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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

24كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس

األعراس والسينما مؤّجلة إلى ما بعد عيد الفطر
ُحتدد بعد االنتقال إلى املرحلة اخلامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.. و مجلس الوزراء:   استمرار احلظر اجلزئي لنهاية رمضان  باملواعيد ذاتها احلالية

«غلف بيزنس»: ٥ كويتيني بني أقوى الشخصيات 
17العربية في قطاعات املال واألعمال

طارق سلطان بدر ناصر اخلرافي محمد العصيمي قتيبة يوسف الغامن محمد الشايع

إنشاء وتشغيل مستشفيات الضمان الصحي على أكمل وجه بالسرعة املمكنة٥ عوامل حتسم انتهاء احلظر.. وضوابط صالة عيد الفطر ستعلن الحقًا

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

٩ نواب بحثوا تأجيل استجواب الرئيس
رشيد الفعم

في ظل املتابعة البرملانية لألحداث 
السياسية، شهدت أروقة مكتب مجلس 
األمة أمس اجتماعا نيابيا في مكتب 
أحد النواب حضره ٩ نواب ميثلون 
أكثر من توجه طرح خالله عدة قضايا.
مصادر برملانية قالت لـ «األنباء» 

ان النواب الـــ ٩ تداولوا فيما بينهم 
قضية القرار السابق للمجلس بتأجيل 
استجواب سمو رئيس الوزراء حتى 
نهايــة دور االنعقاد املقبل وإمكانية 
إعادة التصويت على طلب التأجيل 
والنصوص الدســتورية والالئحية 
املتعلقة باملوضوع. وأضافت املصادر 
ان النواب ناقشوا أيضا آلية التعامل 

مــع األزمــة السياســية احلالية بني 
الســلطتني التشــريعية والتنفيذية 
والتوقعات التي ميكن ان تصل إليها 

األمور وآلية التعامل النيابي معها.
وأوضحــت املصــادر ان النــواب 
طرحوا الفرضيات والسيناريوهات 
احملتملة لألزمة، على أن يتم استكمال 

النقاش في اجتماع الحق.

11اجلامعة

أكادميية لـ «هواوي» في اجلامعة األمريكية 
الدولية نواة ملركز تدريب إقليمي

دفعتان ثالثة ورابعة من «أسترازينيكا» قريبًا
عبدالكرمي العبداهللا

علمت «األنباء» من مصادر صحية مطلعة 
أن الدفعة الثالثة من لقاح «أسترازينيكا» 
ستصل البالد نهاية أبريل وذلك لتغطية 
منــح اجلرعة الثانية ملتلقــي هذا اللقاح، 
والذين حصلــوا على اجلرعة األولى قبل 
٣ أشــهر، فضــال عن دفعــة رابعة متوقع 
وصولها منتصــف مايو. وبينت املصادر 
أنه ال توجد أي آثار جانبية غير متوقعة 
مع أي ممن تلقوا لقاحي «أســترازينيكا» 

و«فايزر» في الكويت حتى اآلن.
وذكرت املصادر أن وزارة الصحة أرسلت 
جلميع من تلقوا اجلرعة األولى، سواء من 
لقاح «فايزر» أو «أسترازينيكا» ممن أصيبوا 
بڤيروس كورونا رسائل استكمال التطعيم.

«كورونا» يصيب «جميع األعمار».. وبريطانيا 
جتري «جتربة التحدي» على املتعافني

عواصــم - وكاالت: حذرت ماريا 
فان كيرخوف عاملــة األوبئة الكبيرة 
في منظمــة الصحة العاملية أمس، من 
ان أحدث زيادة فــي حاالت اإلصابة 
بكوفيد-١٩ على مستوى العالم تشمل 

زيادات بني جميع الفئات العمرية.
وفي بريطانيا، بدأ علماء جتربة يتم 
خاللها تعريض أشخاص أصيبوا من قبل 
بكوفيد-١٩ لڤيروس كورونا مرة أخرى 

لفحص االستجابات املناعية ومعرفة ما 
إذا كان الناس سيصابون مرة أخرى. 
وأصبحت بريطانيــا في فبراير أول 
دولة في العالم متنح الضوء األخضر ملا 
يسمى بـ«جتارب التحدي» على البشر 
املتطوعون عمدا  والتي يتعرض فيها 
البحث في املرض  لتعزيز  لكوفيد-١٩ 

الناجم عن ڤيروس كورونا. 
التفاصيل ص ٢٠

رئيس اجلامعة األمريكية الدولية د.موســى محسن والرئيس التنفيذي لشركة 
هواوي في الكويت ريكو لينجنكان يتبادالن وثيقة االتفاقية     (ريليش كومار)

مرمي بندق 

أوضحت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
انــه حتى اآلن لم يتم اعتمــاد موعد للســماح بإقامة األعراس 
واملؤمترات واملناســبات وافتتاح دور السينما واملسرح، الفتة 
إلى ان اعتماده ســيتم بالتزامن مع قــرار االنتقال إلى املرحلة 

اخلامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وقالت املصادر: تسببت حتّورات جائحة كورونا في تأجيل 
االستمرار في تنفيذ خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية 

على مستوى العالم وليس فقط على نطاق إقليمي أو محلي.
هــذا، وأكدت مصادر رفيعة  لـ «األنباء» أن مجلس الوزراء 
في جلسته االعتيادية أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد استبعد تطبيق احلظر الكلي في العشر األواخر 
من رمضان، وقرر املجلس االستمرار في تطبيق احلظر اجلزئي 
حتى نهاية رمضان، من الســابعة مساء بعد غد اخلميس حتى 
اخلامسة من صباح اليوم التالي، على أن تتم مراجعة القرار بعد 
إعادة تقييم الوضع الوبائي.  وقالت إن قرار املجلس باالستمرار 
فــي تطبيق احلظر وربط مراجعة القرار بإعادة تقييم الوضع 
الوبائي ليس مرتبطا بصورة أساسية باالنتهاء من تطعيم ٧٥٪ 
من املواطنني واملقيمــني. وأوضحت أن الهدف من التمديد منع 
التجمعــات االجتماعية في الديوانيات واحملافظة على مســافة 
التباعد بني األشــخاص لتقليل أعــداد اإلصابات والوصول إلى 
املعدل اآلمن حفاظا على صحة اجلميع. وشددت املصادر على أن 
البت في انتهاء احلظر يخضع لثبات واستقرار كل من مقياس 
انتقال العدوى وأرقام اإلصابات لفترة كافية وانخفاض نسبة 
٣ عوامل أساسية أخرى هي: إشغال األسرة في العناية املركزة، 
وإشــغال األســرة في املستشــفيات، واملصابون من املسحات 
اليومية. وبينت أن متديد احلظر جاء بعد أن أحاط وزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصباح املجلس بالوضع الوبائي حيث تبني 
ارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات ونسبة إشغال العناية املركزة 
باملستشــفيات.  هذا، وذكرت مصادر خاصة لـ«األنباء» أن 
الفترة الزمنية وضوابط إقامة صالة عيد الفطر الســعيد 
سيعلنها مجلس الوزراء الحقا، داعيا الى إنشاء وتشغيل 
مستشــفيات الضمان الصحي على أكمل وجه بالســرعة 
املمكنــة ومبا ينعكس إيجابا علــى اخلدمات الصحية في 

التفاصيل ص٤البالد واملساهمة في تطويرها.
03بقية أخبار األولى على الصفحة

إمساكية رمضان
اإلفطاراإلمساك
١٧: ٤٤٠٦: ٠٣
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وزير اخلارجية تسلَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير اإلثيوبي
تســّلم وزيــر اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد نسخة من أوراق اعتماد 
ســفير جمهوريــة إثيوبيــا 
الفيدرالية الدميوقراطية لدى 
الكويت حسن تاجو ليجاس، 
وذلك خالل اللقاء الذي مت أمس 
بديوان عام وزارة اخلارجية.
الشــيخ د.أحمد  ومتنــى 
ناصر احملمد للسفير اجلديد 
التوفيــق فــي مهــام عملــه 
الوثيقة  الثنائية  وللعالقات 
التي جتمع البلدين الصديقني 

املزيد من التقدم واالزدهار.
وحضر اللقاء نائب وزير 
الســفير مجدي  اخلارجيــة 
الظفيــري ومســاعد وزيــر 
املراسم  اخلارجية لشــؤون 
العجــران  الســفير ضــاري 
ومســاعد وزيــر اخلارجية 

الدولة  اخلارجيــة ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
ناصــر  د.أحمــد  الشــيخ 
احملمد في ديوان عام وزارة 
اخلارجية ســفير جمهورية 
قبرص الصديقة شاراالمبوس 
وذلــك  حادجيســافاس، 
مبناســبة انتهاء فترة عمله 

وحضــر اللقــاء مســاعد 
وزيــر اخلارجيــة لشــؤون 
مكتب وزير اخلارجية السفير 
صالح اللوغاني ونائب مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
وزيــر اخلارجية املستشــار 
أحمد الشرمي وعدد من كبار 

مسؤولي وزارة اخلارجية.

سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشــاد الشــيخ د.أحمــد 
ناصــر احملمــد خــالل اللقاء 
الســفير وإسهاماته  بجهود 
التي قدمها فــي إطار تعزيز 
الثنائية  العالقــات  أواصــر 
الوثيقــة التي تربط البلدين 

والشعبني الصديقني.

استقبل السفير القبرصي مبناسبة انتهاء فترة عمله

وزير اخلارجية خالل استقباله السفير القبرصيالشيخ د.أحمد ناصر احملمد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير اإلثيوبي

لشؤون مكتب وزير اخلارجية 
اللوغانــي  الســفير صالــح 
ونائب مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب وزير اخلارجية 
واملستشار أحمد الشرمي وعدد 
مــن كبــار مســؤولي وزارة 

اخلارجية.
إلى ذلك، اســتقبل وزير 

الرشيدي: وصول أول دفعة بواقع ٩٠ ألف عداد في يوليو وبدء التركيب في محافظتي حولي والفروانية
التجربة األولى بتركيب ٥٠٠٠ عداد ذكي متت بنجاح وخرجنا منها بوضع إستراتيجية واضحة للتركيب

تركيب العدادات الذكية سيشمل جميع األنشطة وسيتم التركيز على «التجاري» و«االستثماري»

برامج نسائية تنظمها «ورتل» ضمن «امللتقى الرمضاني»

العتيبي: توريد ٢٠٠ ألف عداد ذكي في املرحلة األولى 
و٤٠٠ ألف في «الثانية» واستخدامها يقلص شكاوى الفواتير

قالت مســؤولة املشاريع 
النســائية بــإدارة «ورتــل»   
لشؤون القرآن الكرمي والُسنة 
النبوية التابعة جلمعية النجاة 
اخليريــة عبيــر الهجرس إن 
اإلدارة قامت بوضع خطة مميزة 
للبرامج  النسائية واحملاضرات 
التي تقيمها اإلدارة هذا العام 
وذلــك ضمن فعاليات امللتقى 
الرمضاني الثاني حتت شعار 
 ONLINE  القرآن) وتتــم (مع 
 .ZOOM  عبــر  منصــة زووم   
وأوضحــت الهجــرس أن من 
البرامج النسائية التي تقيمها 
اإلدارة للفئــة العمرية من ١٨ 
ســنة فما فوق «حلقات خير 

دارين العلي

اكد وزيــر الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة د.مشــعان 
العتيبــي إن العدادات الذكية 
املزمــع تركيبهــا فــي البالد 
خالل املرحلة احلالية واملقبلة 
ستسهم في إدارة الطاقة في 
الشــكاوى  البــالد وتقليص 
الكهرباء  املتعلقــة بفواتيــر 

واملاء وسرعة إصدارها.
العتيبــي خــالل  وقــال 
تشــغيل  مركــز  افتتاحــه 
العــدادات  وإدارة منظومــة 
الذكيــة فــي الــوزارة صباح 
أمس إن املشــروع يصب في 
إطــار خطة الوزارة ورؤيتها 
التحــول  املســتقبلية علــى 
التدريجي للشــبكة احلالية 
من شــبكة منطية إلى شبكة 
ذكية باستخدام التكنولوجيا 
احلديثــة ونظــم املعلومات 
واملســاهمة بشــكل كبير في 
حتسني كفاءة استخدام الطاقة.

ولفت إلى أن الوزارة تبنت 
مشروع العدادات الذكية والذي 
يهدف إلى تقدمي خدمات رقمية 
متميــزة للعمالء فــي مجال 
الفوترة ومراقبة االستهالك، 
العمل على حتسني موثوقية 
الشــبكة الكهربائية واملائية 
املتعلقة  وتقليص الشكاوى 
بفواتير الكهرباء واملاء وسرعة 
التكاليف  إصدارها وتقليــل 
املترتبة على قراءة ٧٠٠ ألف 
عداد شــهريا ومتكني مصادر 
الطاقــة املتجــددة وتســهيل 
ربطها مع املنظومة الكهربائية.
وأضاف أن الوزارة تهدف 
من خالل خطتها املوضوعة إلى 
استبدال كافة عدادات العمالء 
خالل الســنوات الـ ٣ املقبلة، 
حيث شرعت الوزارة في البدء 
بتوريد ٢٠٠ ألف عداد كمرحلة 
أولــى على أن يتم بدء تنفيذ 
املرحلة الثانية بعدد ٤٠٠ ألف 
عداد كهرباء و٢٠٠ ألف عداد 
مياه وحلني متام استبدال كافة 

عدادات العمالء.

علــى األوجــه بــني الســور، 
والتنبيه  على بعض مواضع 
الوقف واالبتداء ومعرفة آداب 
ختــم القرآن الكــرمي.  ومقرأة 
التالوة»  «عائشــة لتصحيح 
تقدمي الداعية عائشة الصفي 
ويشــترط  في هذه املقرأة أن 
تكــون الطالبــة حافظة ما ال 
يقــل عن ١٠ أجزاء،  وأن جتيد 
التجويد العملي بنسبة ٥٠٪ 
كحــد أدنــى.  وفيمــا يتعلــق 
النســائية  باحملاضــرات 
الهجرس:  الرمضانية أجابت 
النســائية  تقــام احملاضرات 
«يوما بعد يوم» اعتبارا من غرة 
الشهر الكرمي حتى قبيل  العشر 

واحد للعمل بشــكل تعاوني 
وتكاملي إلدارة هذا املشروع 
احليــوي الــذي يتضمن في 
مرحلتيه اســتبدال وتركيب 
وإدارة وتشــغيل ودعم ٦٠٠ 
ألف عــداد كهرباء ذكي و٢٠٠ 

ألف عداد مياه.
ولفت إلى أن فرق العمل قد 
أزيلت بينها احلدود اإلدارية 
التي قد تعيق أو تؤخر إجناز 
العمــل وتعمــل بشــكل دائم 

وإياك نستعني، رمضان  وحياة 
القلــوب، ورحلة إلى اجلنان، 
ن يجيب  املضطر  ومحاضرة أمَّ
إذا دعاه، والدعاء هو العبادة، 
ووصايــا  عظيمــة، ونحــن 
والقرآن ورمضان، ومحاضرة 
سالم هي حتى  مطلع الفجر، 
ومحاضرة مفتاح القوة.  وفي 
العشــر األواخر مــن رمضان 
الرمضانــي  نقيــم املعتكــف 
النسائي املنزلي حتت  عنوان 
«إن إبراهيم كان أمة» وتقدمه 
د.مرمي العويش من الســاعة 
الواحــدة  ظهرا حتــى الثانية 
ظهرا ملدة ثالثــة أيام اعتبارا 
من يوم ٢٠ رمضان اجلاري.

متت بنجاح ومت اخلروج منها 
بدروس مستفادة ساعدت في 
وضع اســتراتيجية واضحة 
املعالــم لتركيــب العــدادات 
القادمــة ووضــع آليات عمل 
وأدلة إرشادية محددة لتالفي 
الصعوبات التي واجهتنا في 
بداية فترة التطبيق التجريبي.
ولفــت إلى انــه مت اعتماد 
تركيــب الدفعــة األولــى فــي 
محافظتــي حولي والفروانية 
األنشــطة  أنــواع  ملختلــف 
واالســتثماري  احلكومــي 
والتجاري والصناعي وسيتم 
التجــاري  علــى  التركيــز 
واالستثماري ومبا يتوافق مع 
سياســة الوزارة فــي التهيئة 
لتشغيل العدادات مسبقة الدفع.

ولفــت إلى انه حاليا جار 
العمل على إجراء االستعدادات 
الالزمة والتهيئة الســتقبال 
الدفعــة األولــى من عــدادات 
املرحلة األولى املقرر توريدها 
في يوليــو ٢٠٢١ والتي تبلغ 
كميتها ٩٠ ألف عداد على أن 
تستكمل بقية الدفعات لنصل 
إلى توريد بقية ٢٠٠ ألف خالل 
ســنة والعمل على تســريع 
وتيــرة عمليات االســتبدال 
والتركيــب واملتابعــة وفــق 
منهجية تعتمد في جلها على 

العنصر الوطني.

األواخر من الشهر من الساعة 
٩ إلى ١٠ مساء، وحتاضر فيها 
١٠ داعيــات  فضليــات وهــن: 
العنــزي،  الداعيــة جميلــة 
والداعية فاطمة العبداجلادر، 
والداعية مها  الكندري، والداعية 
شــيخة املطــوع، والداعيــة 
منيــرة اخلــزمي، والداعيــة 
نــور الشــايع،  والداعية منى 
الكنــدري، والداعية أم كلثوم 
سعيد، والداعية شيماء شهوان، 

والداعية  شرارة املزيدي. 
وتابعت الهجرس: تتناول 
محاضرات النســاء مواضيع 
متعــددة مثــل: رمضــان في 
 عيــون احملبني، وإيــاك نعبد 

ومتناسق ومتوافق مع النظم 
مع بعضها البعض في إدارة 
املنظومة مســتخدمة أحدث 
التقنيات لتالفي أي معوقات 
وحــل املشــاكل والصيانــة 
 smart maintenance الذكيــة
واالستجابة ملتطلبات العمالء 
العدادات بشــكل  بخصوص 

سريع.
وحتدث عن التجربة األولى 
بتركيب ٥٠٠٠ عداد ذكي والتي 

ZOOM حتت شعار «مع القرآن» وتتم عبر منصة

وزير الكهرباء أشار خالل افتتاح مركز تشغيل العدادات الذكية إلى أنها ستسهم في حتسني كفاءة استخدام الطاقة

الوزير د. مشعان العتيبي مع عدد من قيادات وزارة الكهرباء

زاد» وهــي حلقــات جماعية 
للحفظ واملراجعة وتصحيح 
 تالوة لعدة سور مثل «سورة 
لقمان، ســورة فاطر، ســورة 
يــس،  ســورة ص»، وتقــوم 
على هذه احللقــات مجموعة 
من الشــيخات، وفيها تختار 
الطالبة سورة واحدة للحفظ، 
ويتم تقييمها واختبارها بعد 

 االنتهاء من الدورة. 
 وكذلك دورة «ختمة وأكثر» 
تقدمها الداعية سوزان العبسي 
خلتــم القــرآن  باإلضافة إلى 
التــالوة، ومعرفة  تصحيــح 
أسماء ومحاور السور  وأسباب 
نزول كل ســورة، والتدريب 

بدوره، قال الوكيل املساعد 
لقطــاع خدمــة العمالء أحمد 
الرشــيدي إن مركز تشــغيل 
العــدادات  وإدارة منظومــة 
الذكيــة يجمــع بــني أركانــه 
فرق العمــل الفرعية املمثلة 
إلدارات القطــاع ذات العالقة 
الذكية  العــدادات  مبشــروع 
وهي: إدارة املركز اآللي، إدارة 
خدمات العمالء، وإدارة متابعة 
العقود والصيانة حتت سقف 

مراحل املشروع

توزيع العدادات وفق احملافظات

اجلمعيات املوقعة على البيان

ســتصل أول دفعة من العدادات الذكية 
بواقع ٩٠ ألف عداد في يوليو املقبل ضمن 
املرحلة األولى للبدء بالتركيب في محافظتي 
الفروانية وحولي بسبب تنوع األنشطة فيها 
ما بني التجاري واالستثماري والسكن اخلاص 
واستكمال وصول الدفعات األخرى من املرحلة 
األولــى لتبلغ ٢٠٠ ألف عداد خالل ســنة، 

وسيتم إمتام جميع إجراءات املرحلة الثانية 
من املشــروع للتعاقد على توريد وتركيب 
وتشغيل ٤٠٠ ألف عداد كهرباء و٢٠٠ ألف 
عداد مياه الستكمال االستبدال في جميع 

محافظات البالد.
وسيبدأ استبدال العدادات في يوليو ٢٠٢١ 
وينتهي في يوليو ٢٠٢٤ أي بعد ٣ سنوات.

سيتم تقسيم املســح امليداني وتركيب 
العدادات الذكية في احملافظات على ٤ أقسام 

كالتالي:
٭ محافظة األحمدي ١٣٣٫٣٦٩ عدادا

٭ محافظة الفروانية ١٣٥٫٠٦٢ عدادا
٭ محافظة حولي ١٧٨٫٧٢٢ عدادا

٭ محافظــات العاصمة ومبــارك الكبير 
واجلهراء ١٥٢٫٨٤٧ عدادا

١ - اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية
٢ - رابطة االجتماعيني الكويتية

٣ - اجلمعية االقتصادية الكويتية
٤ - جمعية اخلريجني الكويتية

٥ - جمعية أعضاء هيئة التدريس
٦ - جمعية الشفافية الكويتية

٧ - اجلمعية الوطنية حلماية الطفل
٨ - اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني

٩ - الرابطة الوطنية لألمن األسري
١٠ - جمعية ريادة األعمال التنموية

١١ - اجلمعية الكويتية لإلعاقة السمعية
١٢ - اجلمعية الكويتية للتخطيط االستراتيجي

١٣ - جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية 
املجتمع

١٤ - اجلمعية الكويتية للعمل الوطني
١٥ - اجلمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة 

واملتوسطة
١٦ - اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم األداء 

البرملاني
١٧ - جمعية العالج الطبيعي الكويتية

١٨ - اجلمعية الكويتيــة لدعم املخترعني 
واالبتكار

١٩ - اجلمعية الكويتية ألمن املعلومات
٢٠ - اجلمعية الكويتية للخدمة االجتماعية.

