلدية محافظــة حولي 
جولــة ميدانية علــى احملالت 
واملطاعم مبنطقة حولي. وأكد 
الطــوارئ بفرع  رئيس فريق 
بلدية حولي إبراهيم الســبعان 
التي نفذها  امليدانية  أن اجلولة 
مفتشو الفريق الرقابي جاءت في 
القرار ١٠١٠/ ٢٠٢١  إطار تطبيق 
للتأكد من التزام أصحاب املطاعم 
واحملالت بتنفيذ االشتراطات 
الصحية وفقا لتعليمات السلطات 
الكمامات  بارتــداء  الصحيــة 
والقفازات والتباعد اجلســدي 
للحد من انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد كوفيد-١٩، فضال عن 
التأكد من التزامهم باشتراطات 

التجارية  احملالت واملجمعــات 
االلتزام باالشتراطات الصحية 
التدابير  اتخــاذ كل  من خالل 
بارتداء  الوقائيــة  واإلجراءات 
القفــازات والكمامــات وإلزام 

اجلمهور باحلفاظ على التباعد 
اجلسدي جتنبا للمخالفة، الفتا 
إلى تواصل اجلوالت امليدانية من 
قبل الفريق الرقابي على احملالت 
للتأكد  بجميع مناطق احملافظة 
التزامهــم بالئحة احملالت  من 
واإلعالنات وتطبيق العاملني كل 
االشــتراطات الصحية والتأكد 
التزام احملــالت واملطاعم  من 
بالقرار اإلداري ١٠١٠/٢٠٢١. من 
جانبها، دعت إدارة العالقات العامة 
املواطنني واملقيمني االتصال على 
اخلط الساخن ١٣٩ الذي يعمل 
التواصل  أو  الساعة  على مدار 
 @kuwmun عبر حسابات البلدية
مبواقع التواصل االجتماعي أو 
الواتساب ٢٤٧٢٧٧٣٢ في  عبر 
حال وجود أي شــكوى تتعلق 

بالبلدية.

تسجيل إحدى املخالفات

الئحة احملالت واإلعالنات. وأشار 
إلى أن اجلولة أسفرت عن حترير 
٦ مخالفات حملالت لتشــغيلها 
على نحو يهدد سالمة املواطنني 
واملقيمني. ودعا السبعان أصحاب 

العتيبي: ٢٨٣٧ مهندسًا ومهندسة عاطلون عن العمل
عاطف رمضان

حثــت جمعية املهندســني 
الكويتية ديوان اخلدمة املدنية 
واملعنيني في مختلف الوزارات 
واجلهات احلكومية على تطوير 
آليات اســتقطاب املهندســني 
املسجلني في الديوان، فمن غير 
املقبول وجود ٢٨٣٧ مهندســا 
ومهندسة مسجلني في الديوان 
حتى الثاني من أبريل اجلاري 
ينتظر بعضهم التوظيف منذ 

نحو ٣ سنوات.
وقــال أمني ســر اجلمعية 
م.فهد العتيبــي إن هذا الرقم 
حتــى يــوم اجلمعــة املاضي 
تخصصــات   ٩ ويتضمــن 
هندسية، مشيرا إلى وجود ٩٢٢ 
مهندسا ومهندسة من تخصص 
الهندسة امليكانيكية، و٧٦٤ من 
تخصص الهندسة الصناعية، 
٤٦٢ مــن تخصص الهندســة 
هندســة   ٢٤٠ الكهربائيــة، 
كيميائية، هندسة بترول ٢٠٧، 

في الوقــت الــذي نعاني فيه 
من نقــص بالعمالة الفنية - 
الهندسية يؤكد وجود خلل في 
آليات التواصل بني الوزارات 
القطاعني  والديوان وهيئــات 

العام واخلاص.
وحــذر العتيبي من تفاقم 
وحتويلهــا  املشــكلة  هــذه 
إلــى مشــكلة مزمنــة في ظل 
غياب تطوير آليــات التعيني 
للمهندسني واملهنيني عموما، 
مشــيرا الى أن ســوق العمل 
يســتقبل ســنويا مــا ال يقل 
عــن ٥٠٠ خريج وخريجة من 
املهندسني واملهندسات سواء 
من جامعة الكويت أو اجلامعات 
اخلاصة أو املبتعثني من قبل 
الدولة التي نأمل أن تســارع 
إلى دراســة متطلبات السوق 
وتواؤمها مــع توجيه الطلبة 
النادرة  التخصصات  لدراسة 
والتي يحتاجها ســوق العمل 

خالل السنوات املقبلة.
وأكــد العتيبــي، أن فرص 

احلل في الفترة احلالية ممكنة 
وسهلة التكاليف على احلكومة 
وميكن التغلب عليها بفتح باب 
قبول املهندســني مباشرة في 
اجلهات التــي حتتاجهم ومن 
ثم يتم إبالغ الديوان وإرسال 
ملفــات تعيينهم واســتكمال 
اإلجــراءات، داعيــا إلــى دور 
تشــريعي ميكــن أن يقوم به 
أعضاء مجلس األمة من خالل 
جلنة املوارد البشرية في هذا 

املجال.
إلــى  العتيبــي  وتوجــه 
القطاع اخلاص بفتح مزيد من 
قنوات الطلب على املهندسني 
واملهندسات، الفتا إلى أن الكثير 
من شــركاتنا الوطنية تزخر 
بكفاءات هندســية - كويتية 
ارتقت بالعمل فيها ووصلت إلى 
مناصــب قيادية تقوم بتنفيذ 
العمالقة  عشــرات املشــاريع 
الشــركات  وتديــر عشــرات 
اخلاصــة العاملــة مبختلــف 

املجاالت.

م.فهد العتيبي

و١١٥ مــن تخصص الهندســة 
املدنية، ٧٢ هندســة كمبيوتر 
وأخيرا ١٣ مهندسا ومهندسة 
من تخصص الهندسة البيئية. 
ودعا العتيبي املســؤولني في 
الديوان والوزارات والهيئات 
العامة واخلاصة إلى التعاون 
وفتح قنوات التواصل املباشر 
الســتقطاب هؤالء املهندسني 
واملهندسات، الفتا إلى أن وجود 
هــذا الرقــم بقوائــم االنتظار 



محليات
اجلمعة ٩ ابريل ٢٠٢١

07

أزمة كورونا كوفيد ٢٠ - ٢٠٢١م املتجددة 
ذكرتني مبا سمي باألزمة ما بني الواليات 
املتحدة األميركية وهاڤانا عام ١٩٦٢ عندما 
أظهرت صور استطالع التقطت من طائرة 
جتسس أميركية وجود قواعد وصواريخ 
سوفييتية حتت اإلنشاء في كوبا، فكانت 
املواجهة التي ســميت، إذا أنا مو غلطان، 
أزمة الصواريخ، حيث فكرت أميركا في 
ضرب كوبا لكنها تراجعت ثم استقر الرأي 

على عمل حظر عسكري عليها.
١٣ يوما شغلت العالم، وكان العالم على 
شفا حرب نووية في خليج اخلنازير أتبعها 
الرئيس فيدل كاسترو بقانون مينع الكوبيني 
من الهجرة إلى الواليات املتحدة خوفا من 
أن جتندهم أميركا في املخابرات األميركية 
أو في جيش كوبا احلر املعارض واملناوئ 

لكاسترو!
في عام ١٩٨٠ أعلن الرئيس األميركي 
كارتر أن أبواب الواليات املتحدة مفتوحة 
لكل الكوبيني، وانهم ســيحصلون على 
رواتب ومساكن مجانية، فيما رد الرئيس 
الكوبي الشيوعي بأنه جهز ٦٠٠ قارب في 
ميناء هاڤانا لكل مــن يرغب في الهجرة 
الى أميركا، فاحتشــد أكثر من ١٢٥ ألف 
كوبي وركبوا القوارب متجهني إلى الواليات 
املتحدة وشحن مع هؤالء املهاجرين كل 
أرباب السوابق املجرمني، فكانت املفاجأة؟
فوجئــت أميركا باحلشــود الكوبية 
وامتنعت عن استقبالهم وتركتهم أسابيع 
أمام مرأى ومســمع العالم وتوفي منهم 
العشــرات أغلبهم من الشيوخ والعجائز 
واألطفال قبل أن يتم وضعهم في مالجئ 
جزيرة غوانتانامو ســيئة الذكر الكوبية 

احملتلة من األميركان!
الغريب في هذا املوضوع أنه بعد خروج 
هؤالء من كوبا انتعش االقتصاد الكوبي بعد 
فترة من الركود وحقق فائضا جتاريا كبيرا 
رغم احلصار، بينما تطور قطاعا التعليم 

والصحة بشكل سريع آنذاك، وخطب فيدل 
كاســترو وقال مقولته املشهورة: هؤالء 
الديدان لقد كانــوا أميركيني وهم بيننا، 
فيما تعرض جيمي كارتر النتقاد شــديد 
بسبب ســوء تصرفه في األزمة، ما أدى 
إلى خسارته باالنتخابات، فيما قال خلفه 
الرئيس ريغان: لو بقي هؤالء املهاجرون 
في كوبا فلرمبا سقط كاسترو من احلكم!

٭ ومضــة: واهللا إن ضرب املفســدين 
واقتالع الفســاد وإحالل الدماء اجلديدة 
في الدولة هذا ما يجب أن يكون، خاصة في 
الزمن الكوروني الذي كشف حجم العبث 
والفساد في أجهزة الدولة، وهم بالتأكيد أحد 
أسباب تأخر وتراجع تقدم الكويت، وأيضا 
الكويت؛ ما يستوجب  لثروات  استنزاف 
الضرب بيد من حديد على كل من تسول 

له نفسه استغالل جائحة كورونا!

٭ آخر الكالم: أكيد في كل بلد (ديدان) هم 
سبب العلة والبالء، ومحاصرتهم وضربهم 
راحة للبالد والعباد، فلقد سئمنا الفساد 

واملفسدين.

٭ زبــدة احلچي: ســمو رئيس مجلس 
الوزراء وأخي معالي وزير الصحة: التطعيم 
ليــس أزمة ما بني فريقني (أريد وال أريد) 
املوضوع من ال يريد فليرحل، فاألوطان 
باقية، والتطعيم ضروري جدا، ما هو مبزاج!
وبيدكم اليوم وضع بلوك على البطاقة 
املدنية إن أحجم عن التطعيم، فسالمة الناس 
مسؤوليتكم، ونرجو أال تطول هذه السالفة، 
ترى أزمة أميركا وكوبا ظلت ١٣ يوما فقط 

جرت فيها املواجهات لكنها حسمت!
ال أتخيل أن أزمة كورونا ستظل معنا 

لثالثة أجيال قادمة!
الدولة تفرض ال يُفرض عليها!

في أمان اهللا..

ومضات

اجلائحة..
والتجربة الكوبية!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«اإلغاثة اإلنسانية» تدشن مشاريع موسمها 
الرمضاني حتت شعار «شركاء في اخلير»

دشنت جمعية اإلغاثة اإلنسانية موسمها 
الرمضاني حتت شــعار «شركاء في اخلير»، 
وذلك على هامش املؤمتر الصحافي الذي عقد 
ظهــر امس في مقر اجلمعية ببرج الســنابل 
مبشاركة رئيس مجلس اإلدارة علي احلسينان 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة د.ســلطان فهد 

اخلنة واملدير العام خالد السعيد.
في البداية، قال رئيس مجلس إدارة «جمعية 
اإلغاثة اإلنســانية» علي احلسينان إن شهر 
رمضــان املبارك يعد من أكثر املواســم التي 
تشهد عمل اخلير بفضل مضاعفة األجور فيه 
وكثرة إقبــال الناس عليه وعلى عمل اخلير 
واجلود والتصدق والتبرع، مشــيرا إلى أننا 
بهذه املناسبة تطلق جمعية اإلغاثة اإلنسانية 
حملتها الرمضانية «شركاء في اخلير» تتضمن 
العديد من املشاريع لدعم األسر احملتاجة في 
الكويت وخارجها ومتتد خالل شهر رمضان، 
وتقدم املساعدات اإلغاثية والرعاية الصحية 
وتتكفل مبصاريف بعض العمليات اجلراحية 

لألسر احملتاجة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة 
«جمعية اإلغاثة اإلنسانية» د.سلطان فهد اخلنة 
إن جمعية اإلغاثة اإلنسانية تسعى لالستفادة 
من أجواء الشهر الفضيل، الذي يفضل الكثيرون 
إخراج الزكاة فيه طمعا مبضاعفة الثواب، كما 
أن فرضية الزكاة، ومشروعية عطاء املقتدرين 

ملن تعثرت ظروفهم وأحوالهم، مؤكدا ضرورة 
قيام القادرين بواجب دعم األقل حظا ودخال 
من الفقراء واملســاكني واألسر املتعففة، التي 
ترهــق تكاليف احلياة كاهلهــا، وال جتد من 

املال ما يسد احتياجاتها.
وأكد انه جتاوزت أعداد املســتفيدين من 
مشاريع جمعية اإلغاثة اإلنسانية لعام ٢٠٢٠ 
مليونا ونصف املليون مستفيد مقسمة على 
ركائز خيرية وإنســانية على سبيل املثال ال 
احلصر قرابة الـ ١٠٠ ألف مســتفيد في مجال 
التعليم والتدريب وقرابة ٢٥٠ ألف مستفيد في 
مجال الرعاية واخلدمات الصحية وقرابة ٤٥٠ 
ألف مستفيد في اإلغاثات والوجبات والسالل 
الغذائية وقرابة نصف مليون مستفيد مشاريع 
ســقيا املاء واآلبار وقرابة ١٥٠ ألف مســتفيد 
في املشــاريع الدعوية وبناء املساجد وقرابة 
١٠٠ ألف مستفيد من مشاريع الكسوة ودفء 
الشــتاء وقرابة ٥٠ ألف مستفيد من مشاريع 

إيواء واملخيمات وقرى الالجئني.
بدوره، قال مدير جمعية اإلغاثة اإلنسانية 
خالد الســعيد إن احلملة التي حتمل شــعار 
(شــركاء في اخليــر)، وتســتمر حتى نهاية 
رمضان، سيســتفيد منها عشرات اآلالف من 
الفقــراء واحملتاجــني وذوي الدخــل احملدود 
واأليتام واملرضى واألرامل واملطلقات والعمال 

وغيرهم داخل الكويت وخارجها.

علي احلسينان متوسطا د.سلطان اخلنة وخالد السعيد

«زين» تقدم «املاچلة الرمضانية» لتأمني احتياجات املتعففني

أعلنت زين املزود الرائد للخدمات 
الرقمية في الكويت عن انطالق أولى 
مبادرتهــا اخليرية مبناســبة قرب 
حلول شــهر رمضان املبارك، وذلك 
عبر تقدميهــا «املاچلة الرمضانية» 
بالتعاون مع شريكها االستراتيجي 
البنك الكويتي للطعام واإلغاثة ليتم 
توزيعها على األســر املتعففة داخل 
الكويت لتأمني احتياجاتهم من املواد 
الغذائية التموينية األساســية قبل 
دخول الشهر الفضيل وخالل ظروف 

اجلائحة.
بيــان  فــي  الشــركة  وذكــرت 
صحافي أنها قامت بتوفير «املاچلة 
الرمضانية» في مخازن البنك الكويتي 

للطعام واإلغاثة في منطقة الصليبية 
بحضور نائب رئيس مجلس إدارة 
البنك مشعل األنصاري وفريق زين، 
حيث سيستفيد من «املاچلة» التي 
قدمتها زين هذا العام أكثر من ١٠ آالف 
مســتفيد داخل الكويت قبل دخول 
الشهر الفضيل. وأوضحت زين أنه 
سيتم توزيع «املاچلة الرمضانية» 
على األسر املتعففة واحملتاجني عن 
طريــق شــبابيك مخصصــة ملرور 
السيارات، وذلك التزاما باالشتراطات 
الصحيــة وللحفــاظ علــى صحــة 
املســتفيدين من خطر العدوى التي 

تصاحب التجمعات.
وبينت الشركة أن مبادرة «املاچلة 

الرمضانية» تعتبر أحد روافد حملتها 
الرمضانية السنوية «زين الشهور»، 
والتي تأتي حتت مظلة استراتيجيتها 
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة 
لتأمني احتياجات األسر املتعففة داخل 
البالد، وذلــك بالتعاون مع مختلف 
اجلهات اخليرية املعتمدة ومنها البنك 
الكويتي للطعام واإلغاثة. وأضافت 
زيــن ان خطتها لتغطية احتياجات 
الشهر الكرمي تتضمن توزيع «املاچلة 
الرمضانية» عبر املزيد من اجلهات 
اخليرية الرسمية األكبر على مستوى 
الكويت، وذلك لضمان وصولها إلى 
أكبر عدد ممكن من األســر احملتاجة 
واملتعففة بالوقت الكافي قبل قدوم 

شهر رمضان املبارك، هذا باإلضافة إلى 
تزامنها هذا العام مع اجلائحة، وتأمل 
زين أن يكون لهذه البادرة األثر البالغ 
فــي تعزيز مســاهماتها والتزاماتها 
جتاه مختلف فئــات املجتمع خالل 
هذه الظروف. وبصفتها املزود الرائد 
للخدمــات الرقمية في الكويت، فإن 
زين تسعى جاهدة خلدمة مجتمعها 
وأفــراده مــن خــالل تنظيــم ودعم 
املبادرات اإلنسانية القيمة على مدار 
السنة بشكل عام وفي شهر رمضان 
املبارك بشكل خاص، ملا يحمله هذا 
الشــهر من معان وقيم تعزز ثقافة 
العطاء والبذل لدى أطياف املجتمع 

املختلفة.

بالتعاون مع شريكها اإلستراتيجي البنك الكويتي للطعام واإلغاثة

«املاچلة» التي قدمتها «زين» سيستفيد منها أكثر من ١٠ آالف شخص داخل الكويتفريق «زين» خالل تقدمي «املاچلة الرمضانية» لتوزيعها على األسر املتعففة بالتعاون مع بنك الطعام

الشمري لـ «األنباء»: قطع التيار عن ١٧ عقارًا  في الفروانية

دارين العلي

نفــذ فريق الضبطيــة القضائية 
التابع لوزارة الكهرباء واملاء بالتنسيق 
مع شبكات التوزيع  وبالتعاون مع 
بلدية الكويت ووزارة الداخلية حملة 
مشتركة ضمن جلنة التصدي لظاهرة 
العزاب على العقــارات املخالفة في 

محافظة الفروانية.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس 
الفريــق أحمد الشــمري إن احلملة 
اســتمرت منــذ ٣ أيام واســتهدفت 
العقارات التي يقطنها العزاب ضمن 
الســكن اخلاص في احملافظة، حيث 

مت تقســيم الفريق إلــى مجموعتني 
األولى تعمل قبل احلظر واألخرى بعد 
احلظر، وذلك لتغطية كامل املنطقة 
وفقًا للكشــف اخلــاص باملخالفات 
الــذي ورد إلى الوزارة، الفتا إلى أن 
تقسيم الفريق إلى مجموعات ساهم 
بتسهيل آلية التفتيش وقطع التيار 

عن املخالفني.
وذكر أن احلصيلة هي القطع عن 
١٧ عقارا مخالفا ضمن الكشف الوارد 
للوزارة من جلنة العزاب، الفتا إلى 
أن هذا األمر القى استحسان قاطني 
السكن اخلاص من املواطنني الذين 
يعانون من وجود عزاب في املنطقة 

مما يسبب ضغطا على البنية التحتية 
وكذلك ممارســات غير سوية ممكن 
أن حتصل اســتدعت تقدمي عدد من 

الشكاوى من قبل األهالي للجنة.
ومن جانــب آخر، أكد الشــمري 
استمرار احلمالت التفتيشية لفريق 
الضبطيــة القضائيــة فــي املنطقة 
الشــمالية، حيــث بلغــت حصيلــة 
املخالفات منذ بداية أبريل حتى اليوم 
(أمس) ١٣ حالة منها اجلسيمة ومت 
تسجيل محضر ضبط وقطع التيار 
عــن املخالفني، ومنهــا إثبات حالة، 
حيث مت تسليمها للمخالفني الستكمال 
اإلجراءات أمام اللجنة املعنية بتطبيق 

القانــون. وفــي هــذا الســياق، دعا 
الشمري جميع املواطنني باالمتناع 
عن تسكني العزاب في عقاراتهم داخل 
السكن اخلاص جتنبا إلجراءات جلنة 
التصدي لظاهــرة العزاب وبالتالي 
قطع التيار عنهم وأخذ تعهدات عليهم 
بإفــراغ املكان من العزاب وتســديد 

كامل مستحقاتهم للوزارة.
ولفــت إلــى أن البعــض يحاول 
االلتفاف على قوانني البلدية بتسكني 
عدد مــن العائالت بــني العزاب مبا 
يوحي أن الســكن للعائــالت إال أن 
فرق اللجنة قادرة على رصد هؤالء 

وتطبيق القانون اخلاص عليهم.

دعا أصحاب البيوت إلخالئهم من املكان وتسديد كامل مستحقات الوزارة

فريق الضبطية القضائية خالل حملة التصدي لظاهرة العزاب في السكن اخلاص مبحافظة الفروانية قطع التيار عن أحد العقارات املخالفة

«النجاة»: مشاريعنا الرمضانية في ١٤ دولة واألولوية للداخل
قال مدير عام جمعية النجاة 
اخليريــة بالتكليــف د.جابر 
الونــدة: إن النجــاة اخليرية 
قامت بوضع خطة استراتيجية 
مميزة ملشاريعها الرمضانية 
لعام ١٤٤٢هـ والتي تهدف من 
خاللها حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة كتوفير فرص تعليم 
أفضل للمستفيدين ومكافحة 
الفقر ودعم املشاريع اإلنتاجية 
وتقدمي الرعاية الطبية املميزة 
للمرضــى وتوفيــر احليــاة 

الكرمية آلالف املستفيدين.
وتابع الوندة: من مشاريعنا 
التي نطرحها على أهل اخلير 
فــي شــهر اخليــر مشــروع 
«أبشــروا باخلير» واخلاص 
بســداد اإليجارات عن األسر 
املتعففة داخل الكويت، حيث 

الدخل داخل الكويت.
لدينــا كذلــك  وأضــاف: 
مشاريع أخرى مثل «التعريف 
باإلســالم» والذي نهدف من 
خاللــه دعوة غير املســلمني 
للتعرف على اإلسالم من خالل 

مــن احليــاة الكرميــة حيث 
الرمضانية  ننفذ مشــاريعنا 
داخل الكويــت وفي ١٤ دولة 
خارجيــة واألولويــة لداخل 
الكويت وذلــك بالتعاون مع 
«الشــؤون» و«اخلارجيــة»، 
ومن مشاريعنا التي نطرحها 
خالل شــهر رمضــان املبارك 
مشروع «كفالة األيتام» والذي 
نطمــح من خالله إلــى كفالة 
مئــات األيتام في شــتى دول 
العالم، تبلغ قيمة الكفالة ١٥ 
دينار كويتي خارج الكويت، 
وبدورنا، نحرص على تقدمي 
كل أوجه الرعاية لأليتام من 
تعليم وصحة ورعاية نفسية 
وأنشطة ترفيهية، فال تقتصر 
جهــود النجــاة على تســليم 

الكفاالت املالية فقط.

العديد من الوسائل الدعوية 
احلديثة التي نستخدمها والتي 
تخاطب غير املسلمني بطريقة 
سهلة وميسرة، كذلك مشروع 
دعــم ومســاندة الالجئني في 
الروهنجــا واليمــن والذيــن 
يعيشون حياة تفتقر ألبسط 
الكرميــة،  مقومــات احليــاة 
بجانــب طــرح مشــروع «٧ 
ســنابل تقبل الزكاة» والذي 
يحظى بتفاعل مميز من أهل 
اخلير الذين يرغبون في إخراج 
زكواتهم في املشاريع اخليرية.
مــن ناحيته، قــال رئيس 
قطــاع البرامــج واملشــاريع 
بالنجاة اخليرية املستشــار 
الشــهاب: تســعى  عبــداهللا 
املشاريع التي تنفذها النجاة 
اخليريــة لتمكــني اإلنســان 

يتم تنفيذها بالتعاون مع «الشؤون» و«اخلارجية» وتستهدف متكني اإلنسان من احلياة الكرمية

عبداهللا الشهابد. جابر الوندة

يعد هذا املشــروع واحدا من 
أهم مشاريع النجاة اخليرية 
التي تنفذها داخــل الكويت، 
حيــث نســتهدف مــن خالله 
دعم ومساندة األسر املتعففة 
واملرضــى واأليتام وضعاف 

«البيئة»: تغّير لون البحر في «الدوحة الغربية» 
سببه قلة األوكسجني املذاب باملاء

أكدت الهيئــة العامة للبيئة 
أن تغيــر لــون البحــر والتربة 
في منطقة الدوحة الغربية جاء 
نتيجة قلة نســبة األوكســجني 
املذاب باملاء بسبب قلة التيارات 

وألن املنطقة شبه مغلقة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي 
إن فريقا من الهيئة عاين الساحل 
صبــاح أمس اســتجابة للبالغ 
الوارد حول وجود تلوث بحري 
في منطقة الدوحة الغربية قرب 
الشــاليهات ومت أخذ القياسات 
احلقلية وجمع العينات إلجراء 

التحاليل املخبرية. وأوضحت ان تغير خواص 
املاء والتربة الفيزيائية والكيميائية يعد أحد 
أســباب تغير لون املاء والتربة إلى األسود، 
حيث ينتج هذا اللون عن ازدياد مادة كبريتيد 
الهيدروجني من التفكك امليكروبي الزدياد املواد 
العضوية في غياب أو قلة نسب األوكسجني 

املذاب باملاء بسبب قلة التيارات وألن املنطقة 
شبه مغلقة. وأضافت ان هذه العملية تعرف 
بالعمليــات الالهوائية التــي تتم عن طريق 
الكائنات احلية الدقيقة (البكتيريا الالهوائية) 
والتي تقلل الكبريتات وينتج عن هذه العملية 

انبعاث غاز كبريتيد الهيدروجني.

جانب من عملية أخذ عينات من املياه لفحصها
ملشاهدة الڤيديو

احلاي يبّشر أهالي مدينة جابر األحمد السكنية:
افتتاح السوق املركزي ٦ خالل رمضان املبارك

زفَّ املدير املعني جلمعية مدينة جابر األحمد التعاونية ياسر 
احلاي البشرى إلى أهالي املنطقة بافتتاح السوق املركزي رقم ٦ 
خالل شهر رمضان الكرمي، «وذلك بفضل من اهللا ثم باجلهود 

املكثفة التي تبذل منذ تسلمنا زمام األمور في اجلمعية».
ولفت احلاي، في تصريح صحافي، إلى أن املساهمني أبناء 
مدينة جابر األحمد على موعد مع بشرى توزيع السلة الرمضانية 
املتنوعة والقيمة، وذلك بثمن قدره ٥ فلوس فقط، على أن يتم 
توصيل الســلة الرمضانية إلى صاحبهــا حامل بطاقة العائلة، 
ويتســلمها على باب بيته، حتت شعار «خلك في البيت سلتك 

توصلك للبيت»، واعدا باملزيد من اإلجنازات التي ميكن تقدميها 
رغم الوضع الراهن الذي تعيشه البالد.

وأضاف احلاي أن خطته تقوم على أساس حتقيق انفراجة 
في إنشاءات اجلمعية، لذا فإن اجلهود حاليا تتركز على افتتاح 
األسواق بأقصى سرعة ممكنة، وعلى هذا يتم تكثيف اخلطابات 
واللقاءات مع املسؤولني واملعنيني في جهات الدولة وعلى رأسها 
وزارة الشــؤون االجتماعية، مشــيرا الى ان اجلهاز التنفيذي 
في اجلمعية يعمل على قدم وســاق إلجناح تنفيذ هذه اخلطة 

وحتقيق الهدف املرجو.

ياسر احلاي
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مرزوق الغامن يستقبل سفيرنا
لدى أرمينيا والسفير اإلسباني في البالد

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه أمس سفيرنا لدى جمهورية أرمينيا 
نواف عبد العزيز العنزي، وسفير مملكة إسبانيا لدى البالد ميغيل خوسي مورو إغيالر.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله سفيرنا لدى أرمينيا نواف العنزي

الرئيس الغامن مستقبال السفير االسباني

مرزوق اخلليفة لتعيني خريجي
«التربية» على التخصص املساند

فارس العتيبي: ملاذا لم يتم تعيني
خريجات تخصص «تاريخ» في «التربية»؟

النائــب مــرزوق  تقــدم 
باقتــراح برغبــة  اخلليفــة 
قــال فــي مقدمتــه إن املادة 
١٣ من الدســتور تنص على 
أن «التعليــم ركن أساســي 
تكفلــه  املجتمــع،  لتقــدم 
الدولة وترعــاه، مضيفا أن 
مهنة التدريس والتعليم هي 
من الوظائــف العامة والتي 
متثــل خدمــة وطنية تهدف 
إلى املصلحة العامة وهذا ما 
نص عليه دســتور الكويت 

في املادة (٢٦)».
وأضــاف أنه ملا كان هنالك خريجو كلية 
التربية لديهم تخصص رئيسي وتخصص 

ونظــرا حلاجــة  مســاند، 
لبعــض  التربيــة  وزارة 
التخصصات التعليمية لسد 
النقص احلاصل في املراحل 
الدراسية إضافة إلى احتواء 
االحتياجات الطارئة للميدان 
التربــوي فــي التخصصات 
الكوادر  املوازيــة بتحويــل 
التخصصات  التعليمية من 
التخصصات  إلى  الرئيسية 

املساندة.
ونص االقتراح على اآلتي:
التربية  «تعيني خريجي 
على التخصص املساند لسد النقص احلاصل 

في املراحل الدراسية بالتعليم العام».

وجــه النائب فارس العتيبي ســؤاال إلــى وزير التربية 
د.علــي املضف قال في مقدمته: هناك خريجات كلية اآلداب 
تخصــص (تاريخ) لم يتــم تعيينهن وعلى قائمة االنتظار 

في ديوان اخلدمة املدنية منذ ٣ سنوات.
وطالب بتزويده وإفادته باآلتي:

١- ملاذا لم يتم تعيينهن حتى اآلن؟
٢- ما خطة وزارة التربية لتعيينهن؟

٣- هل خاطبت وزارة التربية ديوان اخلدمة بخصوص 
اخلريجات؟

٤- مــا خطة الوزارة بإحالل اخلريجات الكويتيات بدال 
من الوافدات في وزارة التربية؟

مرزوق اخلليفة

فارس العتيبي

سعدون حماد: اجللسة املاضية شهدت
إقرار قوانني مهمة تشكل أولوية للمواطنني

النائــب ســعدون  قــال 
حماد ان اجللســة املاضية 
شــهدت إقرار قوانني مهمة 
للمواطنني، مؤكدا ان قانون 
القروض  تأجيــل أقســاط 
ملــدة ٦ أشــهر ينطبق على 

املتقاعدين.
وقال حماد في تصريح 
باملركــز اإلعالمي للمجلس 
إن مجلــس األمــة وافق في 
اجللسة املاضية على قوانني 
مهمة بالنسبة للمواطنني، 
منها قانون تأجيل أقســاط 
القــروض ملــدة ٦ شــهور، 
إنقاذ املشــروعات  وقانون 

الصغيرة واملتوســطة من 
تداعيات أزمة كورونا بتكلفة 

٥٠٠ مليون دينار.
قانــون  ان  وأوضــح 
(اإلنقــاذ) مينــح أصحاب 
الصغيــرة  املشــروعات 
واملتوســطة قروضــا بحد 
أقصى ٢٥٠ ألف دينار، سواء 
املقترضــون من الصندوق 
للمشــروعات  الوطنــي 
الصغيــرة أو املقترضــون 

من البنوك احمللية.
وأكــد حمــاد أن هــذه 
القوانني انتظرها املواطنون 
ومت وضعها ضمن األولويات 

الســابق، وينــص على أن 
التأجيل يشــمل املواطنني 
املســجلني فــي صناديــق 
معاجلة أوضاع املتعثرين، 
ودعم األسرة واملسجلني في 
التأمينات االجتماعية وبنك 
االئتمان ومؤسسة الرعاية 

السكنية».
النواب  وطالــب حمــاد 
الذين لم يحضروا اجللسة 
بأال يبرروا موقفهم بشيء 
غيــر صحيــح، مبينــا أن 
الذيــن حضــروا  النــواب 
اجللسة حرصوا على إقرار 

هذه القوانني.

وحتديد اجللسة إلقرارها، 
مشــيرا إلى أن هناك نوابا 
قاطعوا تلك اجللسة ونوابا 
آخرين حضروا للتصويت 
على هذه القوانني التي تهم 
شريحة كبيرة من املواطنني.
وقال حماد: «اســتغرب 
قيام البعــض بتبرير عدم 
حضور اجللســة بأن هناك 
ضرائب على األفراد، أو انه 

ال يشمل املتقاعدين».
وأكــد أن «قانون تأجيل 
أقساط القروض ال يتضمن 
أي ضرائب بل فقط تأجيل 
األقســاط كمــا حصــل في 

تأجيل أقساط القروض يشمل املتقاعدين

سعدون حماد

ملشاهدة الڤيديو

عبداهللا الطريجي يستعجل وزير املالية للرّد
على أسئلة املواطنني حول «تأجيل األقساط»

دعا النائب د.عبداهللا الطريجي 
وزير املالية خليفة حمادة إلى الرد 
علــى الكثيــر من االستفســارات 
وااليضاحــات التــي يطالــب بها 
املواطنون في شأن القوانني التي 
أقرها مجلس األمة أخيرا، السيما 
قانون تأجيل األقســاط ملدة ستة 

أشهر.
وأضــاف الطريجي فــي بيان 
صحافــي اننــا وافقنــا علــى هذا 

القانــون، وكذلك القانون املتعلق 
بضمان متويــل البنوك ألصحاب 
املشــاريع الصغيرة واملتوســطة 
ومتناهية الصغر بهدف التخفيف 
عن املواطنني في مواجهة تداعيات 
ڤيروس كورونا، وهذا واجب علينا 
وال منة في ذلك، إال ان هناك الكثير 
من االستفســارات التــي يرددها 
املواطنــون وتتطلب مــن الوزير 

املختص الرد عليها سريعا.

وأوضــح الطريجــي ان علــى 
االســتعجال  كذلــك  احلكومــة 
بإجراءات نشر القوانني التي أقرها 
املجلس في جلســته السابقة في 
اجلريدة الرسمية ليتسنى تنفيذها 
واســتفادة املواطنني منها، معربا 
عن أمله في جناح املجلس بتجاوز 
املرحلــة الراهنة من أجل التوافق 
على إقرار املزيد من القوانني التي 
ينتظرها الشعب الكويتي العزيز.

د.عبداهللا الطريجي

حسن جوهر: كم عدد اجلوازات الصادرة
وفقًا للمادة ١٧ من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨؟

وجــه النائب د.حســن 
جوهــر ســؤاال إلــى وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي، 
قال فــي مقدمته: نشــرت 
الكويتية  القبس  صحيفة 
في عددها الصادر بتاريخ 
٢٥ يوليــو ٢٠٢٠ وتحــت 
عنــوان «٤ مالييــن دينار 
رشــاوى لـــ ١٥٠٠ جواز لـ 

«البدون» ما نصه:
«فتحت األجهزة المعنية 
فــي وزارة الداخليــة منذ 
أســبوعين جميــع ملفات 
الحاصلين علــى جوازات 
مادة ١٧ من المقيمين بصورة 
غير قانونية «البدون» عن 
الرشــوة، وكشفت  طريق 
مصادر رفيعة لـ «القبس» 
أنه بالتدقيق على المعامالت 
المشــبوهة التــي وقعــت 
ومــررت منــذ منتصــف 
عــام ٢٠١٤ ولغايــة ٢٠١٨، 
وهي القضية التي أثارتها 
«القبس»، تبيــن أن نحو 

أنه ســيجري إيقــاف تلك 
الجــوازات وســحبها ممن 
حصلوا عليها، وأن التدقيق 
على الملفات أظهر أن غالبية 
الحاصليــن عليهــا كانت 
مسجلة بحقهم قيود أمنية، 
وال تنطبق عليهم الشروط، 
لكن رفعت القيود وأصدرت 
الجوازات لهم مقابل المبالغ 

المالية التي دفعوها».
كما نشــر تقرير وزارة 
الخارجية األميركية لعام 
نقــال عــن وزارة   ،٢٠٢٠
الداخلية، ما يفيد بصرف 
جوازات مادة ١٧ للبدون عن 
طريق الرشوة، مضيفا أنه 
تم صرف عدد ١٧٠٠٠ جواز 
ســفر مادة ١٧ مقابل ٩٧٧٠ 
دوالرا للجواز الواحد خالل 
الفترة من ٢٠١٤  حتى ٢٠١٨، 
وطالب بتزويــده وإفادته 

باآلتي:
١ - عدد الجوازات التي 
تــم إصدارهــا مــن وزارة 

٤ - هل تم تشكيل لجان 
تحقيــق أو تقصي حقائق 
بشأن وقائع صرف جوازات 
سفر كويتية مادة ١٧ مقابل 
رشــوة مالية خالل الفترة 
المشار إليها في البند رقم 
١ مــن الســؤال، مــع بيان 
قرارات تشكيلها وأعضائها 
ونسخة عن مهامها المنجزة 
النهائيــة، إن  وتقاريرهــا 

وجدت.
٥ - هــل تــم اتخاذ أي 
إجراءات بشأن إحالة أفراد 
أو جهات من داخل الوزارة 
أو خارجها لجهات قانونية 
أو رقابية بخصوص وقائع 
ســفر  جــوازات  صــرف 
كويتيــة مــادة ١٧ مقابــل 
رشــوة مالية خالل الفترة 
المشار إليها في البند رقم 
١ من السؤال، مع تزويدي 
بنسخة من خطابات اإلحالة 
المرفقة بها،  والمستندات 

إن وجدت.

الداخليــة وفقــا للمادة ١٧ 
خالل الفترة من عام ٢٠١٤ 
حتى ٢٠١٨، مع بيان الجهة 
أو الجهــات التــي منحــت 
الموافقــة النهائيــة علــى 

إصدارها.
٢ - عدد الجوازات التي 
تــم إصدارهــا مــن وزارة 
الداخليــة وفقــا للمادة ١٧ 
خالل الفترة من عام ٢٠١٤ 
حتى ٢٠١٨ مقابل رشــاوى 
ماليــة بحســب معلومات 
الــوزارة، مع بيــان الجهة 
أو الجهــات التــي منحــت 
الموافقــة النهائيــة علــى 

إصدارها.
صحــة  مــدى   -  ٣
المعلومات بشــأن ما ورد 
في بعض التقارير المحلية 
والعالميــة حــول صــرف 
جوازات سفر كويتية مادة 
١٧ في مقابل رشاوى مالية 
خالل الفترة المشار إليه أو 

أي فترات أخرى.

د.حسن جوهر

١٥٠٠ جواز مادة ١٧ بيعت 
ألشــخاص مــن «البدون» 
بنحــو ٤ مالييــن دينــار، 
وقالت المصادر إن ســعر 
الجواز الواحد يتراوح بين 
ألفيــن و٣٠٠٠ دينار، فإذا 
كان يسمح بالسفر إلى دولة 
واحدة فقط، يكون سعره 
٢٠٠٠ دينار وإن كان متعدد 
الوجهات وبال قيود، يزيد 
علــى ٣٠٠٠ دينار، وأكدت 

ثامر السويط لوزير الداخلية: ما األحكام
الصادرة ضد الوزارة منذ ٥ سنوات؟

وجه النائب ثامر السويط سؤاال إلى وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي قال في مقدمته: 
مع دعوات احلكومة إلى محاربة الفساد، 
تأتي محاربة الفســاد االداري على رأس 
االولويات التي يجب ان تطلع بها احلكومة.