األمير عّزى رئيس تركمانستان بوفاة والده

٢٠ جمعية نفع عام: ضرورة تعديل القوانني 
خللق املزيد من الفرص االقتصادية للمرأة

«القوى العاملة»: إيقاف تراخيص ٣ مكاتب 
عمالة منزلية وإحالة ٢٩٧ شكوى إلى القضاء

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية تعزية إلى الرئيس قربان 
قولــي بردي محمدوف رئيــس جمهورية 
تركمانســتان الصديقة عبر فيها ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفور له بــإذن اهللا تعالى والده، راجيا 

سموه له وألسرته جميل الصبر.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تعزية إلى الرئيس قربان 
قولــي بردي محمدوف رئيــس جمهورية 
تركمانستان الصديقة ضمنها سموه خالص 

تعازيه وصادق مواساته بوفاة والده.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

أصــدرت ٢٠ جمعيــة نفع عــام بيانا 
مشتركا طالبت فيه بالتمكني االقتصادي 
للمرأة في الكويت وحتقيق املساواة بني 
اجلنسني للمساهمة في املرونة االقتصادية 
وتعزيز النمو االقتصــادي، مبدية قلقها 
البالغ بتأخر تصنيف الكويت في التقرير 
األخير للمرأة وأنشطة األعمال والقانون 
الصادر عن البنك الدولي، وفيما يلي نص 

البيان:
كمنظمات مجتمع مدني كويتية، فإننا 
نشــعر بقلق بالغ بشأن تصنيف الكويت 
في التقرير األخير للمرأة وأنشطة األعمال 
والقانون الصادر عن البنك الدولي، حيث 
سجلت الكويت ٢٨٫٨ نقطة فقط من أصل 
١٠٠ نقطة، حيث إن (تقرير املرأة وأنشطة 
األعمال والقانون) يقيس مدى تأثير القوانني 
واللوائح على الفرص االقتصادية للمرأة في 
١٩٠ بلدا، وجاءت النتيجة اإلجمالية التي 
ســجلتها الكويت أقل بكثير من املستوى 
املتوســط لدول منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال افريقيا البالغ ٥١٫٥٦ نقطة، ولم 
يأت بعدها في ذيل القائمة ســوى دولتني 

فقط هما فلسطني واليمن.
وأضافت اجلمعيات في بيانها: إننا نؤمن 
بأهمية وضرورة القوانني بالنسبة للتمكني 
االقتصادي للمرأة، السيما وأن الدستور 
الكويتي، وحتديدا املــادة ٢٩ منه، تنص 
صراحة على أن املرأة والرجل متساويان 
أمام القانون في احلقوق والواجبات، لكن 
هذا ال يتم تطبيقه على أرض الواقع. كما أن 
هناك أحكاما متييزية في القوانني الكويتية 
عندما يتعلــق األمر بالتمكني االقتصادي 

للمرأة، مبا في ذلك قانون العمل وقوانني 
األحوال الشخصية.

وزاد البيان: يعتبر التمكني االقتصادي 
واملســاواة بني اجلنسني من االقتصادات 
الذكيــة، فاملســاواة بني اجلنســني تدعم 
وتســاهم في املرونة االقتصادية وتعزز 
النمــو االقتصــادي. وهذا مــا مت التأكيد 
عليه في الهدف اخلامس من خطة التنمية 
املســتدامة لعام ٢٠٣٠ والذي يشــير إلى 
ضرورة حتقيق املســاواة بني اجلنســني 
ومنح النساء والفتيات حقوقا متساوية، 
وتوفير فرصا للعيش بحرية دون متييز.
وتشير الدراسات إلى بقاء النساء في 
نفس الدور في أســواق العمل اإلجمالية 
العاملية، فبحلول عام ٢٠٢٥ وفقا لتقرير 
البنك الدولي ستقدر اخلسائر في الثروة 
جراء عدم املساواة في الدخل بني النساء 
والرجال في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا بقيمة ٣٫١ تريليونات دوالر.
لذا نحن كمجتمع مدني نطالب بالتمكني 
االقتصادي للمرأة، ونرى في عدم وجود 
احلماية واحلوافــز وفق األطر القانونية 
ســيكون له تأثير ســلبي على االقتصاد 
احمللي، وكذلك يؤدي إلى تهرب املرأة من 

العمل في القطاع اخلاص.
كمــا نطالــب أيضــا بتعديــل قانــون 
العمل والقوانني األخرى من أجل مواءمة 
التشريعات الكويتية مع املعايير الدولية 
واملؤشــرات العاملية للنــوع االجتماعي، 
ونطالب بإدخــال تعديالت على القوانني 
الفــرص  املزيــد مــن  الكويتيــة خللــق 

االقتصادية للمرأة.

بشرى شعبان

كشــفت الهيئة العامة للقوى العاملة، 
أن إدارة تنظيم اســتقدام العمالة املنزلية 
قامت بتنفيذ ٤ قرارات تســييل جزئي من 
الضمان لصالح املستفيدين، الفتة إلى أنها 
سجلت ٣٦٢ شكوى منذ بداية العام احلالي، 
منها ٧٠ شــكوى جواز ســفر مت تسليمها 
للعامل و١٩ شــكوى من صاحب عمل ضد 
مكتب استقدام، و١٦٧ شكوى من عامل ضد 

صاحب عمل.
وأشارت الهيئة في احصائية أصدرتها، 

إلــى إيقــاف ٣ تراخيص منــذ بداية العام 
احلالي، وإحالة ٢٩٧ شــكوى إلى القضاء، 
مبينــة أن إجمالــي عدد العمالــة املنزلية 
املسجلة في وزارة الداخلية يبلغ ٦٣٦٥٢٥ 

عاملة. 
وذكــرت أنه متت إحالــة ١٣ إعالنا غير 
قانوني إلى جهات االختصاص، ومت وضع 
إشــعار مخالفة (ملصقــات) لعدد ٣ على 
(املكاتب/ الشــركات) املخالفة، إلى جانب 
حتصيــل ١٤٨٣٥ دينــارا لصالح أصحاب 
األعمال من املواطنني باإلضافة إلى حتصيل 

٢٤٨٤ دينارا لصالح العمالة.

أبدت قلقها البالغ من تأخر تصنيف الكويت في تقرير البنك الدولي

إدارة تنظيم استقدام العمالة نّفذت ٤ قرارات تسييل ضمان مالي للمستفيدين

«زكاة الرميثية» تطرح مشاريع رمضانية 
متنوعة داخل الكويت وخارجها

أعلنــت زكاة الرميثية 
التابعــة جلمعيــة النجاة 
اخليريــة عن اســتقبالها 
لتـــــبرعات وخيــــــرات 
احملســنني، وذلك لتنفيذ 
مجموعــة متنوعــة مــن 
املشــاريع اخليرية داخل 
الكويــت وخارجها، وذلك 
حرصــا منها علــى تلبية 
رغبة املتبرعني في التصدق 
وإخراج زكاتهم في شــهر 

رمضان املبارك.
زكاة  مديــر  وقــال 

الرميثية سلمان عبيد: أول املشاريع التي 
نستقبل من خاللها تبرعات احملسنني هو 
مشروع زكاة املال، حيث نستقبل الزكاة 
ونصرفها في مصارفها الشرعية، ولدينا 
أيضا مشروع «أبشروا باخلير» الذي تنظمه 
النجاة اخليرية سنويا واخلاص مبلف سداد 
اإليجارات ونتطلع من خالله إلى مساعدة 

األسر املتعففة التي تعيش 
داخل الكويت، إلى جانب 
تقــدمي الدعم واملســاعدة 
املالية لألســرة املتضررة 
من جائحة كورونا داخل 

الكويت.
وحول املشــاريع التي 
تنفذ خــارج الكويت، بني 
العبيد أن منها إغاثة الشعب 
اليمني من خــالل توزيع 
السالل الغذائية على األسر 
احملتاجة، وعالج األطفال 
املصابني بســوء التغذية، 
وبناء منازل لألسر التي حتتاج إلى السكن. 
وأشــار العبيــد إلــى أن «زكاة الرميثية» 
لديها أيضا مشروع عمليات العيون الذي 
ينفذ في تشاد والنيجر وبنغالديش، ويتم 
من خالله إجــراء عمليات العيون وإنقاذ 
املرضى مــن العمى، وتبلغ قيمة العملية 

الواحدة ٤٠ دينارا.

سلمان عبيد



أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

غير مخصص للبيع

www.alanba .com .kw

اليوم
  ٠٠٠٠٠.Issue No - 2018 ,٠ ----- ,-----٠٠ ---- ١٤٣٩ املوافق ٠٠ ---- ٢٠١٩

00كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

لي
لي لي لي لي 

لي لي لي
لي

لي

00

ألول مرة في الكويت

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

الثالثاء
          ١٦١48.2021 - Issue No ,٢٠ ٨Tuesday April من رمضان ١٤٤٢ املوافق ٢٠ أبريل ٢٠٢١

  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

12إميــان
ثقافة االستهالك في رمضان.. 

منهج رباني يحقق التكافل املجتمعي

13مطبـخ

الشطي:  اإلسالم ال يحرم املسلم من الطيبات 
ولكن يعلمنا االقتصاد والتوسط في اإلنفاق واالستهالك

نوافذ رمضانية

شوربة  كرات الكفتة 
مع لسان العصفور

قشتلية

كفتة  الدجاج باملكسرات  
مع صوص الطماطم باألعشاب

«التشريعية» تقّر زيادة املعاشات التقاعدية
ً وافقت على ٤ اقتراحات األول لزيادتها ٧٠ ديناراً كل ثالث سنوات والثاني ٦٠ والثالث ٣٠ والرابع ٩٠ دينارا

«السوبر الكروي» يزلزل أوروبا
زكي عثمان

بني ليلة وضحاها اشتعلت 
الســاحة الكرويــة األوروبية، 
ويبدو أنها لن تنتهي إال بسقوط 
«ضحايا» سواء أندية أو مدربني 
أو العبــني أيضــا، وذلــك بعد 
إعالن ١٢ ناديــا أوروبيا كبيرا 
في الساعات األولى من صباح 
اإلثنني رســميا إطــالق بطولة 
دوري السوبر األوروبي، وهي 
مســابقة خاصة الهــدف منها 
منافســة دوري أبطال أوروبا، 
فيما يبدو أنه إعالن حرب على 
االحتاد األوروبــي لكرة القدم 
«ويفــا» الــذي تعهــد بــدوره 
مبعاقبة األندية من املشــاركة 
في بطوالته، وأيضا من متثيل 
العبي هذه األندية مع منتخبات 
بلدانهم، وهو األمر الذي وافق 
عليــه الحقــا الفيفــا وأيضــا 
االحتادات اإلجنليزي واإلسباني 
واإليطالــي وروابط الدوريات 

بدورها، أرســلت شــركة 
«اس ال كو» املمثلة لبطولة 
دوري الســوبر األوروبــي 
خطابني إلى جياني إنفانتينو 
رئيس االحتــاد الدولي لكرة 
القــدم (فيفــا) وألكســندر 
ســفيرين رئيــس االحتــاد 

أنديتها والعبيها من البطوالت 
األخرى.

وجاء في اخلطاب أن دوري 
السوبر حصل على تعهد ملزم 
مــن مؤسســة ماليــة بضمان 
متويل املســابقة وأنديتها في 

حدود ٤ مليارات يورو.
والزلــزال املــدوي الذي قد 
ينسف خارطة البطوالت القارية 
تقف وراءه اندية ميالن وإنتر 
ميالن ويوڤنتوس (إيطاليا)، 
أتلتيكو مدريــد وريال مدريد 
وبرشلونة (إسبانيا)، وأرسنال 
وليڤربــول وتشلســي ومــان 
سيتي ومان يونايتد وتوتنهام 
(إجنلترا)، فيما لم تعلن أندية 
أخرى من أملانيا وفرنسا موقفها 
حتى اآلن من املشاركة، بالتزامن 
مع انتقاد كبير وإدانة من غالبية 
املشــجعني واالحتادات في كل 
أنحاء القــارة األوروبية لتلك 

اخلطوة.
التفاصيل ص ٢٣

األوروبي (يويفا) يدعوانهما 
للتعــاون وتأمــني االنطالق 
السلس للبطولة بالتوافق مع 
القوانني املطبقة، وأيضا مع 
إبالغهما بقيام الشركة باتخاذ 
إجــراءات قانونية للتصدي 
للتهديدات بشــأن اســتبعاد 

١٢ ناديًا كبيرًا أطلقت «دوري السوبر».. و«ويفا» تعهد مبعاقبتها ومنع العبيها من متثيل منتخباتهم

في البلدان الثالثة لتكون بذلك 
حربا كرويــة مادية، كما أعلن 
أنه تبنى نظاما جديدا لدوري 
األبطال اعتبارا من ٢٠٢٤ قائما 
على تعديل مرحلة املجموعات 
في دوري األبطال بشكل كامل 
ورفع عدد األندية من ٣٢ الى ٣٦.

التفاصيل ص ٠٤

مسؤولون إيرانيون يتوقعون «اتفاقًا مؤقتًا»:
وقف التخصيب ٢٠٪ مقابل اإلفراج عن األموال

عواصــم ـ وكاالت: بلغــت املباحثات 
اجلاريــة حاليا فــي ڤيينــا والهادفة إلى 
إحياء االتفاق بشأن امللف النووي اإليراني، 
مراحــل متقدمــة قد تفضي الــى صياغة 

«اتفاق مؤقت». 
وفي حني قال ميخائيل أوليانوف، سفير 
روسيا إلى املنظمات الدولية في ڤيينا، إنه 
«بعد أسبوعني من النقاشات بشأن إعادة 
العمل بخطة العمل الشــاملة املشــتركة، 
ميكننــا أن نلحظ برضــا أن املفاوضات 
دخلت مرحلة الصياغة». بيد انه حذر من 
ان «احللول العملية التزال بعيدة، لكننا 
انتقلنا من الكلمات العامة الى االتفاق على 

خطوات محددة نحو الهدف».
من جهته، قال املتحدث باســم وزارة 
اخلارجية اإليرانية ســعيد خطيب زاده 
في مؤمتر صحافي أســبوعي في طهران 
«نحن على املسار الصحيح وأحرز بعض 
التقدم، لكن ذلك ال يعني أن محادثات ڤيينا 

وصلت إلى املرحلة األخيرة».
وكشف مسؤولون إيرانيون لـ «رويترز» 
أن احملادثات بالغة األهمية في ڤيينا قد تسفر 

عن اتفاق مؤقت إلتاحة املجال للديبلوماسية 
للعمل على تسوية دائمة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني آخر 
أنه إذا مت التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن 
اخلطــوات الفنية لرفع جميع العقوبات، 
فقد تعلق طهران تخصيب اليورانيوم إلى 
نسبة نقاء ٢٠٪ مقابل اإلفراج عن أموالها 

احملتجزة في دول أخرى.
وتقــول إيــران إن ٢٠ مليار دوالر من 
إيراداتهــا النفطية مجمــدة في دول مثل 
كوريا اجلنوبية والعراق والصني مبوجب 

نظام العقوبات األميركي منذ ٢٠١٨.
من جهته، قال املمثل األعلى للشؤون 
اخلارجيــة باالحتاد األوروبــي جوزيب 
بوريل، إنه يرى بعض التقدم في مباحثات 
اللجنة املشتركة لـ«خطة العمل الشاملة 

املشتركة».
وأكد أن «احملادثات انتقلت من القضايا 
العامــة إلى قضايــا أكثر تركيــزا ورفع 
العقوبــات وتنفيــذ ما يتعلــق باالتفاق 

النووي من كال اجلانبني».
التفاصيل ص ٢٠

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية البرملانية
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شايع الشايع: تسلم أرض «جنوب سعد العبداهللا» 
خالية من جميع املعوقات في أغسطس املقبل

الكشتي لـ «األنباء»: انتهاء أزمة البيض خالل أسبوعني

عادل الشنان

قال وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
وزير التطوير العمراني شايع الشايع، 
ان املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
قادرة حاليا على تخصيص أرض ملن 
تزوج في عام ٢٠٢٠ مبشــروع مدينة 
جنوب صباح األحمد الســكنية، وفي 
القريب العاجل سيشهد هذا املشروع 
توزيع ما يقارب ٧ آالف وحدة سكنية 

على املخطط.
وحول البدائل السكنية التي تقدمها 
املؤسســة قال الشايع: إن هناك إقباال 

كبيرا من قبل املواطنني على الســكن 
العمودي (الشقق)، حيث قمنا بطرح 
١٧٠ شــقة فــي مدينــة جابــر األحمد 
السكنية تقدم لها ٨٠٠ مواطن يرغبون 
فيهــا، وهذا دليل على الرغبة في هذا 

النوع من البدائل السكنية.
أما عن مشروع جنوب سعد العبداهللا 
فقــال: هذا املشــروع يشــهد حتديات 
كثيرة مثل اإلطارات التي تتراوح بني 
٣٠ و٤٠ مليــون إطار، وهناك مزرعة 
الدواجن ومصنع املعادن، ووجود ما 
يقارب ٤٥٠٠ نخلة تابعة للهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية، وقد شكلنا 

جلنة تعطي تقارير أســبوعية حول 
األعمال املنجزة في أرض املشــروع، 
إال أن وضــع كورونا يحتم العمل مبا 
يقارب ٣٠٪ فقط من إجمالي املوظفني، 
ما يجعل وتيرة العمل بطيئة، وقد مت 
االتفــاق مع صاحــب املزرعة على أن 
يسلمنا األرض خالية بعد إزالة كل ما 
يخصه في شــهر يونيو املقبل فضال 
عن وجود تعاون بني مختلف جهات 
الدولة إلزالة كل املعوقات بحلول شهر 
أغسطس املقبل وبعدها سنشرع في 

أمر التوزيع.

عاطف رمضان

قــال رئيــس احتــاد اجلمعيــات 
التعاونية فهد الكشتي في تصريح 
لـ «األنباء» إن االحتاد قام مبفاوضات 
مع شــركات ســعودية ليتم االتفاق 
خــالل األيــام املقبلة على اســتيراد 
كميــات كبيــرة مــن بيــض املائدة 
للجمعيات التعاونية من خالل االحتاد 
باألسعار التي حتددها وزارة التجارة 

والصناعة.
انــه خــالل  الكشــتي  وأضــاف 

األسبوعني املقبلني سيتم توفير منتج 
البيــض خاصة ان املزارع الكويتية 
تكون انتجت كميات تغطي األسواق 

احمللية.
وأشار إلى ان الشــحنات األولى 
ســتدخل الكويــت خالل األســابيع 
إلــى  ٤ مــن  الســتيراد  املقبلــة، 
٥ كونتينرات تقريبا في األســبوع 
الواحد، وان الكونتينر الواحد يحوي 
١٠٠٠ كرتون، وذلك حسب الكميات 
التي يسمح للمزرعة هناك بتصديرها.
الكشــتي ان االحتــاد  وأضــاف 

يتفاوض كذلك مع مزرعة أخرى في 
السعودية الستيراد البيض منها.

وكشــف الكشــتي عــن تفاوض 
االحتاد مع شركات أخرى في األردن 

وتركيا.
وبني ان االحتاد قام بتوزيع تعاميم 
على اجلمعيــات التعاونية تتضمن 
أسعار البيض، على ان يكون سعر 
كرتون البيض املستورد ما بني دينار 
و١٥٠ فلسا ودينار و٢٠٠ فلس حسب 

حجم البيض وجودته.

«السكنية» تلقت ٨٠٠ طلب على الشقق في «جابر األحمد» 

احتاد التعاونيات يتفاوض مع شركة سعودية الستيراد البيض ١١ جهة حكومية تعتزم التواجد 
بـ «خدمات صباح األحمد السكنية»

أحمد مغربي

قالــت وزارة املالية إنها قامــت مبخاطبة جميع اجلهات 
احلكومية الراغبة في إنشاء مقر لها ملجمع الوزارات املزمع 
إنشاؤه في منطقة صباح األحمد السكنية، وكان رد اجلهات 
احلكومية أن ١١ جهة ترغب في التواجد وجهتني ال ترغبان في 
التواجد اجلديد، و٨ جهات حكومية لم تقم بالرد على الرغم 
من إعادة مخاطبة الوزارة لتلك اجلهات. وذكرت وزارة املالية 
في مخاطبة رســمية حصلت «األنباء» على نسخة منها، أن 
مشــروع مجمع الوزارات في منطقة صباح األحمد السكنية 
قد حتول إلى مركز خدمة وليس مجمعا للوزارات حســبما 

جاء في قرار مجلس الوزراء.

التفاصيل ص ٠٨

التفاصيل ص ١٦

صالة عرض «إم جي موتور» اجلديدة في الكويت

«إم جي موتور» 
تفتتح صالة عرض جديدة 

ورائدة في الكويت 
19

الكابنت عيسى احلداد الشيخ نواف سعود الصباح

نواف الصباح: دمج «كوفبيك»
 مع «البترول العاملية» 

إلى «األعلى للبترول» 
قبل نهاية ٢٠٢١

عيسى احلداد: «الكويتية» 
تركز على ترشيد املصروفات 

وتشغيل وجهات جديدة 
لزيادة اإليرادات 1616

رشيد الفعم

أقرت جلنة الشــؤون التشريعية والقانونية البرملانية في 
اجتماع ســابق زيادة املعاشــات التقاعدية وفقــا لالقتراحات 
النيابية الواردة لها.  واستعرضت اللجنة االقتراحات التي تنص 
في مجملها على زيادة املعاشــات التقاعدية وتختلف في مبلغ 
الزيادة. ونص االقتراح األول على زيادة املعاشــات التقاعدية 
بواقع (٧٠) دينارا شهريا كل ثالث سنوات. أما االقتراح الثاني 
فقضى بزيادة املعاشــات التقاعدية بواقع (٦٠) دينارا شهريا 
كل ثالث ســنوات اعتبارا من ٢٠٢١/٦/١. ونص االقتراح الثالث 
على زيادة املعاشــات التقاعدية كل ســنة بواقــع (٣٠) دينارا 
شــهريا. وقضى االقتــراح الرابع بزيادة املعاشــات التقاعدية 
كل ثالث ســنوات بواقع (٩٠) دينارا شهريا. وورد في تقرير 
اللجنــة ان االقتراحــات جميعها تهدف الى حتســني األوضاع 
املاليــة للمتقاعدين فــي ظل ارتفاع تكاليف املعيشــة وزيادة 

نسبة التضخم في الدولة. وختم التقرير بالتالي: 
وبعد البحث والدراسة توصلت اللجنة الى ان االقتراحات 
بقوانني ال تشوبها شبهة مخالفة احكام الدستور، كما أن فكرة 
زيادة املعاشات التقاعدية تتوافق مع املادة (١١) من الدستور. 
أما مســألة املالءمة والكلفة املالية لالقتراحات بقوانني فتترك 

للجنة املختصة لبحثها مع اجلهات املعنية.
«وبعد املناقشــة وتبادل اآلراء انتهــت اللجنة الى املوافقة 
على االقتراحات األربعة بإجماع آراء احلاضرين من أعضائها». 

التفاصيل ص٧

05محليات

جيري فيرجوت      (زين عالم)

 DCI مدير عام شركة االستشارات الدولية 
العاملة في مجال الدفاع والتابعة للحكومة 

الفرنسية جيري فيرجوت لـ «األنباء»:

  ٢٥٠ ضابطًا كويتيًا من القوات البحرية والبرية 
تلقوا تدريبهم في فرنسا على مدار ٢٠ عامًا

  أجنزنا تدريب 
الطيارين الكويتيني 

على «الكاراكال» 
في فرنسا خالل 
نوفمبر املاضي 

وهم يتمتعون 
بكفاءة عالية 

«التربية»: لن يشارك في اختبارات 
وجلان كنترول الثاني عشر

 أي معلم أو إداري لم يتلّق التطعيم
عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربوية مطلعة لـ«األنبــاء»، أن الوزارة 
وحســب االتفاق مع «الصحة» ســتكون أولويــة التطعيم 
للعاملني في «التربية» من معلمني وإداريني، مشيرة إلى أن 
الوزارة تأمل من جميع عامليها أخذ اللقاح وعدم التردد في 
هذا اجلانب لضمان سالمة اجلميع. وبينت املصادر أن هناك 
مــا يقارب ١٢٠ ألف موظف وموظفة في «التربية» منهم ٧٠ 
ألف معلم ومعلمة املطلوب منهم التسجيل في موقع وزارة 
الصحة، متوقعة أن يتم االنتهاء من تطعيم جميع العاملني 

في اإلدارات املدرسية خالل األسبوعني املقبلني. 
 وأكدت «التربية» أنه لن يشارك أي معلم أو إداري في اختبارات 
وجلــان كنترول الثاني عشــر لــم يتلق التطعيم ضــد ڤيروس 

«كورونا»، وذلك بناء على توجيهات وزارة الصحة.
التفاصيل ص ٦

املباحثات في ڤيينا دخلت مرحلة متقدمة
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احلظر مستمر حتى نهاية رمضان.. ومراجعة القرار وفق الوضع الوبائي 
مجلس الوزراء حثَّ املواطنني واملقيمني كافة إلى عدم التهاون وحتّمل املسؤولية املجتمعية واملسارعة بأخذ اللقاح املضاد لڤيروس كورونا 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي بعد ظهر أمس في 
قصر الســيف برئاســة سمو 
الشــيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الوزراء وبعد االجتماع 
صرح وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 

مبا يلي:
أحاط سمو رئيس مجلس 
الوزراء املجلس علما في مستهل 
أعماله بفحوى االتصال الهاتفي 
الذي تلقاه من وزير خارجية 
روســيا االحتاديــة ســيرغي 
الڤروڤ والذي تناول العالقات 
الثنائيــة املتميزة بني البلدين 
الصديقني واملوضوعات األخرى 

ذات االهتمام املشترك.
ثم استمع مجلس الوزراء 
إلى شــرح قدمه وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح حول 
تطورات الوضع الوبائي جراء 
جائحــة (كوفيــد - ١٩) علــى 

علــى املستشــفيات وإشــغال 
العنايــة املركزة واجتياز هذه 

اجلائحة بإذن اهللا.
ثم تدارس مجلس الوزراء 
توصيــات اللجنــة الوزاريــة 
لطوارئ كورونا وقرر مجلس 

الوزراء اآلتي:
أوال:

١ - االســتمرار في تطبيق 
حظر التجول اجلزئي في البالد 
اعتبارا من مساء يوم اخلميس 
املوافــق ٢٠٢١/٤/٢٢ بــدءا من 
الساعة السابعة مساء وحتى 
الســاعة اخلامســة من صباح 
اليوم التالي، وذلك حتى نهاية 
شــهر رمضان املبارك وسوف 
تتــم مراجعــة هذا القــرار في 
حينه وبعد إعادة تقييم الوضع 

الوبائي في البالد.
٢ - تكليف اجلهات املعنية 

وشــركة مستشفيات الضمان 
الصحي بشأن التعاون املشترك 
لتشــغيل منظومــة شــركة 
مستشفيات الضمان الصحي 
على أكمل وجه وحتقيق الهدف 
املنشود من إنشائها بالسرعة 
املمكنة مبا ينعكس إيجابا على 
اخلدمــات الصحيــة في البالد 

واملساهمة في تطويرها.
ثــم بحث مجلــس الوزراء 
الشــؤون السياسية في ضوء 
التقاريــر املتعلقــة مبجمــل 
التطورات الراهنة في الساحة 
السياســية علــى الصعيدين 
العربي والدولي وبهذا الصدد 
عبر مجلس الوزراء عن إدانته 
واستنكاره الشديدين للهجوم 
الــذي اســتهدف مطــار أربيل 
الدولــي فــي إقليم كردســتان 
العراقي وكذلك حلادث التفجير 

- كل في مجال اختصاصه - 
بتنفيذ ما جاء بالقرار.

ومــن جانــب آخــر، أحيط 
مجلس الوزراء علما بتوصية 
جلنــة الشــؤون االقتصاديــة 
بشــأن التقريــر الثاني للجنة 
العليــا للطاقــة فــي الكويــت 
«اســتراتيجية الكويــت ألمن 
الطاقــة املســتدامة (الوثيقــة 
البيضــاء)» وقد أثنى املجلس 
علــى اجلهود املبذولة من قبل 
اجلهات املعنية في سبيل توفير 
طاقة نظيفة ومتجددة مبا يحقق 
أهداف التنمية املستدامة وفق 

رؤية الكويت ٢٠٣٥.
كما تدارس مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشــأن شركة 
مستشفيات الضمان الصحي 
وأحيــط علمــا باإلجــراءات 
التنسيقية بني وزارة الصحة 

اإلرهابــي الذي اســتهدف أحد 
األسواق الشعبية شرق بغداد 
والــذي أدى إلى مقتل وإصابة 
عدد مــن األبريــاء، معربا عن 
وقوف الكويت إلى جانب العراق 
الشــقيق وتأييــده فــي كل ما 
يتخذه من إجراءات للحفاظ على 
أمنه واستقراره، كما أكد على 
موقف الكويت املبدئي الثابت 
في رفض وإدانة اإلرهاب بكل 

أشكاله وصوره.
كمــا عبر مجلــس الوزراء 
عن عميق األلم حلادث انقالب 
قطار في محافظــة القليوبية 
العربيــة  بجمهوريــة مصــر 
الشقيقة يوم أمس والذي أسفر 
عن ســقوط عدد من الضحايا 
واملصابــني، معربا عن خالص 
التعــازي واملواســاة للرئيس 
عبدالفتــاح السيســي رئيس 
العربيــة  جمهوريــة مصــر 
الشــقيقة والشــعب املصري 
الشقيق وألسر الضحايا خاصة.

مبارك احلريص والشيخ د.أحمد ناصر احملمد والشيخ د.باسل الصباح سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس بحضور عبداهللا الرومي والشيخ حمد جابر العلي

املســتويني العاملــي واحمللي، 
حيث تبني من واقع اإلحصاءات 
ارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات 
ونسبة إشغال العناية املركزة 
شــرح  كمــا  باملستشــفيات 
الوقائية  التدابيــر  للمجلــس 
التــي تتخذهــا وزارة الصحة 
لتنفيذ خطة التطعيم في البالد 
حسب اآللية املعتمدة واملراحل 
والفئات املستهدفة واألولويات، 
موضحا أعداد من تلقى اللقاح 

من الكويتيني واملقيمني.
الوزراء  وقد حث مجلــس 
املواطنني واملقيمــني كافة إلى 
عدم التهاون وحتمل املسؤولية 
املجتمعيــة واملســارعة بأخذ 
للفيــروس  املضــاد  اللقــاح 
باعتبــاره الوســيلة الوحيدة 
الوفيــات  معــدالت  لتقليــل 
واإلصابات وتخفيف الضغط 

الكشتي لـ «األنباء»: نتفاوض مع شركات سعودية الستيراد البيض
عاطف رمضان

قال رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونيــة فهد الكشــتي إن 
مبفاوضــات  قــام  االحتــاد 
مع شــركات ســعودية ليتم 
االتفــاق خالل االيــام املقبلة 
على اســتيراد كميات كبيرة 
من بيض املائــدة للجمعيات 
التعاونية مــن خالل االحتاد 
باالسعار التي حتددها وزارة 

التجارة والصناعة.
فــي  الكشــتي  واضــاف 
تصريح لـ «األنباء» انه خالل 

االســبوعني املقبلــني ســيتم 
توفير منتج البيض خاصة ان 
املزارع الكويتية تكون انتجت 
كميات تغطي االسواق احمللية.
الى ان الشحنات  واشــار 
االولى ســوف تدخل الكويت 
خالل االسابيع املقبلة، الستيراد 
من ٤ الى ٥ كونتينرات تقريبا 
فــي االســبوع الواحــد، وان 
الكونتينر الواحد يحوي ١٠٠٠ 
كرتون وذلك حسب الكميات 
التــي يســمح للمزرعة هناك 
بتصديرها. وأضاف الكشتي 
ان االحتاد يتفاوض كذلك مع 

من الشركات املنتجة للبيض 
وانه لديه احلق في االستيراد 
املباشــر في حــال كان هناك 
شح او نقص في اي منتج أو 
سلعة خاصة السلع الرئيسية 
التعاونيــة  وان اجلمعيــات 
تقف بجانــب االحتاد لتوفير 
املنتجات في السوق احمللي.

وأشار الى انه عند وصول 
شحنات البيض سيتم توزيعها 
على اجلمعيات التعاونية في 

مختلف مناطق الكويت.
وقال: توصلنا الى عدد ال 
بأس به من الشركات املنتجة 

لبيض املائدة وسوف نتواصل 
مع شركات اخرى، كذلك هناك 
شــركات كويتيــة حصلــت 
على موافقــة وزارة التجارة 
والصناعة الستيراد البيض من 
اخلارج. وتوقع الكشتي خالل 
االيام املقبلة حل ازمة البيض 
وال يكون هناك نقص في هذا 

املنتج في السوق احمللي.
وزاد: االحتــاد لــن يقــف 
مكتوف االيــدي في حال كان 
هناك شــح في اي صنف من 
االصنــاف الغذائيــة خاصــة 

السلع الرئيسية.

مزرعة اخرى في الســعودية 
الستيراد البيض منها. وكشف 
الكشتي عن تفاوض االحتاد 
مع شركات أخرى في االردن 
وتركيــا. وبني ان االحتاد قام 
بتوزيع تعاميم على اجلمعيات 
التعاونيــة تتضمن أســعار 
البيض، على ان يكون ســعر 
كرتون البيض املســتورد ما 
بني دينار و١٥٠ فلسا ودينار 
و٢٠٠ فلــس حســب حجــم 
البيض وجودتــه. ولفت الى 
ان االحتاد ال يقبل الوســطاء 
لذلك قام باالســتيراد املباشر 

فهد الكشتي

رثاء

الفقد.. يا فرج!
y.abdul@alanba.com.kwبقلم: يوسف عبد الرحمن

هادم اللذات كاسر في مذاقه وجترع قدومه دون 
سابق إنذار!

يأتي فجأة ليأخذ األحباب واحدا تلو اآلخر..
من نحزن عليه نعرف أنه لن يعود مهما بكينا..

باألمس القريب غيّب املوت ابني الغالي فرج ناصر.. 
وال راد لقضاء اهللا إال التسليم مبا تعلمنا أن نقوله في 

مثل هذه املواقف (إنا هللا وإنا إليه راجعون).
اهللا يعني الزوجة املكلومة واألبناء املفجوعني واإلخوة 
واألخوات وأهله ومحبيه وزمالءه في احلياة واجلريدة.
فرج إنســان عجيب بسيط ليس في قلبه غلظة، 
ورغم عظم املســؤولية التي كان يتحملها فتراه هنا 
وهناك ينشر البسمة، وإذا (توحد) بكى كالطفل وكثيرا 

ما ُظلم!
أيها املغادر دون وداع كعادتك وطلتك الســريعة 

اسمح لنا إن قصرنا معك 
وإن كنا نحاول دائما أن 
نسترضيك، وتأخذ ما 
الطيب  أيهــا  بخاطرك 

احلبيب!
كل الكلمات واحلروف 
تتبعثــر هنا وهناك على 
الرمضاني) وما  (فراقك 
أصعب العزاء فيمن حتب 

وتقدر!
ما أخافه هو زرعك الذي 
لم يستقم عوده وبحاجة 

الى رعاية واحتضان!
أيها الراحل الذي أوجعنا رحيله في غفلة من الزمن 

حنانيك بنا في هذا الزمن الكوروني!
أمانتك اليوم في منتصف الطريق، وما أحوجهم لك 
أيها الغالي، لكن اهللا خالقنا وخالقهم لن يضيعهم أبدا!
وهكذا عزيز رحل يعجز عزائي أن يصله، ورمبا 
تالمس كلماتنا قلوبا ومشاعر اختصته بالدعاء وفي 

ساعة قبول حتى نطمئن على األيتام اليوم.
رحمك اهللا يا فرج.. فكم هما فرجت عن عباد اهللا، 
وكم ُظلمت في هذه احلياة، وال أتذكر وال أحب أن أتذكر 
سوى ابتسامتك الصافية يا صاحب القلب األبيض.

يا رب.. يا رب.. يا رب وسع مدخله وأكرم نزله 
واجعل قبره روضــة من رياض اجلنة ومنزلته في 

الفردوس األعلى من اجلنة في جنات عدن.
أسأل اهللا العلي القدير أن يلهم ذويه وأهله وصحبه 
الصبر والســلوان، وأن يرحمه ويغفر له ويسكنه 

فسيح جناته.. إنها العبرة ملن يتعظ يا فرج!
فهل اتعظنا؟

يا فرج.. ستظل دوما في ذاكرتنا باخلير نالحق 
روحك الطاهرة بالدعاء الصادق حبا فيك ووفاء لك.. 
فوداعا يا زميلي املغادر في رمضان إلى احلياة الباقية 

يا فرج.. وتسقط دمعة!

املغفور له بإذن اهللا الزميل فرج ناصر 

اإلحصاءات بينت ارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات ونسبة إشغال العناية املركزة باملستشفيات

رئيس الوزراء بحث هاتفيًا 
مع وزير اخلارجية الروسي 

سبل تطوير العالقات الثنائية
عواصــم - كونا: تلقى ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد اتصاال 
هاتفيا أمــس االثنني من وزير اخلارجية 
بجمهورية روســيا االحتاديــة الصديقة 
ســيرغي الڤــروڤ، حيث متت اإلشــادة 
بالعالقات املتينــة والوطيدة التي جتمع 
بني البلدين الصديقني والتطلع املشترك 
لتعزيزها في كافة املجاالت وعلى مختلف 

األصعدة.
وقالت وزارة اخلارجية الروســية في 
بيــان ان اجلانبــني بحثا خــالل االتصال 
الهاتفــي العالقات الثنائية بــني البلدين 
وســبل تطويرها، وأكدا الرغبة املشتركة 
في تطوير العالقات بني روسيا ومجلس 
التعاون اخلليجي من خالل تنفيذ مشاريع 
مشــتركة ذات منفعة متبادلة وتســوية 

النزاعات اإلقليمية املختلفة.
وأضاف البيان ان اجلانبني ناقشا خالل 
االتصال بشكل تفصيلي املسائل املتعلقة 
مبواصلة تطوير عالقات الصداقة التقليدية 
الكويتية - الروســية مبا في ذلك تعزيز 
التعــاون الثنائي في املجــاالت التجارية 
واالقتصادية واالستثمارية بني البلدين.

ووفق البيان أكد اجلانبان كذلك أهمية 
احلفاظ على الديناميكية احلالية لتطوير 
العالقات التجارية واستئناف التبادل في 
املجال الثقافي واالنساني ارتباطا مع حتسن 

الظروف الصحية والوبائية.

«اإلغاثة اإلنسانية» توزع «إفطار صائم» بالتعاون مع أمانة «األوقاف»
ليلى الشافعي

تواصــل جمعيــة اإلغاثة 
اإلنســانية توزيــع وجبــات 
إفطار الصائم على احملتاجني 
واملتعففــني بالتعــاون مــع 
األمانــة العامــة لألوقاف في 
مواقــع مختلفة ضمــن إطار 
حملــة «شــركاء باخليــر» 
احلافل باألنشطة والفعاليات 
االجتماعية، كجزء من التزامها 
بدورهــا فــي املجتمــع وذلك 
من منطلق حتقيــق التكافل 
االجتماعي بني مختلف شرائح 
املجتمع واملؤسسات الكبرى 

في الكويت.
وتســتمر حملــة إفطــار 
الصائــم طيلــة أيام الشــهر 
الفضيل بجهود فريق «اإلغاثة 
اإلنســانية» التطوعــي الذي 
يقوم بتوزيع نحو ١٣٠٠ وجبة 
إفطار صائم يوميا حتى نهاية 

شهر رمضان املبارك.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية، علي 
احلسينان ان اجلمعية تستعد 
لشهر رمضان بتنظيم مشروع 

ما نطمح لتحقيقه من خالل 
تلك الشراكات املجتمعية بني 
اجلهات واملؤسسات مبا يعود 
بالنفع على املشاريع اخليرية 

التي تقدمها اجلمعية.
وأكد احلسينان انه سيتم 
توزيع ٤٠ ما يقارب ألف وجبة 
صائم خالل هذا الشهر املبارك، 
مشــيرا الــى اننــا ملتزمون 
بتعليمات وتوجيهات وزارة 
االلتزام  الصحــة بضــرورة 

املشاريع اخليرية يعكف حاليا 
على تنفيذها، سواء في الداخل 

وفي اخلارج.
مــن جهتــه، قــال نائــب 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية، 
د.سلطان اخلنة، ان التعاون 
مــع األمانة العامــة لألوقاف 
في مشــروع توزيع وجبات 
إفطــار رمضــان يــدل علــى 
دور الشــركة في املسؤولية 
االجتماعيــة جتاه احملتاجني 

واملتعففني خالل هذا الشــهر 
الفضيــل، بغــرض تلبيــة 
احتياجــات األســر املتعففة 
وأصحاب العوز، وخلق حالة 
من التكامل بني أفراد املجتمع 
لسد حاجة احملتاجني، مؤكدا 
ان حملة «إفطار صائم» تأتي 
استكماال للمشاريع اخليرية 
التي تطلقها جمعية اإلغاثة 
اإلنسانية بالتعاون مع األمانة 

العامة لألوقاف مشكورة.