وطالب بتزويده وافادته باآلتي:
١ـ  مــا االحكام التي صدرت ضد وزارة 
الداخلية ولم تنفذ خالل السنوات اخلمس 
االخيرة، وما االسباب التي دعت إلى عدم 

تنفيذ هذه االحكام؟

٢ـ  ما االحكام التي صدرت لصالح وزارة 
الداخلية ولم يتم استئنافها او متييزها خالل 
السنوات اخلمس االخيرة، وما االسباب 
ثامر السويطالتي دعت إلى عدم االستئناف او التمييز؟

خالد العتيبي يسأل عن رشاوى جوازات مادة ١٧
النائــب خالــد  تقــدم 
العتيبي بسؤال إلى وزير 
الداخلية يتعلق باملعلومات 
التــي وردت فــي التقرير 
السنوي (٢٠٢٠) الصادر عن 
وزارة اخلارجية األميركية 
بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ املتعلق 
بأوضاع حقوق اإلنسان في 

الكويت.
وقال العتيبي في مقدمة 
الســؤال: ورد في التقرير 
السنوي (٢٠٢٠) الصادر عن 
وزارة اخلارجية األميركية 
بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ املتعلق 
بأوضاع حقوق اإلنسان في 
الكويت، وحتــت العنوان 
التنقل،  الفرعــي (حريــة 

 ٣،٠٠٠ Bidoon had paid
 each in (٩،٧٧٠$) dinars
 and ٢٠١٤ between bribes٧
 ١٧ to obtain Article ٢٠١٨

passports
هــذه  ضــوء  علــى 
املعلومات التي تفيد بقيام 
وزارة الداخلية في شهر ٧ 
من العام ٢٠٢٠ بالكشــف 
عــن رشــاوى دفعــت من 
قبل ما يقــارب ١٧ ألفا من 
فئة البــدون (٣٠٠٠ دينار 
كويتي لكل فرد في األعوام 
مــا بــني ٢٠١٤ و٢٠١٨ مــن 
أجــل احلصول على جواز 
سفر مادة ١٧، وعلى ضوء 
عدم نفي وزارة اخلارجية 

الــوزارة بالتحقيق معهم، 
مع تزويــدي بنتائج هذه 
والقــرارات  التحقيقــات 
ذات الصلــة املتعلقة بهذه 

القضية؟
إيقــاف  مت  هــل  ـ   ٥
املتورطني في هذه القضية 
عــن العمــل بســبب هذه 
القضيــة؟ مــع تزويــدي 
بصور عن قرارات اإليقاف 

عن العمل؟
٦ ـ هــل قامــت الوزارة 
بتحريــك بالغــات ضــد 
املتورطني لنزاهة أوالنيابة 
تزويــدي  مــع  العامــة؟ 
بصور عــن هذه البالغات 

واإلحاالت، إن وجدت.

الكويتية ملــا ورد في هذا 
التقرير.

وطالب تزويده باآلتي:
وزارة  لــدى  هــل  ـ   ١
الداخلية علم بشبكة بيع 
جوازات املادة ١٧ وما ذكرته 
وزارة اخلارجيــة عن هذا 
األمر ومتى تأكدت الوزارة 

من هذه االحداث؟ 
ـ يرجــى تزويــدي   ٢
بأســماء وعدد األشخاص 
املتورطني في هذه العملية 
ومســمياتهم الوظيفيــة 

ورتبهم العسكرية؟
٣ـ  ما اإلجراءات القانونية 
التــي اتخــذت بحقهم من 
قبل الــوزارة؟ وهل قامت 

استفسر عن قيام «الداخلية» بتحريك بالغات ضد املتورطني إلى «نزاهة» أو النيابة العامة

خالد العتيبي 

صفحة ١٧)، الفقرة التالية:
 In July the Ministry
 of Interior revealed that
 ١٧،٠٠٠  approximately
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لبس الكعب العالي

هل يجوز للمرأة لبس الكعب العالي الذي 
يكون له صوت عال؟

٭ افتــى العلماء، رحمهم اهللا، انه ال يجوز 
للمرأة لبس ما يسمى بالكعب العالي اال اذا 

كانت في مجتمع النساء.

القراءة من املصحف من دون حجاب

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن من املصحف 
من دون حجاب وهي مبفردها؟

٭ نعــم يجوز للمــرأة ان تقــرأ القرآن من 
املصحف دون حجاب اذا كانت مبفردها، اال 
ان االولى في حقها في هذه احلال ان تلبس 

كامل لباسها اجالال للقرآن وللحال.

تقرأ القرآن وهي متكئة

امرأة تسأل عن كونها ال تستطيع اجللوس 
اال وهي ممددة ساقيها او متكئة وهي تقرأ 

القرآن، فهل يجوز ذلك؟
٭ نعم يجوز للمرأة التي ال تستطيع اجللوس 
اال وهــي ممددة ســاقيها او متكئــة ان تقرأ 

القرآن وهي في هذه احلال.

لغير املسلم

اهداء الكتب االسالمية لغير املسلم، هل 
يجوز؟

٭ توفيــر الكتب االســالمية النافعة لغير 
املســلمني بقصــد اطالعهــم على محاســن 
االسالم ودعوتهم اليه من خاللها عمل طيب، 
ومنها كتب التفســير، وننصــح ان نختار 
لهم الكتب الســهلة امليســرة الواضحة في 
عباراتها ومدلوالتها حتى ال يصعب عليهم 

االستفادة منها.

كالب احلراسة

ما حكم اتخاذ كلب للحراسة؟
٭ يجوز اتخاذ الكلب للحراســة او للصيد 
او للرعــي ال بأس بذلــك، فهذه االحوال من 

االحوال التي يجوز فيها اقتناء الكلب.

ألعاب األطفال

حكم ألعاب الدمى لألطفال؟
٭ الــذي يظهر انــه ال بأس بها لالطفال وال 
تدخل فيما منعت منه الشريعة، ألنها ممتهنة، 
وقد ثبت شــيء من ذلك عن عائشــة رضي 

اهللا عنها، واهللا اعلم.

شراء نواقص املسجد من الزكاة

هل يجوز شراء نواقص املسجد من الزكاة؟
٭ ال، ال يجوز شــراء نواقص املســجد من 
الــزكاة، فالزكاة حــدد اهللا تعالى مصارفها 
فــي القرآن وبّينها بيانا شــافيا، وليس من 

مصارفها بناء املساجد أو سد نواقصها.

توزيع املصاحف

هل شراء املصاحف وتوزيعها على املساجد 
له اجر، وهل يعد وقفاً ام صدقة؟

٭ نعم في ذلك اجر عظيم، فكل من قرأ في 
هذه املصاحف ســيكون املتبرع بها شريكا 
لــه في االجر بعون اهللا تعالى، ويعد كذلك 

من الوقف الشرعي.

طرد من ال يلتزم باإلجراءات الصحية

هل يجوز طرد املصلي من املسجد اذا لم 
يلتزم بالتباعد؟

٭ نعــم يجوز منعه من املســجد او طرده 
حفاظا على ارواح املصلني وصحتهم، فأذية 
املصلني محرمة حتى لو كانت برائحة الثوم 
والبصل، فكيف بأذيتهم بنشر الوباء بينهم 
او ارباكهم بسبب عدم االلتزام باالجراءات؟

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

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

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

(فاسألوا
 أهل الذكر

إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د.عبداهللا الشريكة

مع قرب حلول شهر رمضان 
الكرمي لهذا العام.. ما أبرز 
إجنازات «الرحمة العاملية» 
خالل رمضان من املاضي؟

٭ بدايــة نتقــدم بخالــص 
التهانــي والتبريــكات ألهل 
الكويــت وأميرهــا صاحــب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح، حفظه 
اهللا ورعــاه، وســمو ولــي 
عهده الشــيخ مشعل األحمد 
اجلابــر الصبــاح، واألمتني 
العربية واإلســالمية، بقرب 
حلول شهر رمضان املبارك، 
سائلني اهللا تعالى أن يكون 
شهر خير وبركة وغوث ونفع 
للمحتاجــني واملتضرريــن 
والنازحــني  والالجئــني 
واملنكوبــني واملســتضعفني 
في مشارق األرض ومغاربها، 
ونقول إن عطاءات أهل الكويت 
هي التي تقودنا لتحقيق أي 
إجنــاز أو متيز بعــد توفيق 

اهللا سبحانه.
وقد قامت جمعية الرحمة 
العامليــة فــي رمضــان مــن 
العام املاضــي بإطالق حملة 
«بالعطاء ندفع البالء» حيث 
قمنا خالل احلملة بالعمل على 
محورين، األول هو املشروعات 
 ٣٠ وعددهــا  الرمضانيــة 
مشروعا رمضانيا في ٢٢ دولة 
حول العالم، بواقع مستفيدين 
بلغ ٨٤١ ألف محتاج ومحتاجة، 
أما احملــور الثانــي فقد كان 
في مشروع «إفطار الصائم» 
وقد مت تنفيذه في ٢٩ دولة، 
واستفاد منه ٥٤٩ ألف محتاج 
في شهر اخلير، في ظل انتشار 
جائحــة كورونــا وتبعاتها 

السلبية على احملتاجني.

بتدشني املشروعات التعليمية 
دعما للطــالب احملتاجني من 
حيث الكفاالت وبناء املدارس 
والفصول وبناء مساكن للطالب 
األيتام، وفي احملور التنموي 
قدمنــا الدعــم واملشــروعات 
الصغيــرة لألســر احملتاجة 
باإلضافة إلى مشروعات بناء 
املهنية واملشــروعات  املراكز 
احلرفية لألرامــل واملعيالت، 
كما قمنا بإطالق مشــروعات 
حفــر اآلبار وتوزيع املياه في 
املناطق التــي تعاني اجلفاف 

والفقر املائي.

وماذا عن حملتكم الرمضانية 
لهذا العام؟ 

٭ «الرحمة العاملية» تطلق 

دراسات طويلة ومجهودات 
مختلــف  علــى  كبيــرة 
املستويات، للوصول إلى ما 
يريــده املتبرع وما يحتاجه 
املستفيد، وســنطرح بعون 
اهللا من خالل حملتنا «بادروا 
باخليــر» مــا يســتفيد منه 
الالجــئ والنــازح واليتيــم 
واحملتاج واملرضى واألرامل 
وطالب العلــم والدعاة عبر 
مشروعات اإلغاثة والكفاالت 
والتعليم والصحة والكسب 

احلالل واإليواء.

وما أهم االستعدادات التي 
تقومون بها على مختلف 

املستويات اإلعالمية 
والتسويقية واملجتمعية؟

٭فــي إطــار اســتعداداتنا 
للحملــة يتم التنســيق مع 
الفرق التطوعية واملجموعات 
التسويقية وتكثيف احلضور 
اإلعالمي في مختلف الوسائل 
اإلعالمية والرقمية، لنقدم من 
خالل هــذه احلملة الصورة 
الكويتــي  املثلــى للعطــاء 
وليعم النفع على احملتاجني 

واملتضررين، إن شاء اهللا.

هل من رسالة توجهونها في 
الرحمة العاملية ألهل الكويت 
قبل انطالق السباق اخليري 

الرمضاني لهذا العام؟
٭ نتقــدم بخالــص الشــكر 
واالمتنان والدعاء، ألهل كويت 
اخلير واإلنســانية والعطاء 
على مــا يقدمونه ويبذلونه 
وينفقونــه، وندعوهــم إلى 
استمرار عطائهم النافع لكل 
محتــاج وخصوصــا خالل 
الشهر الكرمي، لينالوا األجر 
والثواب واملغفــرة، ونضع 
بني أياديهــم حملتنا بادروا 
باخليــر ليبــادروا بإغاثــة 
امللهــوف وإعانــة الضعيف 
واليتيــم واحملتاج من خالل 
الرمضانيــة  مشــروعاتنا 
املختلفة، عبر وسائل التبرع 
اخلاصــة بالرحمــة العاملية 
ســواء باالتصال على اخلط 
الســاخن للجمعية ١٨٨٨٨٠٨ 
أو عبــر موقعنــا «خير أون 
الين» أو بزيارة فروع الرحمة 
املنتشــرة داخــل الكويــت، 
سائلني املولى تبارك وتعالى 
أن يتقبل منهم صالح األعمال 
وأن يجعــل مــا يجودون به 
في موازين حســناتهم يوم 

القيامة.

حملــة «بــادروا باخليــر» 
للموســم الرمضانــي ٢٠٢١، 
بخارطــة تســويقية جديدة 
مــن نوعهــا، حيــث تقــدم 
اجلمعية في كل يوم رمضاني 
مشروعا رئيسيا تتفرع منه 
ثالثة محاور، احملور الواحد 
يهتــم بفئة معينــة ويعالج 
احتياجــات نوعية، وهو ما 
يتيح للمتبرع املشاركة بتبرع 
واحد في أكثر من مشــروع، 
فيصير أجره موزعا على أكثر 
من باب من أبواب اخلير في 

شهر اخلير.

وما أهم احملاور اخليرية التي 
تستهدفها احلملة؟

٭ مت جتهيز هذه احلملة بعد 

ما أهم املشروعات التي 
قدمتموها للمستفيدين خالل 
حملتكم بالعطاء ندفع البالء؟

مشــروعاتنا  تنوعــت  ٭ 
وبرامجنــا اخليريــة خــالل 
رمضــان املاضــي علــى عدة 
محاور إنسانية مختلفة، فقد 
قمنا بطرح املشروعات الصحية 
املتمثلــة فــي بنــاء وتأثيــث 
املستوصفات واملراكز الصحية 
وتسيير القوافل الطبية وإجراء 
العمليات اجلراحية وعمليات 
العيون للمرضى احملتاجني. 

وفي احملور اإلغاثي قدمنا 
مشــروعات إغاثيــة متنوعة 
ألهل ســورية وأطفــال اليمن 
وأهل غزة وإخواننا في بورما، 
وفــي احملــور التعليمي قمنا 

د.عدنان احلداد يتحدث للزميلة ليلى الشافعي  (ريليش كومار)

٥٠٠٠ سلة غذائية ووجبات جاهزة أعدتها 
«العوازم اخليرية» لشهر رمضان

أعلــن رئيس مجلــس ادارة مبرة 
العوازم اخليرية حمد البســيس عن 
اســتعداد املبــرة إلطالق مشــاريعها 
اخليرية والتي تنفذها داخل الكويت 
خالل شهر مضان املبارك لدعم األسر 

املتعففة والعمالة احملتاجة.
وقال البســيس ان مبــرة العوزام 
مستمرة في تقدمي مساعداتها اخليرية 
على مدار العام وانهم مستعدون لتنفيذ 
خطة املبرة اخليرية لشــهر رمضان 

املبارك مــن خالل امتام جتهيز ٥٠٠٠ 
سلة غذائية كبيرة تكفي السلة ألسرة 
مكونة من ٩ أشخاص ملدة شهر رمضان 
مع كرتونــة من الدجــاج، وايضا مت 
توفير ٥٠٠ كوبون لشراء اي احتياجات 
لألسر، ولفت ان املبرة قامت بصرف 
مبالغ مالية لعدد ١٥٠ أسرة لشراء ما 
يحتاجونه قبل حلول شهر رمضان.

واشــار ان املبــرة قامــت بتوزيع 
وجبــات غذائيــة يوميا على األســر 

احملتاجة والعمالــة املتضررة، حيث 
توزع ٣٠٠ وجبة ساخنة يوميا.

ولفــت البســيس إلــى ان املبــرة 
اســتطاعت العام املاضي تقدمي اكثر 
من ٥٠٠٠ ســلة كبيــرة حتتوي على 
جميع االغراض التي حتتاجها األسر 
طوال الشــهر باالضافــة الى الدجاج، 
كما وزعت ٧٥ ألف وجبة باالضافة الى 
توزيع املعقمات املتنوعة والكمامات 

حمد البسيسوغيرها من املطهرات.

مستشار التسويق بـ«الرحمة العاملية» أكد استفادة ٨٤١ ألفاً من مشروعاتها في 

د.عدنان احلداد لـ«األنباء»: «بادروا باخلير» 
حملتنا الرمضانية لهذا العام نطرح من خاللها 

مشروعات نوعية لدعم احملتاجني واملتضررين
أكد مستشار إدارة التسويق وتنمية املوارد في جمعية الرحمة العاملية د.عدنان احلداد أن حملة رمضان أكد مستشار إدارة التسويق وتنمية املوارد في جمعية الرحمة العاملية د.عدنان احلد

لهذا العام «بادروا باخلير» تظهر بخارطة تسويقية جديدة من نوعها، حيث يقدم كل يوم رمضان مشروعا لهذا العام «بادروا باخلير» تظهر بخارطة تسويقية جديدة من نوعها، حيث يقدم كل 
رئيسيا تتفرع منه ثالثة محاور ليكون بابا من أبواب اخلير في شهر اخلير. وقال في 
إن رمضان املاضي أطلقت اجلمعية حملة «بالعطاء ندفع البالء» تكون من محورين 

الرمضانية وعددها ٣٠ مشروعا واســتفاد منه ٨٤١ ألف محتاج، وكان احملور الثاني 
الصائم الذي نفذ في ٢٩ دولة واستفاد منه ٥٤٩ ألف محتاج، وتطرق إلى املشاريع 

االستفادة منها من خالل هذا احلوار:

مشروع إفطار صائم في ٢٠٢٠ عاد بالنفع على ٥٤٩ ألف محتاج 
ز على اجلانب التنموي رسالتنا هي بناء اإلنسان ونركِّ

نتوقع استفادة مليون شخص من إفطار الصائم لهذا العام
بعد «كورونا» زادت االحتياجات وزادت املساعدات

ملشاهدة الڤيديو
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الوباء والوفاء

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

الوفاء واالمتنان
للرعيل األول

ألم وأمل

د.هند الشومر

أنا من جيل تربى على حب الوطن والوالء لرموزه 
والغيرة على اسم الكويت أينما وجد، وعلى حتية العلم 
صباح كل يوم ورفع التحية ألمير البالد املفدى وولي 
عهده األمني، «فتحنا عيوننا» على صور جاسم يعقوب 
وفيصل الدخيل والطرابلســي واحلوطي والعنبري 
وسمير ســعيد في منازلنا، بل ولدي أصدقاء عرب 
كانوا يحملون نفس املشــاعر ملنتخب الكويت كونه 
البطل الذي كان ميثــل كل العرب، تأكيدا لذلك غناء 
القديــر عبدالكرمي عبدالقادر له «حياك ربي حياك يا 

املنتخب، القلوب كلها وياك.. وكل العرب».
وعلى خالف التصاعــد الطبيعي املفترض ألي 
شــيء يحقق النجاح، جند أن الرياضة الكويتية في 
تراجع مســتمر، ليس فقط بغياب اسم الكويت عن 
منصات التتويج بل في أرقــام التصنيفات الدولية 
ملراكز املنتخبات، كون الكويت من الدول القليلة في 
الوطن العربي التي لم تطبــق نظام االحتراف، ألن 
القائمني على األندية بكل بســاطة تعودوا على منح 
من «الدولة الريعية» مــن دون أي جهد يذكر منهم 
وميلكون أغلبية فــي صناديق التصويت، ولو كان 
أغلبهم ال عالقة لهــم بالرياضة، وآخر همهم تطور 

الرياضة وحقوق الالعبني!
من يحمل غيرة على اسم الكويت، ويهمه احملافظة 
على رصيده من الضياع، يتمنى أن تتغير سياســة 
«ردات الفعل» التي تعودنا عليها في أغلب القرارات 
املصيرية في البلد والتــي غالبا ما تأتي عن طريق 
العاطفة أو بعد غضب شــعبي لكي تصدر في وقت 
متأخر بعد أن «طاح الفاس بالراس» بدال من أن «نزهب 

الدوا قبل الفلعة..!» 
ألنني أؤمن بأن القيادة السياسية تولي كل االهتمام 
للرياضة ويهمها اســم الكويت في مختلف احملافل 
الدوليــة، أمتنى أن تطول اخلطوات اإلصالحية التي 
نســعد بها اليوم في البلد (احتاد كرة القدم) بعمل 
تغييرات لألفضل، ألن نتيجة االستمرار على ما هو 
عليه واضحة، وال نتمنى «البكاء على اللنب املسكوب.. 
ونحن نعلم بأن الكوب مثقوب!»، بل العمل على تعديل 
العوج الستقامة الطريق، وإزالة العقبات وتقدمي كل 
الدعم للمنتخبات الوطنية السيما أننا مازلنا منتلك 
الفرصة في آسيا وفي تصفيات كأس العالم، ومنتلك 

املواهب وعناصر الفوز لتحقيق اإلجنازات.

أيام قليلة تفصلنا عن شهر اخلير والبركة، شهر 
الصيام والقيام، شــهر ترفع فيه األعمال وتعتق فيه 
الرقاب، اللهم اجعلنا وإياكم من صائميه وقائميه وتالني 

القرآن في أيامه املباركة.
وبداية نســتهل في رفع أســمى آيــات التهاني 
والتبركيات لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، وعموم الشعب 
مبناسبة قرب شهر رمضان، أعاده اهللا علينا وعليكم 

باخلير واليمن والبركات.
وعلى الرغم من كل ما حتمله هذه األيام املباركة من 
تباشير للخير والفرح إال أننا مازلنا لم نتخط األزمة 
الصحية التي تعترينا، فها نحن في العام الثاني على 
التوالي نصوم دون وصل ألرحامنا ودون مظاهر الفرح 
والبهجة التي اعتدنا عليها قبل اجلائحة واألرقام في 
تزايد مستمر وال يوجد لدينا حل آخر سوى التضرع 
للمولى عز وجل أن يزيح عنا هذا الوباء في أســرع 

وقت ممكن.
حقيقة الكل يتســاءل عن حقيقة هذا الوباء الذي 
أشغل العالم بأسره فيعتبرونه العدو اخلفي الذي ال 
ميكن التنبــؤ مبوعد هجومه على األفراد وال يعرف 
اآللية التي يتم من خاللها تالفيه وجتنبه، فقد جربت 
كافة دول العالم كل الطرق املمكنة وغير املمكنة وعلى 

الرغم من اللقاح إال أن اإلصابات في تزايد.
وهذا يجعلنا نقف وقفة جادة مع انفسنا لنراجع 
خطايانا حتى نعرف مباذا نحن مقصرون ليبتلي اهللا 
العالم مبثل هــذا الوباء وقد تكون فرصة التوبة عن 
اخلطيئة في مثل هذه األيام املقبلة التي ستهل علينا 
فرصة لكل عاص أن يراجع نفسه وحساباته مع الرب 
ويلتجئ إليه حتى يغفر له ما سلف ويبدأ بداية جديدة 
مع الرب مع عهد جديد من التوبة واالستغفار فلرمبا 
باســتغفارنا يرفع اهللا عنا هذا الوباء ويجليه وتعود 

احلياة لسائر عهدها من جديد.
حقيقة بالرغم مــن جميع مظاهر التوعية الدينية 
التي نعيشها في أيامنا هذه من تأثير لقنوات التلفاز 
واليوتيوب وظهور الكثير من الدعاة إلى تقريب األفراد 
مــن دينهم وحثهم على االمتثال بتعليماته إال أنه مع 
األســف جند أن هناك ممن بلغ مــن العمر عتيا وال 
يصلي وال يصوم وهذه حقيقة تقشــعر لها األبدان 
حــني يبلغ املرء من العمر الكثيــر ويكون على قدر 
من العلم واملعرفة ويتكبر عن الســجود هللا وصيام 

شهره الفضيل.
حقيقة يخطئ البعض حني يعتقد أن اإلسالم بالقلب 
ويكفي اإلميان والنية الصافية ولكن نقول عذرا فال 
يوجد أحد على وجه هذه البشــرية نيته صافية وال 
يخطئ ألننا جميعنا لدينا شــيطان يغوينا على فعل 
احملرمات وأولى هذه احملرمات هو ترك الصالة والصيام 
بحجة أن اإلميان بالقلب، ولكن اإلميان إذا لم يترجم 
ألفعال وعبادات فما الفائدة منه؟ فكلنا مؤمنون ونادرا 
أن جتد أن هناك من ينكر وجود اهللا ولكن ميزنا اهللا 
نحن املســلمني بضرورة عبادة الرب بالصالة التي 
فرضها علينا وبالصيام في الشــهر الذي أنزل فيه 
القرآن ومن يتعمد أال يعبد الرب إما تكاسال أو كفرا 
نقول له اتق اهللا في نفســك فلعنة الرب إذا ما حلت 

عمت على اجلميع وكل على نياته.
فحقيقة هذا الوباء الذي نعيشه اليوم على الرغم 
من كافة التراشقات الكالمية واالتهامات إال أن احلقيقة 
املسلم بها أنه غضب من الرب وعلينا العودة لرحاب 

اهللا ووصايا رسولنا الكرمي.
فحقيقة، كثيرا ما نستغرب من األعذار التي يطلقها 
البعض حني ال يصلــي وال يصوم متذرعني بحجج 
واهية واحلقيقة أن مثل هؤالء ال يخشون الرب ألنه 
من يخشى اهللا ويتقيه أبدا لن جتده يتكاسل عن أي 
فريضة فرضها اهللا علينــا ألن مخافة اهللا في قلبه 
وأولــى مظاهر اخلوف من اهللا هــو االمتثال ألوامر 
الرب وعدم التهاون بالواجبات فهل يجوز أال يصوم 
املرء وال يصلي ويرتكب احملرمات ثم يقول أنا أخشى 

اهللا؟ بالتأكيد ال.

الدولــة، هللا احلمد، لــم تقصر بكل 
للمواطن والوافــد، وقد قابل  خدماتها 
اجلميــع القــرارات احلكومية في هذه 
الظروف االســتثنائية بالسمع والطاعة 
بالذات من األغلبية الصامتة عبر تنفيذ 
التوجيهات للحاالت اليومية واحلرص على 
السالمة، «لكن» ولكن تفتح عمل الشيطان، 
علينا أن نتعلم من الهدي النبوي الكرمي 
«ســددوا وقاربوا»، يجب مراعاة بعض 
احلاالت داخل املجمعات وخارج الطرقات، 
البد من بدائــل تلبي احتياجات األطفال 
لتنوع  السن  أعمارهم، وكبار  باختالف 
حاالتهم، مثال ذلك يجب السماح برياضة 
املشي في املجمعات الكبيرة، بدال من ترديد 
العبارات واإلشارات األمنية من وزاراتها 
املعنية التي متنع حتى جلوس هذه الفئات 
بالتباعد! فضال عن ضرورة تلبية  ولو 
العصائر والقهوة والشاي  طلباتهم من 
وغيرها من املأكــوالت اخلفيفة للكبار 
والصغار ليتمكن كبارهم وصغارهم من 

تنفيذ رياضة املشي بسهولة!
أما قيادة املركبــات وتعالي أصوات 
إطاراتها والقزوزات رغم منعها من الداخلية 
إال أنها مســتباحة بكل طريق وساحة! 

باختصار «عمكم أصمخ»!
أما جهود البلدية ومتابعاتها للنفايات 
واملواد الغذائية فال غبار عليها، لكن البد 
من اإلســراع في تفعيل مواجهة كارثة 
إطــارات «رحيه» وتدوير هذه اإلطارات 
الستخدامها في رصف الطرق والشوارع 
كمادة تساند القار واحلصم الغدار أثناء 
مواسم األمطار والغبار، همتكم مطلوبة!

وغير ذلك كثير ملــا تعرضه قنوات 
الفضائيات والصحف واملسجات واإلذاعة 
والندوات تعنى مبواجهة الوباء، وهمتكم 
بالدعاء للخالق العظيم شــفاء البشرية 
من هذا االبتالء، آمني يا رحمن يا رحيم.

إن الشــعوب والدول احلديثة النشأة 
تبحث عن تاريخ وحتاول أن تصنع منه 
شيئا لتنافس الشعوب والدول ذات التاريخ 
العريــق، ومن اخلطأ أن يظن البعض أن 
الكويت تعني النفط أو رغد العيش أو املباني 
احلديثة والتكييف واملجمعات، ألن دولتنا 
احلبيبة الكويت ليست كذلك على اإلطالق. 
ولكن، عدم اهتمامنا بالتاريخ وانصرافنا إلى 
احلديث في احلياة والسلوكيات يجب أال 
يكون على حساب التاريخ املشرف والذي 
يجب تنشــيط الذاكرة بشأنه باستمرار 
لتعرف األجيال كفاح من سبقونا ولنتسابق 
جميعا في االمتنان والوفاء والعرفان لهم 
حيث إن إحياء وتنشيط التاريخ وذاكرة 
الوطن يحتاج إلى جهود ليســت سهلة 
ويحتاج إلى روايات وتوثيق من شــهود 

عيان أطال اهللا في أعمارهم.
وعلى ســبيل املثال، ماذا عن تاريخ 
البلدية في الكويت؟ وكيف نشأت؟ وماذا 
كانت اختصاصاتهــا وإمكانياتها؟ وماذا 
عن تاريخ اخلدمات الصحية واملستشفى 
األميركي؟ وماذا عن تاريخ اإلطفاء وتاريخ 

التعليم مبراحله املختلفة؟
التاريخ مبوضوعية  أن توثيق  اعتقد 
وإنصاف ال يقل أهمية عن بناء املستقبل، 
ويجب أن تبدأ كل وزارات ومؤسسات الدولة 
واملجتمع املدني وجمعيات النفع العام في 
توثيــق التاريخ مبداد العرفان واالمتنان 
للرعيل األول، فهذا هو األساس الذي يبنى 
عليه مستقبل كويت جديدة ترتكز على 
أساس قوي وعريق ولعل املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب يتبنى هذه املبادرة 
حتى ال تعتقد األجيال اجلديدة أن الكويت 
هي النفط واملجمعات والوجبات السريعة 
والسيارات الفارهة، بل ان تاريخ الكويت 
كان حافال بإجنازات وقصص كفاح مشرفة 
للجميع ســطرها الرعيل األول فلهم كل 
االمتنان والعرفان ولن ننســاهم، وعلى 
سبيل املثال هناك كثيرون ال يعرفون أن 
بلدية الكويت أنشئت عام ١٩٣٠ في عهد 
الشــيخ أحمد اجلابر وكان لها شخصية 
مســتقلة ولها نظمها وقوانينها اخلاصة 

واختصاصات متعددة منذ إنشائها.
أما تاريخ اخلدمات الصحية فهو بالقطع 
ال يبدأ مع تاريخ إنشاء مستشفى الصباح 
عام ١٩٦٢، ولكنه كان منذ بداية إنشــاء 
بلدية الكويت، وكذلك تاريخ األمن العام أو 
الشرطة في الكويت فقد بدأ منذ عام ١٩٣٨.

أما بالنسبة لإلطفاء فقد كانت البداية 
منذ عام ١٩٤٧ وتطورت تلك اإلدارة تبعا 
للتطور العمراني والصناعي واالجتماعي. 
فلذلك يجب توثيق كل هذه اخلدمات لتعلم 
األجيال القادمة ما قام به الرعيل األول من 
جهود لتصل إلى ما وصلت إليه اآلن وتكون 
عبرة لهم بأن الكفاح واملثابرة والتميز هي 
الطريق الوحيد للنجاح ولصناعة التاريخ 

املشرف ألي دولة.

أن يدخل مجلس آباء في املدرســة 
القريبة من منزله.

< < <
واحلمد هللا أن ســينما «سياسة 
املقاوالت» انتهت، لسببني أوال لم تعد 
احلكومة بحاجة لهذا الشكل السياسي 
املشوه، وثانيا تنامي الوعي الشعبي 
وإسقاط كل من ينتمي ملفهوم سياسة 

املقاوالت أو من ميثله.
< < <

رغم الربط والوصف التشبيهي 
الذي طرحته بغض النظر عن قربه أو 
بعده، إال أنني أعتقد أننا خرجنا من 
حالة «سينما املقاوالت» إلى مرحلة 
«سينما الواقع» والتي وإن استمرت 
«السينما  أن توصلنا ملرحلة  ميكن 
النظيفــة» أو باألصح «السياســة 

النظيفة».
٭ توضيح الواضح: انتقالنا من مرحلة 
انتقالنا من  سياسية ألخرى يشبه 
مرحلة إلى مرحلة حتت جناح كورونا، 
نحن نتقدم وال نتأخر، وأمتنى أن 

نستمر هكذا.

اخلصومة.
وبال أدنى شك ال يجب أن نكون 
ضحية وجهة نظر واحدة، بل يجب 
أن نتبع احلق واحلقيقة ونأخذ بهما 
أيا كان مصدرهما، فالعاقل هو من 

لم يكن بينه وبني احلق عداء.
اإلمام علي ے يقول: إن احلق 
ال يعرف بالرجال، اعرف احلق تعرف 

أهله.
يجب تغليب الصالح العام ونبذ 
املغالبة، كما يجب أن نتفاعل ونتعامل 
جيدا مع مثلث املشكلة واألزمة املتمثل 
في: النصوص والشخوص والنفوس.
يجب مواجهة املشاكل واألزمات 
وليس ترحيلها، ولكــن هذا أيضا 
يجب أن يكون وفق نظرة صحيحة 

وخطوات عمليه مدروسة.
< < <

الشافعي رحمة اهللا عليه  اإلمام 
يقــول: رأيي صواب يحتمل اخلطأ 
ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب.
فــي النهاية دائما وأبدا ال يصح 

إال الصحيح.
أخيرا وليس آخرا.. كل عام وأنتم 
بخير، وإلى ملتقى قريب، إن شاء اهللا.

برمودا.
التربية  يفترض أن تفهم وزارة 
الرسالة التي بعثتها لها وزارة الصحة 
من خالل إطالقها هــذا التصريح، 
والرســالة فحواهــا أن فكرة عقد 
االختبارات الورقية هي فكرة سديدة 
وتطبيق االشتراطات الصحية صعبة 

إن لم تكن مستحيلة.
يجــب أن يتوقــف مســؤولو 
وزارة التربية عن التمســك بقرار 
الدول  الورقية، فجميع  االختبارات 
العربية واآلسيوية واألوروبية وحتى 
أميركا جربوا العودة ملقاعد الدراسة 
فانفجرت احلاالت عندهم ليرجعوا 

ويغلقوا تلك املدارس.
نقطة أخيرة: ال أفهم سبب خوف 
وزارة التربية من العالمات والنسب 
املتضخمة لطلبة الثانوية العامة، فهناك 
نظام فلترة سيقوم بتصفية الطلبة 
املتفوقني عن غيرهم، وهو اختبار 
القدرات في جامعة الكويت واختبار 
اآليلز للغة اإلجنليزية لكل من يرغب 

في الدراسة باخلارج.

املقبلني علــى محالت اجلزارة وبيع 
اخلضار، وتراقب أسعارهم عن قرب 
ومطابقتها مع األسعار السابقة وفي 
حال وجود تالعب القانون كفيل في 

محاسبة هؤالء املخالفني.
رسالة أخرى نوجهها إلى املسؤولني 
في هيئة الغذاء رمضان على األبواب 
ومطلوب منكم التحرك السريع للتأكد 
من صالحية املواد الغذائية املقدمة في 
األسواق واجلمعيات واملطاعم حيث 
إن هناك بعضا من ضعاف النفوس 
يروجون لبضائع فاسدة في هذه الفترة 
بهدف الربح دون النظر إلى أضرارها 

الصحية على صحة الناس.
هناك مواد غذائية معروضة في 
األســواق ال نعلم كيف مت تصنيعها 
وما هي مشتقاتها وخصوصا األطعمة 
املرتبطة بهذا الشــهر لذلك بات من 
الرقابي  الضروري تفعيــل دوركم 
وفرض هيبة القانون ليس مبحاضر 
تنبيه وإمنا مبحاســبة جتعل هؤالء 
املخالفــني عبرة لغيرهــم، ومنا إلى 
املسؤولني كل حركة فيها بركة وإجناز 

حتركوا بارك اهللا فيكم.

فال ميكــن حتقيق معادلة اإلصالح 
إال باملشاركة من الداخل وحتت قبة 
عبداهللا السالم ببند الشراكة النيابية، 
وحتقق جزء من هــذه الرؤية في 
املشاركة احلذرة عام ٢٠١٦ وحتقق 
جزء منها فــي االنتخابات األخيرة 
٢٠٢٠، طبعا مع وجود تنامي موجه 
من احلكومة لدخول اإلصالحيني، بدأ 
العام يتخلص من «سياسة  املشهد 
املقاوالت» والتي بسببها دخل املجلس 
النيابي بعض من كان ال يســتطيع 

وترك النظرة الضيقة القريبة.
التعامل وفق  أن يكــون  أمتنى 
الدستور والقانون ووفق مقتضى 
األمــور الوطنية الواجبة واملصلحة 
االستراتيجية وليس وفق ثقافة الفريق 
أو مبعنى أدق ثقافة القطيع، وليس 
كذلك وفق آلية انصر أخاك ظاملا أو 
مظلوما (بجانبها السلبي) أو آلية (كذاب 

ربيعة وال صادق مضر).
التعصب األعمى سواء كان لفريق 
أو حتى لفكرة هو أمر يورد إلى املهالك 
في نهاية األمر، أمتنى حتكيم العقل 
الوطني وشرف  واحلرص واحلس 

محتملني لڤيروس «كورونا» ويجب 
عزلهم، وبالتالي تغيبهم عن حضور 

االمتحانات.
باختصار، وضعــت «الصحة» 
شــروطا يســتحيل تنفيذها، فأي 
طالب أو معلم «ما له خلق» يحضر 
االمتحانات سيقول أنا مخالط أو أنا 
عندي أعراض تشبه أعراض كورونا، 
وسيحصل غياب جماعي آلالف الطلبة 
التربية  املراقبني، وستدخل  ومئات 
في دوامة تخجل منها دوامات مثلث 

اجلزارة واخلضار وسوق األغنام ومت 
حاللها رصد عدد من املخالفات سجلت 
بحق أصحاب احملالت املخالفة متهيدا 
املناسبة  القانونية  التخاذ االجراءات 

بشأنهم.
مطلوب من الوزارة أن تســتمر 
بهذه احلمالت التفتيشية طوال أيام 
الشــهر الفضيل حتى نضمن بذلك 
ثباتا في األســعار وعدم ارتفاعها أو 
التالعب بها وحماية جيوب الناس من 
االستغالل. لذلك بات من الضروري 
أن تركز تلك الفــرق خالل اليومني 

< < <
هنا في الكويت ومنذ فترة دخلنا 
فترة ميكن تعريفها بـ «سياســة 
املقاوالت» التي تكونت منذ احلراك 
األول، وال أدري بالضبط إذا كان أبطال 
سياسة املقاوالت من إنتاج احلكومة أو 
أن بعضا من جنوم احلراك ساهموا 
في صناعة هذا النوع من السياسة 
املقاوالتية، ورغم مقاطعة املشاركة 
السياسية إال أن العودة إلى املشهد 
السياســي كانت حتمية لألغلبية، 

السياســي، ذلك املشهد الذي لم ير 
الهدوء والســكينة والعقل واملنطق 
منذ زمن وعلى وجه اخلصوص منذ 

عقد من الزمن.
أمتنى أن يكون هذا الشهر الفضيل 
فرصة جيدة وحقيقية للكل للتوقف 
واالنتباه ملا فات وملا هو آت، وإعادة 
ترتيب أوراقه وإعادة ترتيب األولويات 
الوطنية  الوطنية وتغليب املصلحة 
العليــا للبالد والعباد على مصاحله 

اخلاصة.
أمتنى على اجلميع النظر بعني أبعد 
وأوسع تشمل جميع زوايا املشهد 

غياب عشرات املعلمني ومئات الطلبة.
ب ـ وجود حالة مخالطة إلصابة 
مؤكــدة بـ«كورونا»: طيب ماذا عن 
الطالب أو املعلم الذي خالط شخصا 
لم يعلم أنه مصاب بـ«كورونا» إال بعد 
يومني أو ثالثة وخالل هاليومني أو 
الثالثة حضر لالمتحانات وخالط جميع 
من تواجد في جلنة االمتحانات وقبل 
ذلك بساعة خالط زمالءه خارج أسوار 
املدرسة؟ في هذه احلالة يعتبر كل 
من اللجنة من طلبة ومعلمني حاملني 

وزارة التجارة جتاوبت ســريعا 
مع مطالبنا وعلى الفور كلفت فرقها 
في جميع احملافظات بالتفتيش على 
السيطرة على  األسواق والتأكد من 
األسعار، ملنع أي ارتفاع مصطنع يطرأ 
على املواد الغذائية وحتديدا التي تشهد 
إقباال كبيرا من قبل املستهلكني في 

هذا الشهر.
التي نقلتها  املكوكيــة  اجلوالت 
التفتيش  لنا وســائل اإلعالم لفرق 
شملت عددا كبيرا من أسواق اجلملة 
واجلمعيات التعاونية إضافة إلى محالت 

«سينما املقاوالت» ضربت صناعة 
القرن  السينما املصرية ثمانينيات 
املاضــي، ومعها دخل جتار اجلملة 
واخلردة لتمويل أو إنتاج أفالم، عدا 
موزعني أدخلــوا فكرة إنتاج أفالم 
توزيعها كأشرطة ڤيديو دون عرضها 
على السينما، وكان سوقها الرئيسي 
اخلليج العربي بالدرجة األولى، وكانت 
تدر أمواال طائلة مقارنة برأســمال 
إنتاجها، وتورط فيها كثير من جنوم 
الصف األول، حتى ان جنوما مميزين 
كعادل أدهم كان كان أحد ضحاياها 

أو املشاركني في جرميتها.
< < <

لنحو عشر سنوات ظلت «سينما 
املقاوالت» مسيطرة متاما على املشهد 
السينمائي العربي ككل وليس املصري 
فقط الذي هو أصل السينما العربية، 
كانت أمرا واقعا من الصعب جتاوزه أو 
نكرانه، إذ لم يكن أمام أغلب الفنانني 
سوى املشاركة فيها بعد أن قاطعوها 
بعض الوقت، ولكن مشاركتهم كانت 

حتمية ومنهم فريد شوقي مثال.