تطبيق القرارات واإلجراءات 
االحترازية املقررة من اجلهات 

الرسمية.
ولفت إلى ان الكويت بلد 
اإلنسانية حرصت كذلك على 
مساعدة إخواننا احملتاجني، 
حيث بحمد اهللا إقامة مشروع 
إفطار الصائم في ١٠ دول مبا 
يقارب ١٠٠ ألف وجبة إفطار 
صائم، مشــيرا الى ان مؤكدا 
ان اجلمعيــة لديها حملة من 

جانب من توزيع وجبات جمعية االغاثة  (محمد هاشم)علي احلسينان و بدر البشر لدى توزيع الوجبات

إفطار الصائم داخل الكويت 
بالتعاون مــع األمانة العامة 
لألوقاف ضمن حملة «شركاء 
باخليــر» احلافل باألنشــطة 
والفعاليات االجتماعية، مثمنا 
تلك الشــراكة مع االخوة في 
األمانة العامة لألوقاف والتي 
بحمــد اهللا حققــت جناحــا 
ملموسا منذ اليوم األول في 
توزيع وجبات اإلفطار على 
الصائمني في شهر اخلير، وهذا 

«بلد اخلير» توزع ٧١١ سلة غذائية على األسر املتعففة
أعلنــت جمعية بلد اخلير 
عن توزيع ٧١١ سلة رمضانية 
علــى األســر املتعففــة داخل 
الكويت بالتعاون مع األمانة 
العامة لألوقاف ضمن مصرف 
إفطار الصائم، وذلك في إطار 
جهود اجلمعية ملساندة جهود 

الدولة في جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، قال املدير 
العام في جمعيــة بلد اخلير 
عثمــان الثوينــي: اجلمعيــة 
حرصت هــذا العام من خالل 
مشــروع إفطار الصائم على 
توفير سلة رمضانية تتوافر 
فيهــا مجموعــة مــن املــواد 
التموينيــة كاألرز والدجــاج 
واملعكرونة واملعلبات وغيرها 
من املواد التي حتتاجها األسر 
للمساهمة في التخفيف عنهم 
من الضغوط املادية، حتقيقا 
لنشر قيم التكافل بني الناس 

من مســاعدة إخواننا للقيام 
بفريضــة الصيــام، وإعانــة 
املتضررين واألسر املتعففة، 
وســد حاجاتهــم عــن طريق 
تبرع احملســنني لهم. وأشاد 
بدور األمانة العامة لألوقاف في 
دعم بعض املبادرات اخليرية 
واإلنســانية التي تقــوم بها 

اجلمعية داخل الكويت، الفتا 
إلــى أن التعاون بني اجلهتني 
مثمر جدا في العديد منها، كما 
أن لدينا مشــاريع مستقبلية 
احتياجــات  مــع  تتماشــى 
املجتمع، وتغير الظروف، كما 
حدث في ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن األمانة العامة 
لألوقاف تقود شراكة ناجحة 
مع جمعيــة بلد اخلير والتي 
تقــوم بدور كبير فــي تنفيذ 
هذه املبــادرات اخليرية التي 
تعــود بالفائــدة علــى أهلنا 
فــي الكويــت ومنهــا مبادرة 
وغيرهــا  الصائــم  إفطــار 
مــن املشــروعات املوســمية 
إذ  والتنمويــة والتعليميــة، 
حترص اجلمعية على املساهمة 
الفاعلــة في تنميــة املجتمع 
وتلبية احتياجاته في مختلف 
املجاالت اخليرية والدعوية.

جانب من توزيع السالل الغذائية

وقولــه ژ: «من فطر صائما 
كان له مثل أجره، غير أنه ال 
ينقص من أجر الصائم شيئا».
وبــني الثويني انــه ومن 
خالل هــذا املشــروع وغيره 
مــن املشــروعات اخليريــة 
نعبر عن مشــاعرنا األخوية 
التــي حث عليهــا رب البرية 
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جامعة اخلليج نظمت مسابقة الرياضيات 
السنوية لطلبة الثانوية

كلية القانون الكويتية استعرضت 
«املعامالت اإللكترونية وجرائمها»

نظم قسم الرياضيات 
والعلــوم الطبيعيــة في 
جامعة اخلليــج للعلوم 
والتكنولوجيا مســابقة 
الســنوية  الرياضيــات 
الســابعة لطلبة املدارس 
الثانويــة، مبشــاركة ٦ 
مــدارس ثانوية شــملت 
األمريكيــة  املدرســة 
 ،(ASK) الكويــت  فــي 
واملدرسة الكندية ثنائية 
اللغة (CBS)، واملدرســة 
الكويت  البريطانية فــي 
(BSK)، ومدرســة أجيال 
 ،(ABS) اللغــة ثنائيــة 
ومدرسة الكويت الوطنية 

اإلجنليزية (KNES)، ومدرســة البيان 
.(BBS) ثنائية اللغة

وتكونت املســابقة التي استمرت لـ 
٣ ســاعات عبر برنامج «مايكروسوفت 
تيمــز»، من ٣ أجــزاء، حيث منحت كل 
مدرسة ٥ دقائق لتقدمي موضوع متعلق 
مبجــال الرياضيات من اختيارها، تلت 
ذلك جلسة قصيرة من األسئلة واألجوبة، 
بحيث يتم تقييــم العروض التقدميية 
مــن قبــل جلنــة حتكيم من قبل قســم 
الرياضيات فــي اجلامعة وذلك وفقا لـ 
٥ معايير تشمـــــل: اإلبــداع واملفاهيم 
الرياضيـــــة والعــرض والتواصــــل 
الرياضي، واإلجابة عن األسئلة وتنظيـــم 

العـــرض التقدميي.
كما عمل كل فريق مشارك على إكمال 
مجموعــة مــن ١٠ حتديات مســائل في 
الرياضيات. وأخيرا مت إجراء جولة فردية 
سريعة، حيث تنافس كل طالب لإلجابة 
على معظم األسئلة بشكل صحيح، وذلك 
عبر موقع «Kahoot»، الذي يعتبر منصة 
تعليمية قائمة على األلعاب وتستخدم 
اختبارات قصيرة متعددة اخليارات يتم 

الوصول إليها عبر متصفح الويب.

يــوم  بعــد  يومــا 
يتعاظــم االعتمــاد علــى 
املعامــالت اإللكترونيــة 
األفــراد  علــى مســتوى 
والشــركات واحلكومات، 
حيث باتت حتل تدريجيا 
محل املعامالت التقليدية 
بــدءا من دفــع قيمة هذه 
الســلعة أو تلك، وصوال 
إلى توقيع عقود مباليني 
علــى  ليــس  الدنانيــر 
املستوى احمللي فحسب 
وإمنا على نطــاق العالم 

بأسره متخطية احلدود واملسافات. ومن 
هذا املنطلق نظم (عن ُبعد) معهد الكويت 
 (KILTI) الدولي القانوني للتدريب األهلي
التابع لكليــة القانون الكويتية العاملية 
ضمن سلســلة برامجــه التدريبية لهذا 
املوســم البرنامــج التدريبي «املعامالت 
اإللكترونية وجرائمها» الذي قدمه د.طارق 
عالونة أستاذ القانون التجاري املساعد 
في كلية القانون الكويتية العاملية، حيث 
اســتعرض بعض القوانني واالتفاقيات 
املتعلقة بالتجارة اإللكترونية، ومن أبرزها 
قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن املعامالت 
اإللكترونية في الكويت، والقانون املدني 
الكويتي، وقانون األونسيترال النموذجي 
اخلاص بالتجــارة اإللكترونية، وأجرى 
مقارنة بني العقود اإللكترونية والعقود 
التقليدية واآلثار القانونية املترتبة على 
كل منهما، وقدم تعريفا لبعض املعامالت 
اإللكترونية التي تكثر التساؤالت حولها 
ومنهــا: التوقيــع اإللكترونــي، والدفع 
اإللكترونــي، واالســتخدام احلكومــي 
للمســتندات والتوقيعات اإللكترونية، 
والسجل أو املستند اإللكتروني وسواها.

وبعد تقدمي حملة عــن عناصر العقد 
سواء بصيغته التقليدية أو اإللكترونية 
ومــن أهمها أن يكون معبــرا عن اإلرادة 
احلرة لطرفيه، ويحظى باإليجاب والقبول، 

وبعد انتهاء جوالت املسابقة متكنت 
املدرسة األمريكية في الكويت من حتقيق 
املركز األول، تلتها املدرسة البريطانية 
في الكويت في املرتبة الثانية، ثم مدرسة 

البيان في املركز الثالث. 
وفي املســابقة الفرديــة حل الطالب 
مهيب إسكاروس من املدرسة البريطانية 
فــي املرتبة األولى، فيمــا جاءت حصة 
اخلرافــي وهنــد النصــف من مدرســة 
البيــان في املركزين الثاني والثالـــــث 

على التوالي.
من جانبه، أوضح مساعد عميد كلية 
اآلداب والعلــوم فــي جامعــة اخلليج، 
د.هارون أيديليك، أن اســتضافة قســم 
الرياضيات والعلوم ووحدة تأســيس 
الرياضيات مثل هذه الفعالية تأتي ألهمية 
تعزيز مهــارات الطلبة فــي هذا احلقل 
العلمي املهم، مبينا أن مسابقة هذا العام 
تعقد ألول مرة عبر التواصل االفتراضي 
من خالل برنامج «مايكروسوفت تيمز»، 
الفتا في الوقت عينه إلى حرص اجلامعة 
على تنظيم مثل هذه املسابقات التي تعود 
بالنفــع على الطلبة وحتفزهم لتطوير 

مهاراتهم.

وال يكون مخالفا للنظام 
العام، قال د.عالونة: إن ما 
مييز العقد اإللكتروني أنه 
يتم إبرامه دون حاجة إلى 
التواجــد املادي لألطراف 
في مكان واحد، حيث يتم 
تبادل اإليجــاب والقبول 
عبر شبكة اإلنترنت بني 
أشخاص متباعدين مكانيا، 
وفقا لشروط يتم االتفاق 
القانون  عليها وخاصــة 
الذي تسري أحكامه على 
االتفاق بــني طرفي العقد 
لالحتكام إليه في حال حصول أي خالف.
وبخصــوص قانــون األونســيترال 
النموذجي بشــأن التجارة اإللكترونية 
الصــادر عــام ١٩٩٦، ذكــر د.عالونة أنه 
مت تطويــره ليتماشــى مــع احتياجات 
التوسع في املعامالت اإللكترونية حيث 
مت إصدار قانون األونسيترال النموذجي 
بشــأن التوقيعــات اإللكترونيــة ســنة 
املتحــدة بشــأن  ٢٠٠١، واتفاقيــة األمم 
اســتخدام اخلطابــات اإللكترونيــة في 
العقــود الدوليــة ســنة ٢٠٠٤، وقانون 
األونسيترال النموذجي بشأن السجالت 
اإللكترونية القابلة للتحويل سنة ٢٠١٧، 
لتشكل مبجملها مرجعا أساسيا للتجارة 
واملعامالت والعقــود اإللكترونية ميكن 
اعتمادها كبديل للقوانني الوطنية، كما أن 
بعض الدول قد أخذت بها كقانون محلي 
حيث يهدف قانون األونسيترال النموذجي 
إلى تيسير استخدام الوسائل اإللكترونية 
في مزاولة التجارة وفقا لقواعد مقبولة 
دوليــا، وكذلــك األمر بالنســبة للعقود 
والسجالت اإللكترونية التي حتكمها مواد 
محددة جتعلها منتجة لآلثار القانونية 
ذاتها املترتبة على الوثائق واملستندات 
والتوقيعات التقليدية الكتابية من حيث 
إلزامها ألطراف العقد وقوتها في اإلثبات 

أو حجيتها القانونية.

خالل برنامج تدريبي «عن بُعد» نظمه معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب األهليأقيمت على برنامج «تيمز» مبشاركة ٦ مدارس مختلفة

من مسابقة Math compettion التي نظمتها جامعة اخلليج

«لوياك» ُتنظم حملة توعوية 
للحّث على التطعيم

متاشــيا مع خطــة وزارة 
الصحة التي تهدف إلى تسريع 
التطعيم  وتيرة تنفيذ عمليــة 
وانطالقــا مــن مســؤوليتها 
املجتمعيــة، أطلقت مؤسســة 
لوياك حملة توعوية في وسائل 
التواصل االجتماعي حلث الشباب 
على أخذ اللقاح املضاد لڤيروس 
«بالتطعيم  كورونا حتت شعار 
نعبر»، حيث مت تسليط الضوء 
على ضــرورة انتقاء املصادر 
املرتبطة  الصحيحة لألخبــار 
بعملية التطعيم واللقاحات، كما 

اســتضافت املؤسسة عددا من الدكاترة املختصني بعملية التطعيم 
ليتسنى لعامة الناس والشباب خاصة طرح األسئلة وأخذ املعلومات 

املوثوقة من املصادر الصحيحة.
من جانبها، قالت رشا الزلزلة - مدير قسم االتصاالت في لوياك-: 
هذه احلملة تأتي انطالقا من مســؤوليتنا جتــاه عوائلنا وأحبتنا 
ومجتمعنا، ويتحتم على كل فرد منا عدم االجنراف خلف الشائعات 
واملزاعم املصاحبة لتطعيم ڤيروس كورونا، بل علينا أخذ معلوماتنا 
مــن املصادر املوثوقة. وتابعت: التطعيم اليوم هو أفضل دفاع لنا 
في مواجهة هذه اجلائحة واخليار اآلمن للعودة إلى احلياة الطبيعية.

اجلدير بالذكر أن احلملة انطلقت يوم األحد املاضي واستمرت 
ملدة خمسة أيام تخللها مقابلتان مع د.محمد العبيدان أمني صندوق 
اجلمعية الطبية الكويتية واختصاصي أمراض األطفال، وكذلك د.محمد 
أبل طبيب مســجل أول أمراض ڤيروسية إكلينيكية باإلضافة الى 
إنتاج ونشــر ڤيديو توعوي عبر مواقع التواصل االجتماعي حول 
أهمية أخذ اللقاح وآخر حول «وباء املعلومات» والذي سلط الضوء 
على أن معركتنا اليوم ليست فقط مع مواجهة كورونا، بل مع وباء 
نشر املعلومات املغلوطة والشائعات، والذي بدوره يشكل عائقا أمام 

عودتنا إلى احلياة الطبيعية.

لقطة من الڤيديو التوعوي

د.طارق العالونة

مدير DCI جيري فيرجوت لـ «األنباء»: أجنزنا تدريب 
الطيارين الكويتيني على «الكاراكال» في فرنسا خالل 

نوفمبر املاضي وهم يتمتعون بكفاءة عالية

عّرف قراء «األنباء» بنفسك.
اســمي جيــري فيرجــوت 
ضابــط بحري متقاعد، أبلغ 
من العمــر ٥٨ عاما، خدمت 
في البحرية الفرنســية ملدة 
٣٠ عاما وتقاعدت منذ عامني 
تقريبا، وأعمــل اآلن كمدير 
عام شركة DCI لالستشارات 
الدوليــة فــي مجــال الدفاع 
والتابعة للحكومة الفرنسية.

كيف تصف العالقات 
الكويتية - الفرنسية بصفة 

عامة والتعاون العسكري بني 
البلدين بصفة خاصة؟

 - الفرنســية  العالقــات 
الكويتيــة عالقــات متميزة 
ورائــدة فــي مجملها، حيث 
بنيت على أسس صلبة من 
الصداقــة والثقة واالحترام 
املتبادل، كما أنها حتظى بدعم 
ورعاية القيادة السياسية في 
البلدين والذين يعملون بجد 
الستشراف آفاق جديدة لهذه 
العالقات تعود بالنفع على 
البلديــن الصديقني وترتقي 
بعالقتهما إلى مرتبة التعاون 

االستراتيجي.
أمــا فيمــا يخــص العالقات 
العسكرية والقوات املسلحة 
في البلديــن، فهناك تعاون 
مميز في مجــاالت التدريب 
وتبــادل اخلبــرات، ولعــل 
املوقف الفرنسي من العدوان 
الغاشــم الــذي تعرضت له 
الكويت عــام ١٩٩٠ واملتمثل 
في محنة الغزو يعكس مدى 
قوة وصالبة هذه العالقات، 
حيث ســاندت فرنسا احلق 
الكويتي وساهمت في حترير 

القوات املســلحة الفرنسية 
ومهاراتها للــدول الصديقة 

واحلليفة.
والشركة لها فروع في ٧ دول 
(اململكة العربية السعودية، 
اإلمــارات العربيــة املتحدة، 
الكويت، قطر، ســنغافورة 
وماليزيــا) وتتعامل مع ما 
يزيــد علــى ١٠٠ دولة حول 

العالم.
أما فيما يخص أهم ما مييز 
شركة DCI عن غيرها، فنجد 

فضال عن تقدمي كافة املساندة 
لشخصية للمتدربني.

وماذا عن أبرز مالمح التعاون 
مع القوات املسلحة الكويتية 
على صعيد القوات البحرية؟

لدينا تعاون مميز ورائد على 
صعيد التدريب، حيث دربنا 
جميع الغواصني في البحرية 
الكويتية على تطهير وإزالة 
األلغــام والتعامــل معها في 
الفترة بــني ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٤، 
فعلى مدار ٧ ســنوات دربنا 
جيال من الغواصني الكويتيني، 
بواقع ٢٠ متدربا سنويا، حيث 
بلغ إجمالي عدد املتدربني ١٤٠ 
غواصا، تلقوا تدريبهم على 
مرحلتني األولى في قاعدتنا 
اخلاصة في فرنسا والثانية 

في الكويت.

كم يبلغ عدد املتدربني 
اآلخرين الذين توليتم 

تدريبهم من القوات املسلحة 
الكويتية مبختلف أفرعها؟

للتعــاون  تاريــخ طويــل 
العسكري بني القوات املسلحة 
فــي البلدين منذ عــام ١٩٩١ 
وحتى اآلن، وقد ساهمنا في 
بناء مستقبل القوات املسلحة 
أفرعها  الكويتية مبختلــف 
الرئيسية، فعلى مدار الـ ٢٠ 
عاما املاضيــة قمنا بتدريب 
٢٥٠ ضابطا سواء من البحرية 
أو القــوات البرية الكويتية 
سواء في األكادميية البحرية 
الفرنسية أو أكادميية سان 
ســير والتي تعتبــر أفضل 
أكادميية فرنســية لتدريب 

القوات البرية.

أنها تعمل في جميع امليادين 
البريــة والبحرية واجلوية 
والتســليح والــدرك ولديها 
خبراء على أعلى مستوى من 
الفرنسية،  القوات املسلحة 
يتمتعون بخبرة ومهارة في 
التدريب  حتليل احتياجات 
والتأهيل، وتقدمي محاضرات 
اإلجنليزيــة  باللغتــني 
بواســطة  أو  والفرنســية 
مترجم وخدمات على الطلب 
تالئــم احتياجات املتدربني، 

ما أبرز املستجدات على 
صعيد صفقة طائرات 

الكاراكال؟
الكويت تعاقدت على شراء ٣٠ 
طائرة كاراكال واألمور تسير 
على الطريق الصحيح. وقد 
أنهــى الطيارون الكويتيون 
تدريباتهم على الطائرة في 
نوفمبــر من العــام املاضي 

ويتمتعون بكفاءة عالية.
وعلى صعيد صيانة املعدات 
لدينــا عــدد مــن اخلبــراء 
الفرنسيني الذي يقومون على 
صيانة الطائــرات الكاراكال 
التي تعاقــدت الكويت على 

شرائها من فرنسا.

ماذا عن اخلدمات 
االستشارية التي تقدمونها 

لوزارة الدفاع الكويتية؟
خــالل ما يقارب ١٠ ســنوات 
قدمنــا استشــارتني للقوات 
البحرية الكويتية ولكن حاليا 
ليس لدينا أي استشــارات، 
بصفة عامة نحن على استعداد 
أن نضــع كافــة خبراتنا في 
متنــاول اجلانــب الكويتــي 
ســواء على صعيد اخلدمات 
االستشــارية أو التدريب أو 

الصيانة اخلاصة باملعدات.

إلى أي مدى تأثرت أنشطتكم 
بجائحة كورونا؟

بالفعــل تأثــرت العديد من 
أنشــطتنا بســبب جائحــة 
كورونــا وخصوصا إغالق 
املطــارات وجتميــد إصدار 
التأشيرات مما أدى إلى توقف 
أنشطتنا التدريبية األكادميية 

أو العملياتية.

أشار إلى أن الشركة املتخصصة باالستشارات الدولية في مجال الدفاع والتابعة للحكومة الفرنسية لها أفرع في ٧ دول وتتعامل مع أكثر من ١٠٠ دولة أخرى حول العالم

مدير عام شركة االستشارات الدولية DCI جيري فيرجوت خالل اللقاء مع الزميل أسامة دياب  (زين عالم)

أراضيها من براثن الغزو.

ما أهم األهداف الرئيسية 
وراء تأسيس «DCI»؟ وماذا 

مييزها عن غيرها؟
 «DCI» مت تأســيس شــركة
لالستشارات الدولية في مجال 
الدفــاع والتابعــة للحكومة 
الفرنسية في عام ١٩٧٢ وهي 
شركة خدمات تعتبر احلكومة 
الفرنسية املساهم الرئيسي 
فيها، وتهدف إلى نقل معارف 

دربنا ١٤٠ غواصًا في البحرية الكويتية على تطهير وإزالة األلغام خالل الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٤
الكويـت فـي  «الـكاراكال»  لطائـرات  الصيانـة  بعمليـة  القيـام  يتولـون  فرنسـيون  خبـراء 

تأثرت العديد من أنشطتنا بسبب جائحة كورونا وخصوصا إغالق املطارات وجتميد إصدار التأشيرات
«DCI» تعمل على نقل خبرات ومهارات القوات املسلحة الفرنسية إلى الدول الصديقة واحلليفة

عامًا  ٢٠ مدار  على  فرنسا  في  تدريبهم  تلقوا  والبرية  البحرية  القوات  من  كويتيًا  ضابطًا   القـوات املسـلحة في البلدين يجمعهمـا تعاون مميز فـي مجاالت التدريب وتبـادل اخلبرات٢٥٠ 

كشف مدير عام شركة االستشارات الدولية DCI العاملة في مجال الدفاع والتابعة للحكومة الفرنسية جيري فيرجوت أن الكويت تسلمت عددا من الطائرات في إطار 
صفقة الكاراكال والتي يبلغ إجمالي عددها ٣٠ طائرة، الفتا إلى أن الطيارين الكويتيني أنهوا تدريباتهم على الكاراكال في نوفمبر املاضي وهم يتمتعون بكفاءة عالية، مشيرا 

إلى وجود عدد من اخلبراء الفرنسيني يقومون بصيانة طائرات الكاراكال في الكويت.
وأشار فيرجوت، في لقاء خاص لـ «األنباء»، إلى أن البلدين الصديقني يجمعهما تعاون مميز في مجاالت التدريب وتبادل اخلبرات، موضحا أن ٢٥٠ ضابطا سواء من البحرية 
أو القوات البرية الكويتية قد تلقوا تدريبهم في فرنسا على مدار الـ ٢٠ عاما املاضية، كاشفا عن أن جميع الغواصني في البحرية الكويتية تدربوا في فرنسا على تطهير وإزالة 

األلغام والتعامل معها خالل الفترة بني ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٤، فإلى التفاصيل:

أجرى اللقاء: أسامة دياب

تشابه كبير وإن اختلفت املهام
كشف املدير العام لشركة DCI لالستشارات 
الدولية في مجال الدفاع والتابعة للحكومة 
الفرنسية جيري فيرجوت أن هناك تشابها 
كبيرا، حتى وإن اختلفت املهام بني زيارتيه 
األولى والثانية إلى الكويت، حيث شــارك 

خالل األولى في التحرير الذي مهد الطريق 
لبناء الكويت احلديثــة، أما الزيارة الثانية 
فهي محاولة لتقدمي العون وضمان جاهزية 
القوات املســلحة الكويتية ملنع تكرار مثل 

هذه التحديدات والتهديدات.