مبناسبة قرب حلول شهر رمضان 
املبارك، أتقدم لألمة اإلسالمية جمعاء 
بشكل عام وللشعب الكويتي بشكل 
خاص، وبشكل أخص رئيس حترير 
«األنباء» الزميل يوسف خالد املرزوق 
وجميع الزمالء العاملني فيها وجميع 
كتّابها ومنتسبيها بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات، رزقنا اهللا حسن صيام 
رمضان وحســن قيامــه أجمعني، 
وأعاده اهللا علينا أعواما مديدة وأمتنا 
اإلسالمية بخير وبأحسن حال وتقدم 

ومتكني. اللهم آمني.
< < <

الفضيل  الشــهر  مبناسبة هذا 
ألتمس العذر من السيدات والسادة 
املتابعني الكرام وقراء جريدة «األنباء» 
الغــراء أن يغفــروا لــي احتجابي 
وانقطاعي للعبادة والذكر طيلة شهر 
رمضان املبارك على أن أعاود االلتقاء 
بهم إن شاء اهللا بعد إجازة عيد الفطر 

السعيد.
< < <

الفضيل،  الشهر  ومبناسبة هذا 
شهر الرحمة والتراحم، أمتنى عودة 
الهدوء واالتزان جلميع أطراف املشهد 

رّكــزوا معي لــو تكرمتم على 
تصريح وزارة الصحة في خبر نشرته 
جريدة «األنباء» يوم األربعاء املوافـق 
٧ أبريل اجلاري الذي قالت فيه الوزارة 
إن اشتراطاتها الصحية للموافقة على 
عقد االمتحانات الورقية هي كالتالي: 
١ ـ استخدام حواجز شفافة بني 

املعلمني والطلبة.
(شلون) حواجز شفافة تفصل 
بني الطلبة واملعلم الذي سيراقبهم؟ 
كيف يراقبهم وبينه وبينهم حواجز؟ 
التربية  ثم من أين ســتأتي وزارة 
مبئات احلواجز الشفافة خالل فترة 

قـصيرة؟
٢ـ  أال يحضــر أي مــن الطلبة 

والعاملني في املدرسة عند:
 أ ـ ظهــور أعــراض: نحن في 
موسم احلساسية حيث يصاب أغلب 
الناس بأعراض مشــابهة ألعراض 
الرشــح واحلرارة  «كورونا» مثل 
والكحة والعطس. من الذي سيقرر 
هل الطالب أم املعلم لديه كورونا أو 
فقط نشلة عادية؟ سيترتب على هذا 

قبل أيام تطرقت إلى قضية أرتفاع 
األسعار الذي يتزامن دائما مع شهر 
املبارك، وحذرت وقتها من  رمضان 
جتار األزمات الذين يجدون من تلك 
املناســبة فرصة لتسويق بضائعهم 

والتحكم في أسعارها.
طلبت وقتهــا وزارة التجارة أن 
تتحرك ســريعا من خــالل فرقها 
التفتيشــية بحمــالت مفاجئة على 
األسواق املركزية واجلمعيات واحملالت 
املتداولة للمــواد الغذائية للتأكد من 
استقرار األســعار وضبطها، وقطع 
الطريــق على أي زيــادة مصطنعة 
قادمة، وتطبيق القانون على املخالفني 
الذين يجدون من تلك املناسبة فرصة 

الستنزاف جيوب املستهلكني.
طالبت كذلك من التجارة تكثيف 
مسحها امليداني على أسواق األغنام 
واخلضــار ومحالت اجلزارة للتأكد 
من أسعارهم املطروحة قبل رمضان، 
والتزامهم باألسعار احملددة من قبل 
الــوزارة التي تنظم لهم عملية البيع 
وفق الشــروط املفروضة على تلك 

األنشطة التجارية.

الغمندة

الرياضة.. 
وحال البلد 

ورّدات الفعل!
malmoasharji@gmail.comمزيد مبارك املعوشرجي

(كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم)

عزة الغامدي

وجهة فكر

كل عام 
وأنتم بخير

hmmad _ alnomsy@yahoo.com حماد مشعان النومسي

في الصميم

«الصحة» تطلق 
رصاصة الرحمة على 

االختبارات الورقية
@ghunaimalzu٣by م. غنيم الزعبي

إطاللة

«التجارة» تتجاوب سريعًا 
وتكثيف الرقابة لضبط 

األسعار قبل رمضان
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

احلرف ٢٩

سينما نظيفة!

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

@hammad _ alnomsy
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عبداهللا البكور لـ «األنباء»: 
 «Let’s talk» حلقة أحالم في

عالمة فارقة لي وللبرنامج
حوار - ياسر العيلة

بهدوء وبعيدا عن الشو اإلعالمي، استطاع املذيع الشاب في إذاعة «مارينا أف أم» عبداهللا البكور أن 
يلفت األنظار اليه بقوة من خالل تقدميه املميز واملختلف لبرنامج «Let’s talk» على مدار ثالثة أشهر 

تقريبا، حيث التقى عبر الهاتف عشرات الفنانني الكويتيني واخلليجيني والعرب، وقدم للمستمعني 
أخبارا حصرية عن جديد هؤالء الفنانني بكل مصداقية وبشكل راق وهادف بعيدا عن إثارة اجلدل التي 

يعتمدها بعض املذيعني. «األنباء» التقت البكور فكان هذا احلوار:

هــو الطريق األســهل واألكثر في 
االنتشــار، لكن موضوع خالفات 
الفنانني الشــخصية مع اآلخرين 
أو مشــاكلهم أو أي حاجة مثيرة 
للجدل تخص مشوارهم بعيدا عن 
الفن ال تعنينــي، وهدفي أن أقدم 

محتوى محترما وهادفا.
أصداء رائعة

عن  األفعال  ردود  وجدت   وكيف 
البرنامج حتى اآلن؟

 ٭ «واهللا أنا ما كنت أدري بردود 
األفعــال مــن قبــل النــاس حول 
البرنامج»، وعلمــت بها من اكثر 
من شخص في «السوشيال ميديا»، 
حيث أشادوا بالبرنامج بكالم جميل 
يثلــج الصــدر، واحلقيقــة كانت 

األصداء رائعة.

جتربتك في «Let’s talk» رقم كم في 
مشوارك اإلعالمي؟

 ٭ بالنســبة للبرامــج «الاليــف» 
هي التجربة األولى، أما بالنســبة 
للبرامج املسجلة، فقد سبق لي أن 
قدمت برنامج «Top٢٠» لألغاني على 
مدار ثالث سنوات، باإلضافة الى 
أنني كنت الصوت الرسمي إلذاعة 
«مارينــا أف أم» ملدة ٣ ســنوات، 
ولكــن جتربة «الاليف» طبعا هي 
األجمل ألنها ممتعة مبعنى الكلمة.

وهل لديك أعمال جديدة في رمضان 
أم سيستمر برنامج «Let’s talk»؟

 ٭ برنامج «Let’s talk» سيتوقف 
خالل شهر رمضان، وعندي برنامج 
جديد في رمضان بعنوان «سني» 
وهــو حــواري ملــدة ســاعة، من 
الساعة ١٢ مســاء، داخل استديو 
«مارينــا أف أم»، غير االســتديو 
الرئيسي املتعارف عليه، وسيكون 
تصوير البرنامج تلفزيونيا حتى 
يعرض على تلفزيــون «مارينا» 
وفــي «يوتيــوب»، مبعنــى انــه 
برنامج إذاعي بتصوير تلفزيوني 
أستضيف من خاللة مجموعة من 
الضيوف من فنانني ومشاهير داخل 

االستديو.

 Let’s» كيف ترى جتربة برنامجك
talk» عبر أثير إذاعة «مارينا أف أم»؟

٭ «Let’s talk» برنامج فني يتكلم 
عن املوسيقى واألغاني، مبختلف 
أطيافهــا اخلليجيــة والعربيــة 
والعامليــة، وحتى الكورية أيضا، 
باإلضافــة الى األعمــال الدرامية، 
باختصــار البرنامــج عبــارة عن 
متابعة لكل ما هو جديد وحديث 
فــي الوســط الفنــي مــن خــالل 
مقابلتنــا لعدد من الفنانني الذين 
لديهم ألبومات أو إصدارات فنية 
جديدة، أو أغنيات «ســينغل» او 
أعمال درامية، والبرنامج يبث من 
األحد الى اخلميس من الســاعة ٤ 

الى ٥ مساء.
اإلعداد

 من أين تستمد معلومات برنامجك؟
 ٭ لدينــا فريق إعــداد للبرنامج 
يعتمــد علــى «الويــب ســايت» 
الرســمية لألخبار العاملية، ولكن 
بخصوص األخبار العربية ولعدم 
وجود مواقع عربية رسمية شاملة 
نضطر ألخذ املعلومات من الفنانني 
أنفسهم سواء بالتواصل معهم أو 
من خالل حساباتهم الرسمية في 
«السوشيال ميديا»، وكما تعلم ان 
الفنان لو عنده شيء جديد سواء 
كانت أغنية أو أي عمل فني ينزل 
عنه «بوســت» فهذه هي املصادر 
التي نستمد منها املعلومات حتى 
نكون متأكدين من صحة املعلومة 

بنسبة   ١٠٠٪.

  ما أبرز احللقات التي قدمتها وشعرت 
بأنها كانت محطات مضيئة في برنامجك؟

 ٭ نحن بدأنا حلقات البرنامج منذ 
يــوم ١٧ يناير املاضي وقابلنا إلى 
اليوم أكثر من ٤٠ ضيفا من خالل 
االتصاالت الهاتفية، واحللقة التي 
كانت عالمة فارقة جدا مع البرنامج 
ومعي على املســتوى الشخصي 
كانت حلقة املطربة القديرة أحالم، 
كانــت حلقة اســتثنائية حتدثت 
خاللها عن ألبومها اجلديد «فدوة 
عيونــك» وهو ألبــوم ضخم جدا 
يضم ٢٥ أغنية، وكون الفنانة أحالم 
تختار البرنامج وتختارني أن تطلع 
معي فهذا شيء كبير في حد ذاته.

 من اختار من؟ البرنامج أم أحالم؟
٭ ســبق للفنانة أحالم أن عملت 
«فولــو» حلســاب البرنامــج بعد 
احللقة اخلامسة، وهذا يعني أنها 
من املتابعني لنا، حيث كنا نتحدث 
عــن أنها ســتصدر ألبوما جديدا، 
ومن بعدها بادرت وتواصلت مع 
إدارة أعمــال الفنانة أحالم (نايف 

استضاف حمادة واخلضر ودافي والشعيبي وسالم من الكويت

أحالم

أنتظر لقاء بوشعيل.. والرويشد وعدني بالتواجد في رمضان
أنغام والزغبي ومنرة وصبري أبرز النجوم في البرنامج

ر بشكل تلفزيوني  «سني» جديدي في رمضان ويصوَّ
اليوسف ومها احلاج) اللذين رحبا 
باملوضوع، وعقب ذلك صار هناك 
تواصــل بيني وبينهــا عن طريق 
«تويتر»، حيث قالت إنها ترغب بأن 
تطلع معي في البرنامج، واحلمد 
هللا كانت احللقة ناجحة جدا وملدة 
ساعة وعشــرين دقيقة، وبخالف 
أحالم كانت هنــاك حلقات مميزة 
مثل حلقة املطربة أنغام، فقد كان 
فيهــا معلومــات وأخبار حصرية 
خصت بها إذاعــة «مارينا أف أم» 
وحتدثت عــن «الســينغل» الذي 
طرحته بعنوان «هو نفس الشوق»، 
كاشفة عن انه أول «سينغل» من 
ألبومها العربي كما خصتنا أيضا 
باســم وموعد طرح «الســينغل» 
الثاني لها، وأيضا التقيت املطربة 
نوال الزغبي وكانت حلقة مميزة، 
والتقيت املطــرب املصري حمزة 
منرة في أول ظهور له مع اإلعالم 
الكويتي، وكان لقــاء جدا جميال، 
وهو فنان مثقف، كما التقيت املطرب 
ادهم نابلسي واملطرب رامي صبري.

وأين الفنانون الكويتيون من البرنامج؟
 ٭ منــذ أول يــوم قابلــت فنانني 
كويتيني، وبدأ البرنامج باملطرب 
فهــد ســالم ومــن بعــده قابلنــا 
املطربــني دافي وحمــود اخلضر 

وبدر الشعيبي.

 املطربون الذين ذكرتهم شباب، ولكن 
عبداهللا  مثل  الكبار  املطربون  أين 
الرويشد ونبيل شعيل ونوال من 
برنامج «Let’s talk» مثلما قابلت أسماء 

مطربني عرب كبار؟
 ٭ أتشــرف مبقابلة هذه القامات 
الكبيرة فهــم إضافة مهمة، ولكن 
فكرة البرنامج تعتمد على إصدار 
الفنانني ألعمال جديدة، وسبق أن 
تواصلت مع املطرب نبيل شعيل 
شــخصيا ورحــب باملوضــوع، 
ولكن حدث تأجيل ولم يتم اللقاء 
حتــى اآلن، وبالنســبة للمطربة 
نوال الكويتية لم تصدر أي عمل 
جديد حتى اآلن، واملطرب عبداهللا 
الرويشد رحب بأن يطلع معنا خالل 
شهر رمضان، وسبق أن خصنا من 

قبل بأغنيته األخيرة «التقينا».
طبيعة البرنامج

 هل النجوم الذين حاورتهم كانت لهم 
طلبات او محاذير وطلبوا االضطالع 

على اإلعداد قبل اللقاء؟
 ٭ لألمانة لم يطلب أي ضيف مني 
هذا الشــيء، وأنا بشكل خاص ال 
أعطي إعداد البرنامج ألي أحد مهما 
كان اسمه، وسبق أن طلبت إحدى 
الفنانات أن تطلع على اإلعداد قبل 
احللقة، لكننا رفضنا ألنني أرى انه 
ما الفائدة إذا الضيوف اطلعوا على 
اإلعداد فهنا احلوار سيفقد بريقه 
وسيظهر للناس بشكل مصطنع، 
 وأنا بشــكل خاص قبــل ما يطلع 
الضيف معي اشــرح لــه طبيعة 

البرنامج فقط.

في حواراتك هل تعتمد على األسئلة 
املثيرة للجدل من اجل «التريند»؟

 ٭ بالرغم من أن كل ما ذكرته 

فريق برنامج 
:«Let’s Talk»
التقدمي: عبداهللا البكور

ArabiaPop :اإلعداد
تنسيق:علي الكندري، سمر 
الرزوقي، وأحمد بن سلطان.

ماما أنيسة لـ «الروضة التعاونية»: 
مشكورين وما قصرتوا

مفرح الشمري

وجهت اإلعالمية القديرة ماما أنيسة من 
خالل «األنباء» شكرها إلى مجلس إدارة جمعية 
الروضة التعاونية على تهنئتهم لها بخروجها 
من املستشــفى بعد العارض الصحي الذي 
تعرضت له في الفترة األخيرة، معبرة لهم 
عن امتنانها لهذه اللفتة، وانهم «ما قصروا» 
على هذه «العنوة»، خصوصا انها ليست من 

سكان منطقة الروضة.
وجــاء شــكر اإلعالمية ماما أنيســة 

لـ«الروضة التعاونية» بعد زيارة فراس الفريح 
وفيصل املنيس لها في منزلها، حيث نقال لها 
حتيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية 
وأمنياتهم أن يبعد عنها كل مكروه وأن يدمي 
عليها نعمــة الصحة والعافية؛ ألنها «أُم كل 
بيوت الكويت». وقد أهدى الفريح واملنيس 
باقة ورد كبيرة لإلعالمية القديرة ماما أنيسة 
باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية 
الروضة التعاونية مبناسبة شفائها وعودتها 
إلى منزلها باإلضافة إلى إهدائها سلة رمضانية 

مبناسبة قرب حلول شهر رمضان.

بسمة TV تعرض «تيك شو» القحطاني
تعرض قناة بسمة TV التونسية املسلسل 
الكوميدي االجتماعي «تيك شو» من تأليف 
وبطولة وإخراج د.جميل القحطاني لعرضه 
خالل شهر رمضان ويشارك في بطولته كل 
من اإلعالمي والفنان أحمد السالم والفنان 
عادل محمد والفنان أنس عبداللطيف والفنان 
ماهــر املطيــري والفنان ســلمان املغربي 
والفنان أحمد سالم احلبيشي والفنان بدر 

احلربي وكذلك آخرون.
مسلسل «تيك شو» هو عمل قوي ينافس 
السباق الرمضاني ورهان جميل على هذا 
العمل مــن حيث الفكرة والطرح واإلنتاج 
واحلرفية، وستقوم قناة بسمة Tv بترجمته 

لعدة لغات.

مي كساب جلمهورها: «حاخس حاضر»!

محاوالت صلح بني دينا وعمرو

القاهرة - محمد صالح

بطريقة عفوية بسيطة، استبقت الفنانة 
مي كساب االنتقادات والتعليقات القاسية التي 
تتعرض لها على مواقع التواصل االجتماعي 
بســبب زيادة وزنها الزائــد بتعليق صريح 

على صورتها.
وأعادت مي نشر صورة جتمعها بزوجها 
املغنــي «أوكا» عبر حســابها الرســمي على 
«إنســتغرام» وبدت فيها بوزنها الزائد التي 
لم تتمكن من التخلص منه منذ والدة طفلها 
الثالــث «نوح»، واســتبقت تعليقات التنمر 
واالنتقادات قائلة: «ملحوظة، أنا مش حامل.. 

وحاخس حاضر.. شكراً حلبكم».
وكانت مي كساب احتفلت مبيالد زوجها 
من خالل صورة لطيفة جتمعها به، وأعربت 
عن حبها الكبير له وعلقت قائلة: «كل ســنة 
وأنت أغلى غالي في دنيتي ربنا يخليك لينا 
ولكل اللي بيحبوك ودائما ناجح ومحقق ذاتك 
ومحقق كل أحالمك، بحبك حب كبير قوي قوي 

يا جنرال يا حبيبي.. عيد ميالد اجلنرال».

القاهرة - خلود أبواملجد

في الوقت الذي ينشغل فيه الفنان عمرو 
دياب بألبومه اجلديد والترويج لعطره املميز 
الذي يحمل اسمه، كشفت مصادر مقربة منه 
محاولة مجموعة من أصدقائه مجددا تقريب 
وجهات النظر بينه وبني الفنانة دينا الشربيني 

والصلح بينهما.

ولفتت املصادر املقربة من عمرو، أن بعض 
األصدقاء املشتركني يحاولون إقناعه بالعودة 
لدينا حتى يكون الداعم األساسي لها قبل حلول 
شهر رمضان املقبل، خاصة أنها عادة ما متر 
مبرحلة توتر قبل عرض أي عمل جديد لها، 
ولكنه أكد رفضه كل محاوالت الصلح، وأنه 
قرر أن يركز في حفالته الغنائية، مؤكدا أنه 

ال نية للرجوع لها مرة أخرى.

مي كساب بوزن زائد في صورة مع زوجها أوكا

عمرو دياب ودينا الشربيني في مناسبة سابقة

يارا مصدومة من زياد برجي

شكران مرجتى ملتابعيها:
«أنا بشبه حالي»

بيروت - بولني فاضل

عبــرت الفنانــة يــارا عن 
األول  بتعاونهــا  ســعادتها 
مــع زيــاد برجي بأغنيــة «ما 
ودعوني»، وكشــفت أنها أول 
ما استمعت لألغنية انصدمت 
وأبهرت من جمال اللحن، مؤكدة 
أنها صورت كل أعمال ألبومها 
اخلليجــي «غير النــاس» في 
مفاجأة جلمهورها، وأعلنت في 
 the insider» تصريحات لبرنامج
بالعربــي» أن األغنيــة املقبلة 
اإلماراتية  باللهجــة  ســتكون 

بعنوان «ميرني طاريك».
من جهة أخــرى، تطل يارا 
خالل شهر رمضان املبارك من 
خــالل تتــر املسلســل املغربي 
«أوالد العــم» فــي خطــوة هي 
األولــى لفنانــة غيــر مغربية، 
ووجهت الشــكر خــالل اللقاء 
لفريق إنتاج العمل الختيارها 
لتقدمي هذا التتر، وأشارت الى أن 
عقلها طار عند سماعها لألغنية. 
واختارت يارا، التي ســبق 
وقدمت عدة تترات في السنوات 
املاضية، شارة مسلسل «األخوة» 
كأحد أجمل التترات التي غنتها 
الى جانب تتر املسلسل الكويتي 
«صاحبة االمتياز» الذي اعتبرته 
انطالقتها باألغنية اخلليجية، 
حيث قدمت بعده مباشرة أغنية 

«مصادفة».

دمشق - هدى العبود

بعد تلقيها الكثير من التعليقات التي تشــير إلى أنها 
خضعت لعمليات جتميل أدت إلى تغيير شكلها، خرجت 
الفنانة السورية شكران مرجتى عن صمتها وردت على 
املتابعني، من خالل مقطع مصور تناقله عدد من احلسابات 
الناشطة على «إنستغرام» وقالت فيه إنها تعمدت الظهور 
من دون مكياج لكي تثبت أن أسلوب املكياج املتبع هو الذي 
يغير شكل الفنانة، وأضافت: «في شي اسمه كونتورينغ، 
وفي شي اسمه زاوية كاميرا، وفي شي اسمه رسمة عني، 

هاي هي كل القصة، أنا بشبه حالي».  
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«اللي مالوش كبير»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc ـ mbc مصر - روتانا دراما

تتعاون الفنانة ياسمني عبدالعزيز مع 
زوجها الفنان أحمد العوضي في مسلسل 
«اللي مالوش كبير»، وجتسد شخصية 
«غزل» الفتاة التي يتركها والدها وتعيش 

وحيدة وتتعــرض للعديد من املواقف 
التي تقلب حياتها رأســا على عقب ثم 
تقابل العوضي الذي مير بظروف صعبة 

ويقف بجانبها إلى أن يقع في حبها.

«هجمة مرتدة»
dmc ـ احلياة ـ ON ـ cbc  ٭

من جديد، يجتمع الفنان أحمد عز 
والفنانة هند صبري من خالل مسلسل 
«هجمة مرتدة»، ويجسد عز دور شاب 
يعمل في اخلــارج ويتعرض حملاولة 
جتنيد من اســتخبارات دولة أجنبية، 
لكنــه ينجح فــي التواصل مــع جهاز 

املخابرات املصري ليتم تدربيه على أعلى 
مســتوى على أيدي مسؤولي اجلهاز، 
ويجسد دورهما نضال الشافعي وهشام 
ســليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك 
األجهزة املعادية، واملسلسل سيناريو 
وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد عالء.

«االختيار ٢»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc ـ mbc مصر

يتناول املسلسل بطوالت الشرطة 
املصرية في تصديها لألعمال اإلرهابية 
والتي تتضمن قصة الشهيد البطل 
«الضابــط محمــد املبــروك» الــذي 
استشهد على يد العناصر التكفيرية 

عام ٢٠١٣ أثناء مروره بسيارته بشارع 
جناتي مبدينة نصر، والعمل سيناريو 
وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر 
ميمــي، وبطولة: كــرمي عبدالعزيز 

وأحمد مكي.

«كوفيد ـ ٢٥»
dmc ـ احلياة ـ ON ـ cbc  ٭

يقدم الفنان يوسف الشريف جلمهوره في رمضان مسلسل 
«كوڤيــد-٢٥»، وتدور أحداثه حول مكافحة الڤيروســات في 
املستقبل، والعمل سيناريو وحوار إجني عالء وإخراج أحمد 
بالل، وتدور قصته بشكل خيالي، وفيه جزء علمي وليس التنبؤ 
بتطور ڤيروس كورونا، واملسلسل يتضمن الكثير من النصائح 
االجتماعية، ويشــارك فــي بطولته: آينت عامــر، أحمد صالح 
حســني، إدوارد، إسالم جمال، أمير صالح الدين، عبدالرحيم 

حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، وصفاء الطوخي.

«صقار»
٭  روتانا دراما

املسلسل البدوي «صقار» تدور أحداثه في أجواء بدوية 
مليئة باإلثارة والتشويق، املسلسل بطولة: رشيد عساف، 
جوليت عوض، رشي ملحس، محمد املجالي، وقمر خلف.

«خيبة أمل»
٭  روتانا دراما

مسلســل «خيبة أمل»، تدور أحداثه في إطار بوليســي 
مشــوق، حيث يصل ضابط سوري كبير إلى لبنان إلبالغ 
الســلطات اللبنانيــة مبعلومات عن قيام شــركة متعددة 
اجلنسيات بتهريب اآلثار من سورية عبر لبنان، املسلسل من 
بطولة: كارلوس عازار، طالل ماردينى، أحمد كرارة وآخرين.

«على صفيح ساخن»
٭  روتانا دراما

«على صفيح ساخن» تدور أحداثه في إطار اجتماعي 
معاصر مشوق يتناول حياة عائالت سورية وما تتعرض 
له من مشكالت لم تعرفها من قبل، املسلسل بطولة: باسم 

ياخور، أمل بشوشة، سلوم حداد، وآخرين.

«حلم غزال»
٭  أبوظبي ـ MBC١ ـ منصة شاهد

 روتانا دراما ـ MBC مصر

تــدور أحداثه بــني املاضي واحلاضر واملســتقبل، في 
حي أو ســوق شعبي وذلك مبوازاة أحداث أخرى جتري 
فــي أماكن مختلفة كليا، يشــارك في البطولة كوكبة من 
النجوم منهم: غادة عبدالرازق وشــريف ســالمة وعمرو 
عبداجلليل وخالد كمال وأحمد خليل ومي ســليم ووفاء 
عامر وخالد محمود وأشــرف عبدالغفور، املسلســل من 

تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

«كله باحلب»
٭  روتانا دراما

مسلســل «كله باحلــب» تتناول أحداثه أن كل شــيء 
يســير مبفاهيم مختلفة بالنصــب وليس باحلب، حيث 
تقوم شــيماء أبوطالب، التي جتســد شخصيتها الفنانة 
زينة، ومعها آخرون، بالنصب على رجل أعمال في مجال 
العقارات، العمل من بطولة: زينة، أحمد السعدني، سامر 
املصري، مصطفى درويــش، صابرين، نور قدري، هالة 

فاخر، سلوى محمد على، وآخرين.

«الطاووس»
٭  روتانا دراما

تدور أحداث مسلسل «الطاووس» حول محامي تعويضات 
شهير يلقب باألسطورة، يتحرى خلف قضية تعدي مجموعة 
من الشباب من عائالت ذوى النفوذ على فتاة شابة من طبقة 
اجتماعية بســيطة. العمل من بطولة: سميحة ايوب، جمال 
سليمان، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، فرح الزاهد وآخرين.

قصر النيل
٭  MBC  دراما - منصة شاهد

كثيــر من األزمات واجهت مسلســل قصــر النيل أثناء 
تصويره، منها إصابة العديد من جنوم العمل بفيروس كورونا 
مثل صبري فواز واملنتج محمد محمود عبدالعزيز، وعلى 
الرغم من هذه الصعوبات اال ان املسلسل جاهز للدخول في 
سباق الدراما الرمضاني لهذا العام. تدور أحداث املسلسل 
فــي إطار درامي تشــويقي عن قصة ســيدة توفي زوجها 
فاضطرتهــا الظروف إلى الزواج بأخيه، ما يشــعل الكثير 
من اخلالفات بينها وبني الزوجة األولى تصل حتى القتل.

«ضل راجل»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc - روتانا دراما

يجتمــع الفنان ياســر جــالل مع 
الفنانــة نــور من جديد في مسلســل 
«ضل راجل»، الذي يناقش العديد من 
صراعات ومشكالت القضايا املجتمعية 

املختلفة، وأحداثه تدور بني األفراد في 
املناطق الشعبية، املسلسل سيناريو 
وحوار أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد 

صالح.

«بني السما واألرض»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc - روتانا دراما

املسلسل مأخوذ عن قصة لألديب 
العاملي جنيب محفوظ، وهو من بطولة 
هاني ســالمة وغــادة عادل ويســرا 
اللوزي ودرة وسوســن بدر وأحمد 
بدير، وضمن أحداثه يتعطل املصعد 
الكهربائي ألحــد العقارات بالقاهرة، 

وبداخلــه مجموعة من األشــخاص، 
الذيــن يتقابلــون ألول مــرة، وتقع 
بينهم مفارقات، حيث لكل شــخص 
قصــة وحكاية مختلفــة، وهو نفس 
قصة الفيلم السينمائي الذي قدم في 

اخلمسينيات.

«نسل األغراب»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc ـ mbc مصر

دراما صعيدية يقوم ببطولتها أحمد 
السقا وأمير كرارة، حيث يجسد كرارة 
شخصية أحد رجال الصعيد يتزوج 
من امرأتني، ويدخل معهما في صراعات 

كثيرة، يخون صديقه ويتســبب في 
دخوله السجن ليقرر الهرب بحثا عن 
إثبات براءته، واملسلسل تأليف وإخراج 

محمد سامي.

 القاهرة ـ محمد صالح ـ خلود أبواملجد  -  دمشق ـ هدى العبود  - بيروت ـ بولني فاضل 

املسلسالت العربية في شهر رمضان املقبل قصص مختلفة وحكايات متنوعة ما بني 
التاريخي والكوميدي والدراما واألكشن.

«األنباء» رصدت أهم املسلسالت التي ستعرض على القنوات الفضائية باإلضافة إلى 
منصة «WATCHiT»، وتشمل اخلريطة مجموعة من أقوى األعمال الدرامية لنجوم مصر 
والوطن العربي. وتتنوع املسلسالت على هذه القنوات واملنصة الرقمية وتكون كالتالي:

دليل الدراما العربية  في رمضان ٢٠٢١



فنـون
اجلمعة ٩ ابريل ٢٠٢١

13

«موسى»
MBCـ ١ cbc ـ dmc ـ احلياة ـ ON  ٭

يشــارك الفنان محمــد رمضان هذا 
املوســم من خــالل الدرامــا الصعيدية 
مبسلســل «موســى» مع الفنانة سمية 
اخلشاب ورياض اخلولي ومنذر رياحنة 
وأســماء جالل، العمل سيناريو وحوار 
ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سالمة، 
وتدور أحداثه في اخلمســينيات مرورا 
بالستينيات أثناء االحتالل البريطاني 

ملصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى 
والده منذ صغره، ويتحمل مســؤولية 
أشــقائه، وهو مــن محافظــات صعيد 
مصر، ويضطر لترك بلده والتنقل إلى 
القاهرة، ويعمل في تصدير واســتيراد 
بعض األشياء من غزة ملصر والعكس، 
ويعجب ببنت فرنسية، وتتوالى األحداث 

في إطار درامي.

«جنيب زاهي زركش»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc ـ mbc مصر

بعــد غيــاب عامــني، يعــود يحيى 
الفخراني من خالل «جنيب زاهي زركش»، 
ليعرض الدراما االجتماعية التي تتناول 

عالقة األب بأبنائه وعالقة األبناء باآلباء، 
املسلسل ســيناريو وحوار عبدالرحيم 

كمال ومن إخراج شادي الفخراني.

سوق احلرير ٢ 
٭  MBC١ - الفضائية السورية

من املسلســالت السورية التي حققت جناحا كبيرا 
في املوســم الرمضاني املاضي، يعود املسلسل بجزئه 
الثاني حتى نتعرف على طموحات بطل العمل بســام 
كوسا «التاجر عمران احلرايري» والى اين تصل تطلعاته 

وكيف تكون عالقته مع زوجاته.

«لعبة نيوتن»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة

dmc - منصة شاهد

تعــود الفنانة منى زكي إلى دراما رمضان مبشــاركة 
محمــد فراج من خالل مسلســل «لعبــة نيوتن»، وتدور 
أحداثه في إطار رومانســي اجتماعي حول زوجة تنشــأ 
بينها وبني زوجها العديد من اخلالفات، فتقرر إنهاء حياتها 
الزوجية والســفر للخارج وتتعرض للكثير من األزمات 

واملواقف الصعبة.

«حرب أهلية»
 dmc ـ احلياة ـ ON ـ cbc  ٭

 mbc مصر - منصة شاهد

النجمان يســرا وباسل خياط يقدمان مسلسل «حرب 
أهلية» كعمل اجتماعي، وتدخل يسرا خالله في صراعات مع 
«ضرتها» في إطار تشويقي، واملسلسل تأليف وسيناريو 

وحوار أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

«باب احلارة ١١»
٭  دبي

تتصاعد أحداث اجلزء اجلديد في التشويق واإلثارة، 
في زمن االحتالل الفرنسي لسورية عام ١٩٤٥، وهو عمل 
بيئي شــامي مبني على احلب والكراهية والعنف وحب 
التملك وسيطرة القوي على الضعيف ويعالج املسلسل 
قصصــا وحكايات شــعبية في احلواري الدمشــقية مبا 
فيها من عالقات اجتماعيــة وصراعات وحكايات بطولة 
مشوقة. املسلسل من بطولة: زهير عبدالكرمي ورضوان 
عقيلي وقاسم ملحو وأمية ملص وفاحت سلمان ومصطفى 
املصطفى وآخرين، ومــن تأليف مروان قاووق، وإخراج 

محمد زهير رجب.

«٢٠٢٠»
٭  MBC دراما ـ منصة «شاهد»

تروي قصة املسلسل حكاية عصابة مخدرات والصراعات 
التي حتدث بينها وبني نقيب في قوى األمن الداخلي والتي 
تقــوم بالتحري عــن رجل عصابة لديه ســوق للخضار 
يتعامــل فيــه مع النــاس لتغطية أعمالــه اخلارجة على 
القانون. املسلسل من بطولة: نادين نسيب جنيم وقصي 
خولي وكارمن لبس وفادي إبراهيم وحسني مقدم وروال 
بقسماتي وجنيد زين الدين وماريتا احلالني، ومبشاركة 
رندة كعدي وفؤاد شرف الدين وآخرين، كما يطل النجم 
رامي عيــاش كضيف على العمل، والعمل من كتابة بالل 

شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

«حارة القبة»
٭  art حكايات ـ سما دبي

املسلسل مكون من عدة أجزاء ضمن أحداث مشوقة مبنية 
بشكل درامي ممتع، وتدور أحداثه في فترة «السفربرلك» 
زمن االضطهاد العثماني لبالد الشام. املسلسل من بطولة: 
عباس النوري وسالفة معمار وخالد القيش ونادين حتسني 
بيك وفادي صبيح وشكران مرجتى وعبدالهادي الصباغ 
ونادين خــوري ومحمد حداقي وصبــاح جزائري ويامن 
احلجلي وإمــارات رزق وجرجس جبارة ووفاء موصللي 
ومحمد قنوع وغادة بشور وقاسم ملحو ورواد عليو وآخرين، 

العمل من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي.

«بروكار ٢»
mbc٭  السورية - ٤

يقدم املسلسل أحوال دمشق أواسط 
أربعينيات أثناء احلرب العاملية الثانية. 
املسلســل من بطولة: الهادي الصباغ 

وزهيــر رمضان ويــزن خليل وزينة 
بارافي، والعمل تأليف ســمير هزمي، 

وإخراج محمد زهير رجب.

«الكندوش»
٭  دبي ـ أبوظبي- روتانا دراما

يــدور املسلســل في إطــار البيئة 
الشــامية، ويركــز على إظهــار القيم 
النبيلــة التي كانت حتكــم املجتمع. 
املسلســل مــن بطولــة: أميــن زيدان 

وسالف فواخرجي وأمين رضا وسامية 
اجلزائري وصباح اجلزائري، العمل 
من تأليف حسام حتسني بيك، وإخراج 

سمير حسني.

«٣٥٠ جرام»
٭  أبوظبي ـ lbc  -  روتانا دراما

يثير املسلسل العديد من األسئلة عبر قصة شخص يزرع 
بداخله قلب شــخص آخر، فهل تتأثر شــخصيته؟ وكيف؟ 
وهل للقلب ذاكرة أم أنه مجرد مضخة للدم؟ وذلك من خالل 
شخصية «نوح» احملامي الذي تسند إليه العديد من القضايا 
الشــائكة التي يتناولها بأسلوبه اخلاص، ويتعرض لوعكة 
صحيــة يتم على إثرها زرع قلب شــخص آخر له، وترصد 
األحــداث بعد ذلك التحوالت التي تطرأ عليه. املسلســل من 
بطولة: عابد فهد وسلوم حداد وكارين رزق اهللا وخالد جنم 
وغريس قبيلي وستيفاني عطا اهللا ومصطفى سعد الدين، 

العمل من تأليف ناديا األحمر، وإخراج محمد لطفي.

«وكل ما نفترق»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc- روتانا دراما

للعــام التالي تقدم الفنانــة ريهام حجاج البطولة من خالل 
مسلســل «كل ما نفترق» ويشــاركها الفنان عمرو عبداجلليل، 
سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبداحلميد وإخراج كرمي العدل.