التزام فرنسي

شاركت في حترير الكويت

٣٠ عامًا صنعت الفارق

شدد املدير العام لشــركة DCI لالستشارات 
الدولية في مجال الدفاع والتابعة للحكومة الفرنسية 
جيري فيرجوت على التزام فرنسا بأمن الكويت 
وسالمة أراضيها، مشيرا إلى أن بالده عبرت عن 
هذا االلتزام عام ١٩٩١ بوضوح بنصرة احلق الكويتي 
ومشاركتها في حرب حتريرها، موضحا أن هذا 

االلتزام لم يتغير.

أكد املدير العام لشركة DCI لالستشارات الدولية 
في مجال الدفاع والتابعة للحكومة الفرنسية جيري 
فيرجوت أن زيارتــه األولى للكويت كانت في يناير 
عام ١٩٩١، حيث شارك في حترير الكويت مع القوات 
البحرية الفرنســية، الفتا إلى أنه شارك ضمن قوة 
بحرية فرنســية متخصصة في تطهير األلغام ملدة 
٦ أشهر، موضحا ان حرب اخلليج كانت أول صراع 

عسكري حديث يشارك فيه.

قال املدير العام لشركة DCI لالستشارات الدولية 
في مجال الدفاع والتابعة للحكومة الفرنسية جيري 
فيرجــوت: ما زلت أتذكر مالمــح زيارتي األولى 
للكويت ومشاهد الدمار التي كانت حتيط مبدينة 
الكويت والظــالم الذي كان يخيم عليها حتى في 
وضح النهار بسبب آبار النفط املشتعلة، والشوارع 
كانت ممتلئة باملركبات املدمرة، معربا عن سعادته 
بالعودة للكويت منذ شــهور قليلة بعد ٣٠ عاما 
صنعت الفارق وغيــرت من وجهها وحولتها إلى 

مدينة عصرية متميزة.

مشاركة من الشباب في احلملة

ملشاهدة الڤيديو
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صندوق مرضى السرطان

بالتعاون  مع جريدة

صندوق مرضى السرطان
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 لمكافحة التدخين والسرطان

ينظم المسابقة التوعوية السنوية
لشهر رمضان المبارك

 1442 هـ / 2021 م

1- جتــمع گـوبـونـات اإلجـابــات الصحيـحــة وتوضــع يف مغلف يگتـب علــيــه املسابـقـة 
الرمضانية واسم املتسابق ورقم الهاتف وترسل إلى العنوان التالي:

القادسية - قطعة 1 - شارع 14 - منزل 2 - ت: 69076269/51014072 
أو: ص. ب: 26733 الصفاة 13128 دولة الگويت.
2- آخر موعد الستالم الگوبونات 2021/06/01م.

٣- صندوق مرضى السرطان هو املسؤول عن إعداد األسئلة ومضمونها وفرز الگوبونات 
وحتديد الفائزين عن طريق السحب وتسليم اجلوائز للفائزين.

االسم:
رقم الهاتف :

السؤال السابع:
ُأشهرت اجلمعية الكويتية ملگافحة التدخني والسرطان يف عام 1980 
بهدف مگافحة آفة التدخني وأمراض السرطان، وقد قامت اجلمعية 
بأمراض  توعوية  بإنشاء حملة  والسرطان  التدخني  الگويتية ملگافحة 

السرطان من أجل مگافحتها. 
ما االسم الرسمي لهذه احلملة؟ 

احلملة الوطنية للتوعية مبرض السرطان »گان«  
احلملة الشعبية ملگافحة السرطان يف دولة الگويت  

حملة التوعية من أمراض السرطان  

التسجيل الختبارات القدرات إلكترونيًا اخلميس
عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية أنه ســيتم استئناف 
التســجيل اإللكترونــي الختبــارات القدرات 
األكادميية لطلبة الصف الثاني عشــر اعتبارا 
من يوم اخلميس املقبل بداية من الساعة ١٢ ظهرا 
ويستمر حتى يوم اخلميس ٢٩  ابريل الساعة 

١٢ ظهــرا.  ولفتت الوزارة إلــى أن االختبارات 
ســتعقد في جامعة الكويت خــالل الفترة من 
(٨ إلــى ٢٢ مايــو) ومن (١٢ إلــى ٢٢ يونيو)، 
مشيرة إلى أن الطلبة الراغبني في التقدم لهذه 
االختبارات من الصف الثاني عشر أو ما يعادله 
وخريجي  الثانوية العامة ميكنهم التسجيل من 
  .portal.ku.edu.kw/placement  :خالل الصفحة

«الكويتية»: استكمال تطعيم الطيارين واملضيفني
تواصل شــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية استكمال عملية تطعيم كل 
أطقم القيــادة وأطقــم الضيافة ضد 
ڤيــروس كورونا املســتجد (كوفيد 
١٩) وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة 
(مركز الكويت للتطعيم)، حيث تسعى 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية جاهدة 
لتطعيم كامل الطواقم في أقرب فرصة 
ممكنة ليتسنى لهم القيام بعملهم على 

أكمل وجه في بيئة آمنة وصحية.
وفــي هــذا الصــدد، قــال مدير 
دائرة العالقات العامة واإلعالم في 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية فايز 
العنزي: «تستكمل اخلطوط اجلوية 
الكويتية بالتعاون مع وزارة الصحة 
مشكورين تطعيم كل أطقم القيادة 
وأطقم الضيافة ضد ڤيروس كورونا، 
حيث إن ذلك يعــد ضمن أولويات 
إدارة الشركة في احلفاظ على صحة 
وســالمة موظفيها وركابها الكرام، 
وحتى يكون الســفر آمنا وصحيا 
على منت طائرات اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة ســواء لطواقم الرحالت 
أو املســافرين األمر الذي تبذل فيه 
الشركة قصارى جهودها الستكمال 
تطعيم باقي الطواقم وتلقيهم اللقاح 
بأسرع وقت، حيث قامت «الكويتية» 
بالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع 

عبــر وســائل التواصــل االجتماعي 
ووســائل اإلعالم املختلفة لضرورة 
تلقي التطعيم ضد ڤيروس كورونا، 
األمــر الذي يــدل علــى أن اخلطوط 
اجلويــة الكويتية ال تألــو جهدا في 
احلرص على الصحة العامة لوطننا 
احلبيــب الكويــت. وتابــع العنزي: 
«اخلطــوط اجلويــة الكويتية تولي 
اهتمامــا كبيرا في اتباع اإلرشــادات 
واإلجراءات االحترازية التي أوصت 
بها السلطات الصحية في البالد من 

خالل التزام طواقم الرحالت بارتداء 
الكمامات والتباعد اجلسدي وتقليل 
االحتكاك مع املسافرين أثناء السفر 
وتوفيــر املعقمــات الطبيــة ووضع 
اإلرشادات الصحية للركاب في املطار 
والطائرات جتبنا لإلصابة بفيروس 
كورونا املستجد، كذلك تعمل الشركة 
علــى تعقيم الطائرات بشــكل دقيق 
وفوري بعد كل رحلة قادمة وتعقيم 
اآلليات والنقليات واحلافالت اخلاصة 

بنقل الركاب والعفش».

ليتسنى جلميع أفراد طواقمها القيام بعملهم على أكمل وجه في بيئة آمنة وصحية

صورة جماعية لعدد من أطقم «الكويتية» بعد التطعيم

خطة عمل تتضمن إرسال دفعتني من 
الطيارين واملضيفني خالل األسبوع 
وذلك على مدار شهر أبريل اجلاري».

وأشار العنزي إلى أن الشركة قامت 
األســبوعني املاضيني بإطالق حملة 
ضخمة لتدعم وتشجع على التطعيم، 
مبينــا أن احلملة القت استحســانا 
واسعا من قبل املغردين واملواطنني 
واملقيمــني كمــا جنحت فــي حتقيق 
أهدافها وهــي توصيل أكبر عدد من 
الرسائل التوعوية للمجتمع الكويتي 

١٥١٠ إصابات جديدة بـ «كورونا» وتسجيل ٨ حاالت وفاة
لوزارة الصحة  الرســمي  املتحدث  أعلن 
د.عبداهللا السند تسجيل ١٥١٠ إصابات جديدة 
بڤيروس كورونا املســتجد (كوفيد ـ ١٩) في 
الساعات الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى ٢٥٨٤٩٧ 
حالة، فيما سجلت ٨ حاالت وفاة ليصبح مجموع 

حاالت الوفاة املسجلة ١٤٥٦ حالة.
وأضاف د.السند لـ «كونا»، أنه مت تسجيل 
١٢٣١ حالة شفاء من اإلصابة بـ «كوفيدـ  ١٩» في 
الساعات الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 

عدد املتعافني في البالد إلى ٢٤١٦٩٦ حالة.
وأوضح أنه مت التأكد من متاثل تلك احلاالت 
للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية الالزمة 

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

اإلصابات بلغت ٩٣٫٥٠٪
وبني أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ ٢٥٤ حالة، ليصبح 
بذلك املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها 
باملرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

١٥٣٤٥ حالة.
وأفاد بأن عدد املسحات التي مت إجراؤها 
في الساعات الـ ٢٤ املاضية بلغ ٨٢٧٣ مسحة، 
الفحوصات ٢٢٢٨١٦٦ فحصا،  ليبلغ مجموع 
مشيرا إلى أن نسبة اإلصابات لعدد املسحات 

خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغت ١٨٫٢٥٪

«التربية»: لن يشارك أي معلم أو إداري لم يتلقَّ
 التطعيم في اختبارات وجلان كنترول الـ ١٢

عبدالعزيز الفضلي

بالتنســيق مــع وزارة 
الصحة، بــدأ العاملون في 
وزارة التربية تلقي اللقاح 
األول ضد ڤيروس «كورونا».
وكشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ«األنباء» أن الوزارة 
وحسب االتفاق مع «الصحة» 
ســتكون أولويــة التطعيم 
للعاملــني في «التربية» من 
معلمني وإداريني، مشيرة إلى 
أن الــوزارة تأمل من جميع 
عامليها أخــذ اللقاح وعدم 
التردد في هذا اجلانب لضمان 

سالمة اجلميع.
وبينت املصادر أن هناك 
ما يقــارب ١٢٠ ألف موظف 
وموظفة في «التربية» منهم 

٧٠ ألف معلم ومعلمة املطلوب منهم التسجيل 
فــي موقع وزارة الصحــة، متوقعة أن يتم 
االنتهاء من تطعيم جميع العاملني في اإلدارات 

املدرسية خالل األسبوعني املقبلني. 
وقــد أعلنــت وزارة التربية عن تطعيم 
جميع منتســبيها الذين ســجلوا في موقع 
وزارة الصحــة ســواء من أعضــاء الهيئة 
التعليميــة أو اإلدارية لتلقي لقاح «كوڤيد 
- ١٩» وفق ما أفادت به السلطات الصحية.

 وتدعو الوزارة جميع العاملني لديها الذين 
لم يتطعموا للتســجيل فــي موقع تطعيم 
لقاحات كوڤيد-١٩ حتى يتســنى للوزارة 
اختيار الطواقم املشاركة من املراقبني والهيئة 

اإلداريــة في جلان اختبارات الصف الثاني 
عشر.

 وتؤكد «التربية» على أنه لن يتم مشاركة 
أي معلــم أو إداري فــي اختبــارات وجلان 
كنترول الثاني عشر لم يتلق التطعيم ضد 
ڤيروس «كورونا»، وذلك بناء على توجيهات 

وزارة الصحة.
جتدر اإلشارة إلى أن السلطات الصحية 
قــد منحــت أولويــة التطعيم ضــد مرض 
كوڤيد-١٩ للطواقم التربوية واإلدارية في 
وزارة التربية بشــكل عام، مؤكدة حرصها 
علــى ضمان تطعيم الطواقم التربوية قبل 

موعد االختبارات بوقت كاف.

انتهاء التطعيم ضد «كورونا» باإلدارات املدرسية خالل أسبوعني

إقبال على تلقي التطعيم من املسجلني

في البداية، حتدث فراج الظفيري 
قائال: ان االقبال ضعيف على اسواق 
املباركية التي كانت مقصد الكويتيني 
وغيرهم من جميع اجلنسيات وكذلك 
زوار الكويت من العرب واخلليجيني 
وحتــى األجانب، ولكن اآلن بســبب 
«كورونا» واحلظر اختلفت العادات، 
فرمضان معروف بتجمعات االقارب 
اجلميلــة  واللمــات  واالصحــاب 
وخصوصا في املباركية، حيث كانت 
تشهد ازدحاما كبيرا، فاجلميع يأتي 
ليتبضع ويشتري جميع مستلزماته 
حتضيرا للشهر الفضيل وللعيد أيضا، 
اما اآلن فالوضع اختلف كثيرا بسبب 
«كورونا» واحلظر وتغيرت الكثير من 
األمور بسبب منع التجمعات واللقاءات 
العائلية وتبادل الزيارات، وهذه األمور 

كلها افتقدناها ونتمنى عودتها.
لقاء املتقاعدين

بدوره، قال خالد العنزي ان االجواء 
اختلفــت كثيرا في رمضان في العام 
الســابق وهذا العام بسبب كورونا، 
مشيرا إلى ان املباركية كانت مقصد 
الكويتيني في كل االيام وخصوصا في 
شهر رمضان املبارك وخالل االعياد، 
كما كان ملتقى للمتقاعدين يأتون للقاء 
بعضهم وتبادل االحاديث والذكريات 
وقضاء االوقات اجلميلة، ولكن اآلن 
بسبب اغالق املطاعم واملقاهي وفرض 
احلظر وتخفيــف التجمعات اختلف 
الوضع كثيرا عن السابق، ولكن احلظر 
من صالح اجلميــع حتى انتهاء هذه 

األزمة.
ال هدايا وال مناسبات

من جانبه، قال البائع اروان كومار: 
ان االقبال ضعيف جدا، ال يوجد زبائن 
فاجلميع متخوف من «كورونا» والوقت 
مع احلظــر اصبح قليال جدا فالفترة 
املســائية يبدأ احلظــر وفي الصباح 
االغلب في الدوامات واصبح الشراء 
«اونالين» اكثر، ألن الناس يخافون من 

التجمعات وأيضا لم يعودوا يشترون 
كما كانوا في السابق، وليست هناك 
هدايا ومناسبات وهذا أثر كثيرا على 

السوق.
ركود كبير

كذلك، حتدث حســني ابو عبداهللا 
وهــو صاحب محــل: ال يوجد زبائن 
بسبب احلظر، ففي السنوات السابقة 
ان لم يتم البيع صباحا يتم التعويض 
في الفترة املســائية، اما اآلن فالفترة 
املسائية مقتولة بسبب احلظر، ولهذا 
نرى أن االسواق يوجد فيها ركود كبير، 
وسوق املباركية كان في السابق يضج 
بالناس خصوصا في مثل هذه االيام، 

اما اآلن فاالسواق ميتة.
غياب القرقيعان

أما محمد صالح فقال انه في السنة 
السابقة وهذه السنة كان تأثير احلظر 
كبيرا على الناس،خصوصا في شهر 
رمضان املبارك، فاالطفال فقدوا فرحة 
القرقيعان ومــا فيه من متعة وعادة 
شعبية متوارثة عن اآلباء واألجداد، 
والعائالت فقدت التجمعات اجلميلة 
وأصبحت احلالة النفسية للناس سيئة 
ورمضان جميل في الليل وخصوصا 
في اسواق املباركية التراثية اجلميلة، 
وانا ارى ان احلظر يجب ان يتوقف، 
فاحلاالت تزداد على الرغم من احلظر 

والعدوى ممكن ان تنتقل من التجمعات 
الصباحيــة واالزدحام، وجميع دول 
العالم اوقفت احلظر، كما أن هناك إقباال 
كبيرا على التطعيم وارتفاعا بنسب 
الذين تلقوا اللقاح ضد كورونا، ولهذا 
يجب ان تعود احلياة إلى طبيعتها.

متعة التجمعات

وبســؤال حمد السويلم عن رأيه 
بتأثيــر «كورونــا» واحلظــر علــى 
العــادات الرمضانية قــال: لقد فقدنا 
متعة التجمعات اجلميلة سواء للعائلة 
وأيضا األصدقاء والزيارات واإلفطار 
اجلماعي لألهل، وأيضا اختفت الغبقات 
الرمضانية التي كانت تشكل ملتقى 
وفرصة للقاء الناس وتبادل التهاني 
والتبريكات بالشهر الفضيل، واحلظر 
قيــد العالم فال مقاهي وال مطاعم وال 
جتمعات فكانــت املباركية مثال قبل 

تضج بالناس وليس مثل اآلن.
واضاف السويلم انا مع ان يأخذ 
اجلميع اللقاح ويتــم ايقاف احلظر، 
واهللا يعيده على اجلميع بصحة وان 
متر ازمة «كورونا» على خير ويحفظ 

اجلميع من كل مكروه.
احلركة مشلولة 

بــدوره، قال عاطــف محروس إن 
االســواق راكدة جدا عن قبل بسبب 
احلظر ووضع الطيران وتوقف حركة 

السفر، فسابقا كانت اسواق املباركية 
مكتظة بالناس من الكويتيني واملقيمني 
وغيرهم من الزائرين من دول اخلليج 
وكانت مقصد اجلميع اما اآلن فال يوجد 

زبائن واحلركة مشلولة.
وقال اســماعيل كمــال: ان االزمة 
املوجودة بســبب احلظــر والبلد في 
ركود شبه تام، فالناس محجورة في 
املنازل وتوقفت االعمال جميعها، ومت 
اكثــار عدد العاطلني عن العمل يجب 
ان يكون خطة مدروسة بشكل افضل.

ال مناسبات وال زيارات

أمــا ام محمد فقالــت ان املباركية 
كانت افضل من االن، واحلركة اصبحت 
قليلة جدا واالعمال كانت جيدة والناس 
تتهافت من كل صوب الى املباركية، اما 
اآلن فالناس خائفة واحلركة محدودة 
اال للضرورة بسبب احلظر والظروف 
االستثنائية التي نعيشها حيث تغيرت 

الكثير من عادات الناس.
وكذلك اكد ابــو محمد ان الوضع 
اختلف اآلن بعد ازمة «كورونا» واصبح 
اخلــروج للضرورة فقــط وال يوجد 
ال مطاعــم وال مقاهي وقبل اجلائحة 
كانت املباركية تعج بالناس في الفترة 
املسائية وبشــكل اكثر واآلن بسبب 
احلظر اصبحت احلركة معدومة في 
املساء والتجمعات التي متيز رمضان 
غير موجودة فال مناسبات وال غبقات 

وال والئم إفطار وال حتى زيارات.
من جهته، قال جنيب سنان إن 
معظم عــادات النــاس الرمضانية 
اجلميلــة قــد افتقدناهــا كتبــادل 
الزيــارات بــني األهــل واجليــران 
والتواجد في األسواق بعد اإلفطار، 
وكما نالحظ أن سوق املباركية كان 
سوقا جميال جدا واآلن اصبح خاليا 
بسبب جائحة «كورونا» وافتقدنا 
التجمعات ورمبا اكتسبنا تواجدنا 
مع اهلنا على نطاق ضيق جدا، وانا 
مع احلظر والتباعد وان شــاء اهللا 

تعالى يزول هذا الوباء قريبا.