«النمر»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc ـ mbc مصر- روتانا دراما

يعود الفنان محمد إمام إلى جمهوره 
في مسلســل «النمر»، مبشاركة: نرمني 
الفقــي، محمــد رياض، أحمــد عبداهللا 
محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، 
عالء مرســي وعــدد آخر مــن الفنانني 
الشباب، العمل سيناريو وحوار محمد 

صالح العزب وإخراج شــيرين عادل، 
وتــدور أحداثه حول جتــارة وصناعة 
الذهب في الصاغــة، والصراعات التي 
يدخل فيها كبار جتار الصاغة طمعا من 
كل شخص فيهم بأن يظل األول واألكبر 
في السوق طوال الوقت وال ينافسه أحد.

«للموت»
mbc «٭  منصة «شاهد

مسلسل «للموت» تأليف نادين جابر 
واخراج فيليب اسمرو بطولة كل من ماغي 
بو غصن، وباسم مغنية، ودانييال رحمة، 
والنجمني السوريني محمد األحمد وخالد 

القيش. في هذا السياق، تضّمن اإلعالن 
أبطال العمل، إذ يطّل كل واحد منهم على 
مسلسل يجمع بني األكشن والرومانسية 

وهو من انتاج «إيغل فيلمز» 

«القاهرة  كابول»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc ـ mbc مصر

املسلســل بطولــة طــارق لطفي 
وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي 
وحنان مطاوع، ويتناول املسلسل ثالث 
قصص مثيرة حــول املؤامرات التي 
حتاك ضد املنطقة العربية، وخاصة 

مصــر في الفتــرة األخيرة، مســلطا 
الضوء على األعمــال اإلرهابية التي 
تقع في هذه املنطقة، العمل سيناريو 
وحــوار عبدالرحيم كمــال، وإخراج 

حسام علي.



تسالي
اجلمعة ٩ ابريل ٢٠٢١

14

١٩٣٢٥٤
٤٧٨

١٩
٢٦٧
٤٧٥٩١
٩١٢

٥٢٤٩٦
٨٥٦٧

٦٤٧١٢

٣٥٢٩
٧١٩٣٨

٥
٤٣٩

٣٦٤
٦٢٤

٨٦٣٧٤
٤١٣
٣٩٨١

٤٣٦١
١٥

٤٨٩
٤١٣

٩٦٧
٢٣٩٤

٢٤٦١
٩٢٥

٣

٧ ١ ٦ ٩ ٨ ٣ ٢ ٥ ٤
٥ ٣ ٩ ٤ ١ ٢ ٧ ٦ ٨
٨ ٢ ٤ ٦ ٥ ٧ ١ ٩ ٣
٢ ٨ ٣ ١ ٦ ٥ ٤ ٧ ٩
٤ ٧ ٥ ٨ ٣ ٩ ٦ ٢ ١
٩ ٦ ١ ٢ ٧ ٤ ٨ ٣ ٥
٣ ٥ ٢ ٧ ٤ ٨ ٩ ١ ٦
١ ٩ ٨ ٥ ٢ ٦ ٣ ٤ ٧
٦ ٤ ٧ ٣ ٩ ١ ٥ ٨ ٢

٦ ٣ ٥ ٨ ٢ ٤ ١ ٩ ٧
٧ ١ ٤ ٩ ٦ ٣ ٨ ٥ ٢
٩ ٢ ٨ ٥ ١ ٧ ٤ ٣ ٦
٥ ٤ ٧ ٦ ٣ ٩ ٢ ١ ٨
٢ ٨ ٣ ١ ٧ ٥ ٩ ٦ ٤
١ ٩ ٦ ٢ ٤ ٨ ٣ ٧ ٥
٨ ٦ ١ ٣ ٥ ٢ ٧ ٤ ٩
٤ ٥ ٢ ٧ ٩ ١ ٦ ٨ ٣
٣ ٧ ٩ ٤ ٨ ٦ ٥ ٢ ١

٩ ٨ ٢ ٤ ٣ ٧ ٦ ١ ٥
٦ ١ ٧ ٢ ٩ ٥ ٣ ٤ ٨
٥ ٣ ٤ ١ ٦ ٨ ٩ ٧ ٢
٤ ٥ ٨ ٦ ١ ٣ ٧ ٢ ٩
١ ٩ ٦ ٧ ٨ ٢ ٥ ٣ ٤
٧ ٢ ٣ ٩ ٥ ٤ ١ ٨ ٦
٢ ٤ ٥ ٣ ٧ ٦ ٨ ٩ ١
٣ ٦ ٩ ٨ ٢ ١ ٤ ٥ ٧
٨ ٧ ١ ٥ ٤ ٩ ٢ ٦ ٣

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:

جزيرة من أجمل املناطق السياحية في العالم من ٤ 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

بالي

مبارك املانع

اانااااااب

اسغللللللو

لدمساحااكم

رةةنخمحسمن

امادتاتتات

سعليبسمرند

يننااةاااي

الونررلحلا

تارةلماابت

ةرماغمتترا

ةدحولاامدب

ينومداقلال

١ - مكان ملمارسة الرياضة والتسلية - ماركة سيارات، 
٢ - جميل - متشابهة، ٣ - علم مذكر - اكتشاف األعماق 
- للمساحة (معكوسة)، ٤ - أبيده - سهلة (معكوسة)، 
٥ - علم مؤنث، ٦ - قطع معدنية - من، ٧ - متشابهان - 
فنانة باأللوان، ٨ - من احلشرات (معكوسة) - علم مؤنث، 
٩ - كابنت - ضمير متصل، ١٠ - نسبة إلحدى القارات.

ومنتديات
ابل

السنديانة
االحتماالت

االختبار

احلماسة
الراسيات
القادمون

مغامرة
النور

مر
أمد

الوحدة
الكمان

االستراحات

 النعمة
نغمة
البر
أسد

١ - علم مؤنث - هيئة، ٢ - أفرح - استمر، ٣ - من 
بحور الشعر (معكوسة) - تلني (معكوسة)، ٤ - عالمة 
موسيقية (معكوسة) - من الفواكه - قمح، ٥ - ارق 
- متشابهة، ٦ - نشتم - للنصب (معكوسة)، ٧ - 
يبهجه - عالمة، ٨ - متشابهان - وسام، ٩ - أسير 

ليال - سالمة، ١٠ - نشارك - من أطوار القمر.

أفقياً: عموديًا:
١ - نادي - نيسان، ٢ - وسيم - س س س س س، ٣ - 
رعد - سبر - آر (معكوسة)، ٤ - أمره - هينة (معكوسة)، 
٥ - ليما، ٦ - حدائد - وشى، ٧ - ا ا - رسامه، ٨ - قمل 

(معكوسة) - منال، ٩ - ربان - نا، ١٠ - استرالي.

١ - نورا - حال، ٢ - أسعد - دام، ٣ - املديد (معكوسة) - ترق 
(معكوسة)، ٤ - مي (معكوسة) - رمان - بر، ٥ - سهاد - ا 
ا ا، ٦ - نسب - لن (معكوسة)، ٧ - يسره - وسم، ٨ - س 

س - نيشان، ٩ - أسري - أمان، ١٠ - نساهم - هالل.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

أمثال عاملية

أمثال سويدية

- النهار يعطي.. والليل يأخذ.
- من حفظ فمه.. حفظ حياته.

- املعدة.. مصنع اجلسم.
- الكلمات اللينة ال تؤذي الفم.

أمثال يونانية:

- إذا أردت الهناء فال تكثر مشاغلك.
- املرأة إما تكون حاكمة.. أو خادمة.

- نتيجة احلسد.. العداوة.

أمثال هولندية:

- املرأة ال تثني على املرأة أبدا.
- الكالم ال يسد جوعا.
- يتعلم املرء بالسؤال.

- العدالة ال تنظر إلى وجه اإلنسان.

أمثال ألبانية:

- البغض.. أسوأ من القتل.
- من تسّرع.. ندم.

- فاعل اإلثم.. سوف يبكي.
- اشتغل كعبد.. وقل كسّيد.

من كتاب: املوسوعة الثقافية الكبرى ـ مجدي عبدالعزيز

عالم الصحة

ما فائدة تناول موزة واحدة يوميًا للجسم؟

كشفت د.سينتيا ساسن خبيرة التغذية األميركية 
الشهيرة، ملاذا يجب أن يكون املوز ضمن النظام 

الغذائي اليومي.
وتشير اخلبيرة، إلى أن موزة متوسطة احلجم 
حتتوي على ٤٢٢ ملليغراما من عنصر البوتاسيوم، 
وهذا يعادل ١٢٪ من حاجة اجلسم اليومية. كما أن 
املوز مصدر مهم لأللياف الغذائية الضرورية لعمل 
اجلهاز الهضمي بصورة طبيعية. كما يحتوي املوز 
على ٢٠٪ من حاجة اجلسم اليومية إلى ڤيتامني 
العناصر وغيرها  C وفيتامني B٦. جميع هذه 
تؤثر إيجابيا في احلالة الصحية العامة للجسم.

وتشير اخلبيرة، إلى أنه تبني من نتائج دراسة 
علمية نشرتها مجلة PLoS ONE اشترك فيها أربعة 
عشر راكبا للدراجات، كان نصفهم يتناولون كوبا 
من مشروب الكربوهيدرات، والنصف اآلخر يأكل 
نصف موزة كل ١٥ دقيقة خالل سباق للدراجات 
استمر ثالث ساعات. وبعد انتهاء السباق حلل 
األطباء عينات من دم جميع املشتركني، فتبني 
أن تأثير املوز ال يختلف عن تأثير مشروبات 

الكربوهيدرات.
وتقول ساس «لكن فوائد املوز أكثر، ألنه 
يحتوي على مواد مغذية عديدة أكثر من املوجودة 
التي يتناولها  الكربوهيدراتية  في املشروبات 
الرياضيون، باإلضافة إلى ذلك، يحتوي املوز على 
خليط من السكريات الطبيعية ومضادات األكسدة». 
وتضيف: املوز مصدر جيد للنشاء املقاوم، الذي 
يكبح الشهية ويساعد على فقدان الوزن الزائد. 
كما يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي 
و«يطلق عملية حرق الدهون في الكبد». وحتتوي 
موزة غير ناضجة متاما متوسطة احلجم على 
١٢٫٥ غرام منه، في حني الناضجة حتتوي على 

حوالي خمسة غرامات فقط.
وتشير اخلبيرة ساس، إلى أن املوز يخفض 
مستوى ضغط الدم، وهذا يعني أن اجلسم لن 
يحتاج إلى بذل مجهود كبير لضخ الدم إلى جميع 
الذي  الغذائي  النظام  أنحاء اجلسم. وتضيف: 
يحتوي على مواد غذائية غنية بالبوتاسيوم، 
يخفض خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الدموية واجللطات الدماغية بنسبة ٢١٪. وتقول: 
«كلما زادت كمية البوتاسيوم املستهلكة، زادت 
التي تخرج من اجلسم، ألن  كمية الصوديوم 
البوتاسيوم يعمل كمدر طبيعي للبول». وباإلضافة 
إلى هذا، يحتوي املوز على بكتيريا مفيدة، مبا 

فيها البروبيوتيك، التي حتسن عملية الهضم. 

عن «نوفوستي»
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إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

«التمييز» تؤيد االمتناع عن 
عقاب ١١ متهمًا في «املجلس 

التأسيسي للكويتيني البدون»
أيدت الدائرة اجلزائية الثالثة في محكمة التمييز أمس 
حكم محكمة االســتئناف القاضي بإدانة ١٣ شخصا وبراءة 
شــخصني بقضية االنتمــاء إلى تنظيم محظــور (املجلس 
التأسيســي للكويتيني البدون) وتنظيــم اعتصامات غير 
محددي اجلنســية في منطقة تيماء وســاحة اإلرادة خالل 

شهر يوليو من العام ٢٠١٩.
وأحيل املتهمون، البالغ عددهم ١٦ شخصا وأحدهم متوار 
خــارج البالد، إلــى احملاكمة بتهم عــدة أبرزها االنقضاض 
على النظام في البالد وإشــاعة أخبار كاذبة واإلساءة لدول 
صديقة وتعريض البالد خلطر قطع العالقة السياسية معها 

والتجمهر دون ترخيص وإساءة استعمال الهاتف.

التحريض على الفسق والفجور في اجلهراء بـ«سكني»

«لقيطة» بجوار تعاونية في «حولي»  تستنفر «اجلنائية»

سرقة ٦٠٠٠ دينار من رصيد هندية بخدعة «التحديث»

سعود عبدالعزيز

فــي قضيــة شــديدة الغرابــة اتهمت 
سيدة من غير محددي اجلنسية مواطنا 
بتحريضهــا علــى الفســق والفجور في 
اجلهراء، ولــم يكن التحريــض بالطرق 
الوديــة وإمنــا كان حتت تهديد الســكني 
حســب تأكيد املجني عليها وهو موضع 

الغرابة في تلك القضية.

أمــا مكمــن الغرابة األخــرى في تلك 
القضية والتي حملت رقم ٢٠٢١/١٣٢ فإنها 
وقعت داخــل مكان عــام وحتديدا داخل 
مستشفى خاص. وحول التفاصيل الكاملة 
للقضية قال مصدر امنــي لـ«األنباء» ان 
ســيدة من غير محددي اجلنســية تبلغ 
من العمر ٤٢ عاما قالت ان شخصا تعرف 
اسمه قام بتحريضها على الفسق والفجور 
داخل عيادة، مشيرة الى ان املدعى عليه 

كان يحمل سكينا.
هــذا، ولم تعــرف مــا اذا كانت هناك 
كاميــرات قامــت بتوثيــق التحريض أو 

وثقت حيازة املتهم للسكني.
إلــى ذلك، رجح مصدر امني ان تكون 
املدعية على معرفة باملدعى عليه خاصة 
انها ذكرت اســمه، الفتا الى انها ســجلت 
قضية ومتسكت ببالغها. على أن يحال ملف 
القضية الى التحقيق ملعرفة احلقيقة كاملة.

محمد اجلالهمة

فتحت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة 
في مباحث حولي حتقيقا للوقوف على 
هويــة مجهولــني تخلصوا مــن طفلة 
رضيعة تبلغ من العمر نحو الـ ١٠ أشهر 

الى جوار جمعية تعاونية.
ومت نقل الطفلة وهي بصحة جيدة 
الى مستشفى مبارك بشكل مؤقت حلني 

االنتهاء من التحقيقات.
فيمــا اكد مصــدر امني لـــ األنباء» 
ان رجال املباحث ســوف يســتعينون 
بكاميرات املراقبة املنتشرة في محيط 
اجلمعية في محاولة للوصول الى هوية 
من ألقى بالطفلة، ومت تســجيل قضية 
بعنــوان العثور على لقيطــة في احد 
مخافر محافظة حولي. وبحسب مصدر 
امني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت 

في ســاعة متقدمة من يوم امس بالغا 
يفيد بوجود لقيط ملفوف داخل بطانية 
مقابل اجلمعية التعاونية. وعلى الفور 
انتقل الــى موقع البالغ عدد من رجال 
األمن وسيارة اسعاف وأفاد املسعف بأن 
الطفلة تبلغ من العمر نحو ١٠ اشــهر 
ورجــح مصدر امنــي ان تكون الطفلة 
ألقيت بعد انتهاء احلظر مباشرة وهو 

ما قد يسهل من مهمة رجال األمن.

سعود عبدالعزيز

تواصلــت قضايا ســرقة األرصدة 
البنكية بخدعة حتديث البيانات، حيث 
استدرجت وافدة هندية تعمل ممرضة 
بخدعة مت حظر البطاقة البنكية لتدفع 
كلفة التجاوب مع صاحب الرسالة مبلغ 
٦٠٠٠ دينار وهو كامل رصيدها البنكي 

خالل دقائق محددة.
وكيــل النائب العام أمر بتســجيل 
القضية كجناية وفتح حتقيق في الواقعة 

وتكليف املباحث باتخاذ ما يلزم نحو 
ضبط اجلاني وهو في الغالب يعمل في 
شــبكة متخصصة في االستيالء على 

االرصدة.
وحول تفاصيل القضية، قال مصدر 
امني ان املمرضة قالت في بالغ سجلته 
في مخفر الشــويخ انها وخالل قيامها 
مبهــام عملهــا فــي مستشــفى البحر 
للعيون تلقت رســالة مــن رقم محلي 
تفيد بأن بطاقتهــا البنكية مت حظرها 
بســبب حتديث البيانات، مشيرة الى 

انها سارعت بالتواصل بالهاتف النقال 
احمللي الذي ارسل منه الرسالة  وسألته 
عن اجــراءات وقف احلظر وإذا ما كان 
يستلزم ان تراجع البنك بشكل شخصي.
إال أن النصــاب قال لها انه ســوف 
يخدمها بأن يجري لها حتديث البيانات 
وطلب منها رقم بطاقتها البنكية والرقم 
السري وأرسل لها رقم «كود» وطلب ان 
تذكر له الرقم املرســل، وحينما فعلت 
ذلك فوجئت برسالة ترد إليها بأن مبلغ 
٦٠٠٠ دينار سحب من رصيدها البنكي.

اتهام ٣ مستهترين بإتالف 
زجاج دورية وإهانة رجل أمن

عبد اهللا قنيص

متكن رجال األمن من ضبط ٣ شباب كويتيني التهامهم 
بإهانة رجال األمن وإتالف دورية واســتخدام ســالح 
نــاري غير مرخص في منطقــة مأهولة، وجاء ضبط 
الشــاب بعــد هروبهم لبعض الوقــت. وذكرت اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية بشأن 
مــا مت تداوله على بعض مواقــع التواصل االجتماعي 
ويتضمن قيام عدد من األشخاص باالستهتار والرعونة 
وإتالف وإطالق نار عمدا على الدورية وعدم االمتثال 

ألوامر رجال األمن.
وأوضحت اإلدارة أنه أثناء قيام دورية أمنية مبهامها 
األمنية في شاليهات بنيدر مت رصد مركبة ال حتمل لوحة 
يقوم ركابها بالصيد بواســطة سالح ناري (شوزن)، 
وعند محاولة استيقافهم قام أحد األشخاص بالنزول من 
املركبة وإتالف وكسر الزجاج اخللفي للدورية وإهانة 
رجل األمن، ثم صعد إلى املركبة والذوا بالفرار، وبعد 
البحــث والتحري مت التوصل إلى هوياتهم وضبطهم 
وإحالتهم واملضبوطات إلى جهات االختصاص التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم. وأشارت إلى ان ما 
مت تداولــه على بعض مواقع التواصل االجتماعي من 

إطالق نار على الدورية األمنية غير صحيح.

الشيخ ثامر العلي واملستشار جمال اجلالوي واللواء جمال الصايغالشيخ ثامر العلي يستمع إلى شرح عن خطط اجلمارك

انقالب مركبة مطلوبة 
من أعلى ونش مقابل مخفر

سعود عبدالعزيز

كتبــت النجاة لوافد يعمل ســائق ونش إثر ســقوط 
مركبة خالل تنزيلها لتسليمها إلى املخفر.

وقــال مصدر امني ان مركبــة يابانية من طراز ٢٠١٥ 
مت توقيفها فــي منطقة الزور وتبني انها مطلوبة ملخفر 
العارضيــة الصناعية، وكإجراء متبع تقرر نقل املركبة 
إلى املخفر املعني، وأمام مخفر العارضية وأثناء تنزيلها 
من أعلى الونش انقلبت، وهو ما أحلق بها تلفيات بليغة.

العلي: ال مكافآت نظير «ضبطيات» وسنردع من يضمر السوء ألبنائنا
أمير زكي

اعتبــر وزيــر الداخليــة 
الشــيخ ثامر العلــي اصرار 
البعض على تقاضي مكافآت 
جراء اعمالهم التي يقومون 
بتأديتهــا ويتقاضون عنها 
راتبا من الدولة غير مبررة، 
قائال فــي هــذه اخلصوص 
ان  البــد  كويتيــا  «كونــك 
يكون عندك غيرة على بلدك 
وأهلــك وتخــاف ان يصلهم 
اي شــي خطر وتفتخر بأنك 
تعمل من اجلهم ولكن هناك 
بعض االصوات النشاز التي 
تطالب عند ضبطهم كميات 
من املخــدرات مبكافأة وكأن 
ما يقوم به ليس عمله، وأنا 
استغرب أن هذا األمر حدث 
في كثير من الوزارات بحيث 
إن أدى الشخص عمله يطلب 
مكافأة وهذا األمر انتهى في 
عهدي ولن نأخذ فيه، ألن ما 
يقومــون به هــو من صلب 

عملهم وواجبهم.
وقــال الوزيــر العلي في 
تصريــح للصحافيــني على 
هامــش زيارته الــى االدارة 
العامــة للجمــارك صبــاح 
امس بحضــور مدير االدارة 
املستشــار جمــال اجلالوي 
والوكيل املســاعد لشــؤون 
العمليات واملرور اللواء جمال 
الصايــغ وقيــادات أمنية ان 
رجال اجلمــارك هم بالصف 
االمامي ملواجهة كل املخاطر 
وهنــاك مــن يضمــر للبالد 
الســوء والشــر بجلب مواد 
مخــدرة تؤثر على شــبابنا 
بطرق كثيــرة ومتعددة من 
حبة احللوى الى حبوب اخرى 
متعددة الى نوع من البودرة 
تخلط مبواد اخرى لكي ال يتم 

شره على عيالنا واهلنا).
واشــار العلي ان االدارة 
العامة للجمارك اســتخدمت 
التكنولوجيا والشك استخدام 
التكنولوجيا يسهل في اداء 
عملهــم املنــاط بهم بشــكل 
يومي وكل مراكزنا احلدودية 
البرية والبحرية تعمل وفق 
منظومــة متكاملة مع وزارة 
الداخلية باإلضافة الى تأمني 
املطــار اجلديــد واســتخدام 

كل الظــروف على جهودهم 
الكبيرة مؤكدا أنهم يقومون 
بعمل جبار في حتصل االموال 
املستحقة من خالل البضائع 

التي تدخل الى البالد.
وكان مدير االدارة العامة 
للجمــارك املستشــار جمال 
اجلالوي ألقى كلمته قال فيها 
ان االدارة العامــة للجمارك 
تعمــل  ومازالــت  عملــت 
بتنســيق وتعاون مثمر مع 

وفــق خطــة اســتراتيجية 
ســتواجه من خاللهــا كافة 
التحديات بشــكل مشــترك 
وتنشــد من خاللها استمرار 
العمل مع وزارة الداخلية وفق 
رؤية ريادة جمركية وأمنية 
ومنافذ ذكية للمســاهمة في 
حتويــل الكويت الــى مركز 
مالي وجتاري وتقدمي ميزة 
تنافســية وقيمــة مضافــة 
للتجارة اآلمنة عبر احلدود 

التكنولوجيا على اكمل وجه.
واضــاف: نعمــل علــى 
تطوير االداء وبذل املزيد من 
العمل لتطوير االدارة العامة 
للجمارك واالرتقاء باملنظومة 
اجلمركيــة باســتخدام كل 
وسائل التكنولوجيا احلديثة.

وتوجــه الوزيــر العلــي 
بالشــكر الــى العاملــني في 
االدارة العامة للجمارك الذين 
يعملون على مدار الساعة وفي 

وزارة الداخليــة في عدد من 
املجاالت املشتركة كالتحريات 
واالســتخباراتية  األمنيــة 
ملكافحة تهريب االجتار غير 
املشــروع وفــي امــن املنافذ 
احلدوديــة لضمان تيســير 
التجــاري  التبــادل  حركــة 
والربط اآللي للبضائع املقيدة 
وعدد من املجــاالت االخرى 
وســتظل تعمــل بعــد نقــل 
التبعيــة مبنظومة متكاملة 

ومن خالل االرتقاء باخلدمات 
اجلمركية احلديثة من خالل 
االدارة املتكاملــة للحــدود 
املنسقة وبناء القدرات للموارد 

البشرية والوطنية.
واضاف اجلالوي: معكم 
يد بيد إلضافــة نقاط القوة 
التي ستســاهم بدون شــك 
في حتقيق خطط مشــتركة 
كالعمل وفق منظومة خليجية 
واقليمية ودولية موحدة ألمن 
التجارة ومواكبة  وتيســير 
االهــداف املوضوعة لتأهيل 

املنافذ اجلمركية.
واشــار ان االدارة العامــة 
للجمارك ومن خالل التعاون 
معكــم ومــع شــركاء العمــل 
تهــدف لرفــع مســتوى بناء 
الثقة وزيادة االيرادات املالية 
ومكافحة االجتار غير املشروع 
وتطوير ادارة املخاطر وتبادل 
املعلومات االستخباراتية وبيئة 
الذكاء  عمل رقمية وتطبيــق 
االصطناعي واالعمال اجلمركية 
والربــط مع اجلهــات املعنية 
باالفــراج اجلمركــي واجنــاز 
املشاريع واملبادرات املوضوعة 
فــي اخلطــة االســتراتيجية 

واستشراف املستقبل.
وقال اجلالوي ان االدارة 
العامــة للجمــارك على ثقة 
تامة باستمرار دعم معاليكم 
للمضي قدما بتوفير جميع 
متطلبــات الدعــم ملواجهــة 
التحديات والصعوبات لتنفيذ 
كافــة برامجهــا ومبادراتها 
والتعاون االيجابي وتضافر 
جهــود منتســبي اجلهتــني 
الريادة  سيســاهم بتحقيق 
اجلمركية والتي متثل ركيزة 
مــن ركائــز االســتراتيجية 
العامة للدولة وتفعيل رؤية 

الكويت ٢٠٣٥.

قال إن أصواتاً «نشاز» تطالب بها وكأّن ما يقومون به ليس عملهم

وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي واملدير العام للجمارك املستشار جمال اجلالوي في صور جماعية مع عدد من رجال اجلمارك وقيادات أمنية وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي متحدثا للصحافيني

اكتشــاف أنها مخدرة، وهذا 
كله مسؤولية اجلمارك وليس 
الداخلية او احلرس الوطني 
الدفــاع وهــم مكملــون  او 
املتكاملة  للمنظومة األمنية 
على مستوى الكويت، وهم 
عنصر اساسي في صد وردع 
هؤالء الذين يريدون السوء 
للكويت، مضيفا: (إن من يريد 
الشر بالكويت فإن هناك رجاال 
ناطرينه علشــان ما يطوف 

اجلالوي: هدفنا رفع مستوى بناء الثقة وزيادة اإليرادات املالية ومكافحة االجتار غير املشروعاملـواد املخدرة تهرب بأشـكال وبصـور متنوعة واجلمـارك تتحمل مسـؤولية املواجهة

«األمن السيبراني»: حذروا األطفال 
من منح أذونات لتطبيقات ضارة

مبارك التنيب

وجهت وزارة الداخلية 
جملة من اإلرشادات لآلباء 
بهــدف تأمني اســتخدام 
األطفال لإلنترنت، الفتة 
الى اهمية وضع  قوانني 
يحدد فيها اوقات استخدام 
او األجهــزة  اإلنترنــت 

الذكية مع االستمرار في حتديث تلك األجهزة مع التنبيه 
على األطفال بعدم حتميل اية تطبيقات دون العودة الى 
الوالدين مع التحقق من التطبيقات التي يستعملها الطفل 
واألذونات املمنوحة لتطبيقات ضارة  (الصور - الكاميرا 

- امليكروفون - واملوقع اجلغرافي).

ملشاهدة الڤيديو
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أداء صناديق االستثمار يتفوق على السوق األول.. ومكاسبها تالمس ٨٪
شريف حمدي

رغــم اســتمرار تداعيات 
ان  إال  كورونــا،  جائحــة 
الصناديق االســتثمارية في 
الكويتية، واصلت  البورصة 
مسيرة نشــاطها الصعودي 
بنهاية الربــع األول من ٢٠٢١ 
استكماال للنهج الذي أنهت به 
عام ٢٠٢٠، والمست املكاسب 
احملققة مســتوى ٨٪ بنهاية 
األشهر الـ ٣ األولى من العام 

احلالي.
ولوحــظ ان ١٥ صندوقــا 
بواقــع ٧ إســالمية ومثلهــا 
تقليدية تفوقت على مؤشــر 
السوق األول الذي حقق ٤٫٥٪ 
مكاسب خالل الربع األول من 
٢٠٢١، ويبــدو مــن املكاســب 
احملققة خــالل األشــهر الـ ٣ 
األولــى من العــام احلالي أن 
صناديق االستثمار الكويتية 
تتمتع بسياســة استثمارية 
حصيفة، وإجــراءات حتوط 
توفر املالذ اآلمن للمساهمني 

في ظل تفشي اجلائحة.
الصناديــق  أداء  وجــاء 
متوافقــا مــع أداء البورصــة 
خالل األشهر الـ ٣ األولى من 
العام احلالي، الذي حققت فيه 
البورصة العديد من املكاسب 
سواء على مستوى املؤشرات 
أضافــت  إذ  املتغيــرات،  او 
القيمــة الســوقية ١٫٤ مليار 
دينار مكاسب، لتصل قيمتها 
السوقية إلى ٣٣٫٦ مليار دينار.
ووفقــا ألداء الصناديــق 
خالل الربع األول، فشهد يناير 
املاضي قفزة كبيرة في األداء 
ومبكاسب تراوحت بني ٢٫٢٪ 
و٥٫٤٪، إال ان موجة التصريف 
التي سيطرت على مجمل األداء 
بسوق األسهم الكويتي خالل 
تعامــالت فبرايــر فــإن أداء 
الصناديق جنح للتراجع على 
وقع االنخفاض الالفت في أداء 

البورصة بشكل عام.

الكويتيــة، ســجلت جميعها 
مكاسب بنهاية الربع األول من 
٢٠٢١ وذلك على النحو التالي:
الصناديــق  أداء  تفــوق  ٭ 
اإلسالمية بالربع األول، حيث 
تصدر «الدرة اإلسالمي» املدار 
من شركة كامكو إنفست أداء 
الصناديق بشكل عام مبكاسب 
المست مســتوى ٨٪، محققا 

أعلى املكاسب بـ ٧٫٩٪.
٭ تــاله صنــدوق الكويــت 
االســتثماري اإلسالمي املدار 
مــن قبــل الشــركة الكويتية 

لالستثمار بنسبة ٧٫٦٪.
املركــز  صنــدوق  جــاء  ٭ 
اإلســالمي املدار من الشــركة 

املركز املالي بنسبة ٧٫٢٪.
الفجــر  ٭ حقــق صنــدوق 
اإلســالمي املــدار مــن وفــرة 
لالستثمار مكاسب بلغت ٧٫٢٪ 

املدار مــن «كامكو إنفســت» 
بنسبة ٥٫٥٪.

٭ جاء في املرتبة الثالثة من 
الصناديق التقليدية صندوق 
األهلي الكويتي املدار منن شركة 
أهلي كابيتال لالستثمار محققا 

.٪٥٫٣
صنــدوق  رابعــا  حــل  ٭ 
الوطنية االستثماري املدار من 
«االستثمارات الوطنية» بنسبة 
٥٫٣٪، ثم حل خامسا صندوق 
الرائــد لالســتثمار املدار من 
الكويتية لالستثمار  الشركة 

بنسبة مكاسب ٥٫١٪.
٭ تراوحــت مكاســب باقــي 
صناديق االستثمار التقليدية 

بني ٤٫٩٪ و٢٫٣٪.
مكاسب «البورصة»

على صعيد اخر، شهدت 

بنهاية الربع األول، كما حقق 
صندوق ثروة اإلسالمي املدار 
من شــركة ثروة لالســتثمار 
مكاسب بلغت ٧٫١٪، كما حقق 
صنــدوق الــدارج اإلســالمي 
املدار من شركة االستثمارات 
الوطنيــة مكاســب بنســبة 

مماثلة.
٭ حقق صندوق كاب كورب 
اإلسالمي املدار من شركة كاب 
كورب لالستثمار مكاسب بلغت 
٥٫٥٪، فيمــا حقــق صندوق 
الهدى اإلسالمي املدار من شركة 
كميفك مكاسب بلغت ٤٫٨٪ من 

بداية العام.
٭ على مستوى أداء الصناديق 
التقليدية، تصدرها صندوق 
املركز لالســتثمار والتطوير 
املدار من «املركز» بنسبة ٥٫٨٪، 
تاله كامكو ملؤشر السوق األول 

بورصة الكويت نشاطا الفتا 
خالل تعامالت األسبوع األول 
من تعامالت أبريل اجلاري، 
وذلك علــى وقع اســتمرار 
الزخم على األسهم القيادية 
التي تعد قاطرة السوق خالل 
الفترة املاضيــة، وعلى إثر 
هذا النشــاط حققت القيمة 
السوقية مكاسب بلغت ٦٦٢ 
مليون دينار بنسبة ارتفاع 
١٫٩٪، ليصل إجمالي القيمة 
إلى ٣٤٫٤٤ مليار دينار ارتفاعا 
من ٣٣٫٨٣ مليار دينار نهاية 

األسبوع املاضي.
وشهدت السيولة املتدفقة 
للسوق ارتفاعا بنسبة ١٥٪، 
إذ بلغت احملصلة األسبوعية 
٢٢٠ مليون دينار مبتوسط 
يومــي ٤٤ مليــون دينــار 
ارتفاعا من ١٩٢ مليون دينار 
مبتوســط يومي ٣٨ مليون 
دينار األسبوع املاضي، وكان 
الفتا ارتفاع أحجام التداول 
بشكل الفت خالل تعامالت 
األســبوع، إذ بلغت كميات 
األسهم املتداولة ١٫٥٦ مليار 
سهم ارتفاعا من ١٫٠٣ مليار 
سهم األسبوع املاضي، بنسبة 

ارتفاع ٥١٪.
وأنهت البورصة تعامالت 
األسبوع املاضي على ارتفاع 
الفت للمؤشرات، حيث حقق 
مؤشر السوق األول مكاسب 
بنســبة ٢٫١٪ بإضافــة ١٣٣ 
نقطة للمكاســب الســابقة، 
ليصل إلــى ٦٥٠٤ نقاط من 
٦٣٧١ نقطة األسبوع املاضي.

وارتفع مؤشــر الســوق 
الرئيسي بنسبة ١٫٥٪ محققا 
٧٢ نقطة ارتفاع ليصل إلى 
٤٧٧٢ نقطة من ٤٧٠٠ نقطة 
األســبوع الفائــت، وارتفع 
مؤشر السوق العام بنسبة 
١٫٩٪ بنهاية تعامالت األسبوع 
مبكاسب ١١٤ نقطة ليصل إلى 
٥٩٢٦ نقطة ارتفاعا من ٥٨١٢ 

نقطة األسبوع املاضي.

خالل الربع األول من العام احلالي.. مقابل حتقيق السوق األول مكاسب بلغت ٤٫٥٪

ومع حلول مارس املاضي 
والذي كانت التوقعات بشأن 
البورصــة الكويتية ســلبية 
جراء فــرض احلظر اجلزئي 
على البالد للحد تفشي ڤيروس 
كورونا، إال أن أداء البورصة 
جاء مخالفا للتوقعات السلبية، 
بتحقيــق مكاســب الفتة في 
مارس وهو ما انعكس إيجابا 
على أداء صناديق االستثمار.
وكانــت جميع الصناديق 
حققت مكاســب خالل شــهر 
مــارس باســتثناء صندوقــا 
واحدا، وتراوحت النســب ما 
بــني ١٫٧٪ و٤٫٧٪ تصدرهــا 
صندوق املركز اإلسالمي املدار 
من شركة املركز املالي، ووفقا 
إلحصائيــة أعدتها «األنباء»، 
فــإن ٢١ صندوقا اســتثماريا 
محليا تستثمر في البورصة 

٦٦٢ مليون دينار مكاسب «البورصة» األسبوعية.. وقيمتها السوقية تسجل ٣٤٫٤٤ مليارًامكاسب الصناديق تثبت امتالكها لسياسة استثمارية حصيفة.. توفر املالذ اآلمن للمساهمني

١٥٪ قفزة مبحصلة السيولة األسبوعية لتبلغ ٢٢٠ مليون دينار.. مبتوسط يومي ٤٤ مليونًا

«التجارة» أصدرت ٢٠٦٠ دفتر سمسمرة عقارية
أحمد مغربي

كشــفت مخاطبة رسمية 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منهــا، أن عــدد السماســرة 
العقاريني املقيدين إلى اآلن 
في ســجالت وزارة التجارة 
 ٢٠٦٠ يبلــغ  والصناعــة 
دفتــر سمســمرة، موزعــة 
علــى ٢٠٥٣ كويتيــا و٥ من 
اجلنسية السعودية و٢ من 
البحرين، مشيرة الى ان عدد 
السماسرة الفعالني الذين لهم 
حق ممارسة السمسمرة ١١٧٢ 

سمسارا.
وقالت انه منذ عام ٢٠١٦ 
وحتــى اآلن مت إصــدار عدد 
٢٠٦٠ دفتر سمسرة أصدرتها 
وزارة التجــارة والصناعــة 

حتى اآلن.
وحول الشكاوى املرفوعة 
على السماسرة وطبيعة هذه 
الشــكاوى، أظهــرت ان عدد 
الشــكاوى املرفوعة بلغ ١٥ 
وهي تتركز في إصدار شهادة 
تقييم عقاري بدون إذن املالك 
هو شــخص غير معتمد من 
قبل وزارة التجارة وال ميلك 
شــهادة تقييــم مصدقة من 
وزارة التجارة، باإلضافة الى 
عدم إعطاء الشــاكي نسخة 
العقــد، وإعطــاء وصل  من 
أمانة وليس سند قبض من 
قبل صاحــب املكتب، وعدم 

البائع بالتراجع عن البيعة 
ورفع قضية على الدالل بتهمة 
عدم إرجاع وثيقة املنزل له، 
ومن الشــكاوى أيضــا: «لم 
يكــن لصاحــب الطلب علم 
البائع لديــه زوجتان  بــأن 
مطلقتان ومت تأخير البيعة 
من اإلسكان واملوضوع معقد 

لهذا السبب».
وذكــرت ان مــن بــني 
الشــكاوى انــه مت االتفاق 
على قيمة العربون ٤ آالف 
دينار ومت االســتالم وبعد 
االتفاق تفاجأ املكتب بطلب 

التي  الغــش  مــن أســاليب 
أثــرت علــى املشــتري عند 
إمتام البيعة، وكذلك مماطلة 
املكتب واملشتري بعدم إمتام 
البائع من  البيعة وتضــرر 

هذه البيعة.
وكشفت ان عدد العقوبات 
التــي فرضتهــا  التأديبيــة 
وزارة التجــارة والصناعــة 
على السماســرة يبلغ نحو 
٦ عقوبات تتنوع ما بني وقف 
قيد وسحب دفتر السمسرة 
وإغالق احملل ملــدة ١٥ يوما 

ومنها إلغاء القيد.

املشتري بأنه يرغب في أن 
تكون املبايعــة عن طريق 
بنك االئتمان، وهذا ما رفضه 
املكتب متاما، وكذلك توقيع 
من ليس له صفة السمسار 
على دفتر العقود مبوجب 
توكيل وهذا مخالف للقرار، 
التــزام السمســار  وعــدم 

بنسبة ١٪.
وأظهرت الشكاوى كذلك 
انه مت توجيه شكوى إخفاء 
معلومات هامة عن املشتري 
فيما يتعلق بعدم خلو الشقة 
من الســكان، وهو ما يعتبر 

١٥ شكوى مرفوعة على السماسرة.. و٦ عقوبات تأديبية

بيــان املواصفــات بالشــكل 
السليم للمشتري وملخالفته 
القرار الوزاري، وعدم إعطاء 
املشــتري صورة مــن دفتر 
السمســار، وذلك مــن أجل 
استكمال االجراءات الرسمية 
وعدم بيان مواصفات البيت 
بالشــكل الســليم وملخالفة 

القرار الوزاري.
بــني  مــن  ان  وذكــرت 
الشــكاوى املرفوعــة كذلك 
قيام املكتــب بالضغط على 
البائــع للتوقيــع على عقد 
فــارغ مــن البيانــات وقيام 

«نفط الكويت»: إعادة تسمية ٦ فرق عمل 
في «الغاز» و«عمليات احلفر».. وترقية ٦ رؤساء

أحمد مغربي

الرئيــــس  أصــــدر 
التنفيذي في شركة نفط 
الكويت عماد ســلطان 
تعميما يقضي بتغييرات 
تنظيمية اعتبارا من يوم 
األحد القــادم املوافق ١١ 

أبريل ٢٠٢١.
وجاء فــي التعميم، 
الذي حصلت «األنباء» 
على نسخة منه، أنه متت 
إعادة تسمية ٦ فرق عمل 

وترقية ٦ رؤساء فرق، حيث متت إعادة 
تسمية فريق عمل التخطيط (االستكشاف 
والغاز) ليصبــح فريق عمل التخطيط 
(الغــاز واالبتكار) ويصبــح ماجد زايد 

العنزي رئيسا للفريق.
وفي مديرية االستكشاف واحلفر متت 
إعادة تسمية فريق عمل التخطيط (احلفر 
واملســاندة الفنية) ليصبح فريق عمل 
التخطيط (االستكشاف واحلفر) وأصبح 
سليمان محمد الريش رئيسا لفريق عمل 
التخطيط (االستكشاف واحلفر) ويكون 
مســؤوال أمام نائب الرئيــس التنفيذي 

(االستكشاف واحلفر).
أما مجموعة احلفر العميق فتمت إعادة 
تسمية فريق عمل احلفر العميق وإصالح 
آبــار الغاز I ليصبــح فريق عمل احلفر 
العميق وإصالح اآلبار IV وأصبح فايز 
عبدالرحمن الفايز رئيســا لفريق عمل 

.IV احلفر العميق وإصالح اآلبار

ومتت إعادة تسمية فريق عمل احلفر 
العميــق وإصالح آبــار الغاز II ليصبح 
فريق عمل احلفر العميق وإصالح اآلبار 
V وأصبح أحمد حســني العثمان رئيسا 
لفريق عمل احلفر العميق وإصالح اآلبار 

.V
كما متت إعادة تسمية فريق عمل احلفر 
العميق وإصالح آبار االستكشاف ليصبح 
 VI فريق عمل احلفر العميق وإصالح اآلبار
وأصبح وليد مالك الصفار رئيسا لفريق 

.VI عمل احلفر العميق وإصالح اآلبار
وفي مجموعة املساندة الفنية، متت 
إعادة تسمية فريق عمل الصحة والسالمة 
والبيئــة ليصبــح فريق عمــل الصحة 
والسالمة والبيئة (االستكشاف واحلفر) 
وأصبــح مرزوق علي العتيبي رئيســا 
لفريق عمل الصحة والســالمة والبيئة 
(االستكشاف واحلفر) ويكون مسؤوال 

أمام مدير مجموعة املساندة الفنية.

.. والشركة متدد عروض خطوط األنابيب
محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت مددت 
اآلجال النهائية لتقدمي العطاءات للعديد من 
مشاريع خطوط التدفق في املواقع النفطية 
في مختلف مناطق الكويت، دون ان تفصح 

عن األسباب الداعية لهذا اإلجراء.
وتشمل املشاريع املتأخرة مشروعا إلعادة 
توجيــه خطوط التدفق واألعمــال املرتبطة 
مبركــز التجميــع ٣٢ الواقع جنوب شــرقي 
الكويــت واملقدرة تكلفته بنحــو ٣٠ مليون 
دوالر، والــذي اجــل املوعــد النهائي لتقدمي 

العطاءات اخلاصة به إلى ١٩ اجلاري.
وقد شهد املوعد النهائي لتقدمي العطاءات 
لهذا املشروع عدة متديدات، وشملت املواعيد 
النهائية لتقدمي العطاءات الســابقة ٥ أبريل 
و٢٩ مارس و١٥ مارس، أما مشــاريع التدفق 
األخرى التي مت تأجيل املواعيد النهائية لتقدمي 

العطاءات اخلاصة بها حتى ١٩ أبريل، واملقدرة 
قيمة املشروع الواحد منها بحوالي ١٥٠ مليون 

دوالر فهي:
٭ مشروع تركيب خطوط التدفق واألعمال 

املرتبطة بها في منطقتي برقان واملقوع.
٭ مشروع تركيب خطوط التدفق واألعمال 
املصاحبة لآلبار اجلديــدة في حقول النفط 

غربي الكويت.
٭ مشروع تركيب خطوط تدفق لآلبار املنتجة 

في شمال البالد.
٭ مشــروع تركيب خطوط انســيابية آلبار 
املنتجــني في أم نقا. وقالــت ميد ان خطوط 
التدفق متثل بالنسبة لصناعة النفط والغاز 
خطوط أنابيب تربط رأس بئر واحدة مبشعب 
أو معــدات معاجلة. وعادة مــا يكون امتداد 
معظم خطوط التدفق قصيرا، ولكن في بعض 
الظروف ميكن أن متتد لعدة كيلومترات في 

حالة متديدها على اليابسة.

«الغرفة» تبحث اآلفاق املستقبلية لتجارة املواد الغذائية بني إثيوبيا والكويت
بتنظيم مشترك من غرفة جتارة وصناعة 
الكويت وسفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 
الدميقراطية لدى الكويت، أقيم األربعاء املاضي 
اللقاء التجاري االستثماري الكويتي- اإلثيوبي 
االفتراضي، حيث ترأس اجلانب الكويتي النائب 
الثاني لرئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
فهد اجلوعان، ومن اجلانب اإلثيوبي رئيس 
غرفة التجارة واجلمعيات القطاعية د.ميالكو 
إيزيزيــو، كما حضر اللقاء نائب املدير العام 

حمد العمر.
وقد اجتذب هذا اللقاء أكثر من ٤٠ مشاركا 
من اجلانبــني، ميثلون شــركات تعمل في 
قطاعات متعددة منها الغذاء، اللحوم، األسماك، 

اخلضراوات، الفواكه، الزيوت النباتية، األلبان، 
القهوة، أغذية األطفال، الشوكوالتة، املشروبات 
الغازية وأعالف احليوانات، وقد هدف اللقاء 
إلى التحاور حول اآلفاق املستقبلية لتجارة 

املواد الغذائية بني اثيوبيا والكويت.
وقد عبر اجلوعان في كلمته الترحيبية عن 
سعادته بعقد هذه الفعالية املهمة للمساهمة في 
فتح آفــاق جتارية جديدة بني البلدين، حيث 
العالقات االقتصادية بــني الكويت واثيوبيا 
تعود الى العام ١٩٦٧، مثمنا اجلهود التي بذلت 
من قبل ســفارة اثيوبيا نحو إجناح الفعالية 
بهدف تعزيز أواصــر التعاون التجاري بني 

فهد اجلوعان مترئسا اجلانب الكويتي في اللقاء االفتراضيالكويت واثيوبيا. 

أداء صناديق األسهم الكويتية - ٣١ مارس ٢٠٢١

مدير الصندوقاسم الصندوق
أداء 

شهر 
مارس 
٢٠٢١

األداء 
منذ 

بداية 
العام

الصناديق التقليدية
صندوق املركز 

لالستثمار والتطوير
٥٫٧٩٪٤٫٤٧٪شركة املركز املالي 

صندوق كامكو 
ملؤشر السوق األول

٥٫٥٣٪٣٫٨١٪كامكو إنفست

٥٫٣٤٪٣٫٨٥٪شركة أهلي كابيتالصندوق األهلي

صندوق الوطنية 
االستثماري

شركة االستثمارات 
الوطنية

٪٥٫٣٠٪٣٫٥٢

صندوق الرائد 
لالستثمار

الشركة الكويتية 
لالستثمار

٪٥٫١٠٪٣٫٥٦

صندوق املركز 
للعوائد املمتازة

شركة املركز املالي 
الكويتي

٪٥٫٠٩٪٣٫٩٦

٤٫٩٩٪٢٫٣٣٪كامكو إنفستكامكو االستثماري

٤٫٥٨٪٢٫٨٥٪شركة وفرة لالستثمارصندوق وفرة

٤٫١٠٪٣٫٠٢٪شركة املركز املالي صندوق فرصة املالي

٤٫٠٦٪٢٫١٩٪شركة الساحلصندوق الساحل

الشركة الكويتية صندوق الوسم
للتمويل واالستثمار

٪٢٫٧٣٪٢٫٣٨

٢٫٤٢٪-٠٫٣٧٪شركة ثروةثروة االستثماري

٢٫٣٠٪١٫٧٠٪كميفكصندوق الرؤية

الصناديق اإلسالمية 
٧٫٨٩٪٤٫٣٢٪كامكو إنفستالدرة اإلسالمي

٧٫٦٣٪٤٫٥٣٪الكويتية لالستثمارالكويت االستثماري

٧٫٢٠٪٤٫٧٤٪شركة املركز املالي املركز اإلسالمي

شركة وفرة صندوق الفجر اإلسالمي
لالستثمار الدولي

٪٧٫١٧٪٤٫١٧

٧٫١٥٪١٫٨٨٪ثروة لالستثمارصندوق ثروة اإلسالمي

صندوق الدارج 
االستثماري

شركة االستثمارات 
الوطنية

٪٧٫١٥٪٤٫٣٦

صندوق كاب كورب 
احمللي

شركة كاب كورب 
لالستثمار

٪٥٫٤٨٪٤٫١٧

٤٫٨٠٪٣٫٨٠٪كميفكالهدى اإلسالمي
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«املتحد» يعلن فائزي سحب «احلصاد» األسبوعي
مع االلتــزام التــام بكل 
اإلرشــادات الوقائيــة مــن 
قــام  الصحيــة،  اجلهــات 
البنــك األهلــي املتحد يوم 
األربعــاء املاضــي بإجــراء 
الســحب األســبوعي علــى 
جوائز احلصاد اإلســالمي، 
حساب السحب على اجلوائز 
اإلسالمي األول في الكويت 
واحلاصل على «جائزة أفضل 
برنامج ادخــار في الكويت 
للعام ٢٠١٩» من مجلة بانكر 
ميدل إيست املرموقة، وذلك 
نظرا للعديد مــن املميزات 
التي ينفرد بها، حيث يقدم 
لعمالئه مــا يزيد على ٧٥٠ 
جائزة سنويا، واستطاع أن 
يعيد رسم حياة اآلالف من 
الرابحني من سعداء احلظ.

وأســفر الســحب عــن 
حصــول ٢٠ فائــزا علــى 
١٠٠٠ دينار لكل منهم وهم: 
كارم عبداحلميــد حمــاد، 
جاســم محمد الغامن، خالد 

عبدالعزيــز العبدالغفــور، 
امليلم،  محمــد عبدالعزيــز 
موسى عبدالستار الصفار، 
التميمــي،  ســحر ســامي 
فيصــل أحمــد العصفــور، 
صالح عمــر منصور، مالك 
طارق احلبيب، علي ناصر 
العطار، وفاء محمد األربش، 

إسماعيل علي دشتي، آمنة 
محمــد اخلميــس، أحمــد 
علي دشــتي، ظافر محمود 
طربوش، عارف عبدالرحمن 
جــودة، غدير علي ســليم، 
نوال بنيه اخلرينج، هادي 
محمد محسن، فالح سعيد 

الصعب.

 

«رينو» تسلم السفارة الفرنسية سيارة «كوليوس» الفاخرة
استضافت شركة عبداحملسن 
البابطني، الوكيل  عبد العزيز 
املعتمد لسيارات رينو في دولة 
الكويت، ســفيرة فرنسا لدى 
الكويــت آن كليــر ليجينــدر، 
إلى جانب نائب رئيس اإلدارة 
فــي  الفرنســية  بالســفارة 
الكويــت ســتيفان ألتيير، في 
صالة عرضهــا مبنطقة الري، 
حيث قدمت جيهان بوحمدان 
الرئيــس التنفيــذي املالي في 
مجموعــة البابطني، بالتعاون 
مع بالل اخلروبي مدير عالمة 
رينو التجارية، عرضا تفاعليا 
عرفا احلضور من خالله على 
أحدث سيارات رينو وأكثرها 
فخامــة، كمــا مت الكشــف عن 
أبرز مزاياهــا في جولة داخل 
صالة العرض املصممة لتفوق 

توقعات العمالء. 
وقد متثل الهدف املنشــود 
من الزيارة في مساعدة الوفد 
الفرنســي في اختياره لطراز 
عصــري يزخــر مبواصفــات 
فاخــرة، فوقــع االختيار على 
رينــو كوليــوس LE لتكــون 
الســيارة الرســمية اجلديــدة 
للسفارة الفرنســية، نظرا ملا 
توفره من جتربة قيادة فريدة 
وخصائص تكنولوجية حديثة، 
أضف إلى ذلك مزايا الســالمة 
والقوة واملقصورة الفســيحة 
والتصميم املميز، مبا في ذلك 
أضواء LED على شــكل حرف 

كبير، فضال عن قضبان سقف 
مصنوعة من السبائك املعدنية، 
وهوائــي علــى شــكل زعنفة 
ســمكة قرش، وواجهة مزينة 
بخطوط الكروم والفضة. أما 
عن الرفاهيــة، فهي مضمونة 
جلميع ركاب سيارة كوليوس 
وذلك بفضل توفيرها ألحدث 
ما توصلت إليه التكنولوجيا 
الكفيلــة باالرتقــاء بتجربــة 
القيــادة وتســهيلها، بدءا من 
تقنيــة «تشــغيل احملرك عند 
بعــد» ووصــوال إلــى ميــزة 
«مساعد الركن السهل» املتوفرة 
بنقرة بســيطة لركن السيارة 
بكل سهولة. هذا وباستطاعة 
كوليوس اكتشــاف دخول أي 
ســيارة إلى املنطقــة العمياء، 
بحيــث يعمــل ضوء املؤشــر 
املثبت على كل مرآة على حتذير 
السائق من أي مخاطر محتملة. 

من السيارات احملببة على قلوب 
عمالئنــا فــي الكويــت والتي 
تتميز بكفاءة عاملية املستوى 
وبأداء متفوق. وأضاف: وفي 
ظــل التحديات التــي واجهها 
أصحاب األعمال احملليون في 
اآلونــة األخيــرة، قدمت رينو 
البابطــني دعمهــا للشــركات 
الصغيرة واملتوسطة عبر باقة 
من احللــول الذكية واملبتكرة 
والتــي كانت كفيلــة بضمان 

استمرارية األعمال.
التصميــم  هــذا، ويتســم 
اخلارجي لرينو كوليوس بروح 
املغامرة املتوقعة من ســيارة 
دفــع رباعي من الفئــة C. كما 
تتمتع هذه السيارة مبزايا قوية 
تتناغم مع التصميم الرياضي 
اخلارجــي اجلــذاب واملقترن 
بقوالب واقية لألبواب، وعجالت 
معدنية ثنائية اللون ذات قطر 

رينو كوليوسالسفيرة الفرنسية آن كلير ليجيندر مع جيهان بو حمدان وبالل اخلروبي

بينما نســتعد لكشف النقاب 
عن ميزات وإعالنــات جديدة 
وشيقة في املستقبل القريب.

من جهته، قال بالل اخلروبي: 
يسعدنا اليوم استقبال الوفد 
الفرنسي للمرة األولى في صالة 
عرضنــا وقد تشــرفنا بتقدمي 
عــرض عن أفضل مــا توصل 
إليه األداء األوروبي والفرنسي 
في مجال صناعة الســيارات، 
ولطاملا متتعت الكويت وفرنسا 
بعالقات فعالة ووثيقة ساهمت 
في بنــاء بيئة أعمــال ناجحة 
ومزدهرة، كما يتشارك البلدان 
شغفا واحدا بالسيارات يتنامى 
عاما بعد عام. وبهدف احلفاظ 
علــى أعلى مســتويات الرضا 
لــدى عمالئنا، قمنــا بتطوير 
صيغة اســتراتيجية متعددة 
األوجه نتج عنها شراكات مثمرة 
وإمكانية تقدمي أسطول متنوع 

C التي تعمل في وضع النهار 
لتجذب أنظار اجلميع.

وفي هذه املناســبة، قالت 
جيهان بو حمدان: لطاملا سعت 
البابطــني جاهــدة  مجموعــة 
لتحقيــق أعلى درجات التميز 
ســواء مــن خــالل عروضهــا 
أو مــن خــالل  االســتثنائية 
حرصهــا الشــديد على توفير 
خدمــة متفوقــة علــى جميع 
املستويات. لقد قمنا بتشييد 
ركائز متينة جتلت في شراكات 
ناجحة مع عدد من املؤسسات 
الرائدة في مجالها وذلك بهدف 
مكافأة أفراد مجتمعنا املخلصني 
بأفضل ما مت استحداثه في عالم 
صناعة السيارات. لقد وضعت 
عالمة رينو التجارية مفهوما 
جديدا للمعايير االستثنائية في 
السوق ونتطلع قدما إلى احلفاظ 
علــى تعاوننا االســتراتيجي 

ث خاصية «اإلكرامية الذكية» قبل شهر رمضان «طلبات» ُحتدِّ
قالــت شــركة «طلبات»، 
املنصــة الرائــدة إقليميا في 
الطعــام والتجارة  توصيــل 
السريعة، إنه مضى عام منذ 
أن أطلقــت خاصية اإلكرامية 
الذكية على التطبيق، لتمكني 
املســتخدمني من التعبير عن 
التوصيل،  امتنانهم لسائقي 
حيث أطلقت «طلبات» خاصية 
اإلكرامية الذكية على منصتها 
لتكون وسيلة ســهلة وآمنة 
للمســتخدمني لتقدير اجلهد 
الذي يبذله سائقو التوصيل.
وقالت الشــركة في بيان 
صحافــي، انــه فــي الســابق 
كانــت اإلكراميــات تقدم نقدا 
إلــى الســائق، ولكن بســبب 
تداعيات جائحــة «كورونا»، 
قدمــت طلبات هذه اخلاصية 

لعمالئهــا حتــى يتمكنوا من 
الســائقني واحلفــاظ  إكــرام 
على سالمة اجلميع في الوقت 

نفسه.
وأشارت الى أن اإلكرامية 
الذكية عند إطالقها كانت تهدف 
لتمكني املستخدمني من تقدير 
جهود السائقني بعد توصيل 
العمــالء  الطلــب. فقــد كان 
يراجعون طلباتهم الســابقة 
ثم يضغطون على خيار «كافئ 
السائق»، وبعدها يتم حتويل 
١٠٠٪ من اإلكرامية إلى حساب 
السائق املصرفي لتدفع له مع 

راتبه الشهري. 
وأوضحت الشركة انه منذ 
إطــالق هذه اخلاصيــة العام 
املاضي، قــدم املســتخدمون 
ما يزيد علــى ١٠٠ ألف يورو 

الذين مييلــون لتقدمي املبلغ 
الوسط (٤ دراهم).

وأكبر إكرامية إقليميا على 
التطبيق كانت فــي اإلمارات 
مببلغ ١١٢ درهما (٢٦ يورو) 
في يناير ٢٠٢١، ومن املدهش 
أن يظهر املســتخدمون كرما 
أكثــر فــي اإلكراميــات خالل 
العطالت األســبوعية،  أيــام 
اجلمعة والســبت، باملقارنة 

بأيام األسبوع األخرى.
وفــي هذا الســياق، يقول 
املدير التنفيذي املالي لشركة 
الفقــش:  خالــد  «طلبــات» 
«ســائقو طلبات هم في قلب 
عملية توصيل أفضل جتربة 
ممكنة، ولهذا من الرائع أن يقدر 
العمالء ما يبذلونه من جهود 

وإخالص في عملهم يوميا.

إكراميــات جلهود الســائقني 
أوقــات  فــي  وتضحياتهــم 
احلجر املنزلــي. وفي فبراير 
٢٠٢١، حصل سائقو «طلبات» 
إقليميا علــى إكراميات قرابة 
١٠ آالف يورو، وهذا هو أعلى 
رقم هذا العام. وقدم مستخدمو 
اإلمــارات أكبر إكراميات على 
مستوى اإلقليم مبا يزيد على 
٣٦ ألــف يــورو، يتبعهم في 
املركز الثاني مستخدمو قطر 
مبا يزيد على ٢٩ ألف يورو، 
ثم البحرين مبا يزيد على٢٢ 
ألف يورو. وبنظرة عامة، مييل 
املســتخدمون القطريون إلى 
مكافأة السائقني بأعلى مبلغ 
متاح على التطبيق (٨ رياالت) 
باملقارنة مبستخدمي التطبيق 
من اإلمارات العربية املتحدة، 

 

«الوطني» يواصل حملة «ماجلة رمضان» بالتعاون مع «ريفود»
يواصل بنك الكويت الوطني 
حملــة «ماجلة رمضان» لدعم 
األســر ذوي الدخــل احملــدود 
«ريفــود»،  مــع  بالتعــاون 
وتستهدف احلملة مساعدة ٣ 
آالف عائلة فــي الكويت وهي 
تأتــي في إطــار برنامج البنك 
الرمضاني السنوي «افعل اخلير 
في شــهر اخلير» املستمر منذ 
٢٧ عامــا. وقــد قــام متطوعو 
بنك الكويت الوطني وريفود 
بتجميــع وتخزيــن وتنظيــم 
املنتجات االستهالكية والغذائية 
الفائضــة عن حاجة الســوق 
لتوزيعها على ٣ آالف عائلة من 
ذوي الدخل احملدود في الكويت. 
ومن خالل هــذه املبادرة، يتم 
إنقــاذ الطعــام واحلفاظ على 

البيئة في آن معا.
حتتوي «ماجلة رمضان» 
التــي أطلقهــا بنــك الكويــت 

الســالل الى تأمني ما حتتاجه 
األسر على املدى الطويل وتتميز 
العاليــة  بجــودة منتجاتهــا 
واملنتقــاة بعنايــة. وتهــدف 
احلملــة إلــى دعــم العائــالت 

التخلص من املنتجات الغذائية 
الزائــدة والفائضة عن حاجة 
الســوق وهذا من شأنه تقليل 
نســبة النفايــات الغذائية في 
املرادم ومحاولة خلق توازن بني 
اإلنتاج واالستهالك. وتعمل هذه 
احلملة خلدمة أهداف مجتمعية 
تتعلــق باســتدامة املجتمــع 
واقتصــاده وبيئتــه الســيما 
بالنظــر إلى أثر هــدر الطعام 
فــي بيئتنــا ومجتمعنــا، إلى 
جانب تعزيز الوعي املجتمعي 
للمضار البيئية واالجتماعية 
لهــدر الطعام، وذلك من خالل 
االلتزام بدعم برامج مستدامة 
مثل إعــادة التوزيــع الغذائي 
الذي تقوم به ريفود. ويواصل 
بنك الكويــت الوطني برامجه 
االجتماعية وذلك تعزيزا للدعم 
املجتمعي ومواصلة خلططه في 

التنمية املستدامة. 

املتعففة بســلة مــواد غذائية 
واستهالكية عالية اجلودة وهو 
ما يساهم في منع هدر الغذاء 
وإيجاد حل مناســب لشركات 
توزيع السلع االستهالكية في 

جانب من حملة «ماجلة رمضان»

الوطني ورفود على مجموعة 
متنوعة من العناصر الغذائية 
واالستهالكية األخرى التي تلبي 
احتياجات األسر املتعففة خالل 
الشــهر الفضيل. وتهدف هذه 

املستشار الكويتي

برنامج عمل 
احلكومة.. اختبار 

للحكومة واملجلس!
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

أحالــت احلكومة إلــى مجلس األمة 
برنامج عملها للفصل التشريعي السادس 
عشر للسنوات من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ عمال 
بنص املادة ٩٨ من الدســتور ويتضمن 
البرنامــج ١٢ متطلبا تشــريعيا ينبغي 
إقرارها وهي مشــاريع بقوانني اخلطة 
 ،(٢٠٢١/٢٠٢٠-٢٠٢٥/٢٠٢٤) اإلمنائيــة 
وإعادة هيكلة أجــور القطاع العام، وهو 
ما يعرف بالبديل االستراتيجي، وتعديل 
قانون االنتخابات، وإقامة األجانب، وتعديل 
قانون املرور، والتمويل العقاري وقانون 
الّدين العام، وتعديل قانون إعداد امليزانية 
العام، والرســوم والتكاليف املالية مقابل 
االنتقائية،  باملرافق، والضرائب  االنتفاع 
الضريبية  والقيمة املضافة، واإلجراءات 

املوحدة.
ويرتكز برنامــج عمل احلكومة على 
٤ محاور رئيســية، األول تنفيذ برنامج 
استدامة من خالل عدة مستهدفات منها 
سوق عمل وطني ذو كفاءة عالية وخدمات 
حكوميــة عالية اجلــودة ودعم ومتكني 
القطاع اخلــاص، وإدارة متطورة للمالية 

العامة.
أما احملور الثاني فهو إعادة هيكلة القطاع 
العام إليجاد حكومة شفافة ونزيهة وجعل 
الهيكل احلكومي رشيقا، أما احملور الثالث 
فهو تطوير رأس املال البشــري، خللق 
منظومة تعليمية موائمة للثورة الصناعية 
وإيجاد رعاية صحية عالية اجلودة، ودعم 

مشاركة جميع فئات املجتمع. 
البنية  الرابع لتحســني  وجاء احملور 
التحتية وتوظيف الطاقات املتجددة إلنتاج 
١٥٪ مــن الطاقــة الكهربائية من مصادر 

متجددة.
البرنامج احلكومي،  ومالحظاتي على 
هي: مت ذكر أن اجلهة املشرفة على تطوير 
الهيكل اإلداري للجهاز احلكومي هي جلنة 
الشؤون القانونية، وهذا املشروع ال ميت 
بصلة بالشؤون القانونية سواء احلكومية 
أو البرملانية ألنه يتعلق بوجود جلنة فيها 
خبرات ومؤهالت كويتية بالتطوير اإلداري 
واملوارد البشرية للقيام بهذا العمل ووضع 
اخلطة واملشروع الالزم لها، كما أن وزارة 
التجارة والصناعة ليست لها عالقة بديوان 
اخلدمة املدنية كما ذكر املشرف على التنفيذ، 

ولذلك أقترح إحالة هذا املشروع الى ديوان 
اخلدمة املدنية وهو يتولى إدارة املشروع. 
تطوير رأس املال البشــري ليس من 
الدولة لشؤون الشباب  اختصاص وزير 
اذ يتعلق بتدريب وتأهيل الشباب الكويتي 
لتكون لديه املهــارات والقدرات الالزمة 
للعمل واإلنتاجية، ولذلك يجب أن يكون 
حتت إدارة وإشراف ديوان اخلدمة املدنية 

وهيئة القوى العاملة.
وتطويــر منظومة التعليــم لم يذكر 
املناهج  ضمن برنامجه تطوير وحتديث 
والتخصصات الدراسية في جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
بحيث حتل مشكلة مخرجات التعليم التي 
ال تالئم احتياجات ســوق العمل وسببت 
مشــكلة عدم وجود فرص عمل وبطالة 

لكثير من اخلريجني الكويتيني. 
بالنسبة لبرنامج البنية التحتية لتوظيف 
الطاقة املتجددة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
يا ريت يتم اطالع احلكومة على جتارب 
الدول األخرى التــي جنحت في توفير 
هذه الطاقة، وهنــاك دول خليجية بدأت 

فيها.
وبالنسبة الى إعادة هيكلة أجور القطاع 
العام، وهو ما يعرف بالبديل االستراتيجي 
فهنا يجب إعادة وحتديث هذا املشروع 
بناء علــى الكثير من املســتجدات مثل 
األوصــاف الوظيفية اجلديدة أو التي مت 
التعديل عليها، وكذلك مراجعة جداول رواتب 
اجلهات احلكومية ذات امليزانية املستقلة 
وكذلك معرفة مستوى الرواتب في سوق 
العمل وإعــادة تقييم الوظائف وتصميم 
جدول رواتب موحــد ومحدث بناء على 
هذه التعديــالت حتى يتم تطبيق البديل 
االستراتيجي حسب األصول وتستفيد 

منه احلكومة واملواطن.
هذا البرنامج لتنفيذه خالل ٢٠٢١-٢٠٢٤ 
يحتاج الى تعــاون وتوافق بني احلكومة 
ومجلس األمة بدون مشــاكل وال تأخير 
بسبب بعض أعضاء مجلس األمة، وكذلك 
إهمــال وبطء حكومي، وهــذا البرنامج 
الكويتي ويتم  سيراقب من قبل الشعب 
تقييم كفاءة وإنتاجية احلكومة ومجلس 
األمة على هذا األساس، واهللا املوفق ملا فيه 

خير للبالد والعباد.

وكاالت: أعلــن صاحــب 
الســمو امللكــي األمير محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز، 
ولــي العهــد نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
افتتاح مشروع  الســعودي، 
محطة سكاكا إلنتاج الكهرباء 
من الطاقة الشمسية وتوقيع 
اتفاقيــات شــراء الطاقة لـ ٧ 
مشــروعات جديــدة، تنفيذا 
لتوجيهــات خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود بالعمل 
على تنمية اقتصــاد اململكة 
العربية السعودية، وفق رؤية 
٢٠٣٠، وما يندرج حتتها من 
مبــادرات فــي قطــاع الطاقة 

املتجددة.
وقال ولــي العهد «إنه قد 
مت خــالل األســابيع املاضية 
اإلعالن عن «مبادرة السعودية 
اخلضراء» و«مبادرة الشرق 
األوســط األخضــر»، والتي 
بينت أننــا بصفتنــا منتجا 
عامليا رائــدا للبترول، ندرك 
متاما نصيبنا من املسؤولية 
في دفع عجلة مكافحة تغير 

من الغــاز ومصــادر الطاقة 
املتجددة في هذا املزيج حوالي 

٥٠٪ بحلول ٢٠٣٠.
من جهته، قال وزير الطاقة 
الســعودي صاحب الســمو 
امللكــي األمير عبدالعزيز بن 
سلمان، إن السعودية ستكون 

األرخــص واألكفــأ واألقــدر 
لتكون وطنا للطاقة. 

وتابع قائال: لن أنساك يا 
سلمان ولن أنساك يا محمد 
ألنكم مكنتوني ومكنتوا هذا 
القطاع وأن نتشرف بأن نكون 

في هذا املكان. 

وأضاف األمير عبدالعزيز 
أن القطــاع اخلاص يســاهم 
بدور جوهري في مشروعات 
الطاقة املتجددة في السعودية.  
وأشــار إلى أهمية مشــاريع 
الطاقة املتجددة التي نحتفل 
بهــا، وأنهــا متثــل خطوات 

عملية في اجتاه حتقيق عدد 
من األهداف االســتراتيجية 
املســتهدفة في رؤية اململكة 
العربيــة الســعودية ٢٠٣٠، 
فــي منظومــة الطاقــة ككل 
وقطاع الكهربــاء على وجه 

اخلصوص.

اجلندل، إلــى أكثر من ٣٦٠٠ 
ميجــاوات، كما أنها ســتوفر 
الطاقــة الكهربائية ألكثر من 
ألــف وحــدة ســكنية،   ٦٠٠
وستخفض أكثر من ٧ ماليني 
طن من االنبعاثات املســببة 
لالحتبــاس احلــراري، وقد 
حقق بعض هذه املشروعات 
أرقاما قياسية جديدة متثلت 
في تسجيل أقل تكلفة لشراء 
الكهربــاء املنتجة من الطاقة 
الشمســية في العالم. حيث 
بلغت تكلفة شراء الكهرباء من 
مشروع الشعيبة ١٫٠٤ سنت 
أميركي لكل كيلووات ساعة، 
وســتتبع هذه املشــروعات 
مشــروعات أخــرى للطاقــة 
املتجددة، في أنحــاء العالم، 

سنعلن عنها في حينها».
وأكد أن هذه املشروعات، 
وغيرها من مشروعات الطاقة 
املتجددة، التي يجري إنشاؤها 
في أنحاء اململكة، متثل عناصر 
جوهرية في اخلطط الرامية 
للوصول إلى مزيــج الطاقة 
األمثل إلنتاج الكهرباء، والتي 
تستهدف أن تصبح حصة كل 

(واس)صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان جانب من مشروع محطة سكاكا إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية       

اليوم توقيع اتفاقيات لسبعة 
مشــروعات جديــدة إلنتــاج 
الكهرباء من الطاقة الشمسية، 
في مناطق مختلفة من اململكة، 
الطاقة اإلنتاجية  وســتصل 
لهذه املشــروعات، باإلضافة 
إلى مشروعي سكاكا ودومة 

املنــاخ، واســتمرارا لدورنــا 
الريادي في استقرار أسواق 
الدور  الطاقة، سنواصل هذا 
لتحقيــق الريادة فــي مجال 
الطاقــة املتجددة»، حســبما 

نقلته «العربية.نت».
وتابع ولي العهد: «نشهد 
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وزير الطاقة: السعودية ستكون األرخص واألكفأ واألقدر في مجال الطاقة



اقتصـاد
اجلمعة ٩ ابريل ٢٠٢١

19

الكويت حتتل املركز ٩٦ من أصل ١٤٠ دولة مبؤشر تنافسية السياحة العاملية
عدد رواد مرافق «املشروعات السياحية» هبط من مليوني زائر ملليون في ١٠ سنوات

التنمية السياحية ميكنها حتقيق أهداف إستراتيجية مهمة للغاية لالقتصاد الكويتي
تسجيل ١٫٥ مليار سائح حول العالم خالل ٢٠١٩.. ما قبل جائحة «كورونا»

ما أنواع السياحة؟

السياحة احملظورة حول العالم

١ـ  الســياحة الترفيهية: يعتبر هذا النوع من السياحة من أكثر 
األنواع انتشارا حول العالم حيث ميارسها العائالت والسياح الكبار 
والصغار بغرض الترفيه واالستمتاع بأوقاتهم والترويح عن أنفسهم 
خارج أوطانهم خاصة في أوقات العطل واإلجازات الرسمية لبلدانهم.

٢ـ  السياحة العالجية: وهي من األنواع املهمة في مفهوم السياحة 
الســيما في الدول التي تتوافر لديها كوادر طبية محترفة وأجواء 
عالجية جيدة من طقس وخدمات مساندة وحسن تعامل مع السائح 
الذي جاء بغرض قضاء فترة من الزمن خارج بلده للوقاية واحلصول 

على جسم سليم من األمراض أو لالستشفاء والنقاهة.
٣ـ  السياحة الدينية: وهي انتقال السائح من مكان إلى مكان آخر 
بغرض إشباع حاجة روحية من خالل زيارة األماكن املقدسة أو تأدية 
واجبات دينية أو القيــام بأعمال خيرية تقربا إلى اهللا تعالى. على 
سبيل املثال السفر ألداء فريضة احلج أو سنة العمرة في األماكن 
املقدسة لدى اململكة العربية السعودية بالنسبة للمسلمني وفي غالب 

األحيان يكون قاصدو هذا النوع من السياحة من الكبار.
٤ ـ السياحة الرياضية: يعتبر هذا النوع من السياحة عامل جذب 
قويا خاصة للســائحني من فئة الشباب، حيث يقصد السائح بلدا 
آخر من أجل ممارسة رياضة معينة مثل التزلج على اجلليد وتسلق 
اجلبال والسباحة في الشواطئ اخلالبة، أو من أجل حضور فعاليات 
رياضيــة مثل بطوالت كرة القدم العامليــة واأللعاب األوملبية التي 

يستمتع فيها السائح مبشاهدة األلعاب الرياضية املختلفة. 
٥ ـ السياحة الثقافية: يشــكل هذا النــوع من السياحة مصدرا 
مؤثرا للدخل القومي في كثير من البلدان حول العالم، حيث يقصد 
السواح هذه البلدان بغرض البحث عن املعرفة والتعرف على عادات 
وتقاليد الشــعوب املختلفة وكذلك زيارة اآلثار واألماكن التاريخية 
للدولــة التي تنفرد بها وال ميكن وجودها في أي دولة أخرى مثل 
اهرامات جمهورية مصر العربية وسور الصني العظيم وتاج محل 
في الهند. اجلدير بالذكر أن جزءا كبيرا من الراغبني في هذا النوع 

من السياحة هم من الطبقة املثقفة والعلماء.
٦ـ  سياحة التسوق: وهي سفر السواح إلى الدول التي تتوافر فيها 
املجمعات التجارية الضخمة من أجل شراء السلع مبختلف أنواعها 
وبأسعار تنافســية، وتعتبر الصني من أكثر الدول التي يقصدها 
الســياح حول العالم بغرض التسوق وهي األشهر من حيث إقامة 
املعارض التجارية، أما اإلمارات العربية املتحدة فتحتل املركز األول 
من بني الدول العربية في جذب الســياح بغرض التسوق لتميزها 

بإقامة مهرجانات التسوق السنوية.
٧ ـ ســياحة املؤمترات واالجتماعات: وهي السفر لفترة زمنية 
قصيرة بغرض حضــور مؤمتر أو اجتماع فــي الدولة املنظمة، 
وتشكل املؤمترات مصدرا مهما للدخل بالنسبة للشركات واجلهات 
املنظمة لتلك املؤمترات واالجتماعات. وباإلضافة إلى أن هذا النوع 
من السياحة يشــكل مصدرا للدخل فهي أيضا ذات طابع تنموي 
وفكري وسياسي يحقق مكاسب للدولة من حيث سمعتها وعالقتها 

مع الدول األخرى.

هناك أنواع أخرى من السياحة ألغراض غير املذكورة أعاله إال 
أن هذه األنواع هي األهم على مستوى العالم، كما جاء في تصنيف 
منظمة السياحة العاملية، وكذلك هناك أنواع من السياحة احملظورة 
في أغلب دول العالم على الرغم من أنها تشكل مصدرا عاليا للدخل 
كسياحة املخدرات والتي يكون الغرض منها إما املتاجرة في املخدرات 
بأنواعها أو بغرض اســتهالكها ويكون ذلك في الدول التي يعرف 
عنها التغاضي عن بيع وشــراء واستهالك املواد املخدرة ملا لها من 

أثر في در األموال على االقتصاد احمللي. 
ومن أنواع السياحة احملظورة السياحة اجلنسية إال أن عدد الدول 
التي تسمح بهذا النوع من السياحة أكبر بكثير من الدول التي تسمح 
باملخدرات، والغرض من هذا النوع من السياحة هو تكوين عالقات 
جتارية ملمارسة اجلنس إما عن طريق محالت جتارية مرخصة من 

الدولة أو عن طريق شبكات دعارة غير رسمية.

الكويت مؤهلة لتصبح دولة سياحية ناجحة.. مبواردها املتنوعة

أعدها للنشر - مصطفى صالح

تنشر «األنباء» دراسة خاصة أعدها د.عبدالوهاب عبدالقادر السرحان، 
الباحث في الشأن االقتصادي، حيث تأتي هذه الدراسة حتت عنوان: «السياحة 
وأثرها على االقتصاد الكويتي»، حيث يعتبر القطاع السياحي من أكبر القطاعات 
االقتصادية منوا وازدهارا حول العالم، ما أدى إلى تسابق الدول على تنمية هذا 
القطاع لديها من خالل تنويعه وجعله من ضمن أولويات تخطيطها االستراتيجي.