ملشاهدة الڤيديو

مواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعاتمواطنون لـ «األنباء»: نفتقد اللقاءات وجمعة العائلة بسبب «كورونا» واحلظر ومنع التجمعات

«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان«املباركية» فقدت بريقها في رمضان
لرمضان في الكويت طقوس مختلفة ال جتدها في 

الكويت رمضان فرصة إلحياء العادات والتقاليد 
التجانس بني أفراد املجتمع. كما ان سوق املباركية 

الشهر الفضيل، حيث اعتادت العائالت الكويتية أن تنشغل في األيام التي تسبق شهر الشهر الفضيل، حيث اعتادت العائالت الكويتية أن تنشغل في األيام التي تسبق شهر الشهر الفضيل، حيث اعتادت العائالت الكويتية 
رمضان بتجهيز احتياجاتها من زينة ومواد غذائية

ولكن هذا العام ورغم غياب األجواء الرمضانية املعتادة سابقا، بسبب ڤيروس «كورونا» ولكن هذا العام ورغم غياب األجواء الرمضانية املعتادة سابقا، بسبب ڤيروس «كورونا» ولكن هذا العام ورغم غياب األجواء الرمضانية املعتا
اال ان بعض الناس اعتبروا الذهاب الى املباركية 

طرقات وأزقة أقدم سوق شعبي عرفته منطقة اخلليج، 
رمضان وتغير عاداتهم، كانت جولة «األنباء» في املباركية، فإلى التفاصيل:

ندى أبو نصر

(زين عالم) حركة التسوق ضعيفة بسبب «كورونا» وآثارها خالل رمضان 

.. و«الوزارة» تفاعلت مع شكوى موظف األمن: 
لن نتوانى باتخاذ أي إجراء حلفظ حقوق العاملني

عبدالعزيز الفضلي

 تفاعال مع مقطع الڤيديو 
الذي انتشــر على وسائل 
التواصل االجتماعي ألحد 
العاملين في إحدى شركات 
االمن المتعاقدة مع وزارة 
التربيــة والــذي اشــتكى 
خاللــه مــن تأخــر رواتبه 
لعدة شــهور، أكدت وزارة 
التربية حرصها الشديد على 
حفظ حقوق العاملين فيها 
وكذلــك مــع مــن يعملون 

بالمؤسســات والشــركات المتعاقــدة مع 
الوزارة والتأكد من حصول جميع العاملين 
على حقوقهم المادية والمعنوية بما يضمن 
حسن سير العمل في جميع مدارس وادارات 

الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس 
االثنين ردا على مقطع الڤيديو «ان الوزارة 
ممثلة بالقطاع المالي قد انتهت من صرف 

كل المستحقات لكل شركات 
األمن والمراسلة المتعاقدة 
معها حتى نهاية شهر مارس 

الماضي».
 وأضاف البيان أن وزير 
التربية د. علي المضف وجه 
بمتابعــة هذا األمر لضمان 
حصول جميع العاملين في 
هذه الشركات على رواتبهم 
وفي مواعيدها وفقا للعقد 
المبــرم بين الوزارة وهذه 
ان  المؤسســات، موضحة 
الوزارة لن تتوانى في اتخاذ 
كل اإلجــراءات القانونية التي من شــأنها 

حفظ حقوق هؤالء العاملين.
 وبينــت الــوزارة انه ســيتم تطبيق 
الغرامات الملزمــة واالجراءات القانونية 
المنصوصــة بالعقود بحق االطراف التي 
تثبت انها قامت بهذا التأخير كون ان هذا 
األمر له تداعيات سلبية على العامل وأسرته 
ومحيطه وهو «أمر ال تقبل به الوزارة».

لقطة من مقطع الڤيديو

من ٢٢ إلى ٢٩ اجلاري لطلبة الـ ١٢ وما يعادله عبر صفحة اجلامعة

٢٥٤ حالة يتلقون العالج في العناية املركزة وشفاء ١٢٣١
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«التشريعية» وافقت على اقتراحات زيادة معاشات املتقاعدين
رشيد الفعم

وافقــت جلنــة الشــؤون 
التشــريعية والقانونيــة في 
اجتماع سابق على االقتراحات 
بقوانني في شأن تعديل الفقرة 
األولى من املادة التاســعة من 
القانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١ 
بتعديل بعض أحــكام قانون 
التأمينات االجتماعية وزيادة 

املعاشات التقاعدية.
وكان رئيــس املجلــس قد 
أحــال إلى اللجنة ٤ اقتراحات 
بقوانني في هذا الشــأن، حيث 
أعدت تقريرهــا الذي حصلت 

«األنبــاء» علــى نســخة منه 
وأحالته الى اللجنة املالية.

اللجنــة  واســتعرضت 
االقتراحات بقوانني وتبني لها 
أنها تنص في مجملها على زيادة 
املعاشات التقاعدية وتختلف في 
مبلغ الزيادة وبعض األحكام 

وذلك على النحو التالي:
ـ االقتــراح األول: قضــى 
بزيــادة املعاشــات التقاعدية 
بواقع (٧٠) دينارا شــهريا كل 

ثالث سنوات.
ـ االقتــراح الثانــي: قضى 
بزيــادة املعاشــات التقاعدية 
بواقــع (٦٠) دينــارا شــهريا 

بزيــادة املعاشــات التقاعدية 
كل ثالث سنوات بواقع (٩٠) 

دينارا شهريا.
وتهدف االقتراحات بقوانني 
ـ حســبما جــاء فــي مذكراتها 
الــى حتســني  ـ  االيضاحيــة 
املاليــة للمتقاعدين  االوضاع 
في ظل ارتفاع تكاليف املعيشة 
وزيــادة نســبة التضخم في 

الدولة.
وبعــد البحــث والدراســة 
ان  الــى  اللجنــة  توصلــت 
االقتراحات بقوانني ال تشوبها 
شبهة مخالفة احكام الدستور 
كما ان فكرة زيادة املعاشــات 

كل ثالث ســنوات اعتبارا من 
.٢٠٢١/٦/١

ـ االقتــراح الثالــث: قضى 
بزيــادة املعاشــات التقاعدية 
كل ســنة بواقــع (٣٠) دينارا 
شــهريا، كمــا نــص علــى أن 
تقدم احلكومــة ملجلس األمة 
تقريرا ســنويا بشأن تنفيذه 
القانون، والكلفة املالية نسبة 
إلى األرباح احملققة من املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
ومراجعتهــا مبــا يتناســب 
مــع حتقيــق الوفــرة املاليــة 

للمشتركني في التأمينات.
ـ االقتــراح الرابــع: قضى 

التقاعدية تتوافق مع املادة (١١) 
من الدستور والتي تنص على: 
«تكفل الدولة املعونة للمواطنني 
في حالة الشيخوخة أو املرض 
أو العجز عن العمل. كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونة االجتماعية والرعاية 
الصحية»، أما مسألة املالءمة 
املاليــة لالقتراحات  والكلفــة 
بقوانني فتترك للجنة املختصة 

لبحثها مع اجلهات املعنية.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء 
انتهت اللجنة الى املوافقة على 
االقتراحات االربعة بإجماع آراء 

احلاضرين من اعضائها.

ً «األنباء» تنشر تقرير اللجنة بعد إحالته إلى «املالية» البرملانية.. أقرت ٤ اقتراحات األول لزيادتها ٧٠ ديناراً كل ٣ سنوات والثاني ٦٠ والثالث ٣٠ والرابع ٩٠ دينارا

اقتراح مرزوق اخلليفة اقتراح سعود أبوصليباقتراح فرز الديحانياقتراح محمد احلويلة
اقتراح بقانون بتعديل الفقرة األولى من املادة ٩ من القانون 
رقم ٢٥ لســنة ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات 

االجتماعية وزيادة املعاشات التقاعدية
املادة األولى

يستبدل بنص الفقرة األولى من املادة ٩ من القانون رقم 
٢٥ لسنة ٢٠٠١ املشار إليه النص اآلتي:

«تزاد املعاشات التقاعدية كل ٣ سنوات اعتبارا من ٢٠٢١/٦/١، 
وذلك بواقع ٦٠ دينارا شهريا».

املادة الثانية

علــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القانون.

ونصت املذكرة اإليضاحيــة على ما يلي: في عام ٢٠٠١ 
أنشئ صندوق تأميني جديد لدى املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وهو صندوق زيادة املعاشات، وذلك لزيادة املعاشات 
التقاعدية كل ٣ سنوات بواقع ٢٠ دينارا شهريا آنذاك، ومن 
ثم علت لتصبح ٣٠ دينارا شــهريا، بالرغم من زيادة أعداد 
املتقاعدين خالل السنوات الـ٣ املاضية إال ان الوضع املالي 
للصندوق في ازدياد، حيث ارتفع رصيده مبقدار الثلث تقريبا 
وهو مؤشر مهم يدل على كفاية األموال في هذا الصندوق 
للوفاء بااللتزامــات احلالية املتمثلة بإضافة مبلغ ٣٠ دينارا 

ملعاشات املتقاعدين كل ٣ سنوات.
كما ان وفرته املالية تشير الى قابلية إجراء تعديل ملصلحة 
املتقاعدين بحيث تزاد معاشاتهم التقاعدية مبقدار معني دون 
أن يؤثر على وضعه احلالي، خاصة ان إيراد هذا الصندوق 
يعتمد بشكل كبير على االستقطاعات من املوظفني احلاليني 
وامللتحقني بسوق العمل مســتقبال وهم في ازدياد سنويا 

ولن يعاني من أي عجز.

بتعديل الفقرة األولى من املادة التاسعة من القانون رقم (٢٥) 
لســنة ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية 

وزيادة املعاشات التقاعدية.
بعد االطالع على الدستور، وعلى األمر األميري بالقانون رقم 
(٦١) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات االجتماعية والقوانني 
املعدلــة له.وعلى القانون رقم (٢٥) لســنة ٢٠٠١ بتعديل بعض 
أحكام قانون التأمينات االجتماعية وزيادة املعاشات التقاعدية 
والقوانني املعدلة له، وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه:
املادة األولى

يســتبدل بنص الفقرة األولى من املادة التاسعة من القانون 
رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١ املشار اليه النص اآلتي:

«تزاد املعاشات التقاعدية املســتحقة من تاريخ العمل بهذا 
القانون كل ثالث سنوات بواقع (٧٠) دينارا شهريا».

املادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والــوزراء ـ كل فيما يخصه ـ 
تنفيذ هذا القانون. ونصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي: رغم 
التعديالت التي سعت لتحسني املعاش التقاعدية وزيادته، اال انها 
لم تستطع مواكبة التصاعد املطرد في مستويات املعيشة وتكلفة 
اخلدمات وجنون األسعار مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية 
على املتقاعدين، حيث إن كثيــرا منهم يعتمد كليا على املعاش 
التقاعدي. وملا كانت الزيادة الســنوية للمتقاعدين التي تطبق 
كل ثالث ســنوات تعد بسيطة جدا، وال تواكب تكاليف املعيشة 
والتضخم السنوي في السلع واملنتجات واخلدمات بصفة عامة، 
أعد هذا االقتراح بقانون برفع قيمة الزيادة احلاصلة كل ثالث 
سنوات بواقع (٧٠) دينارا شهريا للمساهمة في حتسني الوضع 

املالي للمتقاعدين.

اقتراح بقانون بتعديل الفقرة األولى من املادة التاســعة 
من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون 

التأمينات االجتماعية وزيادة املعاشات التقاعدية
املادة األولى

يستبدل بنص الفقرة األولى من املادة التاسعة من القانون 
رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١ املشار إليه النص اآلتي:

«تزاد املعاشات التقاعدية كل سنة بواقع ٣٠ دينارا شهريا.
املادة الثانية

تقدم احلكومة ملجلس األمة تقريرا ســنويا مبا مت بشأن 
تنفيذ هذا القانون والكلفة املالية نســبة الى األرباح احملققة 
من املؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية ومراجعتها مبا 
يتناسب مع حتقيق الوفرة املالية للمشتركني في التأمينات.

\ونصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي: في ظل ما نشهده 
من ارتفاع لألســعار وزيادة نسبة التضخم في الدولة مما 
يشــكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على املتقاعدين، حيث 
إن كثيرا منهــم معتمد على املعاش التقاعدي، خاصة الذين 
تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم األكثر تأثرا بقضية غالء املعيشة 
وارتفاع األسعار وحسب القوانني املتبعة فإن مقدار الزيادة 
الشــهرية للمتقاعد ٢٠ دينارا فقط وتعطى كل ٣ سنوات، 
وهذا غير منطقي في ظل التضخم العالي لألســعار والتي 

تشهدها دول العالم أجمع.
لذا جاء هذا االقتراح بقانون والذي نص في املادة األولى 
منــه على منح املتقاعدين زيادة كل ســنة بواقع ٣٠ دينارا 
شهريا بينما جاءت املادة الثانية منه بإلزام احلكومة مبراجعة 
الزيادة وتقدمي تقرير السنوي ملجلس األمة عن أرباح املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية ملعرفــة إمكانية الزيادة املالية 

املجزية للمتقاعدين.

اقتراح بقانون بتعديل الفقرة األولى من املادة 
التاســعة من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١ بتعديل 
بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية وزيادة 

املعاشات التقاعدية
املادة األولى

يستبدل بنص الفقرة األولى من املادة التاسعة من 
القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١ املشار إليه النص اآلتي:
«تزاد املعاشات التقاعدية املستحقة من تاريخ 
العمل بهذا القانون كل ٣ سنوات بواقع ٩٠ دينارا 

شهريا».
املادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي:
مراعاة للفروقات الكبيرة التي حدثت بني رواتب 
موظفي الدولة وبــني رواتب املتقاعدين أصحاب 
املعاشات الضئيلة واحملرومني من الزيادات املالية 
الذين يعانون من تكلفة اخلدمات وجنون األسعار 
مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية عليهم، حيث 
إن كثيرا منهم يعتمد كليا على املعاش التقاعدي.

وملا كانت الزيادة السنوية للمتقاعدين التي تطبق 
كل ٣ سنوات تعد بسيطة جدا، وال تواكب تكاليف 
املعيشة والتضخم السنوي في السلع واملنتجات 
واخلدمات بصفة عامة، أعد هذا االقتراح بقانون 
برفع قيمة الزيادة احلاصلة كل ٣ سنوات بواقع 
٩٠ دينارا شــهريا للمساهمة في حتسني الوضع 

املالي للمتقاعدين.

فارس العتيبي يسأل عن «الصندوق الوطني»
النائــب فــارس  وجــه 
العتيبــي ســؤاال إلى وزير 
والصناعــة  التجــارة 
الســلمان، قال  د.عبــداهللا 
في مقدمته :صدر املرسوم 
رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٣ في شأن 
الصنــدوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وجاء نص املادة 
الثالثة والعشرين على أن 
تشــكل إدارة خاصــة تتبع 
الهيكل التنظيمي للصندوق 
تتولــى مهمة تأســيس أو 
اعتماد حاضنات املشروعات 
تراعــي فيهــا املواصفــات 
العاملية ويخصص لها جزء 
من ميزانية الصندوق للقيام 
بنشــاطها. وطالب بإفادته 

وتزويده باآلتي:
التنظيمــي  الهيــكل   -
إلدارة احلاضنــات التابعة 
للصنــدوق مع بيــان عدد 

علــى ربحيــة الصنــدوق 
واملشــاريع املمولة من قبل 

الصندوق؟
- هــل قامــت باعتمــاد 
حاضنات محلية او عاملية 
لتقــدمي البرامــج وخدمات 
الدعــم املذكــورة بالقانون 
أعاله؟ فــي حال نعم أرجو 
تزويدي بكشف احلاضنات 
املعتمدة وتاريخ اعتمادها 
وآليــة االعتمــاد وصــورة 
ضوئية مللف اعتماد كل من 

احلاضنات املعتمدة؟
- صــورة ضوئيــة من 
الئحــة وشــروط اعتمــاد 
احلاضنات؟ وكشف بأعضاء 
جلنة اعتماد احلاضنات مع 
بيــان مؤهالتهم وخبراتهم 
الســابقة وصورة ضوئية 
مــن محاضــر اجتماعاتهم 
منذ تأســيس اللجنة حتى 

تاريخ السؤال؟

- مــا عــدد املشــاريع 
املمولة من الصندوق التي 
مت تســجيلها فــي برامــج 
لــدى احلاضنات  احتضان 
املعتمدة من قبل الصندوق 
مــع بيــان نســبة جنــاح 
املشاريع احملتضنة مقارنة 
باملشاريع غير املسجلة في 
برامج االحتضان؟ وما آلية 
تسجيل تلك املشاريع لدى 
احلاضنات وكيفية توزيع 
املشــاريع بــني احلاضنات 

املعتمدة؟
ضوئيــة  صــورة   -
الســنوية  اخلطــة  مــن 
إلدارة احلاضنــات التابعة 
للصندوق لتطوير اعمالها 
مــع احلاضنــات ومتكينها 
مــن الوصــول للمشــاريع 
املمولة مــن قبل الصندوق 
منذ تأســيس اإلدارة حتى 

تاريخ السؤال؟

فارس العتيبي

ومنصب كل من العاملني بها 
مع ذكر مؤهالتهم وخبراتهم 

السابقة؟
- بيان بتكلفة هذه اإلدارة 
على ميزانية الصندوق منذ 
إنشائها حتى تاريخ السؤال؟
اإلدارة  إجنــازات   -
املذكــورة مع بيــان القيمة 
املضافة ألعمال هذه االدارة 

مرزوق اخلليفة ملنح الوكالء األوائل آخر املربوط
النائــب مــرزوق  تقــدم 
اخلليفة باقتراح برغبة مبنح 
الوكالء األوائل بقوة الشرطة 
آخر مربوط لرتبتهم في حال 
تقاعدهم وفق شروط معينة، 
وجــاء في مقدمة االقتراح ما 

يلي:
- القانون رقم ٢٣ لسنة 
١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة 
تنــص املــادة ١٥١ منــه «إذا 
أحيل رجل قوة الشرطة إلى 
التقاعد وكان قد استوفى املدة 
الالزمة كحد أدنى للترقية ولم 

يرق لعــدم وجود شــواغر، 
منح الرتبــة التالية لرتبته 
واحتســب تقاعــده على هذا 

األساس».
- فقد صدر القرار الوزاري 
رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢١ من السيد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع نصه «إذا أحيل 
العسكري إلى التقاعد برتبة 
وكيل أول وكان قد استوفى 
مدة اخلدمة (٢٥) سنة فعلية 
وأمت العمر (٤٥) سنة فأكثر 
وحاصــل علــى (٣) عالوات 

دوريــة، مينح آخــر مربوط 
لرتبته ويحسب تقاعده على 

هذا األساس».
وتطبيقــا ملبــدأ العدالــة 
واملساواة بني رجال اجليش 
ورجال قوة الشرطة واحلرس 
الوطني. «منح الوكالء األوائل 
بقوة الشرطة ممن استوفى 
اخلدمــة (٢٥) ســنة فعليــة 
وأمت العمر (٤٥) سنة فأكثر 
وحصل على عالوات دورية، 
آخر مربوط لرتبته ويحسب 

تقاعده على هذا األساس».
مرزوق اخلليفة

عبدالعزيز الصقعبي: ما أسباب إيقاف رواتب «املنافسة»؟
وّجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤاال إلى وزير التجارة والصناعة د.عبداهللا 
السلمان قال في مقدمته: أوردت إحدى الصحف احمللية خبر قيام مجلس إدارة جهاز 
حماية املنافسة بإيقاف هيكل الرواتب اجلديد للجهاز، مطالبا تزويده وإفادته باآلتي:

- ما أسباب قيام مجلس إدارة اجلهاز بإيقاف السلم اجلديد للرواتب؟ وما السند 
القانوني لذلك؟

- صورة ضوئية من سلم الرواتب الذي قرر مجلس إدارة اجلهاز إيقافه؟
- أورد اخلبــر قيــام مجلس اإلدارة بتشــكيل جلنة محايدة من أســاتذة جامعة 
الكويت ملراجعة سلم الرواتب، لذا يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل 

اللجنة وأعضائها ومسمياتهم ومدة عملها؟
- أورد اخلبر وجود موافقة مسبقة من وزارة املالية على السلم اجلديد للجهاز، 
د.عبدالعزيز الصقعبيلذا يرجى تزويدي بكافة املخاطبات والرسائل التي متت بني اجلهاز ووزارة املالية؟

سعود أبوصليبفرز الديحانيد. محمد احلويلة
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الشايع: توزيع ٧ آالف وحدة سكنية في «مدينة جنوب صباح األحمد السكنية» قريبًا

بداح العنزي ـ عادل الشنان

قــال وزيــر الدولة لشــؤون 
اإلسكان وزير التطوير العمراني 
شــايع الشــايع، إن الهــم األول 
للحكومــة هو امللف اإلســكاني، 
وســمو رئيس مجلــس الوزراء 
يحــرص على هذا امللف بشــكل 
خاص، لذلك غالبية االجتماعات 
التي تعقد في املؤسســة العامة 
للرعايــة الســكنية أحرص من 
خاللهــا علــى االســتعجال فــي 
إجناز املشاريع ومواقعها وذلك 
وفــق رأي مجلس إدارة الرعاية 
السكنية، ألن األمر ليس مقصورا 
على قرار الوزير وحســب وإمنا 
على مجلس اإلدارة الذي يترأسه 
وزير اإلسكان وبعضوية مدير عام 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية، 
أما بقية األعضاء فهم من اجلهات 

احلكومية األخرى.
لقــاء  الشــايع فــي  وأشــار 
تلفزيونــي أمس، إلــى أنه رغم 
أن عدد طالبي الرعاية السكنية 
الكبير إال أن «الســكنية» قادرة 

حاليا على تخصيص أرض ملن 
تزوج في عام ٢٠٢٠ في مشروع 
مدينــة جنــوب صبــاح األحمد 
الســكنية، وفي القريب العاجل 
سيشهد هذا املشروع توزيع ما 
يقارب ٧ آالف وحدة سكنية على 
املخطط، وهذا دليل على السرعة 
في اإلجناز داخل الرعاية السكنية 
نتج عن تعاون مشترك من قبل 
املجلس البلدي واللجنة اإلسكانية 
البرملانيــة مع املؤسســة العامة 

للرعاية السكنية.
وحول البدائل السكنية التي 
تقدمها املؤسسة قال الشايع: إن 
هناك إقباال كبيرا من قبل املواطنني 
على السكن العمودي (الشقق)، 
حيث قمنا بطرح ١٧٠ شــقة في 
مدينــة جابــر األحمد الســكنية 
تقــدم لهــا ٨٠٠ مواطن يرغبون 
فيها، وهذا دليل على الرغبة في 
هذا النوع من البدائل السكنية، 
مشــيرا إلى وجود تنســيق مع 
وزارة الصحة الستعجال إعادة 
الشقق املســتغلة من قبلهم في 
مدينــة جابــر األحمد الســكنية 

حتــى تتم صيانتها وتســليمها 
للمواطنني املســتحقني حســب 

أولوية التخصيص.
أما عن مشروع جنوب سعد 
العبداهللا فقال انه يشهد حتديات 
كثيرة مثل اإلطارات التي تتراوح 
من ٣٠ إلى ٤٠ مليون إطار، وهناك 
مزرعة الدواجن ومصنع املعادن، 
ووجــود ما يقــارب ٤٥٠٠ نخلة 
تابعــة للهيئة العامــة للزراعة 
والثروة الســمكية، وقد شكلنا 
جلنة تعطي تقارير أســبوعية 
حــول األعمال املنجزة في ارض 
املشروع إال أن وضع كورونا يحتم 
العمل مبا يقارب ٣٠  ٪  فقط من 
إجمالي املوظفني ما يجعل وتيرة 
العمل بطيئة، وقد مت االتفاق مع 
صاحب املزرعة على أن يسلمنا 
األرض خاليــة بعــد إزالة كل ما 
يخصــه في شــهر يونيو املقبل 
ناهيــك عــن وجود تعــاون بني 
مختلف جهات الدولة إلزالة كل 
املعوقات بحلول شهر أغسطس 
املقبل وبعدها سنشــرع في أمر 

التوزيع.