وباإلضافة إلى أن صناعة السياحة مدرة لألموال وعامل مهم لتنويع مصادر 
الدخل فهي أيضا تنشــط قطاعات أخرى في االقتصاد مثل النقل والفنادق 
واالتصاالت واملطاعم واخلدمــات املالية واملصرفية واخلدمات الثقافية 

والترفيهية.
ونتيجة لهذه األهمية في الصناعة الســياحية، فقد بلغ حجم السياحة 
العاملية ١٫٥ مليار سائح حول العالم خالل عام ٢٠١٩ مبعدل ارتفاع ٤٪ عن 
عام ٢٠١٨، ما قبل جائحة «كورونا»، كما جاء في تقرير منظمة السياحة العاملية 
التابعة لألمم املتحدة والتي عرفت السياحة على أنها «مجموعة من األنشطة 
التي يؤديها املسافر خارج محل إقامته لفترة زمنية ال تقل عن يوم وال تزيد عن 
سنة بغرض الراحة أو ممارسة أي أنشطة أخرى»... وفيما يلي ملخص الدراسة:

الســياحي  الواقــع  الــى  وبالنظــر 
بالكويــت، فقــد بــدأ االهتمــام بقطاع 
الســياحة الكويتي منذ عــام ١٩٦٢ من 
خالل تأسيس شركة الفنادق الكويتية 
واالهتمام بإنشاءات البنية التحتية، ثم 
زاد االهتمام بهذا القطاع عند تأســيس 
شركة املشروعات السياحة في ٣ أبريل 
١٩٧٦، وهي من أولى الشركات التي اهتمت 
بالقطاع السياحي في اخلليج العربي، 
وكان الهدف من تأســيس هذه الشركة 
احلكومية تنشيط القطاع السياحي في 
الكويت من خالل عمل مشاريع حيوية 
تهتم بسياحة الصغار والكبار على حد 

سواء. 
وبالفعــل، حققــت الشــركة اجلزء 
األكبر من األهداف املرجوة من انشائها 
فأصبحت الكويت الوجهة األولى للسياح 
اخلليجيني أثناء عطلهم الرسمية خالل 
ثمانينيــات القرن املاضــي. ولكن منذ 
ان حتــررت الكويت من الغزو العراقي 
الغاشــم في عام ١٩٩١ وحال الســياحة 
في الكويت من سيئ إلى أسوأ فلم يتم 
تطوير أو استحداث اي مشروع سياحي 
من قبل هذه الشركة، حيث بدأ عدد رواد 
شركة املشروعات السياحية باالنحدار 
التدريجــي، ففي عــام ٢٠٠٨ كان العدد 
االجمالي لرواد الشركة ١٫٨٣ مليون زائر، 
حتى وصل العدد إلى ١٫٠٢ مليون زائر 

في سنة ٢٠١٧. 
وجتدر اإلشــارة إلى أنه لوحظ في 
اآلونة اآلخيرة الزيادة في حجم السياحة 
الداخليــة وحتديدا في املشــاريع التي 
تبناها الديوان األميري كمركز الشيخ 
جابر األحمد الثقافي وحديقة الشــهيد 
ومركز الشــيخ عبداهللا الســالم، إال أن 
هذه الزيادة كانت محدودة نسبيا، فبات 
القطاع السياحي بشكل عام متهالكا إذا 
ما قورن بنظرائه في الدول اخلليجية 

التي عملت جاهدة على تطوير قطاعتها 
الســياحية، فكانت النتيجــة احلتمية 
تخلــف الســياحة الكويتية عن الركب 
اخلليجــي، فبعــد أن كانت الكويت في 
مقدمة دول املنطقة في جذب الســياح 
اخلليجيني واألجانب أضحت اآلن تتذيل 
قائمة هذه الدول في مجال السياحة كما 
جاء في تقرير تنافسية السفر والسياحة 
لعام ٢٠١٩ الصادر عن املنتدى االقتصادي 
العاملي ومقره جنيڤ، حيث جاء ترتيب 
الكويت في املركز ٩٦ من أصل ١٤٠ دولة 

في التنافسية السياحية.
 مقومات كبيرة

وال شــك أن الوضع احلالــي للقطاع 
السياحي في الكويت يدعو إلى اإلحباط 
لكن مازلنا نعقد األمل على إدراك صناع 
القرار أهمية هــذا القطاع وأن يقروا في 
البداية وقبل الشروع في عملية اإلصالح 
في أمرين، األول أن وضع السياحة احلالي 
في الدولة أصبح متخلفا عن ركب النمو 
املتســارع فــي صناعــة الســياحة على 
املستوى العاملي، بل وحتى على املستوى 
اإلقليمي واخلليجي ما أدى إلى تراجع أعداد 
السائحني وعدم اجنذابهم نحو السياحة 

الكويتية داخلية كانت أوخارجية.
أمــا الثاني فــإن الكويت مؤهلة ألن 
تكون بلدا سياحيا ناجحا المتالكها موارد 
سياحية متنوعة فهي قادرة على أن تلبي 
اشباع الرغبات السياحية للمقيمني على 
أرضها أو للزائرين من الدول األخرى كما 
كانت في حقبة سبعينيات وثمانينيات 
القرن املاضي، وبعدها تكون لهم وقفة 
جادة لتطوير وتنمية القطاع السياحي ملا 
له من آثار إيجابية على جوانب عدة منها 
االجتماعي والبيئي والصحي وغيرها، 
أما اجلانب االقتصادي فسوف حتقق فيه 
التنمية السياحية أهدافا استراتيجية 

غاية في األهمية على االقتصاد الكويتي 
وفي مقدمتها: 

تنويع مصادر الدخل

منذ أكثر من أربعة عقود واحلكومة 
الكويتية تضع في مقدمة أهداف خططها 
االستراتيجية وبرامجها التنموية تنويع 
مصادر الدخل والعمــل على تخفيض 
االعتمــاد علــى اإليــرادات النفطية في 
موازنتهــا العامــة، إال أن هذه اخلطط 
والبرامج لم تتحول إلى خطوات عملية 
واقعية وتوضع في حيز التنفيذ ما أدى 
إلى جتميــد هذا الهدف االســتراتيجي 
وإبقاء االعتماد على اإليرادات النفطية 
في املوازنة العامة للدولة بنسب تناهز 

الـ٩٠٪ منذ ذلك احلني.
ففي السنة املالية ١٩٨٠/١٩٧٩ شكلت 
اإليــرادات النفطيــة ٨٥٪ مــن إجمالي 
اإليــرادات العامة للدولة وفي الســنة 
املاليــة ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبعد مرور أربعني 
عاما بلغت مساهمة اإليرادات النفطية 
٨٨٪ من إجمالي اإليرادات حسب بيانات 
وزارة املالية وهو ما يؤكد عدم التقدم 

في حتقيق الهدف املنشود. 
لذلــك يجب أن يعي ويدرك من تقع 
عليه مسؤولية اتخاذ القرار من سلطة 
تنفيذية أوتشريعية خطورة هذه املرحلة 
وجعل أهداف التنويع االقتصادي وإيجاد 
مصادر بديلة للدخل من أولى أولوياتهم 
واإلسراع في تشريع قوانني تساهم في 
حتقيق هذه األهداف وعلى رأسها تنمية 

وتطوير القطاع السياحي. 
توفير فرص العمل للمواطنني

نظرا ألهمية القطاع الســياحي في 
تشــغيل قطاعات أخــرى وتداخله مع 
أنشطة اقتصادية متشعبة فهو يعتبر 
من أكبر القطاعات التي تساهم في خلق 

فرص عمل في مجاالت شتى كما تشير 
البيانــات الصادرة عن املجلس العاملي 
للسياحة والسفر في تقريره لسنة ٢٠١٩ 
بأن عدد الوظائف التي يوفرها القطاع 
السياحي بشكل مباشر حول العالم قد 
جاوز الـ٣٣٠ مليون وظيفة مع مساهمة 
اجماليــة تصل إلى ضعفــي هذا الرقم 

بشكل غير مباشر.
فالتوسع في إنشاء مزيد من املشاريع 
السياحية يؤدي إلى تنشيط الصناعات 
املرتبطة بها وبالتالي تشجيع أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة وكبرى 
شــركات القطاع اخلاص باملشاركة في 
تنميــة هذه الصناعات ممــا يؤدي إلى 
توفير العديد من فرص العمل املتنوعة 
للمواطنني وتخفيف العبء على االلتزام 
احلكومي في توظيف األعداد املتزايدة 

للخريجني. 
تدفق النقد األجنبي 

تعد الســياحة مــن العناصر املهمة 
لتدفــق رؤوس األمــوال األجنبية إلى 
الدولة املســتضيفة، ســواء كانت هذه 
األمــوال نتيجــة إلنفاق الســياح على 
املسكن واملشرب واملأكل واألنشطة التي 
ميارسونها أثناء فترة إقامتهم في البالد 
أو نتيجة مساهمة االستثمار األجنبي 
املباشر في القطاع السياحي خصوصا 
إذا ارتأى املستثمر وجود فرص مواتية 
لتعظيم أرباحه في ظل بيئة عمل آمنة 

وجاذبة لالستثمار.
والشــك أن زيادة معدل االســتثمار 
األجنبي املباشر املتدني في الكويت من 
أهــم عوامل النمو االقتصادي ملا له من 
دور في رفع الكفاءة االنتاجية لالقتصاد 
الوطني من خالل نقل اخلبرات والتقنيات 
احلديثة في العملية االنتاجية باإلضافة 
إلى رفع مهارات املوارد البشرية الوطنية.

«األنباء» تنشر دراسة أعدها د.عبدالوهاب السرحان الباحث في الشأن االقتصادي.. حتت عنوان: «السياحة وأثرها على االقتصاد الكويتي»

د.عبدالوهاب عبدالقادر السرحان

املشاريع املتبناة من الديوان األميري كمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي وحديقة الشهيد ومركز الشيخ عبداهللا السالم.. ساهمت في زيادة  السياحة الداخلية

رواد مرافق شركة املشروعات السياحية للفترة الزمنية من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٧
٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧املرافق

٣٠٩٥٠٤٢٤٠٠٥٤١٠٢٥٥١٦٩٧٨٩٤٨٩٠١٥٢٩٤٣٦٠٩٧٧٧٦٦٣٧٩٨٥٩٨٣٣األندية البحرية
٦١٥٩٢٦٤١٧٠٧٠٠٨٥٦٨٦٦٢٨٨٧٦٧٨٢١٧٠٩٠٤٨٥٨٩٨٥٩٨٦٦٥٥٧٤٩١١مجمع أحواض السباحة

٣٣١٠٢٨٣٠٥٦٢٧٣٠٥١٣٧٢٥٣٨٧٧٢٣٠١١٩٢٧١٧١٤٣٦٥٥٣١٣٦١٥٤٤٣١٧٢٠٩٢٢٧٦٠٦الشواطئ البحرية
١٣٨٠٠٠١٢٦٥٠٠١٢٩٦٠٠٩٤٦٠٠٩٢٦٠٠٩٠٦٠٠٧٠٥٠٠٦٢٥٠٠٦١٥٠٠٨٧٠٠٠احلديقة السياحية
٩٧٥٢٠١٠٩٣٥٠١٠١٦٥٩١١٠٤٠٦١٠٧٩٦٥٩٨١٨٠١٠٦٩٣٥١١٥٥١٣١٣٦٧٩٥١٠٨١٢٢اجلزيرة اخلضراء
-٥٩١٤٢٦٤٩٣٣٦٢٤٨٧٧٦٨٤٧٢٢٢٢٤٥٨٧٤٢٤٢٨٤٨٠١٥١٣٦٧٣٠٥٨٣١١٠٩٥٣٩املدينة الترفيهية

٢٧٦٥٣٠٢٦٤٦٦٩----٣٠٧٦٤٧٢٩٣٢٨٥٢٩٣٠٢٥٣٠٠٤٠٨أبراج الكويت
١٨٢٥٧٩١٧٢٨١٤١٦٦٥٣٢١٧٤٧٩٧١٤٢٥١٨١٣٧٨٥٤٣١٠٢٤٢٣٨٥٤٠٢٠٢٠٦٦١٥٥٠٧٧صالة التزلج

٦٠١٢٠٦١٠٠٠٥٥٢٥٠٥٩٤٠٠٧٦٨٠٠٨٢٢٠٠٦٩٠٠٠٦٢٠٠٠٢٥٠٠٠١٨٠٠٠النافورة املوسيقية
٣٠٩٥٧٣٤٣٠٠٤٩٠٢٤٥٤٩٨٤٥٨٢٥٥٤٠٨١٦٣٤١٢٩٢٨٧٤٣٢٩٤٢٢٢٨٤٠٠املسنات

١٫٨٣١٫٨١٩١٫٧٠٢٫٨٠٨١٫٧١٢٫١٨٢١٫٦٤٤٫٥٢٥١٫٣٣٤٫٧١٤١٫٣٢٢٫١٦٦١٫٠١٣٫٣٣١١٫٣٦٢٫٣٠٦١٫٣٠٨٫٥١٤١٫٠٢٣٫٦١٩اجلملة
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«كورونا»: ٧٠٠ مليون جرعة لقاح.. وقفزات قياسية في فرنسا وأملانيا
ـ وكاالت: مــع  عواصــم 
مساع حثيثة لتسريع حمالت 
التطعيم اجلماعي في غالبية 
دول العالم، كشفت إحصاءات 
لوكالة «فرانس برس»، إعطاء 
مــا ال يقل عــن ٧٠٨٫٤ ماليني 
جرعــة من اللقاحات املضادة 
لڤيــروس كورونــا، في تلك 
الــدول التي يقيــم نحو ٩٥٪ 

من سكان األرض.
لكن ثمة تفاوتا كبيرا بني 
الدول «املرتفعة الدخل» بحسب 
تصنيف البنــك الدولي التي 
يتركــز فيها نصف اجلرعات 
املعطــاة فــي العالــم والدول 
«املتدنية الدخل» التي لم تعط 

سوى ٠٫١٪ من اجلرعات.
أفريقيــا «على  ومازالــت 
هامش» حملــة التطعيم ضد 
«كوفيد ـ ١٩»، إذ لم تستخدم 
حتــى اآلن ســوى «٢٪ فقط 
من اللقاحات التي استخدمت 
في العالم»، وفق ما صرحت 
بــه مديرة أفريقيا في منظمة 
الصحة العاملية ماتشيديسو 

مويتي أمس.
ولكــن القــارة أقــل تأثرا 
بالوباء، إذ سجلت ٤٫٣ ماليني 
إصابة بينها ١١٤ ألف وفاة فيما 
يبلغ عدد ســكانها ١٫٢ مليار 
نســمة، وفقا ألحدث إحصاء 
لدى إدارة أفريقيا في منظمة 
الصحة العاملية، وسجلت ٢٫٩ 
مليون وفاة جــراء اجلائحة 

في العالم.
وقالــت مويتــي ان بــطء 
التطعيــم فــي افريقيا يعزى 
إلــى «مشــكالت عــدم توافر 

من «إهدار» اجلرعات.
في املقابــل، حققت حملة 
التطعيم ضد كورونا في أملانيا 
قفزة كبيرة في عدد اجلرعات 
املعطاة مع بدء مشاركة عيادات 
األطبــاء واملســتوصفات في 
هذه احلملة إلى جانب مراكز 

التطعيم اجلماعية.
اإلحصائيــات  وأفــادت 
اليومية الصــادرة عن معهد 
ألبحــاث  كــوخ»  «روبــرت 
الڤيروسات بأن عدد اجلرعات 
التي مت إعطاؤها أول من أمس 
فقط وصل إلى قرابة ٦٥٦ ألف 
جرعة بارتفاع مبقدار ٢٩٠ ألف 
جرعة مقارنة بعددها في اليوم 

لكوفيد يثير جدال.
وقال وزير الصحة األملاني 
ينس شبان إلذاعة محلية «لقد 
شرحت باســم أملانيا ملجلس 
وزراء الصحــة فــي االحتــاد 
ســنجري  اننــا  األوروبــي 
مباحثــات بشــكل ثنائي مع 
روسيا، أوال ملعرفة متى وأي 

كميات ميكن أن تسلم لنا».
املفــوض األوروبي  وكان 
املســؤول عن إدارة اللقاحات 
فــي االحتاد األوروبي تييري 
بريتون أبدى حتفظا شــديدا 
حيال فائــدة حصول االحتاد 
األوروبــي مــن وجهــة نظر 
اللقاحــات  صناعيــة علــى 

السابق.
ووصل إجمالي اجلرعات 
التــي مت إعطاؤهــا منــذ بدء 
احلملة في ديســمبر املاضي 
إلى ١٦٫٢٦ مليون جرعة ليصل 
نســبة مــن مت تطعيمهم في 
أملانيا باجلرعــة األولى على 
األقل إلــى ١٣٫٨٪ من إجمالي 

السكان أمس.
وسعيا ملزيد من التسريع 
أعلنت أملانيا أمس أنها ستبحث 
مع روسيا إمكانية شراء لقاح 
«سبوتنيك V» املضاد لـ «كوفيد 
ـ ١٩» من دون انتظار موافقة 
االحتــاد األوروبي، وفي حني 
مازال اللقاح الروسي املضاد 

على الهدف الذي حددته. هذا 
أداء جيد جدا، فرنســا تطعم 

الكثير» من االشخاص.
وكانت احلكومة الفرنسية 
حددت هدفا بتطعيم عشــرة 
ماليــني شــخص علــى األقل 
باجلرعة األولى حتى منتصف 
ابريل. وبوتيرة يومية تبلغ 
٢٠٠ ألــف الى ٣٠٠ ألف لقاح، 
مت بلوغ هذا الهدف قبل أيام.

في غضون ذلــك، جتاوز 
عــدد اإلصابــات بكورونا في 
إيران رســميا عتبة املليونني 
أمس بينما سجل عدد اإلصابات 
اليومية رقما قياســيا في ما 
وصفه مســؤول بانه ارتفاع 

الصينية أو الروســية، وقال 
«هل ستساعدنا على حتقيق 
هدفنــا املتمثــل فــي حتقيق 
املناعــة اجلماعية في صيف 
٢٠٢١؟ أخشــى أن اإلجابة هي 

ال».
وعن فرنسا، أعلن رئيس 
الوزراء جان كاستيكس أمس 
أن بالده جتاوزت عتبة العشرة 
ماليني شــخص الذيــن تلقوا 
اجلرعــة األولــى مــن اللقاح 
ضد «كوفيدـ  ١٩» فيما تواجه 
البالد إغالقا لشهر في محاولة 

الحتواء انتشار الوباء.
وقال كاســتيكس ان ذلك 
«يعني اننا متقدمون بأسبوع 

«فائق السرعة».
مــع هــذا االرتفــاع فــي 
االصابــات فــي اجلمهوريــة 
اإلسالمية، دعا بعض اخلبراء 
الصحيني الى إغالق العاصمة 
طهران الحتواء املوجة الرابعة 

من وباء «كوفيد ـ ١٩».
البالد رســميا  وســجلت 
٢٢٥٨٦ إصابة في ٢٤ ســاعة 
وهو عدد قياســي جديد، كما 
أعلنت املتحدثة باسم وزارة 

الصحة سيما سادات الري.
وســجلت ايران أيضا ١٨٥ 
وفاة متصلة بـ «كوفيدـ  ١٩»، 
كما قالت الري، ليرتفع اجمالي 

عدد الوفيات الى ٦٣٨٨٤.

إيران تتجاوز عتبة املليوني إصابة.. وأفريقيا لم حتصل سوى على ٢٪ من اللقاحات

(رويترز) أشخاص ينتظرون دورهم للحصول على التطعيم في زغرب 

اللقاحــات والتمويل ونقص 
الكــوادر املؤهلة»، فضال عن 

املشكالت اللوجستية.
وجــه  علــى  وأكــدت 
اخلصوص تأثير التباطؤ في 
صــادرات الهند من اللقاحات 
كجزء من برنامج «كوفاكس» 
لتوفيــر اللقاحــات للبلــدان 

الفقيرة.
مــن جانبه، أشــار محمد 
مالــك فال، مدير منظمة األمم 
املتحدة للطفولة (اليونيسف) 
لشــرق وجنوب أفريقيا، إلى 
أن إيصال اللقاحات للســكان 
يعانــي من «مشــكالت النقل 
وسلســلة التبريد»، وأحيانا 

البحرين: فتح املساجد للفروض والتراويح 
في رمضان ملتلقي التطعيم واملتعافني

املنامة ـ وكاالت: أعلنت البحرين أمس فتح 
املساجد واجلوامع ألداء الفروض اليومية وصلوات 
اجلمعة والتراويح خالل شهر رمضان املبارك، 
فقط للحاصلني على التطعيم. وقالت وكالة األنباء 
الرســمية (بنا) انه استنادا إلى التوجيه امللكي 
الصادر عن جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بفتح املساجد واجلوامع جلميع الفروض اليومية 
وصالة اجلمعة وصالة التراويح في شهر رمضان 
املبارك مع وجوب تطبيق اإلجراءات االحترازية 
الالزمة للحد من انتشار ڤيروس كورونا (كوفيد 
ـ ١٩)، فقد قررت اجلهات املختصة، عقب اجتماع 
عمل مشترك عبر تقنية االتصال املرئي، «فتح 
اجلوامع واملســاجد لصالة اجلمعة وصالتي 

العشاء والتراويح فقط للحاصلني على التطعيم 
املضاد لڤيروس كورونــا (بعد مرور ١٤ يوما 
على اجلرعة الثانيــة) واملتعافني من الڤيروس 
وذلك من خالل إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق 
مجتمع واعي، مع االســتمرار في فتح جميع 
اجلوامع واملســاجد للجميع للفروض اليومية 
وفق االشتراطات واإلجراءات االحترازية املعلنة 
سابقا اعتبارا من أول أيام شهر رمضان الكرمي 
١٤٤٢هـ، وذلك حتت إشــراف إدارتي األوقاف 
الســنية واجلعفرية». وأكــدت تطبيق جميع 
اإلجراءات والضوابــط االحترازية التي جرى 
إقرارها واعتمادها سابقا، والتنسيق مع الفرق 
التطوعية لتنظيم عملية دخول وخروج املصلني.

تصاعد االشتباكات على حدود أوكرانيا  
وبرلني تدعو إلى خفض التصعيد

الرئيــس  ـ وكاالت: توجــه  عواصــم 
األوكرانــي فولودميير زيلينســكي امس، 
إلى اخلطــوط األمامية للنــزاع الدائر مع 
االنفصاليني املوالني لروسيا في شرق البالد 
حيث تتزايد االشتباكات املسلحة، في وقت 
حصلت كييڤ على دعم برلني التي طلبت 
إلــى الكرملني خفض قواتــه عند احلدود 

مع أوكرانيا.
وارتدى زيلينسكي زيا عسكريا وسترة 
واقية من الرصــاص وقناعا أثناء زيارته 
القوات االوكرانية في اخلنادق في منطقة 
لوغانســك التي شهدت اشتباكات مؤخرا، 
وفقــا لصور وبيــان صادر عن الرئاســة 

األوكرانية.
وقال «إنه لشــرف لــي أن أكون هناك» 
حيث منح أوسمة جلنود وأشاد بـ«بطولة 
وتفاني» العســكريني، لكن دون أن يجدد 

اتهاماته األخيرة لروسيا.
وانتقدت كييــڤ وحلفاؤها الغربيون 
موســكو في األيــام األخيرة علــى خلفية 
حشدها قوات عند احلدود وأيضا في شبه 
جزيرة القرم، في وقت تندلع اشتباكات شبه 

يومية مع االنفاصليني املوالني لروسيا.
وتوفــي جندي أوكراني امــس، متأثرا 

بجروحه، ليرتفع عدد اجلنود الذين قتلوا 
منذ بداية العام إلى ٢٥، حسب وزارة الدفاع.

ودعت املستشارة االملانية أجنيال ميركل 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني في محادثة 

هاتفية إلى خفض القوات.
وطلبــت ميركل إلى الرئيس الروســي 
«تقليص الوجود العســكري الروسي في 
شرق أوكرانيا» للسماح بخفض التصعيد، 
بينما تقول موسكو إن حتركات قواتها ال 

تشكل أي تهديد.
وشدد بوتني مليركل على مسؤولية كييڤ 
«التي تهدف استفزازاتها في اآلونة األخيرة 

إلى تفاقم الوضع عمدا».
وحذر ممثل موسكو في محادثات السالم 
دمييتري كوزاك، من أن روســيا ميكن أن 
«تدافــع» عن االنفصاليني في حال حدوث 
عملية عســكرية أوكرانية كبيرة، مشيرة 
إلى حماية السكان احملليني الذين منحتهم 

جوازات سفر روسية.
ورأى أن انضمــام أوكرانيــا إلى حلف 
شمال األطلسي «سيشكل بداية االنهيار» 
للبالد، وذلك في رد على طلب كييڤ تسريع 
انضمامها إلى املنظمة لبعث «إشارة» إلى 

موسكو.

جندي أوكراني في خندق على خط املواجهة مع االنفصاليني املدعومني من روسيا في منطقة لوغانسك (أ.ف.پ)

«داعش» يتبنى ذبح ١٢ أجنبيًا
في هجوم مبوزمبيق
جوهانســبيرغ ـ رويتــرز: قال قائد 
بالشرطة في موزمبيق حملطة «تي.ڤي.إم» 
التلفزيونية احلكومية إنه مت العثور على 
١٢ شخصا، يحتمل أنهم أجانب، مذبوحني 
بعــد هجوم تبناه تنظيم «داعش» على 
بلدة باملا بشمال موزمبيق، بالقرب من 
مشــاريع غاز طبيعي بقيمــة ٦٠ مليار 
دوالر. وقال قائد الشرطة بيدرو دا سيلفا 
للصحافيــني الذيــن زاروا البلدة، إنه ال 
يســتطيع التأكد من جنســيات القتلى، 
لكنه يعتقد أنهم أجانب ألنهم من البيض.

وأضاف في تســجيل للقناة بث أول 
من أمس «مت تقييدهم وقطع رؤوســهم 
هنا»، مشــيرا إلى أجزاء من األرض قال 

إنه دفن فيها اجلثث بنفسه.
واجتمع زعمــاء دول باملنطقة، منها 
جنوب أفريقيا وزميبابوي وبوتسوانا، 
في مابوتو عاصمة موزمبيق أمس لبحث 

التعامل مع التمرد.
وقالــت فيرونيــكا ماكامــو وزيــرة 
خارجيــة موزمبيق ان الزعمــاء قرروا 
إرســال بعثة إلى موزمبيق هذا الشهر، 
وأضافت «ســتأتي هــذه البعثة لتقييم 

أبعاد التهديد».
وأشــار بيــان ختامــي صــدر عقب 
اجتماع أمس إلى إرســال بعثة «فنية» 
إلى موزمبيق، وقال إنه سيتم عقد مزيد 

من االجتماعات بني القادة.

بايدن عرض خطته  ملكافحة «وباء  العنف املسلح»
وينفي التفافها على «التعديل الثاني»

عواصــم - وكاالت: نــدد 
الرئيس األميركي جو بايدن 
أمس مبــا وصفه بـــ «وباء» 
أعمــال العنــف الناجمة عن 
اســتخدام األســلحة النارية 
في الواليــات املتحدة، معددا 
سلســلة حــوادث إطالق نار 
دامية شهدتها البالد في األعوام 

األخيرة.
وقــال بايــدن، في خطاب 
بالبيت األبيــض أمام ناجني 
من هذه احلوادث، ان «العنف 
باســتخدام ســالح ناري في 
هــذا البلد هو وبــاء، إنه عار 
دولي»، وأضــاف ان «آالمهم 
هائلة» في إشــارة إلى هؤالء 
الناجني، قبل أن يعرض خطة 
محــدودة ملكافحــة ظاهــرة 

انتشار األسلحة النارية.
ودعــا إلــى منــع األفــراد 
األميركيني من اقتناء األسلحة 
الهجومية الشــخصية، وقال 
من حديقــة البيــت األبيض 
أن نحظــر  أيضــا  «علينــا 
البنادق الهجومية وامللقمات 
ذات القدرة الكبيرة»، وتعهد 
مبنح الواليات سلطات أوسع 
لتشديد قوانني التدقيق األمني 
اقتنــاء  بالنســبة لطالبــي 
الســالح، وقال انه طلب من 
املدعي العام إعداد خطة للحد 
مــن العنف املســلح ليقدمها 

لـ«الكونغرس».
وأكد بايدن أن اإلجراءات 
التي تتضمنها اخلطة ال تشكل 
التفافا على التعديل الثاني في 
الدستور الذي يضمن حقهم 

في اقتناء سالح.
من جهة أخــرى، أضافت 
وزارة التجــارة األميركية ٧ 
كيانات صينيــة متخصصة 
في أجهزة الكمبيوتر العمالقة 
إلى قائمة الشركات اخلاضعة 
واشــنطن  ألن  للعقوبــات 
تعتبرها تهديدا لألمن القومي 

للواليات املتحدة.
التجارة  وقالــت وزيــرة 

بالبيــت األبيض أمس األول، 
إن هــذه اخلطة التــي تهدف 
بشكل خاص إلى حتديث البنى 
التحتية في البالد واالستثمار 
في التقنيات اجلديدة البد منها 
«حتى تظل أميركا القوة األولى 

في العالم».
وأضاف: «هل تعتقدون أن 
الصني تنتظر قبل أن تستثمر 
في بناها التحتيــة الرقمية، 
وفــي البحث والتطوير؟ هي 
ال تنتظــر. هــي تعــول على 
أن الدميوقراطيــة األميركية 
ســتكون بطيئة ومنقســمة 
بشــدة بحيــث ال تســتطيع 

مجاراتها».
وحــذر الرئيس األميركي 
من أن «أشياء كثيرة تتغير، 
وعلينا أن نكون على رأس» 
مشــددا  التطــورات،  هــذه 

لتحديث شبكة النقل املتداعية 
في الواليــات املتحدة وجعل 
أنظمــة الطاقــة أقــل تلويثا 
«ماليــني  وخلــق  للبيئــة 
الوظائــف»، وتقترح متويل 
هذه االستثمارات جزئيا من 
زيادة الضريبة على الشركات 
مــن ٢١٪ الــى ٢٨٪، علمــا أن 
هــذه الضريبــة كانــت قبل 
عهد الرئيس السابق دونالد 
ترامب ٣٥٪ قبل أن يخفضها 
امللياردير اجلمهوري إلى ٢١٪.

لكن إقرار هذه اخلطة في 
الكونغــرس دونه عقبات، إذ 
يعارضها عدد كبير من خصوم 
بايدن اجلمهوريني وجماعات 
ضغط تابعة ألصحاب األعمال 
الذيــن يعارضــون زيــادة 
الشــركات  الضرائــب علــى 

لتمويلها.

علــى «وجــوب أن تبرهــن 
الدميوقراطية عن قدرتها على 
االستجابة» لهذه التحديات.

وإذ لفــت بايــدن إلى أنه 
ليست هناك «جسور جمهورية 
وال مطــارات دميوقراطية»، 
الكونغــرس  أعضــاء  دعــا 
اجلمهوريني إلى «فعل ما هو 

جيد للمستقبل».
وكرر الرئيس الدميوقراطي 
انفتاحه على إجراء «مفاوضات 
بحســن نية» مــع خصومه 
اجلمهوريني تكــون فيها كل 
املواضيع مطروحة على بساط 
البحث باســتثناء أمر واحد 
غير قابل للمساومة هو رفضه 
املطلق زيادة الضرائب على 
من يكسبون أقل من ٤٠٠ ألف 

دوالر في السنة.
وترمي اخلطة االستثمارية 

واشنطن تفرض عقوبات على ٧ كيانات صينية: «تهدد األمن القومي»

(رويترز ) الرئيس جو بايدن يحي النائبة غابي غيفورد التي استقالت من الكونغرس بعد تعرضها حملاولة اغتيال 

جينا رميوندو في بيان أمس 
إن هــذه العقوبات تهدف إلى 
«منــع الصني من االســتفادة 
من التقنيات األميركية لدعم 
اجلهود املزعزعة لالستقرار 
من خالل التحديث العسكري». 
ومبوجب العقوبات، لن تتمكن 
هذه الشــركات بعــد اآلن من 
إقامــة عالقات تبادل جتارية 

مع الشركات األميركية.
وفي السياق، أطلق الرئيس 
األميركــي نداء قويــا إلقناع 
الكونغــرس بإقــرار خطتــه 
االستثمارية الضخمة، مؤكدا 
أن هذه اخلطة البالغة قيمتها 
تريليونــي دوالر ضروريــة 
لتمكني الواليات املتحدة من 
التصدي للصني واحلفاظ على 

مكانتها الريادية في العالم.
وقــال بايــدن فــي كلمــة 

إسرائيل ترفض حتقيقات «جرائم احلرب» في فلسطني
أعلنــت  وكاالت:   - عواصــم 
إسرائيل رســميا، أنها لن تتعاون 
مع حتقيق جتريه احملكمة اجلنائية 
الدولية بشأن جرائم حرب قد تكون 
ارتكبت في األراضي الفلســطينية 

احملتلة.
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو، إن إسرائيل ستبلغ 

احملكمة اجلنائيــة الدولية انها لن 
تتعاون مع حتقيقها في جرائم حرب 

محتملة باألراضي الفلسطينية.
وقال نتنياهو في بيان إن إسرائيل 
سترد على خطاب إخطار من احملكمة 
اجلنائية الدولية، وستوضح أنها ال 
تعترف بسلطة احملكمة وأن الدولة 

قادرة على التحقيق بنفسها.

وأشــار البيان إلى أن إسرائيل 
ستوجه رسالة إلى احملكمة «ترفض 
فيها متاما مزاعم ارتكاب إسرائيل 

جرائم حرب».
وستشدد الرسالة على موقف «ال 
لبــس فيه» تعتبر مبوجبه الدولة 
العبرية أن احملكمة ومقرها الهاي 
«ال صالحية لها لفتح حتقيق» بحق 

إسرائيل.
وكانت املدعية العامة للمحكمة 
اجلنائية الدولية فاتو بنسودا قد 
أعلنت في الثالــث من مارس، أنها 
فتحــت حتقيقا في «جرائم حرب» 
باألراضي الفلسطينية التي حتتلها 
إسرائيل، علما أن إسرائيل ليست 

عضوا في احملكمة.
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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

بني «التدقيق اجلنائي» و«السيادي».. احلكومة إلى نقطة الصفر
بيروت - عمر حبنجر: 

العصف السياسي محتدم 
فــي لبنان، وقــد أعطته كلمة 
الرئيــس ميشــال عــون إلى 
اللبنانيــني مســاء األربعــاء 
زخما أشد، لكن بدل ان «تكحله 
أعمته» كما يقول املثل، وفيما 
الوســطاء العرب والدوليون 
ينتظرون دفعا لصالح تشكيل 
احلكومــة، يتراجــع املســار 

احلكومي الى نقطة الصفر!
التدقيــق اجلنائــي فــي 
حسابات مصرف لبنان وغير 
مصرف لبنان ضرورة ملحة 
بالفعــل، لصالــح املفاوضات 
املرتقبــة مع صنــدوق النقد 
خفايــا  الكتشــاف  الدولــي 
الهندســات املالية التي أكلت 
احتياطــات املصرف املركزي 
وامتــدت مؤخــرا الــى ودائع 
الناس في املصارف التي أغوتها 
العاليــة واخلارقــة  الفوائــد 
للقواعــد، وأيضــا لــوزارات 
الدولة التي حولتها األحزاب 
والتيارات احلاكمة الى مغارات 
لنهب املال العام، لكن التدقيق 
اجلنائي يحتاج الى حكومة، 
فلماذا لم تقرره هذه احلكومة، 
اي حكومة حســان دياب قبل 
اســتقالتها، وحتــى بعدمــا 
أصبحت مصرفة لألعمال، وهي 
احلكومة املوصوفة بحكومة 

العهد. 
والســؤال لنائــب رئيس 

وجوهر املشكلة ان حكومة 
آخــر الواليــة هذه، مرشــحة 
لتســلم مســؤوليات احلكم، 
في حــال لم ينتخــب رئيس 
جمهورية جديــد، بعد انتهاء 
واليــة الرئيــس عــون، التي 
بقي منها سنة وبضعة أشهر، 
وفيما يريدها الرئيس املكلف 
سعد احلريري ومن حوله من 
معارضــة داخلية، وصداقات 
خارجيــة، فرصــة للتكفيــر 
عن ذنب املســير «بالتسوية 
الرئاسية» التي أوصلت عون 
إلــى بعبدا، يريدهــا الرئيس 
امتدادا لواليته املنتهية وغطاء 
لفتــرة حكمــه وبابــا للصهر 

وبغداد، وتســبب في تفجير 
ثــورة ١٩٥٨ في لبنان، عندما 
حاول رئيس اجلمهورية آنذاك 
كميل شمعون االنضمام إليه، 
رغم انف املعارضة الوطنية.

والالفت ان الدعوة لتطبيق 
التدقيق اجلنائي، والكابيتول 
كونتــرول املصرفــي، تعلــو 
املنــاخ  بحســب  وتهبــط، 
السياسي السائد، وهذا املناخ 
بدا مناســبا هذا األسبوع، مع 
تلقي رئيس التيار احلر جبران 
باسيل اشــارات حول دعوته 
الى باريس، وبحســب نائبه 
منصــور فاضل لقناة «ال بي 
ســي»، انه تلقى بعد اإلشارة 
ســؤاال مــن باريــس عمــا إذا 
كان ميانــع بترتيــب لقاء مع 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
في العاصمة الفرنســية، فلم 
ميانع لكن الرئيس احلريري 
هو من مانع، مما أفشل التحرك 

الفرنسي على هذا الصعيد.
نائب تيار املستقبل محمد 
احلجار قــال: «ليــس صدفة 
استعمال مونتاج خطاب عون 
ليبرر إقصاء باسيل عن تشكيل 
احلكومة برغبته في استحواذ 
هــذه احلكومة قبــل ان تولد! 
وعبدالسالم موسى منسق عام 
اإلعالم في «تيار املســتقبل» 
سأل ملاذا يطالب عون بالتدقيق 
اجلنائي اآلن، وليس في مرحلة 
العسكرية  رئاسته للحكومة 

عام ١٩٨٨. 

العزيز على اجلنة الرئاســية 
املوعودة. 

تــرى  متابعــة  مصــادر 
انها حكومــة «نهاية الوجود 
السياســي» جلبران باســيل، 
حال شكلها احلريري مبعزل 
عنه، وحكومة خروج للحريري 
من املشهد اللبناني، حال ترك 

زمامها بيد باسيل!
وهي ليست مشكلة حكومة 
فساد مالي ومصرفي وحسب، 
إمنا هي في جذورها، مشكلة 
خيــارات سياســية، مشــكلة 
«حلــف بغداد» جديــد كالذي 
كان قائما بني حلفاء الواليات 
املتحدة فــي طهــران وأنقرة 

مصادر لـ «األنباء: أصل املشكلة احلكومية صراع خيارات ووجود سياسي بني احلريري وباسيل

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال األمني العام املساعد جلامعة الدول العربية السفير حسام زكي (محمود الطويل)

تيــار املســتقبل د.مصطفــى 
علوش، ملاذا ال يسرع تشكيل 
احلكومة العتيدة لتتولى هذا 
األمر؟ ويختم علوش بالقول: 
مرتا مرتا تهتمني بأمور كثيرة، 
بينما املطلوب واحد: تشكيل 

احلكومة.
اللبنانية  القــوات  رئيس 
د.سمير جعجع مؤيد للتدقيق 
اجلنائــي لكنه يرى فيه أبعد 
من شــعار في املواسم، للنيل 
مــن خصــم سياســي.  ويرد 
عليــه نائــب رئيــس التيــار 
احلر منصور فاضل، بالقول: 
البعض يســرق شعاراتنا ثم 

يطالبنا بها. 