وأشــاد بدور املجلس البلدي 
في تخصيص األراضي واملساهمة 
فــي حــل القضيــة اإلســكانية، 
واصفــا إياه بأنــه مطبخ العمل 
والقرارات، ومثنيــا على جهود 
رئيسه وأعضائه، كما أشاد بدور 
اللجنة اإلسكانية البرملانية في 
عملية تسليم األراضي وسعيها 

حلل هذه القضية.
وعن مشــروع شــرق تيماء 
املشــمولة  للفئــة  املخصــص 
بالقانــون ٢٠١٥/٢ أي مــن بــاع 
بيته، قال: إن املشــروع سيشهد 
تسليم قرابة ٤٧٠ بيتا في القريب 
العاجل إلى حني استكمال البقية 
وصــوال لعدد ٥٠٩ بيــوت، وقد 
اجتمــع مجلس إدارة املؤسســة 
العامة للرعاية الســكنية إلقرار 

الالئحة اخلاص بهذه الفئة.
وأعلن الشايع عن العمل على 
تأسيس شركة للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية تدير ذاتها بشأن 
االستثمارات ومتويل ذاتها بذاتها 
ووفق رؤية تشتمل على أن تعمل 
املؤسسة على إجناز مشاريعها 
بنفسها، مؤكدا أن املشاريع القادمة 
للرعاية السكنية ستشهد إجنازها 
من قبل شــركة املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية.
وشــدد علــى أن كبار الســن 
وذوي االحتياجــات اخلاصة لن 
يحتاجوا ملراجعة مبنى املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بل سيتم 

تزويدهم بأرقام هواتف خاصة 
لالتصــال ومن ثم يقوم موظفو 
املؤسســة بالذهــاب اليهــم في 
منازلهم من أجل إجناز معامالتهم 
حتــى ال يتكبدوا عناء احلضور 

أو الطريق.
وبخصوص موضوع النظافة، 
قال الشايع: إن هناك الكثير من 
الشكاوى الواردة حول مستوى 
الوفــرة  النظافــة فــي مــزارع 
وجواخير كبد، وهو شيء يحز 
باخلاطر، مؤكدا أنه مت االجتماع 
مع الشــركة، ومعربا عن شكره 
لوزيري الداخلية والدفاع لتوفير 

اآلليات ملساعدة البلدية. 
وقــال إن البلدية ســتحاول 
توفير حاويــات للنفايات داخل 
كل مزرعة من أجل وضعها ومن 
ثم يتم إخراجها من أجل احملافظة 

على نظافة املزارع. 
وأضاف أنه قام بزيارة ملزارع 
الوفرة من أجل متابعة اإلزاالت 
 ä٪خاصــة أنه متــت إزالــة ٨٠
مــن نفايات املزارع، رافضا مبدأ 
التأجير ألن املزارع مت توزيعها 

من مبــدأ توفير األمــن الغذائي 
وهناك من يقوم بتأجيرها ملنجرة 

ومخازن وأغراض أخرى. 
وبشــأن موضــوع احلدائق 
وجعلها في عهــدة التعاونيات، 
أعلــن الوزير الشــايع عن عقد 
اجتمــاع مع رؤســاء اجلمعيات 
التعاونيــة بعــد شــهر رمضان 
مبشــروع  إلبالغهــم  املبــارك 
استالم احلدائق التابعة ملناطقهم 
واســتثمارها، متســائال: ملاذا ال 
تكون احلدائق شــبيهة بحديقة 

الشهيد؟
وأكد أن عــددا من اجلمعيات 
أبدت رغبتها في ذلك وانها ليس 
لديها مانع، فكل جمعية تتسلم 
احلدائق التابعة ملنطقتها، ونحن 
بدورنــا نراقب، مشــيرا إلى أن 

الصالح العام هو األهم.
وأكد الشايع أنه يتبع سياسة 
البــاب املفتوح فــي التعامل مع 
القضية اإلســكانية بعد أن عقد 
عدة اجتماعات مطولة مع األهالي 
ومتت معرفة حجم املشاكل التي 

يعانون منها

أكد حرص رئيس الوزراء واحلكومة على معاجلة امللف اإلسكاني وإعطائه األولوية

شايع الشايع

الزيارات امليدانية إلى املشروع تؤكد استمرار 
وجود منشآت وعوائق مختلفة في املوقع

االستعجال في إعادة شقق «جابر األحمد» من «الصحة» لتوزيعها على املواطننيتسّلم أرض «جنوب سعد العبداهللا» خالية من جميع املعوقات في أغسطس املقبل
إنشاء شركة لـ«الرعاية السكنية»  تابعة للمؤسسة تتولى إجناز مشاريعها بنفسها«السكنية» تلقت ٨٠٠ طلب على الشقق في «جابر األحمد» و«شرق الصليبخات»

دور مهم للمجلس البلدي في تخصيص األراضي واملساهمة في حل القضية اإلسكانيةإطالق خدمة إلجناز معامالت كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة في منازلهم

العنزي: تخفيض عدد الوحدات السكنية في 
«جنوب سعد العبداهللا» مخالف خلطة التنمية

ذكــر رئيــس جلنــة 
اجلهراء في املجلس البلدي 
م.حمود العنزي أن تقرير 
متابعة اإلزالة في مشروع 
جنــوب ســعد العبداهللا 
اإلســكاني الذي أصدرته 
مؤسسة الرعاية السكنية 
غير دقيق، حيث انه بناء 
على الزيارات امليدانية لم 
تتم إزالة منشــآت مزارع 
الدواجــن وال تصــدر أي 
طلبــات لإلزالة من هيئة 

الزراعة إلى البلدية.
وقــال في بيان صحافي إنه لم يتغير 
املوقف التنفيذي لدى البلدية بوقف إزالة 
مزارع الدواجن منذ أكتوبر املاضي ومازالت 
جهــود هيئة الزراعة منصبة على إخالء 
املوقع وليس على إزالته، كما مت اكتشاف 
وجود مصنع لألعالف ينتج ٤٠٠ طن من 
األعالف يوميا مازال يعمل بكامل طاقته 
وهو يعتبر مخالفا باعتبار ان الشــركة 
تسلمت كل التعويضات عن كل املنشآت 
املوجودة في املوقــع، لذلك يجب إغالق 
مصنع األعالف فورا وإخالؤه متهيدا للبدء 

في اإلزالة.
وقال: بالنســبة ملوقع اإلطارات هناك 
جهود تبذل لنقل اإلطارات للساملي لكن 
اإلمكانيات املوجودة اقل بكثير من التحدي 
الكبير من ضخامة عدد اإلطارات في املوقع 
مما يعتبر التخلص من العائق وفق املوعد 
املقدر له أمرا مشــكوك فيه، داعيا لفتح 
املجال أمام املجتمع للتطوع للمســاهمة 
في نقل اإلطارات ودعوة شــركات النقل 
الكبرى وشركات املعدات الثقيلة للمساهمة 
ضمن املسؤولية االجتماعية لإلسراع في 
وتيرة نقل اإلطارات للساملي وذلك إلخالء 
املوقع قبل نهاية شهر أغسطس اجلاري.

أما بالنسبة ملوقع املعادن فاملوقع مت 
هدمه ولم تتم إزالته ومازالت كامل انقاض 
موقع املعادن موجودة كعائق في موقع 
جنوب ســعد العبداهللا اإلســكاني وهي 
تعتبــر عائقا مثل عائــق اإلطارات متاما 

تستوجب نقلها.
وأكــد العنزي أن موقع جنوب ســعد 

اإلســكاني  العبــداهللا 
خصــص ليضــم ٤٠ ألف 
قســيمة ســكنية لكن مت 
تخفيض العدد مرة أخرى 
ليكــون ٣٠ ألف قســيمة 
سكنية في خطة التنمية 
وخفضت مرة أخرى إلى 
٢١ ألف قســيمة ســكنية 
مما يعتبر مخالفا خلطة 
التنميــة وضياع لفرصة 
ثمينــة لتوفيــر ٩ آالف 
قســيمة ســكنية تعــادل 
مدينة كاملة، واملساحات 
املفقودة ذهبت لالستعماالت االستثمارية 
والتجاريــة، لذلــك نطالب بإعــادة عدد 
القسائم الى ٣٠ ألف قسيمة سكنية، حيث 
إن إعادة هذا العدد من القسائم السكنية 
أوفر بكثير على الدولة من توفير موقع 

جديد وتطويره.
وكشــف العنزي أن منوذج التصميم 
املتبع في جنوب ســعد العبداهللا اعتمد 
اقل عدد من القســائم السكنية بالنسبة 
للهكتار الواحد وأصبحت املدينة ترتكز 
بشكل كبير على املساحات االستثمارية 
والتجارية، وهذا التوجه لدى مؤسســة 
العامة للرعاية الســكنية ال يتناسب مع 
فداحة أزمة السكن في الكويت، ولو طبقت 
مناذج التصاميم املطبقة في مدينة جابر 
األحمر السكنية الرتفع العدد الى ما يزيد 
على ٣٥ ألف قســيمة سكنية، ولو طبق 
نفس منوذج التصميم املتبع في منطقة 
جنوب عبداهللا املبارك لوصل عدد القسائم 
السكنية في موقع جنوب سعد العبداهللا 
إلى ما يزيد على ٤٨ ألف قسيمة سكنية.

ومتسك العنزي بحق املجلس البلدي في 
النظر في مخططات جنوب سعد العبداهللا 
اإلســكاني، مؤكدا أن مخططــات املدينة 
لــم تعرض على املجلــس البلدي كما لم 
تعرض حتى على اللجنة املشتركة العتماد 
املخططات بني بلدية الكويت ومؤسســة 
الرعاية السكنية، حيث ان قانون البلدية 
ينص على حق املجلس البلدي في النظر 
في مخططات املدن والتأكد من أن مخططات 
املدينة تلتزم باملخطط الهيكلي للدولة.

متسك بحق املجلس البلدي في النظر مبخططات املشروع

م. حمود العنزي

«االئتمان»: استقبلنا ١٥ ألف طلب تأجيل قرض في ٢٤ ساعة

تزامنا مع صدور القانون اخلاص 
بتأجيــل االلتزامــات املاليــة ملدة ٦ 
شــهور، قــام نائب رئيــس مجلس 
اإلدارة املديــر العــام للبنــك صالح 
املضــف واإلدارة التنفيذيــة للبنك 
بعمل جولة تفقدية للتأكد من سير 

األعمال اخلاصة بالتأجيل وفاعلية 
أنظمة البنك وكفاءتها.

وفي هذا الســياق، أعلن الناطق 
الرسمي باسم البنك حباري اخلشتي 
أن البنك يعمل على استقبال طلبات 
التأجيــل من خالل ٣ قنــوات وهي 

البوابة اإللكترونية للبنك والتطبيق 
الهاتفي اخلاص بالبنك أما بالنسبة 
لفئة كبار الســن ٦٥ ســنة فما فوق 
وذوي االحتياجات اخلاصة وأســر 
األسرى والشــهداء والورثة فسيتم 
اســتقبالهم في فــروع البنك التابع 

لها العميل.
وأعلنت اخلشتي أن البنك استقبل 
خالل ٢٤ ساعة ١٥ ألف طلب تأجيل 
مقابل ١٥٠ ألف مقترض، أي أن طلبات 
التأجيــل بلغت ما يقــارب ١٠٪ من 

إجمالي عدد املقترضني.

املضف تفّقد سير العمل على األنظمة احلديثة تزامناً مع صدور قانون تأجيل االلتزامات املالية ٦ شهور

جانب من اجلولة التفقدية ملتابعة سير العملصالح املضف وأعضاء اإلدارة التنفيذية يطلعون على آلية سير العمل عبر النظم اإللكترونية

رفع ٢٦٧ سيارة مهملة وإزالة ٨٩٦ إعالنًا عشوائيًا في «الفروانية»
غلق ١١٤ محالً وحترير ٤٧٧ مخالفة وتوجيه ٢١٣٢ إنذاراً خالل مارس

أوضــح مدير فــرع بلدية 
محافظــة الفروانية م. محمد 
صرخــوه أن الفــرق الرقابية 
بفرع بلديــة احملافظة كثفت 
من جوالتها امليدانية على كافة 
األنشطة التجارية باملجمعات 
والبقاالت واملطاعم خالل شهر 
مارس املاضي للتأكد من التزام 
احملالت بلوائح وأنظمة البلدية 
القــرارات اإلدارية  وتطبيــق 
٢٠٢١/١٠١٠، ٢٠٢١/١٣١٦ تنفيذا 
لتعليمــات مجلــس الــوزراء 
املوقــر املتعلقة مبواعيد فتح 
وغلق احملالت واألسواق خالل 
فترة احلظــر اجلزئي، فضال 

الوقائية واالحترازية بارتداء 
القفازات والكمامات والتباعد 
انتشــار  اجلســدي لتجنــب 

ڤيروس كورونا.
وأشــار صرخــوه إلى أن 
اجلوالت امليدانية التي نفذها 
الفريق الرقابي بإدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية على 
احملــالت واألســواق املركزية 
التجارية أسفرت  واملجمعات 
عن الكشــف علــى ٣٩٦ محل 
وتوجيه ٣٢ إنذارا وإزالة ٨٩٦ 
إعالن عشوائي يشوه املنظر 
العام ويعيق الرؤية عن قائدي 
الســيارات فضال عن حترير 

سيارة.
وبني أن اجلوالت امليدانية 
التــي نفذها الفريــق الرقابي 
بقســم إزالــة املخالفات بفرع 
بلديــة احملافظة بلغت ٣٥٩١٢ 
جوله ميدانية، وقد أســفرت 
مخالفــة   ١٢٧ عــن حتريــر 
اشــتملت على ١١٥ خطر داهم 
على صحة وسالمة اجلمهور 
التقيــد  و١٢ مخالفــة لعــدم 
باالشتراطات الصحية، فضال 
عــن توجيه ١٨٧٠ إنذارا لعدم 
التقيد باالشتراطات الصحية 
إلى جانب غلق ١١٤ محال غلقا 

إداريا.

١١٤ مخالفــة كمــا تبني وجود 
٢٩ محل ملتزم بنظم ولوائح 
البلدية والتعليمات الصحية.

وقال بــأن الفريق الرقابي 
بإدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق قام بتنفيذ العديد من 
اجلوالت امليدانية التي أسفرت 
عن حترير ٢٣٦ مخالفة اشتملت 
علــى ١٧٧ مخالفــة نظافة، ١٣ 
مخالفة لقانون ٩،١٢/٨٧ مخالفة 
إشغاالت طرق إلى جانب ٣٤ 
مخالفة بائع متجول فضال عن 
توجيه ٢٣٠ إنذارا وحترير ١٧٤ 
تعهدا ووضع ٨٤٨ ملصقا على 
ســيارات مهملــة ورفــع ٢٦٧ 

محمد صرخوة

عن التأكد من التزام العاملني 
باتخاذ اإلجــراءات والتدابير 
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خصوصيات 
كويتية حالية

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

بعض مســؤولي وزارة الصحة يتبعون سياسة التمييز 
االجتماعــي في فتح أبوابهم لفئة دون أخرى ما يعد مخالفا 
متاما لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يوصي دائما 
وزراءه بفتح أبوابهم للمواطنني والسعي في حل مشاكلهم.

معظم الوزراء فــي احلكومة احلالية خصصوا يوما في 
األســبوع الســتقبال املراجعني بهدف احلد من الواسطة 
واحملسوبية بداية مع وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الذي 
خصص يوما يجمع فيه الوكالء املساعدين واملسؤولني في 
اإلدارات بالــوزارة لالطالع عن قرب على قضايا املواطنني 
املقيمني والنظر في معامالتهم متهيدا إليجاد احللول املناسبة 
لها، وكذلك احلال لوزير البلدية واإلسكان شايع الشايع الذي 
خصص يوما باألسبوع أيضا لاللتقاء باملواطنني واالستماع 
إلى مشاكلهم متهيدا حللها، إضافة إلى تخصيص جلنة خاصة 
تنظر في معامالت كبار السن وأصحاب الهمم للتسهيل عليهم 
عند إجــراء معامالتهم، إال وزارة الصحة التي مازالت تغرد 
خارج تلك التوصيات، أبواب القياديني بالوزارة مغلقة اإلحكام 
بحجة «كورونا» التي أصبحت الشماعة والعذر الكبير الذي 

يعلق عليه البعض إخفاقاته!
كان من الواجب على وزير الصحة خالل السنوات املاضية 
أن يفتح أبواب وزارته، ولكن لم يحصل ذلك رغم تشــديد 
ســمو الرئيس على تطبيق هذه السياسة. نتمنى في حال 
إعادة جتديد الثقة بالشــيخ د.باسل الصباح أن يحذو حذو 
الوزير األسبق د.جمال احلربي الذي مازال عمله راسخا في 
ذاكرة اجلميع واملتمثل في فتح األبواب واالستماع للناس.

رسالتي اليوم أوجهها إلى وكيل وزارة الصحة د.مصطفي 
رضا، نعلم جيدا شعورك مبعاناة املرضى، قبل شغلك لهذا 
املنصب القيادي كنت طبيبا ومتارس عملك سواء في العيادة 
أو العمليات وتشاهد بشكل يومي معاناة الناس ومشاكلهم 
التي يواجهونها التي تبدأ مبواعيد العيادات األشعة والعمليات 
الطويلة، وتنتهي بنقص بعض األدوية الذي تعاني منه أغلب 
املراكز واملستشفيات وتضاعفت تلك املشاكل خالل جائحة 

كورونا.
هناك أمور تقع حتت مســؤولية الوكيل مباشــرة لذلك 
خصصنا هذه الرسالة بداية مع إدارة العالج باخلارج توقف 
عمل جلانها الطبية بقرار منه دون النظر إلى وضع املرضى 

الذين أصبحوا يعانون املر بسبب ذلك القرار!
هل تعلمون أن هناك مرضى اعتمدت جلانهم الطبية قبل 
قرار اإليقاف ولديهم موافقات مســبقة مت تعليقها من قبل 
الوزارة خالل جائحة كورونا وبعد فتره مت إلغاؤها دون النظر 
إلى وضع املرضى، علما بأن الوزارة هي املســؤولة عن هذا 
التأخير الذي ال يتحمله املريض، وإمنا كان بســبب تردي 

األوضاع الصحية في اخلارج.
املرضى اآلن في حيرة من أمرهم، ويطلبون منكم إعادة 
فتح اللجان الطبية وإنصافهم من هذا التخبط وإعادة احلق 
العالجي جلميع من حصل على موافقة من اللجان املختصة 
إمــا من خالل إعادة عرضهم وتقييم حالتهم من جديد على 
جلان طبية أو متديد صالحية موافقاتهم السابقة والعمل بها 
بدال من ضياع حقوقهم التي حصلوا عليها وفق آراء طبية 
أجمعت على أحقيتهم للعالج أو متابعة خطة عالجهم باخلارج، 
لذلك بــات من الضروري فتح أبوابك وإصدار أوامرك حلل 
مشاكل هؤالء املرضى واالستماع عن قرب إلى معاناة الناس.
أخيرا أمتنى أن يتم إعادة عمــل العيادات التخصصية 
وااللتفات إلى أصحاب األمراض املزمنة واملعقدة وتغيير آلية 
عمل املستشفيات احلكومية الذي اقتصر عملها فقط على 
كورونا ونســيت األمراض املزمنة األخرى التي حتتاج إلى 
متابعة وعناية وتقييم الوضع احلالي ال يستطيع أحد حتمله، 
ألنه ليس اجلميع قادرا على تكاليف العالج في مستشفيات 

القطاع األهلي.
أقولها ناصحا لكم، افتحوا مكاتبكم واستمعوا عن قرب 

ملشاكل ومعاناة املواطنني.

هناك منطقة شاسعة املســاحة، ممتدة األطراف، مليئة 
مبجموعة أشــخاص ميتلكون مبادئ وقيما حكيمة نافعة، 
ويقينا تاما، يستشــعرون من خاللها بوجود اهللا سبحانه 
وتعالى بأنه دائما معهم، لن يتخلى عنهم أو يتركهم، يؤمنون 
بتدبيره لكل أمورهم، ويوقنون بأن حكمه هو أعدل وافضل 
األحكام، راضني بكل ما ميرون به، سواء من خير كان أو شرا.
أشخاص واثقون بكرم املولى سبحانه عليهم، ومزينون 
بذلك اليقني، وان أتاهــم كرمه ولطفه بعد حني، فال ظروف 
يتحججون بها، وال مواقف يجعلون منها شماعة يعلقون عليها 
إهمالهم وتقصيرهم ونزاعاتهم، ولن يســمحوا أبدا جلميع 
عواملهم اخلارجية، بأن تلوث أو تدنس دواخلهم الالمرئية.