حسام زكي جال على القيادات متحدثًا عن سقف اجلامعة العربية للحل
بيروت - داود رمال

جال األمني العام املساعد جلامعة 
الدول العربية السفير حسام زكي على 
القيادات اللبنانية، حيث رحب رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون الذي 
استقبله امس بأي مبادرة تقوم بها 
اجلامعة في حل األزمة اللبنانية، وأكد 
ان االهتمام الذي تبديه اجلامعة العربية 
حيال لبنان هو موضع تقدير ألن لبنان 
من مؤسسي اجلامعة واحلريصني على 
احتــرام ميثاقها وكل القرارات التي 
تصدر عنها والتعامل معها بإيجابية.

وشرح عون للسفير زكي األسباب 
التي حالت حتى اآلن دون تشــكيل 
احلكومة والعراقيل التي وضعت في 

ســبيلها، مؤكدا التزام لبنان تطبيق 
اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور 
والذي يجــب ان يكون محترما من 
اجلميع والعمل اســتنادا الى بنوده، 
الســيما في كل ما يتصل بإنشــاء 
السلطات الدستورية وعملها وانحاللها.

واعتبر رئيس اجلمهورية ان كل ما 
يقال خالف ذلك أو يوحي بأن اتفاق 
الطائف مهدد، هو كالم ال يستند الى 
الواقع وتروجه جهات معروفة ومعنية 

بالتأليف.
بدوره، قال زكي بعد اللقاء انه نقل 
الى عون «حتيات األمني العام جلامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط وحرصه 
علــى متابعة الوضع في لبنان، وهو 
وضع متأزم. فهناك أزمة سياســية 

وأزمة اقتصادية ضخمة، واألزمتان 
متالزمتــان، وال ميكــن حل األزمة 
االقتصادية مــن دون الوصول الى 
مخرج وتســوية لألزمة السياسية. 
ومــن هــذا املنطلــق عرضت على 
رئيس اجلمهورية اســتعداد األمني 
العام للمســاعدة في االتصاالت بني 
األطراف الرئيســية في هذه األزمة 
إذا كان هناك داع للتدخل من اجلامعة 
العربية، وحتى إذا كان األمر يتطلب 
ان يكون سقف اجلامعة هو السقف 
املقبول من اجلميع، فنحن حاضرون 
لذلك. وقد رحب الرئيس عون مشكورا 
بهذا الطرح، مؤكدا أال مشــكلة لديه 
بذلك، وقد تفضل مبوافقة ومباركة هذا 
األمر. وسوف تكون هناك اتصاالت 

مع األطراف السياسية حللحلة الوضع 
السياسي».

وزار زكي رئيس مجلس النواب 
نبيه بري وأشار إلى انه ناقش معه 
«الوضع بكل تفاصيله ووضعني في 
صورة األفكار التي طرحها، وأعتقد 
أنها حتظى بتوافق كبير ويجب وضع 
املسؤولية الوطنية فوق كل اعتبار كي 
نتمكن من  مساعدة   الدولة  و الشعب 

اللبناني  للخروج من  األزمة ».
ولفت زكي الى «اننا ال نعمل إال 
حتت املظلــة العربية ووفق قرارات 
مجلس  اجلامعة العربية  ورؤية األمني 
العام، بالتالي الوضع الذي نعمل عليه 
هو تنفيذ فكرة تخرج املأزق السياسي 

احلالي من الوضع الذي هو فيه.

الفرانتييف يؤكد لألسد رفض أي خطوة 
تؤثر على جهود إنهاء احلرب

وكاالت: أكد ألكسندر الفرنتييف، مبعوث 
الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني، للرئيس 
بشار األسد رفض موسكو أي خطوة تؤثر 

على اجلهود الرامية إلنهاء احلرب.
ووفقا لبيان الرئاسة السورية «التقى 
الرئيس بشار األسد (أمس) املبعوث اخلاص 
للرئيس الروســي إلى ســورية ألكسندر 

الفرنتييف والوفد املرافق له».
وأضاف البيــان «أكد اجلانبان عزمهما 
مواصلــة وتكثيــف العمــل الثنائي وبذل 
اجلهــود للتوصــل إلى حلــول للمصاعب 
الناجتة عن سياسات بعض الدول الغربية 
ضد سورية، والتخفيف من آثار العقوبات 
اجلائرة املفروضة على الشعب السوري».
وتابــع البيان أن الوفد الروســي جدد 

دعم بالده الراسخ لسيادة سورية ووحدة 
أراضيها، ورفض موســكو ألي خطوة أو 
إجراء يخــرق هذه الســيادة، ويؤثر على 
اجلهود الرامية إلنهاء احلرب في ســورية 
و«القضاء على ما تبقى من وجود للتنظيمات 
اإلرهابية، واستعادة سيطرة الدولة على 

أراضيها كافة».
وتناول اللقاء أيضا عددا من املواضيع 
ذات الشأن السياسي، حيث مت التأكيد على 
أن أي تقدم في املســار السياســي يتطلب 
التزاما باملبادئ األساســية والثوابت التي 
يتمسك بها السوريون بخصوص مكافحة 
اإلرهاب وحماية وحدة وســالمة األراضي 
الســورية التي ال ميلك أي طرف احلق في 

التنازل عنها، بحسب البيان.

صورة نشرتها الرئاسة على «فيسبوك» للرئيس بشار األسد مستقبال املبعوث الروسي الكسندر الفرنتييف

سعر خاص للدوالر للتجار والصناعيني 
وجدل حول تأثيره على ارتفاع األسعار

وكاالت: أثــار قــرار احلكومة الســورية 
بتخصيص سعر صرف جديد للدوالر مقابل 
الليرة السورية مخصصا للتجار والصناعيني، 
مع اإلبقاء على الســعر الرسمي الصادر عن 
املصرف املركزي حالة من اجلدل مخافة تأثيره 
على ارتفاع األسعار. وسمحت احلكومة ببيع 
الــدوالر للتجــار عند ســعر ٣٣٧٥ ليرة، مع 
اإلبقاء على ســعر الصرف الرســمي، حسب 
نشــرة املصرف املركزي اليومية، عند ١٢٥٦ 
ليرة للدوالر، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وقالت غرفة جتارة دمشق إن ذلك السعر 
الذي بدأت شركات الصرافة باعتماده ستكون 
األولوية فيه «لتغطية املستوردات الغذائية 

والدوائية».
كما أكد أعضــاء من مجلس إدارة غرفتي 
جتارة دمشق وصناعة دمشق وريفها وجود 
قرار حكومي جديد، يقضي ببيع القطع األجنبي 
(الدوالر على وجه اخلصوص) ملن يحتاجه 
من التجار والصناعيني لتمويل مستورداتهم، 

على أن تتم عملية البيع عن طريق شركات 
الصرافة بســعر ٣٣٧٥ ليرة سورية للدوالر 

الواحد.
وقال رئيــس القطاع الغذائــي في غرفة 
صناعة دمشق وريفها طالل قلعه جي إن قرار 
بيــع القطع األجنبي اآلجل اتخذته احلكومة 
«لضبط سعر الصرف ودعم القطاع الغذائي». 
وأكــد قلعه جي أنه سيســهم فــي تخفيض 

األسعار وتوازن السوق احمللية.
لكن موقع «روسيا اليوم» نقل عن مصرفي 
أن ذلك السعر سينعكس على أسعار املستهلك، 
خاصة أن معظم االستهالك حاليا يتركز في 
املواد الغذائية، وهي التي ستعطى األولوية 
حسب السعر اجلديد، مبعنى أن تلك السلع 

ستشهد ارتفاعا.
وتساءل إن التسعيرة حاليا للدوالر تساوي 
١٢٥٦ ليرة، فكيف سيكون احلال حني اعتماد 
سعر أصبح اآلن يعادل ضعفي ذلك السعر؟ 

في إشارة إلى االرتفاع اجلنوني لألسعار.

اكتشاف املدينة الذهبية املفقودة «صعود آتون» في األقصر
القاهرةـ  أ.ش.أ: كشــفت البعثة املصرية برئاسة عالم املصريات د.زاهي 
حواس، بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار، عن املدينة املفقودة حتت الرمال 
باألقصر والتي كانت تســمى «صعود آتون» والتي يعود تاريخها إلى عهد 
امللك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل امللك توت عنخ آمون، أي 
منذ ٣٠٠٠ عام، وذلك في املنطقة بني معبد رمســيس الثالث في مدينة هابو 

ومعبد أمنحتب الثالث في ممنون.
وقــال حواس، في بيان امس، إن العمل بــدأ في هذه املنطقة للبحث عن 
املعبد اجلنائزي اخلاص بامللك توت عنخ آمون، ألنه مت العثور على معبدي 

كل من «حورمحب» و«آي» من قبل.
وأضــاف ان البعثة عثرت على أكبر مدينة على اإلطالق في مصر والتي 
أسســها أحد أعظم حكام مصر وهو امللك أمنحتب الثالث امللك التاســع من 
األسرة الـ ١٨، الذي حكم مصر من عام ١٣٩١ حتى ١٣٥٣ ق.م، وقد شاركه ابنه 
ووريث العرش املستقبلي أمنحتب الرابع إخناتون آخر ٨ سنوات من عهده. 
وأوضح د.حواس أن هذه املدينة هي أكبر مســتوطنة إدارية وصناعية في 
عصر اإلمبراطورية املصرية على الضفة الغربية لألقصر، حيث عثر باملدينة 
على منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو ٣ أمتار ومقسمة إلى شوارع.

وقال «لقد كشــفنا عن جزء من املدينة ميتد غربا، بينما يعد دير املدينة 
جانب من املدينة املكتشفةجزءا من مدينتنا».

وزير الري: موقف إثيوبيا في «كينشاسا» معيق وسيزيد االحتقان
القاهرةـ  أ.ش.أ: استعرض 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
د.مصطفى مدبولي، مع وزير 
املوارد املائية والري د.محمد 
عبدالعاطي، آخر املستجدات 
املتعلقــة بعــدد مــن ملفــات 
عمل الــوزارة، ونتائج جولة 
املفاوضــات التــي عقدت في 
كينشاســا حول سد النهضة 
اإلثيوبــي خــالل يومي ٤ و٥ 

أبريل اجلاري.
املــوارد  وأوضــح وزيــر 
املائية والري، خالل اجتماعه 
الــوزراء  مع رئيــس مجلس 
امس، أن مفاوضات كينشاسا 
لــم حتقق أي تقــدم ولم يتم 
التوصل إلــى أي اتفاق حول 
إعادة اســتئناف املفاوضات، 
وأن إثيوبيــا رفضت مختلف 
املقترحات والبدائل املقدمة من 

الفنية والقانونية اخلالفية.
وجــدد الوزيــر تأكيــد ما 
متتع بــه اجلانبــان املصري 
والســوداني من مرونة خالل 

التي جرت في كينشاســا من 
أجل إطالق مفاوضات جتري 
حتت قيادة جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية وفق جدول زمني 
محدد للتوصــل التفاق عادل 
ومتوازن وملزم قانونا حول 
ســد النهضــة، إال أن اجلانب 
اإلثيوبي تعنت ورفض العودة 
للمفاوضات، وهو موقف معيق 
وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد 
النهضة وزيادة االحتقان في 

املنطقة.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
الســوداني، عبداهللا  الوزراء 
النهضــة  حمــدوك، إن ســد 
اإلثيوبــي لــه فوائــد عديدة 
للسودان ومصر وإثيوبيا، لكنه 
يحمــل مخاطر حقيقية إذا لم 
يتم التوصل إلى اتفاق قانوني 
ملزم بشأن امللء والتشغيل.

تلك اجلولة، مبا يعكس الرغبة 
اجلادة في التوصل إلى اتفاق 
حول سد النهضة، مشيرا إلى 
أن مصر شاركت في املفاوضات 

السودان: «سّد النهضة» يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن امللء والتشغيل

جانب دولتــي املصب، والتي 
تستهدف إعادة إطالق عملية 
التفاوض مرة ثانية، ســعيا 
للوصول إلى حلول للقضايا 

احلكومة تنفي إلغاء الدراسة 
بجميع املدارس بدءًا من شهر رمضان

القاهرة - هالة عمران

نفت احلكومة، ما تردد من معلومات حول 
إلغاء الدراسة بجميع املدارس، بدءا من شهر 
رمضان، واعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة 

نهائية للفصل الدراسي احلالي.
وقد قام املركــز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفني، والتي نفت تلك الشائعة، مؤكدة أنه ال 
صحة إللغاء الدراسة بجميع املدارس بدءا من 
شــهر رمضان أو اعتماد نتيجة شهر مارس 
كنتيجــة نهائيــة للفصل الدراســي احلالي، 
وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشــأن، 
موضحة أن الدراســة مستمرة بكل املدارس 
دون إلغاء، كما ستعقد االمتحانات الشهرية 
املجمعة جلميع صفوف النقل في مواعيدها 
املقررة، مشــيرة إلــى أن احلضور اختياري 
بــكل املدارس في شــهر رمضــان، ويقتضي 
الغيــاب االختيــاري إقرارا رســميا من ولي 

األمر، على أال تزيد عدد أيام حضور الطالب 
علــى ثالثة أيام أســبوعيا، حيث يتم العمل 
باجلداول التبادلية بــني الصفوف املختلفة 
لتقليل تواجد الطالب باملدرسة، مع استكمال 
املناهج الدراسية من خالل الوسائل املتعددة 
التي أعلنت عنها الوزارة من منصات وقنوات 
تعليمية، مشددة على االستمرار في تطبيق 
كل اإلجراءات االحترازية حلماية كافة عناصر 

املنظومة التعليمية.
وناشد املركز اإلعالمي جميع وسائل اإلعالم 
املختلفة ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي 
حتري الدقة واملوضوعية في نشــر األخبار 
والتواصــل مع اجلهات املعنيــة للتأكد قبل 
نشــر معلومات ال تســتند إلــى أي حقائق، 
وتؤدي إلى إثارة البلبلة بني الطالب وأولياء 
األمور، وتؤثر ســلبا على  أوضاع املنظومة 
التعليمية، وفي حالة وجود أي شــكاوى أو 
استفسارات يرجى االتصال على رقم الوزارة 

.(٠٢٢٧٩٦٣٢٧٣)

أكدت أن الغياب اختياري ويقتضي إقراراً رسمياً من ولي األمر

بروتوكول تعاون بني القوات املسلحة 
وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

القاهرة ـ خديجة حمودة

وقعــت إدارة اخلدمــات الطبيــة للقوات 
املسلحة بروتوكوال للتعاون مع جامعة الدلتا 
للعلوم والتكنولوجيــا في مجاالت التعليم 
والتدريــب للطالب واألطباء في تخصصات 
الطــب املختلفــة وكــذا املجــاالت العالجية 
والبحثية. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة 
العامة للقوات املسلحة على تبادل اخلبرات 
العلميــة بني القــوات املســلحة واجلامعات 
املصريــة وحتقيق أقصى درجــات التعاون 
املثمــر في مجــاالت البحــث العلمي وتقدمي 

اخلدمات الطبية والتعليم الطبي املتميز.
ويهــدف البروتوكول إلــى توفير فرص 
تدريب متميزة لطالب كلية الطب باجلامعة 
بعدد من مستشفيات القوات املسلحة مما يسهم 

في تخريج أجيال متميزة من شباب األطباء. 
كما مت االتفــاق على تنظيم دورات تدريبية 
معتمدة دوليا ومحليا لتدريب الكوادر الطبية 
مــن كال الطرفني في مختلــف التخصصات 
الطبية، وكذلك التنسيق واالستفادة املشتركة 
من اخلبراء األجانب عند زيارة أي من الطرفني، 
فضال عن عقد املؤمترات العلمية وورش العمل 
التخصصية في املوضوعــات ذات االهتمام 
املشترك، باإلضافة إلى التعاون بني الطرفني 

في مجال تقدمي القوافل الطبية املشتركة.
يأتي ذلك انطالقا من دور القوات املسلحة 
في تهيئة فرص أكبر للتعاون مع املؤسسات 
البحثية وكليات الطب باجلامعات املصرية 
لالرتقاء مبستوى املنظومة الصحية في مصر 
مبــا ينعكس آثاره على تقــدمي خدمة طبية 

فائقة للمجتمع املصري.

رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي خالل لقائه وزير املوارد املائية والري د.محمد عبدالعاطي
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السويدان: تأخر انطالق الدوري أّثر سلبًا على الصليبخات
هادي العنزي

أكــد مدير الفريــق األول لكرة القدم 
أن  الســويدان  الصليبخات أحمد  بنادي 
تأخر استئناف دوري stc للدرجة األولى 
اثر ســلبا على انتظــام العبي فريقه في 
حضور التدريبات سواء احملترفون منهم أو 
احملليون، وذلك في حضورهم اليومي، أو 
روحهم املعنوية. وقال السويدان لـ «األنباء» 
إن نهاية الدوري في موعده تتيح للمحترفني 
السفر إلى أسرهم في وقت مبكر، وتسهم 

في حتضير جيد للموسم املقبل، مضيفا 
أن اعتالء قمة الترتيب تضاعف من حجم 
املسؤولية على الفريق، كما أنها تتطلب عمال 
كبيرا خالل الفترة املقبلة يضمن معه التأهل 
للممتاز. وبني قائال: «فارق النقطة الواحدة 
مع التضامن ثاني الترتيب، والذي سنلتقيه 
اخلميس املقبل في اجلولة العاشرة، وهي 
مواجهة صعبة على الفريقني، ومن شأن 
الفوز بها أن يكون خطوة أولى نحو التأهل 
للدوري املمتاز املوسم املقبل، ونأمل حتقيق 
نتيجة إيجابية أمام «العنيد»، وفي املجمل 

اليزال الطريق طويال وشاقا على جميع فرق 
الدوري»، الفتا إلى استعادة الفريق لهاشم 
جنيب وبدر جمال بعد تعافيهما من اإلصابة، 
فيما يعد موسم محمد العالطي قد انتهى 
فعليا، بعد وضع ساقه في اجلبس مجددا.
إدارة نادي  السويدان مجلس  وشكر 
النصر ورئيس جهاز الكرة فيصل العدواني 
على توفير ملعب لتدريبات الصليبخات، 
وغرفة خاصة ألدوات الفريق، نظرا لعدم 
وجود ملعب في النادي، وألعمال اإلنشاء 

أحمد السويدانلستاد جديد بالصليبخات.

األهلي للثأر من «سيمبا» اليوم.. والزمالك ينتظر الهدية غدًا
القاهرة - سامي عبدالفتاح

مواجهتــان كبيرتــان ومهمتــان 
يستضيفهما ستاد القاهرة اليوم وغدا 
في اجلولة األخيرة من دور املجموعات 
لبطولــة دوري ابطــال افريقيــا، ففي 
الثامنة مساء اليوم بتوقيت الكويت، 
سيكون لقاء األهلي وسيمبا التنزاني 
ضمن املجموعة األولى، في مباراة رد 
االعتبار لبطل افريقيا بعد اخلســارة 
السابقة امام البطل التنزاني الذي حسم 
الصدارة، فيما جاء األهلي وصيفا، وغدا 
في الســابعة مســاء بتوقيت الكويت 
ستكون مواجهة الفصل واحلسم بني 
الزمالك وتونغيث السنغالي، واملرتبطة 
ارتباطا مباشرا بنتيجة لقاء الترجي 
التونســي واملولودية اجلزائري التي 
ستقام في نفس التوقيت حلسم البطاقة 

الثانية للمجموعة الرابعة بعد ان ضمن 
الترجي البطاقة األولى.

الى ذلك، أعلن االحتاد املصري إقامة 
مبــاراة القمة بني األهلي والزمالك في 

موعدهــا، في ١٨ ابريــل واملؤجلة من 
اجلولة الرابعة بطاقم حكام مصريني، 
حيــث صــرح أحمــد مجاهــد رئيس 
اللجنــة الثالثيــة: «حصلنا على رأي 

جلنة احلكام بشأن إسناد مباراة القمة 
حلكام مصريني، وجلنة احلكام وافقت 
على ذلــك، كما ال توجــد نية لتأجيل 
اللقاء من اجلهات األمنية». وفي سباق 
الدوري املصري، استعاد اإلسماعيلي 
انتصاراتــه مجددا بعــد غياب طويل 
وحتديدا منذ الفوز على أسوان في ٢٩ 
ديسمبر املاضي، وذلك عقب الفوز على 
املصري في ديربي القناة ٢-١ في اجلولة 
١٨ ليرفع رصيده إلى ١٤ نقطة باملركز 
الـ١٧ «قبل األخير» بفارق األهداف عن 
البنك األهلي صاحب املركز الـ١٦الذي 
خسر من وادي دجلة ٢-٤، فيما جتمد 
رصيــد املصري عند ٢٦ نقطة باملركز 
الرابع، وفى مباراة أخرى تفوق طالئع 
اجليش على مضيفه فريق اجلونة ٤-٠ 
ليرفع رصيده الى ١٧ نقطة، بينما جتمد 

رصيد اجلونة عند ٢١ نقطة.

أسبوع احلسم.. أو العودة للمربع «صفر»
عبدالعزيز جاسم

يترقب الشــارع الرياضي بشــغف كبير خالل 
األسبوع املقبل القرار النهائي بخصوص استضافة 
الكويت للتصفيات املشتركة املؤهلة ملونديال ٢٠٢٢ 
وكأس آسيا ٢٠٢٣، والسيما أن االجتماع الذي عقد 
قبل يومني بني ممثلي احتاد الكــرة والهيئة العامة 
للرياضة واجلهات الصحية، قد شهد جتاوبا كبيرا 
مع الضمانات التي تقدم بها احتاد الكرة إلجناح هذه 
االستضافة ضمن االشتراطات الصحية املطبقة حاليا 
من قبل الســلطات الصحية، دون إخضاع الوفود 
القادمة للحجر الصحي مــع تطبيق الفقاعة الطبية 

عليهم وإجراء مسحات دورية كل ٧٢ ساعة.
يذكر أن االحتاد اآلسيوي اختار الكويت الستضافة 
منافسات املجموعة الثانية بالتصفيات املشتركة، التي 
تضم إلى جانب «األزرق» كال من منتخبات أستراليا 
واألردن ونيبال والصني تايبيه والتي ستقام خالل 

الفترة من ٣ وحتى ١٥ يونيو املقبل.

وتتضمن كراسة شروط االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم من أجل االســتضافة مجموعة من الشروط 

من أهمها استثناء املنتخبات من احلجر املؤسسي.
يذكر أن االحتــاد قام بشــرح اخلطة املفصلة 
لالستضافة منها أن يكون جتمع املنتخبات في فندق 
واحد واللجان العاملة كاحلكام واملراقبني واملنظمني 
في فندق آخر على أن تكون هناك أجنحة مخصصة 
لعــزل أي مصاب في حال ثبــوت إصابة أي العب 

بڤيروس كورونا. 
وينتظر احتاد الكرة االجتمــاع املقبل من أجل 
احلصول على موافقة وزارة الصحة وجلنة الطوارئ 
في مجلس الوزراء كي يتمكن من إجراء بروتوكول 
التنظيم بشكل الئق، حيث من املقرر أن تقوم وزارة 
الصحة بالتنســيق مع الهيئة لعقد اكثر من اجتماع 
مع احتاد الكرة للوصول الــى الصيغة النهائية من 
أجل استضافة هذا احلدث. وقد ساد خالل االجتماع 
تفاؤل كبير من قبل احلضور بأن تتمكن الكويت من 

االستضافة بشكل طبيعي دون أي معوقات.

في غضون ذلك، ألقى خبر اصابة ٧ عناصر من 
وفد منتخب «األزرق» العائد من اإلمارات، بڤيروس 
كورونــا بظالله على الســاحة الرياضية رغم حالة 
االلتزام الكبيرة التي رافقت البعثة على مدار رحلتها 
الى السعودية ودبي من خالل اجراء املسحات الدورية 

للبعثة.
وشكل خبر اصابة كل من إصابة د.أحمد عجب، 
عضو االحتاد ونائب رئيس اللجنة الفنية، إلى جانب 
علــي حاجيه ومحمد عبداجلواد من العالقات العامة 
وكذلك اثنني من مساعدي املدرب اإلسباني كاراسكو، 
وكذلك إصابة مدافع القلعة البيضاء فهد الهاجري للمرة 
الثانية، وعبداحملسن التركماني العب وسط الشباب، 
صدمة قد تكون عائقا مستقبليا في امكانية خروج 
املنتخب من جديد الى معســكر خارجي كما يهدف 
االحتاد قبل استئناف التصفيات املشتركة، علما ان 
االحتاد سيطلب بالفعل خالل األيام املقبلة من الهيئة 
العامة للرياضة استثناء املنتخب من احلجر حال غادر 

في معسكر خارجي في مايو املقبل.

كأس اليد بني الساملية والكويت اليوم
يعقوب العوضي

الســاملية مع  يلتقــي 
الكويــت فــي ٦:٠٠ على 
صالة مجمع الشيخ سعد 
العبــداهللا فــي ضاحيــة 
صباح الســالم على لقب 
االحتــاد  كأس  بطولــة 
اليــد،  لكــرة  الكويتــي 
النهائية  املباراة  وتسبق 
مباراة حتديــد املركزين 
الثالــث والرابع في ٤:٣٠ 

والتــي جتمع بني كاظمــة والعربي. وكان 
الســاملية قد تأهل بعد فوزه الصعب على 
كاظمة ٢٢-٢١، بينما تأهل الكويت بعد فوز 
سهل على العربي ٢٧-١٩. ويتطلع الكويت 
حامل اللقب الى تكرار اإلجناز، حيث يتسلح 
مدربه الوطني هيثم الرشيدي بكتيبة مكونة 
من محمد وخالد الغربللي، سعود الضويحي، 
عبدالعزيز الدوسري، عبدالعزيز الشمري، 
مشــعل طه، نــواف الشــمري، عبدالعزيز 
سلطان وعبدالرحمن البالول وحارس املرمى 
العمالق علــي صفر، معتمــدا على الدفاع 
بطريقة ٦-٠ متقدمــة وتتغير الى الدفاع 
٥-١ باالعتماد على التصويب من مسافات 

مختلفة واألطراف، الســيما في ظل وجود 
اجلناح صالح املوســوي وصانع األلعاب 
عبداهللا اخلميس. وفي املقابل، يتطلع مدرب 
الســاملية الوطني أحمد فوالذ للقبه األول 
مع «السماوي»، حيث يدافع بطريقة ٦-٠ 
تتغير حسب مجريات اللعب الى ٣-٢-١ او 
٥-١ معتمدا على كل من حسن صفر صمام 
أمان حراسة املرمى الى جانب حيدر دشتي، 
علي البلوشي، راكان تقي ومحد البلوشي 
ويتسلح باللعب اجلماعي والعناصر الشابة 
وال يعرف الساملية املستحيل اذ سبق لفوالذ 
ان أحلــق الهزمية الوحيدة في الكويت في 

بطولة الدوري في املوسم املاضي.

ذهب «الطائرة».. قدساوي
يعقوب العوضي

حقق القادسية لقب الدوري املمتاز للكرة 
الطائرة مســاء أول من أمس عقب خســارة 
منافسة املباشر الكويت من كاظمة بنتيجة ٣-١ 
في املباراة التي جمعتهما ضمن اطار منافسات 
اجلولة قبل االخيرة من املربع الذهبي، وبذلك 
رفع «البرتقالي» رصيده الى ٢٤ نقطة، بينما 
بقي الكويت على رصيده السابق ٢٢ نقطة، 
فيما ارتفع رصيد القادسية الى ٢٩ نقطة رغم 
خسارته من العربي بنتيجة ٣-٢ حيث رفع 
«االخضر» رصيده الى ٢١ نقطة. وسيســدل 
الستار على البطولة غدا بإقامة مباراتني ضمن 
اطار اجلولة االخيرة، حيث يلتقي في ٤:٣٠ 
كاظمة مع القادســية، بينمــا يواجه العربي 

نظيره الكويت في ٦:٣٠. وضمن منافســات 
دوري الدرجة األولى، فاز برقان على التضامن 
بنتيجــة ٣-١ ليرفع رصيــده الى ٣٠ نقطة، 
فيما اصبح رصيــد التضامن ٣٢ نقطة، كما 
فاز الساحل على الصليبخات بنفس النتيجة 
ليرفــع رصيــده الى ٢٦ نقطــة، فيما اصبح 

رصيد الصليبخات ١٠ نقاط.
من جانب آخر، تتواصل منافسات دوري 
الســيدات، فتلتقي سيدات العربي برصيد ٦ 
نقاط مع نادي الفتاة بـ٧ نقاط في ٣:٠٠ على 
صالة مجمع الشيخ ســعد العبداهللا، بينما 
تتواجه فتيات العيــون برصيد ٥ نقاط مع 
سيدات ســلوى الصباح بـ٧ نقاط في نفس 
التوقيت على صالة نادي الفتاة في اخلالدية، 
وذلك ضمن اجلولة قبل األخيرة في البطولة.

برقان يصطدم باجلهراء في كأس «السلة»
هادي العنزي

حجز الفريــق األول لكرة الســلة بنادي 
كاظمــة مقعــده أوال في الدور ربــع النهائي 
لكأس االحتاد لكرة السلة في نسخته الـ ٥٩ 
في املوســم ٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلــك بعد تغلبه 
على الشباب ٩٢-٨٤ نقطة، في أولى مباريات 
الكأس. هذا، وتختتم في ٦٫٣٠ مســاء اليوم 
مواجهــات الدور التمهيدي للــكأس مبباراة 
صعبة وتنافســية بني اجلهراء رابع ترتيب 
الدوري املمتاز، وبرقان أول فرق دوري الدرجة 
األولى، وذلك على صالة االحتاد مبجمع الشيخ 

سعد العبداهللا للصاالت.
وقد جاءت أولى مواجهات الكأس بني كاظمة 
والشباب متكافئة في نصفها األول، وإن دانت 
األفضلية ملصلحة الثاني بعدما خرج متقدما 
بنهاية الربع الثاني ٣٩-٣٢ نقطة، مما أرغم 
املدرب الصربــي لكاظمة إيفان جيرمج على 
إعادة حســاباته، ملعادلة النتيجة واخلروج 
فائزا في مواجهة ال حتتمل التعادل، وبالفعل 
دخل كاظمة بشــكل مغاير في الربع الثالث، 
ومتكن من تسجيل ٢٦ نقطة، ليعادل النتيجة 

٥٨ نقطة لكال الفريقني، وفي الربع احلاســم 
واصل «البرتقالي» أفضليته وسيطرته على 
املباراة، ليســجل ٣٤ نقطــة، فيما لم يتمكن 
الشباب من تسجيل سوى ٢٦ نقطة، لم تكن 

كافية لتأهله للدور ربع النهائي.

كاظمة يتخطى الشباب في أولى املواجهات

جانب من مواجهة كاظمة والشاب في متهيدي الكأس

الغرافة يودع دوري أبطال آسيا
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

ودع الغرافة القطري منافســات دوري 
أبطال آسيا عقب خسارته على أرضه أمام 
أجمك األوزبكي بهدف نظيف سجله الصربي 
جوفــان دوفتيش فــي الدقيقة األخيرة من 
الوقت اإلضافي، وذلــك ضمن مرحلة دور 
اإلقصائيات بالنسبة ملجموعات أندية دول 
الغرب، وبذلك انضم «أجمك» إلى املجموعة 
األولــى التي تضم أندية الهالل الســعودي 
واستقالل دوشنبه الطاجيكستاني وشباب 
األهلي دبي اإلماراتي وســتلعب منافسات 
املجموعة بنظام «البطولة املجمعة»، على 
ملعبي األمير فيصل بن فهد (امللز)، وملعب 
امللك فهــد الدولــي بالعاصمة الســعودية 
(الرياض)، خالل الفترة من ١٤ إلى ٣٠ أبريل 
اجلاري. إلى ذلك، يسدل الستار على منافسات 
دوري جنوم QNB لكرة القدم، بإقامة مباريات 
اجلولة الـ٢٢ واألخيرة حيث يلتقي الســد 
البطــل (٥٧ نقطة) مع قطــر اخلامس (٣٢ 
نقطــة) وبنفــس التوقيت يلتقــي الدحيل 
الوصيف (٤٤ نقطة) مع األهلي الرابع (٣٣ 
نقطــة) وعلى نفس امللعــب يلتقي الريان 

الثالث (٣٤ نقطة) مع اخلور احلادي عشر 
وقبل األخيــر (١٦ نقطة)، وتختتم اجلولة 
غدا (السبت) بإقامة مباراتني يلتقي العربي 
السابع (٢٦ نقطة) مع السيلية الثامن (٢٦ 
نقطة) وبنفس امللعب يلتقي أم صالل العاشر 
(٢١ نقطة) مع الغرافة السادس (٣٠ نقطة) 
وبنفس التوقيت يلتقي اخلريطيات الثاني 
عشر واألخير (١٢ نقطة) مع الوكرة التاسع 

(٢٣ نقطة).

يحيى حميدان

عــاود فريق الكــرة بنــادي الكويــت تدريباته 
الطبيعية مســاء امــس عقب إلغاء مــران أول من 
امــس (االربعاء) بعد ثبــوت اصابة املدافع الدولي 
فهد الهاجري بڤيروس «كورونا» عقب انتهائه من 
احلجر املنزلي الذي خضع له بعد عودته مع املنتخب 
الوطني من مدينة دبي، حيث القى «األزرق» هناك 

منتخب لبنان. 
وأجرى كامل أعضــاء األجهزة االدارية والفنية 
والطبية والالعبني مسحات أول من امس للتأكد من 
خلو الفريق مــن أي اصابة بالڤيروس. هذا، وعاد 
خالل األيــام املاضية للتدريبــات كل من احلارس 
حميد القالف الذي حصل على بعض الراحة خالل 
فترة التوقف احلالية، وفيصل زايد بعد تعافيه من 
االصابة التــي كان يعاني منها، وعبداهللا البريكي 

بعد شفائه من املرض الذي أجلسه في املنزل.

هادي العنزي

يلتقي مساء اليوم الساملية والفحيحيل في مباراة ودية أخيرة 
لكليهما قبل انطالق منافســات اجلولة العاشرة لدوري stc للدرجة 
املمتازة لكرة القدم األسبوع املقبل، حيث سيعمد مدرب «السماوي» 
ثامــر عناد إلى جتربة أفضل عناصر الفريق اليوم، حيث يتوقع أن 
يشرك الالعبني الدوليني فواز عايض، مبارك الفنيني ومهدي دشتي، 
باإلضافة إلى مساعد ندا الذي غاب عن مباراة التضامن الودية بداية 
األسبوع وانتهت ملصلحته ٢-٠، وذلك قبل مواجهة كاظمة األربعاء 
املقبل في اجلولة الـ ١٠ للدوري املمتاز. وعلى اجلهة األخرى، يتمنى 
املدرب الوطني ظاهر العدواني االطمئنان على جاهزية «األشاوس» 
التكتيكية قبل وقت كاف من مواجهة القادســية سعيا للخروج من 

املركز قبل األخيرة الذي يحتله الفريق حاليا بـ ٦ نقاط فقط.

هادي العنزي

بـ ٧ أهداف وبشباك نظيفة، تغلب الساحل على نظيره اجلهراء في 
املباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس األول، والتي جاءت حتضيرا 
النطالق دوري stc بدرجتيه املمتازة واألولى، حيث سجل أهداف الساحل 
كل من فيصل عجب ٣ أهداف «هاتريك»، وحســن حسون (هدفني)، 
فيما سجل الهدف السادس عبداهللا حسني، وأضاف املهاجم البرازيلي 

ماثيوس ادواردو الهدف السابع، في مباراة تسيدها الساحل متاما.

الساملية والفحيحيل.. «بروڤة أخيرة»

الساحل يهزم اجلهراء بسباعية

«األبيض» يخضع
 لـ «مسحات» عقب إصابة 
الهاجري بـ«كورونا»
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برنامج املباريات بتوقيت الكويت
اليوم اجلمعة

إجنلترا (املرحلة الـ ٣١)
HD Premium ١ ١٠beIN Sportsفوالم ـ ولڤرهامبتون

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٠)
١ ١٠beIN Sports HDهويسكا ـ إيلتشي

فرنسا (املرحلة الـ ٣٢)
٢ ١٠beIN Sports HDمتز ـ ليل

أملانيا (املرحلة الـ ٢٨)
٩:٣٠بيليفيلد ـ فرايبورغ

غداً السبت
إجنلترا (املرحلة الـ ٣١)

HD Premium ١ ٢:٣٠beIN Sportsمان سيتي ـ ليدز
HD Premium ١ ٥beIN Sportsليڤربول ـ أستون ڤيال
HD Premium ١ ٧:٣٠beIN Sportsكريستال ـ تشلسي

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٠)
١ ٣beIN Sports HDخيتافي ـ قادش
١ ٥:١٥beIN Sports HDبلباو ـ أالڤيس
١ ٧:٣٠beIN Sports HDإيبار ـ ليڤانتي

HD Premium ١ ١٠beIN Sportsريال مدريد ـ برشلونة
إيطاليا (املرحلة الـ ٣٠)

٣ ٤beIN Sports HDسبيتزيا ـ كروتوني
٣ ٧beIN Sports HDبارما ـ ميالن

٣ ٩:٤٥beIN Sports HDأودينيزي ـ تورينو
فرنسا (املرحلة الـ ٣٢)

٢ ٦beIN Sports HDستراسبورغ ـ باريس
٢ ١٠beIN Sports HDمونبلييه ـ مرسيليا

أملانيا (املرحلة الـ ٢٨)
٤:٣٠بايرن ميونيخ ـ يونيون
٤:٣٠فرانكفورت ـ ڤولفسبورغ

٤:٣٠هرتا برلني ـ مونشنغالدباخ

٤:٣٠برمين ـ اليبزيغ
٧:٣٠شتوتغارت ـ دورمتوند

إيقاف نيمار مباراتني
أوقفت جلنة االنضباط في رابطة الدوري 
الفرنســي لكرة القدم البرازيلــي نيمار جنم 
باريس سان جرمان مباراتني وأخرى مع وقف 
التنفيذ، بعد طــرده في مواجهة ليل األخيرة 
في الدوري األســبوع املاضي. وحصل نيمار 
على إنذارين في املباراة التي خســرها ســان 
جرمان بهدف وحيد، األول بعدما وضع يده على 
وجه بنجامان أندريه والثاني لدفعه البرتغالي 

تياغو دجالو. 
كما حصل مدافع ليــل دجالو على عقوبة 
اإليقــاف ملباراة واحدة زائــد مباراة ثانية مع 

وقف التنفيذ.

إنتر يواصل زحفه بثبات نحو لقبه األول منذ إنتر يواصل زحفه بثبات نحو لقبه األول منذ ٢٠١٠
واصل إنتر ميــالن زحفه بثبات نحو 
اللقب التاسع عشر في تاريخه واألول منذ 
٢٠١٠ بفوزه املستحق على ضيفه ساسوولو 
٢-١ في مباراة مؤجلة من املرحلة الثامنة 

والعشرين من الدوري اإليطالي.
وســجل املهاجمان الدوليان البلجيكي 
روميلو لوكاكو (١٠) واألرجنتيني الوتارو 
مارتينيــس (٦٧) هدفي إنتر، فعزز االول 
موقعه في املركز الثاني على الئحة الهدافني 
برصيد ٢١ هدفا، ورفع الثاني غلته الى ١٥ 
هدفا، فيما ســجل العاجي حامد جونيور 

تراوريه الهدف الوحيد للضيوف (٨٥).
وهو الفوز العاشر على التوالي إلنتر 
والـ ٢٢ هذا املوسم فعزز موقعه في الصدارة 
برصيد ٧١ نقطة موسعا الفارق الى ١١ نقطة 
بينه وبني جاره ميالن شــريكه في املركز 
الثاني علــى الئحة األندية األكثر تتويجا 
باللقب (١٨ لكل منهما) بفارق ١٨ لقبا خلف 

يوڤنتوس.
وفي مبــاراة ثانية مؤجلة من املرحلة 
الثالثة، استعاد يوڤنتوس توازنه وأنعش 
آماله الضئيلة في التتويج بلقبه العاشر 
تواليــا، بفوزه على ضيفــه نابولي ٢-١، 

منقذا رأس مدربه أندريا بيرلو.
وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو 
(١٣) والبديل األرجنتيني باولو ديباال (٧٣) 

هدفي يوڤنتوس، ولورنتسو إنسينيي (٨٩ 
من ركلة جزاء).

واستعاد فريق «السيدة العجوز» املركز 
الثالث من أتاالنتا بعدما رفع رصيده الى 
٥٩ نقطة بفارق نقطة واحدة امام األخير 
وبالفارق ذاته خلف ميالن الثاني، فيما بقي 

نابولي خامسا برصيد ٥٦ نقطة.
وتنطلــق مســاء غد الســبت مباريات 
املرحلة الـ ٣٠ من الدوري اإليطالي بإقامة ٣ 
لقاءات، حيث يلعب سبيتزيا مع كروتوني، 
وبارما مع ميالن، وأودينيزي مع تورينو.

فرنسا

يخوض املتصدر ليل مواجهة تبدو سهلة 
على الــورق عندما يالقي متــز اليوم في 
افتتاح املرحلة الـ ٣٢ من الدوري الفرنسي، 
في حني يلعب غدا ستراسبورغ مع الوصيف 
باريــس ســان جيرمــان، ومونبلييه مع 

مرسيليا.
وفــي مســابقة الــكأس، حلــق أجنيه 
ومونبلييه بباريس حامل اللقب وموناكو 
الى الــدور ربــع النهائــي بفوزيهما على 
مضيفيهما سيدان وفولتيغور شاتوبريان 
من الدرجة الوطنية الثانية بنتيجة واحدة 

١-٠ في ثمن النهائي.
وتأهل أيضا تولوز من الدرجة الثانية 

بتغلبه على مضيفه ســومور من الدرجة 
الوطنية الثالثة ٢-١، وروميلي فاليير من 
الدرجة الوطنية الثانية بفوزه على لو بوي 
من الدرجة ذاتها برباعية نظيفة، وكانيه 
مــن الدرجة الوطنية الثانية بتغلبه على 
بولوني-سور-مير من الدرجة الوطنية 

األولى ١-٠.
أملانيا

يبدو آينتراخت فرانكفورت أمام فرصة 
مثالية لالقتراب خطوة كبيرة للظهور في 
دوري أبطال أوروبا، للمرة األولى، عندما 
يحل ضيفا على ڤولفسبورغ، صاحب املركز 
الثالث، غدا السبت، في املرحلة الـ ٢٨ من 

الدوري األملاني.
وســيكون لــدى بايــرن ميونيخ وقتا 
قليال للراحــة بني مواجهة يونيون برلني 
وباريس سان جيرمان الفرنسي، املقررة 
يوم الثالثاء املقبل في إياب دور الـ ٨ بدوري 

أبطال أوروبا.
ويحــل اليبزيــغ ضيفــا علــى فيردر 
برمين، وبوروسيا دورمتوند ضيفا على 

شتوتغارت.
وتفتتــح مباريات املرحلة اليوم بلقاء 
أرمينيا بيلفيلد مع فرايبورغ، كما يلعب 
هرتا برلني مع بوروسيا مونشنغالدباخ غدا.

خــارج دياره. وقــال توخيل 
في تصريحات لشــبكة «بي. 
تي. سبورت»: «كانت مباراة 
صعبــة أمــام فريــق بورتــو 
القــوي، كانت هنــاك حلظات 
عديدة عانينا فيها، نتقبل ذلك، 
الظروف مختلفة قليال في ربع 
النهائي، الــروح كانت جيدة 

وحققنا نتيجة ممتازة».
وحتدث توخيل عن رد فعل 
فريقــه القوي بعد اخلســارة 
أمام وست بروميتش ألبيون 
(٢-٥) الســبت املاضــي فــي 
البرميييرليــغ، وقــال: «كنت 
متأكدا (أن الالعبني سيظهرون 
ردة فعل)، شاهدت ذلك فورا 
في غرفة تغييــر املالبس في 
اليوم التالي، لم يشــكل األمر 
مشكلة كبيرة بالنسبة لنا».

وواصــل: «نحن جاهزون 
للرد، ستكون هناك كبوات في 
الرياضة دائما، التحدي األكبر 

يكمن في النهوض مجددا».
وسجل مايســون ماونت 
(٣٢) وبــن تشــيلويل (٨٥) 

الهدفني.
ويلتقــي الفريقــان إيابــا 
الثالثاء املقبل على امللعب ذاته.

ملعب بارك دي برانس يوم 
الثالثاء املقبل.

توخيل مرتاح

تشلســي  فــوز  وعقــب 
بورتــو  علــى  اإلجنليــزي 
البرتغالــي ٢-٠ فــي املباراة 
األخرى، بــدا مــدرب الفريق 
تومــاس  األملانــي  الفائــز، 
توخيــل، مرتاحا لفوز فريقه 

مبــاراة العــودة. وبعد ذلك 
لنرى».

وســجل مبابي (٣ و٦٨) 
والبرازيلــي ماركينيــوس 
(٢٨) أهداف ســان جرمان، 
والكاميروني اريك ماكسيم 
 (٣٧) موتينــغ  تشــوبو 
وتوماس مولر (٦٠) هدفي 

بايرن ميونيخ.
ويلتقي الفريقان إيابا على 

النهائي من املسابقة األوروبية 
العريقة.

وقال كان في مقطع ڤيديو 
عبر تطبيق «إنستغرام»: هذا 
هو حال كرة القدم. محاوالت 
الفريق لم تؤت ثمارها، وكان 
فريق باريس ســان جرمان 

فعاال للغاية.
وأضاف: «لكن نحن بايرن 
ميونيــخ، واليــزال أمامنــا 

قال جنــم باريس ســان 
جرمان، كيليان مبابي، إنه لم 
يشعر بأي ضغط في مواجهة 
مانويل نوير، حارس بايرن 
ميونيخ وأحد أفضل حراس 
املرمى على مستوى العالم.

وأضــاف مبابي انه يأمل 
في إحراز املزيد من األهداف 
بعد أن هز شــباك احلارس 
األملاني الشهير مانويل نوير 
مرتني في فوز فريقه (٣-٢) 
علــى بطل أملانيــا في ذهاب 
الدور ربع النهائي من مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
وقال مبابــي بعد الفوز: 
«سعيد بحصولي على فرصة 
الختبار قدراتي في مواجهة 
نوير، أحب اللعب في مواجهة 
أفضل الالعبني على مستوى 
العالم، ومانويــل نوير هو 
واحد من أفضل حراس املرمى 
طوال تاريخ اللعبة. لم أشعر 

بأي ضغط».
من جهته، أعرب الرئيس 
التنفيــذي لنــادي بايــرن 
ميونيــخ، أوليڤــر كان، عن 
ثقتــه في قــدرة فريقه على 

التأهــل للدور نصف 

هوس «األبطال» يجلب الغرامات لـ ٧ يونانيني
تعرض ٦ من مشجعي كرة القدم اليونانية 
ومالك حانة في ميناء باتراس لغرامة مالية 
النتهاك لوائح مكافحــة ڤيروس كورونا 
املستجد من أجل مشــاهدة مباراة بايرن 
ميونيخ األملاني مع باريس ســان جرمان 
الفرنسي في ذهاب دور الـ ٨ لدوري أبطال 

أوروبا.
وعوقب املشجعون الـ ٦ ومالك احلانة 
بغرامة مالية إجمالية قدرها ٨ آالف و٦٠٠ 
يــورو (١٠ آالف و٢٠٠ دوالر) بعد أن فتح 
الرجل حانته ليمكن املشــجعني الـ ٦ من 

مشاهدة املباراة معا عبر شاشة التلفاز.

واتصل اجليران بالشرطة التي حضرت 
لتجد الباب مغلقا، وكان املشاهدون بالداخل.

وأمرت النيابة العامة بفتح أبواب احلانة 
بحســب محطة «إيه ار تي» التلفزيونية 
اليونانية، مع تغرمي املشجعني ٣٠٠ يورو 
للجلوس في حانة فتحت بشكل غير قانوني 
و٣٠٠ يورو أخرى خلــرق حظر التجول 

الليلي.
ودفع مالــك احلانة غرامة كبيرة بلغت 
٥ آالف يــورو لفتحه احملل خالل املباراة 
التي انتهت بفوز سان جرمان على مضيفه 

بايرن ٣-٢.

مبابي: لم أشعر بضغط أمام نوير.. وسأزور شباكه مجددًا
أوليڤر كان يرفع راية التحدي في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.. وتوخيل مرتاح لهزمية بورتو

«كالسـيكو نار وشرار» وشرار» 
بني ريـال مدريد وبرشـلونة غدًا

ميــر قطبا الكرة اإلســبانية ريال مدريد وبرشــلونة بفترة 
جيدة أخيرا على صعيد النتائج، وباتا قريبني للغاية من خطف 

صدارة الدوري اإلسباني من أتلتيكو مدريد املتراجع.
وتتجه األنظار غدا السبت صوب ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» عندما 
يســتقبل «امللكي» نظيره «البارسا» في «كالسيكو األرض»، وذلك ضمن 

املرحلة الـ ٣٠ من «الليغا».
ويحتــل ريال مدريد املركز الثالث برصيد ٦٣ نقطة بفارق نقطتني عن 

برشلونة الثاني، و٣ نقاط عن أتلتيكو صاحب الصدارة.
ويدخل النجم األرجنتيني ليونيل ميســي الكالسيكو بهدف التسجيل، 
حيث فشــل «البرغوث» في هز شــباك الفريق امللكي منذ شهر مايو ٢٠١٨، 
وكان قريبا من إنهاء ذلك اجلفاف في لقاء الدور األول أكتوبر املاضي، لكنه 

لم يفلح في ذلك.
ومير الهداف التاريخي للكالسيكو بفترة جيدة مع برشلونة منذ بداية 
العــام وحتى لقاء بلد الوليد األخير، بعدما حظي مبســيرة من ١٤ مباراة، 
أســهم خاللها في األهداف ســواء بالتسجيل أو الصناعة، مما ميثل مشكلة 

كبيرة ملدرب الفريق امللكي زين الدين زيدان قبل املباراة املرتقبة.
معركة متجددة

باتت معركة «ميسيـ  كاسيميرو» في وسط امللعب من ظواهر الكالسيكو 
فــي الســنوات األخيرة، ولن يختلف كالســيكو الغد عن ســابقيه، إذ يعد 
الالعب البرازيلي محطة الريال األولى إليقاف خطورة النجم األرجنتيني.
وقدم كاسيميرو عرضا قويا في انتصار ريال مدريد على ليڤربول يوم 
الثالثاء املاضي في دوري أبطال أوروبا، ولم يكن ذلك سوى امتداد حلالته 

الفنية اجليدة أخيرا.

وميثل الالعب البالغ من العمر ٢٩ عاما القلب النابض في وسط ميدان 
زيــدان، ويوفر لدفاع مدريد الكثير من احلماية ســواء فــي االلتحامات أو 
اســتخالص الكرة. ويعرف كاسيميرو جيدا صعوبة املهمة، لكنه سبق أن 
أجادها كثيرا، ولعل أبرز مباراة الدور الثاني من موســم ٢٠١٦/٢٠١٥ عندما 
حجم متاما خطورة ميسي، ليسهم في فوز الريال حينها ٢-١ بالـ «كامب نو».

وأعاد كاسيميرو عرضه القوي في املوسم املاضي وحتديدا في لقاء الذهاب 
الذي انتهى ٠-٠ في معقل برشلونة أيضا، وكان ذلك أول كالسيكو سلبي 
منذ ٢٠٠٢، بفضل الرقابة اللصيقة التي فرضها كاســيميرو على أسطورة 

البلوغرانا وحرمانه من اختراقاته املعتادة لعمق منافسيه.
مهمة جماعية

ودائما ما يكون أمر مراقبة ميســي مهمة جماعية يشــارك فيها العبون 
عدة، على غرار سيرجيو راموس أو فيديريكو ڤالڤيردي، لسد كل الثغرات 

أمام «البرغوث» حلرمانه من إرسال التمريرات احلاسمة.
وتتضاعف مســؤولية كاسيميرو في الكالسيكو غدا، السيما أن حوافز 
ميسي في هذا اللقاء ستكون مضاعفة، في ظل الوضع احلساس للفريقني 
فــي جدول الترتيب، وحاجة برشــلونة للفوز للمضــي قدما صوب اللقب 
الذي رمبا ينقذ «البارســا» من موســم صفري آخر، فهل ينجح كاسيميرو 

في تعطيل ميسي وكسر تواصله الفعال مع العبي برشلونة؟
إلى ذلك، تفتتح املرحلة اليوم، حيث يلتقي هويسكا مع إيلتشي، ويلعب 
غــدا خيتافي مع قــادش، وأتلتيك بلباو مع ديبورتيڤو أالڤيس، وإيبار مع 

ليڤانتي.
هــذا، وخيم التعادل اإليجابي ١-١، على ديربي إقليم الباســك بني ريال 

سوسييداد وضيفه أتلتيك بلباو في ختام املرحلة الـ ٢٩ من املسابقة.

بييلسا وغوارديوال.. 
«لعبة تكتيك»

توقــع مدرب ليــدز يونايتــد األرجنتيني 
مارســيلو بييلســا معركة قاسية غدا السبت 
على أرض متصدر ترتيب الدوري اإلجنليزي 
لكرة القدم مان سيتي ضمن منافسات املرحلة 
الـ ٣١، واصفا تشــكيلة املدرب اإلسباني بيب 

غوارديوال بـ «املليئة باملفاجآت».
وحصــد ليدز يونايتد إشــادات كبيرة مع 
مدربه بييلســا بعد عودته إلى البرمييرليغ، 
نظرا ألسلوب لعبه املتسق ويحتل راهنا املركز 
احلادي عشر. لكن مواجهة «السيتي» تشكل 
حتديا كبيرا لليدز الذي حصد نقطة التعادل 
علــى ارضه ذهابا (١-١) فــي اكتوبر املاضي، 
خصوصــا انه حقق انتصارا وحيدا على احد 
االندية الستة االوائل، بفوزه على ليستر سيتي 
في يناير املاضي. أما ليڤربول الذي فقد لقبه، 
فقد تنفس الصعداء بفوزين على ولڤرهامبتون 
وارســنال، وهو يستقبل استون فيال التاسع 
فــي مباراة قوية بعد فــوز االخير على فوالم 
٣-١، بينها ثنائية للمصــري الدولي محمود 

حسن «تريزيغيه».
ويحل تشلســي اخلامس على كريســتال 
بــاالس وتفتتح املرحلة اليــوم، حيث يلتقي 

فوالم مع وولڤرهامبتون.



خووش حچي يا ألطاف اهللا

مرشح مكسيكي يطلق حملته 
االنتخابية من داخل نعش 
لتسليط الضوء على ضحايا 

كورونا.

تقرير: «كورونا» فرصة جيدة 
للحكومات اخلليجية لتسريع 

اإلصالحات.

  رسالة سياسية بأداء 
مسرحي!

  رب ضارة نافعة.. وكل مشكلة 
ممكن نحولها فرصة!

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

  ٢٧Friday April 9, 2021 - Issue No.16139 من شعبان ١٤٤٢ املوافق ٩ أبريل ٢٠٢١ 

اجلمعة

واحد أبواللطف

 

أبعد من الكلمات
«أتمنى أن أغني على المسرح لعشر سنوات مقبلة»

املغني البريطاني توم جونز (٨٠ 
عاما) معبرا عن حبه للغناء، وأمنيته 
بأن يستمر ذلك ألطول فترة ممكنة.

«عانيت كثيرا من المقارنة»

هيلي، زوجة املغني الكندي جاسنت 
بيبر، متحدثة عن التأثيرات السلبية 
لوسائل التواصل على اجلميع السيما 

املشاهير.

«أتحداهم أن يقدموا أوراق طالقي»

بوشبيكا دي سيلفا، ملكة جمال 
املتزوجات في سريالنكا، بعد جتريدها 

من اللقب بدعوى أنها مطلقة.

«منعوني من دخول السفارة»

ســفير ميامنار في لندن، كياو 
زرار من، عن رفض موظفي السفارة 

السماح له بدخولها.

«رفضت عقود رعاية بـ ١٧ مليون دوالر»

الشاعرة األميركية أماندا غورمان 
التي ألقت قصيدة في حفل تنصيب 

الرئيس األميركي جو بايدن.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

منال عبداهللا ضويحي املطيري: زوجة ناشي عفراوي اخلالدي: 
٤١ عاما - ت: ٩٩٩٦١٢٢٢ - ٦٦٢٨٩٩٢٩ - ُشيعت.

منيرة سالم عايد الرشيدي: أرملة محمد خالد اجلاسر الراجحي: 
٨٠ عاما - ت: ٥٥٥٧٢٢٥٥ - ُشيعت.

عبدالعزيز راشد عبدالعزيز املذن: ٥٣ عاما - ت: ٩٩٨٩٧٧٢٨ - 
٦٩٠٠٦٠٠٧ - ٩٤٠٠٤٤٠١ - ٩٩٣٢٣٩٦٩ - ُشيع.

زياد حسني سلطان جنم: ٤٧ عاما: ٩٩٦٦٨٧٧٠ - ٩٩٦٣٤٩٦٩ 
- ٩٧٨٥٥١١٢ - ُشيع.

عبداخلضر أحمــد قنبر منصور: ٥٩ عامــا - ت: ٩٧٧٨٧٧١٠ - 
٩٦٩٧٨٧٧٨ - ُشيع.

عادل علي سعد اخلبيزي: ٦٧ عاما - ت: ٩٩٦٠١٣٨٩ - ُشيع.
إبراهيم مبارك إبراهيم السماعيل: ٦٠ عاما - ت: ٩٦٦٤٤٧٠٠ 

- ٩٩٥٥٥٦١٣ - ُشيع.
سوهج سراهيد محمد اجلبري: ٨٣ عاما - ت: ٩٩٦٣٣١٦١ - ُشيع.
نعيمه عيســى الصالح: زوجة سعود عبدالعزيز املطوع: ٨٦ 
عاما - ت: ٩٧٢٢٠٦٦٩ - ٩٩٦٠٣٢٠٠ - ٩٩٣٨٩٠٦١ - ُشيعت.

سلطان محمد ســلطان املزعل: ٧١ عاما - ت: ٩٩٢١٧٧٧٧ - 
٩٠٠٥٩٠٠٠ - ُشيع.
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بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

10آراء

طقس نهاية األسبوع.. جو حار وفرصة لألمطار
توقع خبــراء األرصاد أن 
تكون هناك فرصة لتســاقط 
أمطار متفرقة قد تكون رعدية 
أحيانا مع تأثر البالد اعتبارا 
من مساء أمس بامتداد منخفض 
جــوي تتكاثــر معــه الغيوم 
تدريجيــا مع ريــاح جنوبية 
شرقية مثيرة للغبار خاصة 
على املناطق املكشوفة. وقال 
اخلبير الفلكي عادل املرزوق 
فــي تصريح لـ«األنبــاء» إنه 
من املتوقــع أن تكون الرياح 
يومي اجلمعة والسبت معتدلة 
الســرعة بني (١٣و٢٠) كم/س 
مع ظهور بعض قطع الغيوم 
العالية، حيث يكون اجلو حارا 
بدرجات حرارة في النهار بني 
(٢٨ و٣٢) درجــة مئوية وفي 
الليــل بــني (٢٤ و٢٥) درجة، 
حتى تتحول الرياح يوم األحد 

املرزوق إنه ســوف يدخل في 
حالة تيارات احلمل السريعة 
االندفاع وغير الصاحلة للصيد 
وسوف تستمر تيارات احلمل 
في البحر حتى رابع يوم من 
الشــهر الفضيل. مــن جهته، 
توقع مراقب التنبؤات اجلوية 

فــي إدارة األرصــاد اجلويــة 
عبدالعزيز القراوي أن يكون 
اليــوم اجلمعة حارا  الطقس 
وغائما جزئيا خالل النهار، فيما 
يكون معتدل احلرارة وغائما 
جزئيا ليال مع فرصة ألمطار 
متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. 
وعن الطقس نهار غد السبت 
قال إنــه من املتوقع أن يكون 
غير مســتقر وحــارا ومغبرا 
وغائمــا جزئيــا مــع فرصــة 
ألمطار متفرقة قد تكون رعدية 
أحيانا. وذكر ان الطقس املتوقع 
مساء السبت ســيكون أيضا 
غير مســتقر ومغبرا وغائما 
جزئيا والرياح جنوبية شرقية 
تتحــول إلى شــمالية غربية 
معتدلة إلى نشــطة الســرعة 
مــع فرصة ألمطار متفرقة قد 

تكون رعدية أحيانا.

املرزوق لـ«األنباء»: احلرارة تنخفض األحد حتى ٣ رمضان

عبدالعزيز القراوي

املقبل ١١ اجلاري إلى شــمالية 
غربيــة معتدلة الســرعة بني 
(١٢ و١٧) كم/س تستمر حتى 
اليوم الثالث من شهر رمضان 
املبارك مــع انخفاض طفيف 
في درجــة احلــرارة في هذه 
الفترة. وعن حالة البحر قال 

«األنباء» 
تنشر دليل 

الدراما 
العربية  

في رمضان 
٢٠٢١

فنـون
اجلمعة ٩ ابريل ٢٠٢١
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«موسى»
mbcـ ١ mbc ـ dmc ـ احلياة ـ ON  ٭

يشــارك الفنان محمــد رمضان هذا 
املوســم من خــالل الدرامــا الصعيدية 
مبسلســل «موســى» مع الفنانة سمية 
اخلشاب ورياض اخلولي ومنذر رياحنة 
وأســماء جالل، العمل سيناريو وحوار 
ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سالمة، 
وتدور أحداثه في اخلمســينيات مرورا 
بالستينيات أثناء االحتالل البريطاني 

ملصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى 
والده منذ صغره، ويتحمل مســؤولية 
أشــقائه، وهو مــن محافظــات صعيد 
مصر، ويضطر لترك بلده والتنقل إلى 
القاهرة، ويعمل في تصدير واســتيراد 
بعض األشياء من غزة ملصر والعكس، 
ويعجب ببنت فرنسية، وتتوالى األحداث 

في إطار درامي.

«جنيب زاهي زركش»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc ـ mbc مصر

بعــد غيــاب عامــني، يعــود يحيى 
الفخراني من خالل «جنيب زاهي زركش»، 
ليعرض الدراما االجتماعية التي تتناول 

عالقة األب بأبنائه وعالقة األبناء باآلباء، 
املسلسل ســيناريو وحوار عبدالرحيم 

كمال ومن إخراج شادي الفخراني.

سوق احلرير ٢ 
٭  MBC١ - الفضائية السورية

من املسلســالت السورية التي حققت جناحا كبيرا 
في املوســم الرمضاني املاضي، يعود املسلسل بجزئه 
الثاني حتى نتعرف على طموحات بطل العمل بســام 
كوسا «التاجر عمران احلرايري» والى اين تصل تطلعاته 

وكيف تكون عالقته مع زوجاته.

«لعبة نيوتن»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة

dmc - منصة شاهد

تعــود الفنانة منى زكي إلى دراما رمضان مبشــاركة 
محمــد فراج من خالل مسلســل «لعبــة نيوتن»، وتدور 
أحداثه في إطار رومانســي اجتماعي حول زوجة تنشــأ 
بينها وبني زوجها العديد من اخلالفات، فتقرر إنهاء حياتها 
الزوجية والســفر للخارج وتتعرض للكثير من األزمات 

واملواقف الصعبة.

«حرب أهلية»
 dmc ـ احلياة ـ ON ـ cbc  ٭

 mbc مصر - منصة شاهد

النجمان يســرا وباسل خياط يقدمان مسلسل «حرب 
أهلية» كعمل اجتماعي، وتدخل يسرا خالله في صراعات مع 
«ضرتها» في إطار تشويقي، واملسلسل تأليف وسيناريو 

وحوار أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

«باب احلارة ١١»
٭  دبي

تتصاعد أحداث اجلزء اجلديد في التشويق واإلثارة، 
في زمن االحتالل الفرنسي لسورية عام ١٩٤٥، وهو عمل 
بيئي شــامي مبني على احلب والكراهية والعنف وحب 
التملك وسيطرة القوي على الضعيف ويعالج املسلسل 
قصصــا وحكايات شــعبية في احلواري الدمشــقية مبا 
فيها من عالقات اجتماعيــة وصراعات وحكايات بطولة 
مشوقة. املسلسل من بطولة: زهير عبدالكرمي ورضوان 
عقيلي وقاسم ملحو وأمية ملص وفاحت سلمان ومصطفى 
املصطفى وآخرين، ومــن تأليف مروان قاووق، وإخراج 

محمد زهير رجب.

«٢٠٢٠»
٭  MBC دراما ـ منصة «شاهد»

تروي قصة املسلسل حكاية عصابة مخدرات والصراعات 
التي حتدث بينها وبني نقيب في قوى األمن الداخلي والتي 
تقــوم بالتحري عــن رجل عصابة لديه ســوق للخضار 
يتعامــل فيــه مع النــاس لتغطية أعمالــه اخلارجة على 
القانون. املسلسل من بطولة: نادين نسيب جنيم وقصي 
خولي وكارمن لبس وفادي إبراهيم وحسني مقدم وروال 
بقسماتي وجنيد زين الدين وماريتا احلالني، ومبشاركة 
رندة كعدي وفؤاد شرف الدين وآخرين، كما يطل النجم 
رامي عيــاش كضيف على العمل، والعمل من كتابة بالل 

شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

«حارة القبة»
٭  art حكايات ـ سما دبي

املسلسل مكون من عدة أجزاء ضمن أحداث مشوقة مبنية 
بشكل درامي ممتع، وتدور أحداثه في فترة «السفربرلك» 
زمن االضطهاد العثماني لبالد الشام. املسلسل من بطولة: 
عباس النوري وسالفة معمار وخالد القيش ونادين حتسني 
بيك وفادي صبيح وشكران مرجتى وعبدالهادي الصباغ 
ونادين خــوري ومحمد حداقي وصبــاح جزائري ويامن 
احلجلي وإمــارات رزق وجرجس جبارة ووفاء موصللي 
ومحمد قنوع وغادة بشور وقاسم ملحو ورواد عليو وآخرين، 

العمل من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي.

«بروكار ٢»
mbc٭  السورية - ٤

يقدم املسلسل أحوال دمشق أواسط 
أربعينيات أثناء احلرب العاملية الثانية. 
املسلســل من بطولة: الهادي الصباغ 

وزهيــر رمضان ويــزن خليل وزينة 
بارافي، والعمل تأليف ســمير هزمي، 

وإخراج محمد زهير رجب.

«الكندوش»
٭  دبي ـ أبوظبي- روتانا دراما

يــدور املسلســل في إطــار البيئة 
الشــامية، ويركــز على إظهــار القيم 
النبيلــة التي كانت حتكــم املجتمع. 
املسلســل مــن بطولــة: أميــن زيدان 

وسالف فواخرجي وأمين رضا وسامية 
اجلزائري وصباح اجلزائري، العمل 
من تأليف حسام حتسني بيك، وإخراج 

سمير حسني.

«٣٥٠ جرام»
٭  أبوظبي ـ lbc  -  روتانا دراما

يثير املسلسل العديد من األسئلة عبر قصة شخص يزرع 
بداخله قلب شــخص آخر، فهل تتأثر شــخصيته؟ وكيف؟ 
وهل للقلب ذاكرة أم أنه مجرد مضخة للدم؟ وذلك من خالل 
شخصية «نوح» احملامي الذي تسند إليه العديد من القضايا 
الشــائكة التي يتناولها بأسلوبه اخلاص، ويتعرض لوعكة 
صحيــة يتم على إثرها زرع قلب شــخص آخر له، وترصد 
األحــداث بعد ذلك التحوالت التي تطرأ عليه. املسلســل من 
بطولة: عابد فهد وسلوم حداد وكارين رزق اهللا وخالد جنم 
وغريس قبيلي وستيفاني عطا اهللا ومصطفى سعد الدين، 

العمل من تأليف ناديا األحمر، وإخراج محمد لطفي.

«وكل ما نفترق»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc- روتانا دراما

للعــام التالي تقدم الفنانــة ريهام حجاج البطولة من خالل 
مسلســل «كل ما نفترق» ويشــاركها الفنان عمرو عبداجلليل، 
سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبداحلميد وإخراج كرمي العدل.

«النمر»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc ـ mbc مصر- روتانا دراما

يعود الفنان محمد إمام إلى جمهوره 
في مسلســل «النمر»، مبشاركة: نرمني 
الفقــي، محمــد رياض، أحمــد عبداهللا 
محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، 
عالء مرســي وعــدد آخر مــن الفنانني 
الشباب، العمل سيناريو وحوار محمد 

صالح العزب وإخراج شــيرين عادل، 
وتــدور أحداثه حول جتــارة وصناعة 
الذهب في الصاغــة، والصراعات التي 
يدخل فيها كبار جتار الصاغة طمعا من 
كل شخص فيهم بأن يظل األول واألكبر 
في السوق طوال الوقت وال ينافسه أحد.

«للموت»
mbc «٭  منصة «شاهد

مسلسل «للموت» تأليف نادين جابر 
واخراج فيليب اسمرو بطولة كل من ماغي 
بو غصن، وباسم مغنية، ودانييال رحمة، 
والنجمني السوريني محمد األحمد وخالد 

القيش. في هذا السياق، تضّمن اإلعالن 
أبطال العمل، إذ يطّل كل واحد منهم على 
مسلسل يجمع بني األكشن والرومانسية 

وهو من انتاج «إيغل فيلمز» 

«القاهرة  كابول»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc ـ mbc مصر

املسلســل بطولــة طــارق لطفي 
وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي 
وحنان مطاوع، ويتناول املسلسل ثالث 
قصص مثيرة حــول املؤامرات التي 
حتاك ضد املنطقة العربية، وخاصة 

مصــر في الفتــرة األخيرة، مســلطا 
الضوء على األعمــال اإلرهابية التي 
تقع في هذه املنطقة، العمل سيناريو 
وحــوار عبدالرحيم كمــال، وإخراج 

حسام علي.

فنـون
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«اللي مالوش كبير»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc ـ mbc مصر - روتانا دراما

تتعاون الفنانة ياسمني عبدالعزيز مع 
زوجها الفنان أحمد العوضي في مسلسل 
«اللي مالوش كبير»، وجتسد شخصية 
«غزل» الفتاة التي يتركها والدها وتعيش 

وحيدة وتتعــرض للعديد من املواقف 
التي تقلب حياتها رأســا على عقب ثم 
تقابل العوضي الذي مير بظروف صعبة 

ويقف بجانبها إلى أن يقع في حبها.

«هجمة مرتدة»
dmc ـ احلياة ـ ON ـ cbc  ٭

من جديد، يجتمع الفنان أحمد عز 
والفنانة هند صبري من خالل مسلسل 
«هجمة مرتدة»، ويجسد عز دور شاب 
يعمل في اخلــارج ويتعرض حملاولة 
جتنيد من اســتخبارات دولة أجنبية، 
لكنــه ينجح فــي التواصل مــع جهاز 

املخابرات املصري ليتم تدربيه على أعلى 
مســتوى على أيدي مسؤولي اجلهاز، 
ويجسد دورهما نضال الشافعي وهشام 
ســليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك 
األجهزة املعادية، واملسلسل سيناريو 
وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد عالء.

«االختيار ٢»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc ـ mbc مصر

يتناول املسلسل بطوالت الشرطة 
املصرية في تصديها لألعمال اإلرهابية 
والتي تتضمن قصة الشهيد البطل 
«الضابــط محمــد املبــروك» الــذي 
استشهد على يد العناصر التكفيرية 

عام ٢٠١٣ أثناء مروره بسيارته بشارع 
جناتي مبدينة نصر، والعمل سيناريو 
وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر 
ميمــي، وبطولة: كــرمي عبدالعزيز 

وأحمد مكي.

«كوفيد ـ ٢٥»
dmc ـ احلياة ـ ON ـ cbc  ٭

يقدم الفنان يوسف الشريف جلمهوره في رمضان مسلسل 
«كوڤيــد-٢٥»، وتدور أحداثه حول مكافحة الڤيروســات في 
املستقبل، والعمل سيناريو وحوار إجني عالء وإخراج أحمد 
بالل، وتدور قصته بشكل خيالي، وفيه جزء علمي وليس التنبؤ 
بتطور ڤيروس كورونا، واملسلسل يتضمن الكثير من النصائح 
االجتماعية، ويشــارك فــي بطولته: آينت عامــر، أحمد صالح 
حســني، إدوارد، إسالم جمال، أمير صالح الدين، عبدالرحيم 

حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، وصفاء الطوخي.

«صقار»
٭  روتانا دراما

املسلسل البدوي «صقار» تدور أحداثه في أجواء بدوية 
مليئة باإلثارة والتشويق، املسلسل بطولة: رشيد عساف، 
جوليت عوض، رشي ملحس، محمد املجالي، وقمر خلف.

«خيبة أمل»
٭  روتانا دراما

مسلســل «خيبة أمل»، تدور أحداثه في إطار بوليســي 
مشــوق، حيث يصل ضابط سوري كبير إلى لبنان إلبالغ 
الســلطات اللبنانيــة مبعلومات عن قيام شــركة متعددة 
اجلنسيات بتهريب اآلثار من سورية عبر لبنان، املسلسل من 
بطولة: كارلوس عازار، طالل ماردينى، أحمد كرارة وآخرين.

«على صفيح ساخن»
٭  روتانا دراما

«على صفيح ساخن» تدور أحداثه في إطار اجتماعي 
معاصر مشوق يتناول حياة عائالت سورية وما تتعرض 
له من مشكالت لم تعرفها من قبل، املسلسل بطولة: باسم 

ياخور، أمل بشوشة، سلوم حداد، وآخرين.

«حلم غزال»
٭  أبوظبي ـ MBC١ ـ منصة شاهد

 روتانا دراما ـ MBC مصر

تــدور أحداثه بــني املاضي واحلاضر واملســتقبل، في 
حي أو ســوق شعبي وذلك مبوازاة أحداث أخرى جتري 
فــي أماكن مختلفة كليا، يشــارك في البطولة كوكبة من 
النجوم منهم: غادة عبدالرازق وشــريف ســالمة وعمرو 
عبداجلليل وخالد كمال وأحمد خليل ومي ســليم ووفاء 
عامر وخالد محمود وأشــرف عبدالغفور، املسلســل من 

تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

«كله باحلب»
٭  روتانا دراما

مسلســل «كله باحلــب» تتناول أحداثه أن كل شــيء 
يســير مبفاهيم مختلفة بالنصــب وليس باحلب، حيث 
تقوم شــيماء أبوطالب، التي جتســد شخصيتها الفنانة 
زينة، ومعها آخرون، بالنصب على رجل أعمال في مجال 
العقارات، العمل من بطولة: زينة، أحمد السعدني، سامر 
املصري، مصطفى درويــش، صابرين، نور قدري، هالة 

فاخر، سلوى محمد على، وآخرين.

«الطاووس»
٭  روتانا دراما

تدور أحداث مسلسل «الطاووس» حول محامي تعويضات 
شهير يلقب باألسطورة، يتحرى خلف قضية تعدي مجموعة 
من الشباب من عائالت ذوى النفوذ على فتاة شابة من طبقة 
اجتماعية بســيطة. العمل من بطولة: سميحة ايوب، جمال 
سليمان، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، فرح الزاهد وآخرين.

قصر النيل
٭  MBC  دراما - منصة شاهد

كثيــر من األزمات واجهت مسلســل قصــر النيل أثناء 
تصويره، منها إصابة العديد من جنوم العمل بفيروس كورونا 
مثل صبري فواز واملنتج محمد محمود عبدالعزيز، وعلى 
الرغم من هذه الصعوبات اال ان املسلسل جاهز للدخول في 
سباق الدراما الرمضاني لهذا العام. تدور أحداث املسلسل 
فــي إطار درامي تشــويقي عن قصة ســيدة توفي زوجها 
فاضطرتهــا الظروف إلى الزواج بأخيه، ما يشــعل الكثير 
من اخلالفات بينها وبني الزوجة األولى تصل حتى القتل.

«ضل راجل»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc - روتانا دراما

يجتمــع الفنان ياســر جــالل مع 
الفنانــة نــور من جديد في مسلســل 
«ضل راجل»، الذي يناقش العديد من 
صراعات ومشكالت القضايا املجتمعية 

املختلفة، وأحداثه تدور بني األفراد في 
املناطق الشعبية، املسلسل سيناريو 
وحوار أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد 

صالح.

«بني السما واألرض»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc - روتانا دراما

املسلسل مأخوذ عن قصة لألديب 
العاملي جنيب محفوظ، وهو من بطولة 
هاني ســالمة وغــادة عادل ويســرا 
اللوزي ودرة وسوســن بدر وأحمد 
بدير، وضمن أحداثه يتعطل املصعد 
الكهربائي ألحــد العقارات بالقاهرة، 

وبداخلــه مجموعة من األشــخاص، 
الذيــن يتقابلــون ألول مــرة، وتقع 
بينهم مفارقات، حيث لكل شــخص 
قصــة وحكاية مختلفــة، وهو نفس 
قصة الفيلم السينمائي الذي قدم في 

اخلمسينيات.

«نسل األغراب»
٭  cbc ـ ON ـ احلياة ـ dmc ـ mbc مصر

دراما صعيدية يقوم ببطولتها أحمد 
السقا وأمير كرارة، حيث يجسد كرارة 
شخصية أحد رجال الصعيد يتزوج 
من امرأتني، ويدخل معهما في صراعات 

كثيرة، يخون صديقه ويتســبب في 
دخوله السجن ليقرر الهرب بحثا عن 
إثبات براءته، واملسلسل تأليف وإخراج 

محمد سامي.

 القاهرة ـ محمد صالح ـ خلود أبواملجد  -  دمشق ـ هدى العبود  - بيروت ـ بولني فاضل 

املسلسالت العربية في شهر رمضان املقبل قصص مختلفة وحكايات متنوعة ما بني 
التاريخي والكوميدي والدراما واألكشن.

«األنباء» رصدت أهم املسلسالت التي ستعرض على القنوات الفضائية باإلضافة إلى 
منصة «WATCHiT»، وتشمل اخلريطة مجموعة من أقوى األعمال الدرامية لنجوم مصر 
والوطن العربي. وتتنوع املسلسالت على هذه القنوات واملنصة الرقمية وتكون كالتالي:

دليل الدراما العربية  في رمضان ٢٠٢١
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عادل املرزوق

16أمنية
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