يقول اإلمام علي كرم اهللا وجهه: (نوم على يقني، خير من 
صالة على شك)، كما ورد لنا في قرآننا الكرمي أيضا عن مادة 
«اليقني» في عدة مواضع باشتقاقات مختلفة، ومن على هذا 
املنطلق، وضعوا أولئك األشــخاص أرواحهم وجوارحهم في 
منطقة بيضاء، كبياض نقائهم وشفافيتهم ونواياهم، موكلني 
للباري ســبحانه جميع مشاكلهم وأمورهم وأتعابهم، محبني 
للخير لغيرهم، بل ويسعدون لهم أكثر من سعدهم ألنفسهم، 
ولن جتد أي ضيقة أو تعب أو كدر في معرفتهم، أو حتى في 
التواصل معهــم، كونهم ال يعانون من التذبذب واالزدواجية 

والتشاؤم في توجهاتهم وتصرفاتهم وأفكارهم.
متبعني الوسطية في نظرتهم حلياتهم وكل سلوكياتهم، هذا 
وبخالف رفضهم الصارم ومحاربتهم ألي نازعة من نوازع 

احلقد والشر واحلسد.
مساملني بكل ما حتتويه الكلمة من معنى، ويتمتعون بقدر 
عال من احلب والثقة واإلميان، وتلك اإليجابية الرائعة، التي دائما 
ما تشعرهم باالطمئنان، متحلني بالصبر والتفاؤل واالبتسام 

على الدوام، دون شكوى أو تذمر، دون حزن أو خصام.
وهذه هي حقيقة طبيعة قلــوب املؤمنني احلقيقيني، تلك 
القلوب املعرضة للشقاء واخليبة تارة، وللسعادة تارة أخرى، 

وما علينا نحن كبشر إال مداواتها وتفقدها في كل حني.
يقول جبران خليل جبران:

الشــك ألــم فــي غايــة الوحدة
ال يعــرف أن اليقني هــو توأمه
فهم أشــخاص ندر، واعون لصورتهم الذاتية، ويفعلون 
كل ما في وسعهم جلعلها قوية، وان كانت أحوالهم وظروفهم 

غير مؤاتية.
وال يهيمــون أبدا في تلك املنطقة الرمادية، على حســب 
منافعهم الشــخصية، كما انهم بعيدون كل البعد عن جميع 
االنحرافات السلوكية، والتي بإمكانها أن تدمرهم وتدمر غيرهم.
لذلك تســودهم هذه القيم وتلك الصفات الودية، والتي 
صاروا يتميزون بجمالها، ويتناغمون مع أفكارهم اإلميانية بها.

٭ النقصــة: لها معان ممتدة 
سابقا والحقا، حيث يقوم اجلار 
بإهداء جيرانه مما يحب، من 
طعــام أو أكلة معينة وغيرها، 
وهي تكثر في رمضان واألعياد 
ومواسم الفواكه وأفراح األوالد 
والبنات، ومناسبات كالقرقيعان 
ونصف شعبان وعيدي الفطر 
واألضحــى، وللربيع نصيبه 
كذلك لألقط والكنار واألسماك 
واخلضار، وهكــذا كان قدمي 

النقصة.
ويكثر احلديث عن النقصة 
في السراء والضراء بني جيران 
الواحــد والفريج، وقد  احلي 
أخذت النقصة اليوم مع تفشي 
«كورونا» إبداعا جديدا بني األسر 
مع بعضها، خاصة مع دخول 
الشباب والشــابات في إعداد 
أنواع من األطعمة واحللويات 
لإلهداء واملتاجرة في مناسبات 
مختلفة ووصفها بـ «شغل بيت 
لرقي إعدادها وجميل مذاقها»، 
وعرضها عبر وسائل اإلعالم 
بإعالنات متنوعة لتسويقها بني 
اجلماعات بأياد كويتية شبابية 
وأفكار تراثية يعــاد تفعيلها 
لتكون «نقصة» مدفوعة الثمن 
ألهل الديرة ووافديها إخوة عرب 
وغيرهم، محافظة على التراث 

الغذائي النظيف.
< < <

التسوق من  ٭ خصوصيات 
الشــعبية واملوالت  األسواق 
والكباين من السيارات املتنقلة 
والبســطات القت رواجا هذه 
إذ تدخلــت «كورونا»  األيام! 
طرفا مباشــرا وغير مباشر 
البتزاز جيوب زبائنها بلطف 
لــكل  التعامــل والتســويق 
األطــراف بالتركيبة الكويتية 
للنساء والرجال،  من األطفال 
مواطنــني ووافديــن من كل 
اللغات والقارات متنفسها األول 
التســوق بكل مستوياته رغم 
«حلب جيــب الزباين، والظلم 
الباين ملنع جلوســهم لتناول 
كوب القهوة أو الشاي، وكذلك 
املالبس واملاركات من املوديالت 
والذهب واألملاســات ادفع وال 
لــكل األعمار!»  ترجع واقفا، 
هذا الوضع اليومي بســاعاته 
املسموحة أصبح خصوصية 
كويتية تفعيلها فرضته الكارثة 
الوبائية والعياذ باهللا، لكن الناس 

تفهمت قسوتها يوميا!
< < <

٭ هناك تغييرات جديدة في 
العمالقة  الطرق واجلســور 
لتغييــر جغرافية الشــوارع 
واملداخــل واملخــارج لتكون 
بإذن اهللا نقلة نوعية عصرية 
بعد إمتام تنفيذها للقضاء على 
االختناقات املرورية احلالية، لكن 
مبــوازاة ذلك نحتاج لقرارات 
جتعل كل استخداماتها راقية 
بال تهــور في قيادة املركبات! 
الطرقات  وال رعونة استباحة 
كاستخدام النقال أثناء القيادة، 
وإهمال حزام األمان من متنفذي 
مخالفات الرعونة ومعظمهم من 
الشباب والشابات، وذلك بسحب 
تراخيصهم عنــد املخالفات 
اجلسيمة أثناء القيادات، لتكون 
طرقنا آمنة مــن عدم جتاوز 
الضــوء األحمــر واحلارات! 
وجتاوز السرعات! وهناك من 
يضع شعار الدولة على سيارته 
ليدعي أنها حكومية! وهناك من 
يضع صور رموز الدولة عليها 
اآليات والصالة على  ومحكم 
الصلوات،  النبي عليه أفضل 
ومع ذلك يقوم مبخالفة ما نهي 

عنه بحق الطرقات!
هكذا تكون طرقنا حديثة 
العمالقة  املنشــآت  تــوازي 
للطرقــات وتكون قوال وفعال 
ألعــرق التغييــرات للكويت 

اجلديدة بسالمتكم.
< < <

٭ أما الزراعة والواحة اخلضراء 
فال يجب أن تكون فقط بأمنيات 
وجميل كلمــات، بل البد من 
تفعيلهــا وزيادة مســاحاتها 
خافي كل احملافظات بأشجار 
الوطنية  الفزعة  وشــجيرات 
باملطالع،  لتخضير مرتفعاتها 
وكذلك الساحات بأشجار تتحمل 
قســوة بيئتنا كما حصل في 
العربية  دول شقيقة كاململكة 
اإلمارات،  الســعودية، ودولة 
وسلطنة عمان، ودول أفريقية 
حاربت تصحر بالدها ومتتعوا 
بأجمــل اجلنــات الزراعيــة 
وتخضير الســاحات، ويجب 
أال تقطع شجيرة وال شجرة 
إال بتصريح جهات عليا بحجة 
مقاوالت الدمار وليس اإلعمار 
للعود األخضــر، كما أوصى 
عليها نبينــا املختار. والبركة 
لتفعيلها طالت  القــرار  بأهل 

أعماركم.

النافذة التي كانت تعلوه، ثم ذهبت بعيدا.
تنفس الولد الصعداء، وقال: جدي 
هل أصابك مــن مكروه؟ لقد أفزعني 
ما رأيت أهو حق أم خيال؟ احلمد هللا 

الذي أجناك. 
اجلد وبهــدوء مجيبا: لقد اعتدت 
عليها يا عبداللطيف ولم تعد تفزعني 
أو تؤذيني، إن هذا يا بني يتكرر كل 
ليلة من ليالي الكويت، ولكنك ال تراه، 
ألنك اعتدت زيارتي في الظالم، أما اليوم 
فقد رأيته ألنــك زرتني في الصباح، 
انكب عبد اللطيــف على جده ليقبل 
رأسه وكتفه، وفهم البصيرة التي ال 

يراها األوالد في مثل سنه.
وهنا طلب عبد اللطيف من اجلد 
أن يأتي إليه كل يوم نهارا ال ليقضي 
حوائجه، بل ليغرف من حكمته ويدونها 

دستورا له ولغيره.

الســاحة  يفتح مكتبــه ملن يثري 
اإلعالمية باجلديد والقيم، وها نحن 
تثلج صدورنا وتنفرج أساريرنا عندما 
نرى وكيال للتلفزيون مبثل قدرات 
تركي املطيري، الذي كانت له بصمة 
في إحيــاء روح التلفزيون ودورته 
البرامجية بانتقائه احلريص جدا دون 
االلتفات للمحسوبيات، ولكن بكل ما 
ينصب في صالح صورة التلفزيون 
الكويتــي الذي اعتاده جمهوره في 
مختلف البلدان، ليكون بجودة عالية، 
وهو شخص يتقن ما يفعله ويدعم 
كل ما هو ذو قيمة إعالمية، كما أنه 
ابن الوزارة، وعــاش بني أروقتها، 
ونحن نسعد بذلك خاصة أننا نرى 
أن التلفزيون بات بخير، وســيظل 
بقيمته العالية الراقية، فطال الزمن 
أو قصر فتلفزيون الكويت هو الدرة 
الكويتية التــي تعكس ماضي البلد 
وحاضره ومســتقبله، فتلفزيون 

الكويت ريادة في اإلعالم.

السبب احلقيقي إلصدار قرار الطرد ألنه 
عادة يكون ضمن الضغوط واالبتزازات 
وتصفية احلسابات عن مواقف سياسية 

قد ال تكون معلنة.
ومن يتابع وسائل اإلعالم اآلن يبدو 
املشهد من حيث طرد الديبلوماسيني 
يختلف عما كان عليه في املاضي وقد 
يكون هناك تعسف، في استعمال هذا 
السالح وقد تدور حول وظائف بعض 
الديبلوماسيني عالمات استفهام معقدة 
ولكن يبقى اجلانب اإلنساني فارضا 
نفسه، حيث يفقد الديبلوماسي بعض 
الصداقات وقد تتشــوه سمعته على 
املســتوى العاملي، وكذلك البد له من 
جتهيز أمور حياته من جديد. ويبدو 
اآلن أن طرد الديبلوماسيني واملعاملة 
باملثل لن يتوقف وســط عالم ميوج 
بصراعات لم يشــهدها أحد من قبل 
وأصبــح كل طرف يبرز مخالبه أمام 

اآلخرين.

هذه الكتلة املوحدة وتفكيكها، وهذا 
يعطي إشــارة قوية للحكومة عن 
وعي الشارع وصعوبة التذاكي عليه 
واستحالة املراهنة على ضعف ذاكرته 

وعدم نفاد صبره.
هذا التوحد والتماسك لهذه الكتلة 
املعارضة ضد نهج احلكومة طوال 
الفترة السابقة رغم الضغوط الكبيرة 
التي مورســت ضدهم باستخدام 
لم يكن  العصا واجلزرة  سياســة 
ليحدث لوال فشل احلكومة في إدارة 
ملفات عديدة وعلى رأسها محاربة 
الفاسدين وسراق املال ومحاكمتهم 
املنهوبة  الكويت  أموال  واسترجاع 

منهم.
وفي اخلتام نهمس بأذن احلكومة 
ونقول لها: إن استمرار فشلكم يوحد 
أزمتكم  املعارضة ضدكــم ويعمق 

ويعطل مصالح البالد والعباد.

أشار له بإشــارة محكمة أن اصمت! 
صدم عبداللطيــف من جده: هل هو 
ضرير أم مبصر؟ وما سر هدوئه هذا؟!
حلظات متر عصيبة وعبداللطيف 
يراقب حتى تسلقت احلية أفخاذ اجلد 
ثم إلى فوق كتفه فإلى رأسه وبعدها إلى 

إعالمية دقيقة مبا لديهم من مؤهالت 
تؤهلهم لتولي مثل تلك املناصب وهم 

أهل لها بالفعل.
منذ أن تولى الوزير عبدالرحمن 
املطيري حقيبة اإلعالم وهو يسعى 
جاهدا لتغيير النموذج الثابت اململ 
وإدخال األفــكار احلديثة والطرق 
املبتكرة إلى حياة الوزارة إلنعاشها، 
وبالتالي إفاقتها من نومها الطويل، 
لــذا متكن من حتقيــق الكثير من 
اإلجنازات خالل فترة وجيزة وهو 

أي دولة بقرار طرد من الدولة املضيفة 
وألسباب غير واضحة أحيانا، وعادة 
تكون املهلة خالل أيام معدودة أو ساعات 
فهذا هو الكابوس املزعج وخاصة عندما 
تذاع أخبار طرد ديبلوماسيني من بلد ما، 
وحينها تبدأ وسائل اإلعالم مبطاردتهم 
ملعرفة األسباب وتوقعات ردود األفعال 
وترتيبات املغادرة، وعادة ال تتم معرفة 

لدى الشارع الكويتي وممثليه انعكس 
على نشــوء كتلة برملانية متوحدة 
وليست بالبسيطة من غالبية أعضاء 
البرملان وأغلبهم مستقلون ال يتبعون 
تكتالت وال تيارات سياســية، مما 
صعب مهمة احلكومة، رغم محاوالتها 
املتكررة وبأساليب متعددة الختراق 

بالوقوف. 
استغرب عبداللطيف من تصرف 
جده، فاحلية تدور حوله، إنها تقترب منه 
وهو ال يحرك ساكنا. خاف عبداللطيف 
من أن جده ال يعرف ما يحيط به، وهم 
مرة أخرى ليصرخ وينبهه، لكن جده 

هناك من ال يفقه باإلعالم وما يدور 
حوله، لذا بقي تلفزيون الكويت في 
ســبات عميق لفترة من الزمن، أما 
اآلن فنحن نرى أهل املهنة يزاولونها 
بقمة املعرفة والدراية وبروح شبابية 
ومبهارات عالية وفقــه إعالمي ال 
محدود، وتأملنــا بأن يبصر النور 
أخيرا ذلك التلفزيون الثري وبالفعل 
أبصــر وتيقظ على أيــدي من هم 
متمكنون حتى من أدواتهم اإلعالمية 
وقد جددوا التلفزيون بأدوات عملية 

ويا حبذا أن تكون في أي من العواصم 
الكبرى أو دوائر صنع القرارات الهامة 
على مستوى العالم وأن يحظى ببعض 
املميزات اخلاصة بالديبلوماسيني في 
جميع املجــاالت من حيــث الرعاية 
الصحية والتعليمية لألبناء والعالقات 
االجتماعية واحلصانة. ولكن أحيانا 
يفاجأ الديبلوماســي أثناء مكوثه في 

والقدرة على طرح البرامج السياسية 
املتميزة وإمكانية تداول السلطة فيما 

بينها.
والكويت ليست بعيدة عن هذا 
املشهد رغم ما يعتري دميقراطيتها 
من نقص، إال أنه رغم ذلك النقص 
نشهد نضجا ووعيا سياسيا متناميا 

في قدمي الزمان وفي يوم من األيام 
الهادئة الرتيبة كانت احلياة  الكويتية 
تعج في النهار، الرتباطه بالنور واجلد 
ومحاربة الظالم، كان هناك ولد كويتي 
اسمه عبداللطيف يذهب إلى بيت جده 
عبداهللا بعد أن ينهي عمله في املساء 
ليقضي له حوائجــه، فقد كان اجلد 
عبداهللا رجال طاعنا في الســن وكان 
ضريرا ال يقوى على احلراك وحده، 
خصوصا بعد اســتقالله عن محيطه 

مبلء إرادته.
وفي أحد األيام ذهب عبداللطيف 
على غير عادته نهارا إلى جده، وحني 
دخل عليه وجد حية كبيرة سامة حتوم 
حول اجلد الذي كان يجلس في هدوء 
وال يحرك ســاكنا، أخد عبداللطيف 
العصا وهرول ليضربها، لكن إشارة 
جده عبداهللا ســبقته لتشــير عليه 

لتلفزيون الكويــت مكتبة ثرية 
موروثــة من جيل إلــى جيل، عبر 
حقبــات زمنية، هنــاك من حافظ 
عليها وطورها مع االحتفاظ بجودتها 
احلقيقية، وهناك من لم يكن يعرف 
كيف يدير مثل هذا اجلهاز، والذي 
ال شــك أن الكثيريــن منــا ممن 
عايشوا بدايات التلفزيون الكويتي 
قد فرحــوا بالعــروض التاريخية 
الشائقة، ومعاصرة بعض اجلوانب 
الفنية ومعــارك اإلعداد والتجهيز، 
السياسية واإلعالمية  والصراعات 

التي جرت خلف الشاشة.
يبقى تلفزيون الكويت قطعة ذهب، 
كل من يلتصق بها يتالمع باملعرفة 
والفكر واإلرث الثقافي والفني، وال 
يستطيع أي شخص أن يجهل ذلك 
الشيء، كنا بالصدارة وبدايات ذلك 
التلفاز كانت بأياد حديدية أسسته على 
حسب األصول، ولكن عبر األزمنة 
وظروف التحويالت الوزارية وغيرها 

الديبلوماسية هي مصطلح يعود 
للعصر اليونانــي وتدل على الوثائق 
واملعاهدات التي تبرم بني جهتني وفي 
الديبلوماسية  انتشرت  وقتنا احلالي 
كجزء من العالقات الدولية التي تربط 
الدول مع بعضها البعض وتشمل كل 
املتبادلة بــني كل دولتني  االلتزامات 
تتمتعان باالستقالل الذاتي، وأصبحت 
الديبلوماسية جزءا مهما من السياسات 
الدولية. واعترفت جميع البلدان منذ 
القدم مبركز املبعوثني الديبلوماسيني، 
حيث متت املوافقة على اتفاقية ڤيينا 
للعالقات الديبلوماسية، وهذه االتفاقية 
الدولية تؤكد على ضرورة املساواة بني 
الدول وصيانة السلم واألمن الدوليني 
وتعزيــز العالقات بــني األمم إلمناء 
العالقات الوديــة بينها رغم اختالف 

نظمها الدستورية واالجتماعية.
ومن أحالم أي شاب أن يتقلد وظيفة 
في السلك الديبلوماسي في اخلارج، 

على مر تاريخ العمل السياسي 
هناك تياران رئيسيان، تيار املواالة 
وتيار املعارضة، ويندر أن جتد تيار 
الوسط ألن شدة التجاذبات السياسية 
تدفعه الختيار اليمني أو اليسار في 
املوقف السياســي وعدم الوقوف 

باحلياد.
تيار املواالة هو التيار املتحالف 
مع احلكومة ومتوافق مع برنامجها 
املعارضة  تيار  بخيره وشره، وأما 
فهو التيار املناهض لبرنامج احلكومة 
وسياستها ويسعى إلسقاطها لعدم 
ثقته في توجهاتهــا وقدرتها على 

اإلدارة واإلصالح احلقيقي.
التصنيف يتضح بشكل  وهذا 
جلــي في الــدول التــي حتكمها 
الدميوقراطيات وتنتهجها منذ زمن 
وتسمح بتشكيل األحزاب السياسية 
حتى وصلت ملرحلة النضج السياسي 

إطاللة

رسالة مهمة 
لوكيل وزارة 

الصحة
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

من األلوان من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

القرمزي

ليلى علوي
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اماادرمةام

قاوتيقنيتل
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قبوباوولما

يلهيبصباار
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١ - بشر - فقير مسكني، ٢ - فعل يعاقب عليه - 
مركبته، ٣ - عكس غدر - عكس تكلم - للنصب، 
أهديهم - والد، ٥ - الئم وعاذل، ٦ -  ٤ - عكس 
عكس األول (معكوسة) - من اخلضار، ٧ - رمى، 
٨ - للنفي - عكس باني، ٩ - للنوم (معكوسة) - آلة 

إيقاع، ١٠ - أرشد - القليل املتبقي - للنفي.

حسنات
نغماتي
نباتات

استوائية
أمطار

خصوبة
غيوم
عالية
البحر

ضمائر

أثير
سواقي

زكية
اشواقي
غصون

الرمان
االبية
فرح
نور
سم

وهم
القدمي

رقم
كرم

١ - كالم بني اثنني - عبر (معكوسة)، ٢ - ال أقبل - من 
األوقات، ٣ - ثياب ممزقة - منهك، ٤ - عكس اهتمام - 
مرض صدري، ٥ - حاجز (معكوسة) - من قصائد الشعر 
اجلاهلي، ٦ - قاحل (معكوسة) - متشابهة، ٧ - وعيد وثبور، 
٨ - عملة آسيوية - متشابهان - بسط، ٩ - متفرقة - من 

الزهور، ١٠ - ضمير منفصل - من أكاسرة الفرس.

أفقياً: عموديًا:
١ - ناس - درويش، ٢ - جرم - سفينته، ٣ - وفاء 
- قل - ان، ٤ - أضلهم، ٥ - معاتب، ٦ - األخير 
(معكوسة) - خس، ٧ - ألقى، ٨ - ال - هادم، ٩ - سرير 

(معكوسة) - دف، ١٠ - دل - ملام - ال.

١ - جنوى - مر (معكوسة) - رد، ٢ - أرفض - ليل، ٣ 
- سمال - خائر، ٤ - إهمال - سل، ٥ - سد (معكوسة) 
- معلقة، ٦ - قفر (معكوسة) - ا ا ا ا ا ا، ٧ - ويل، ٨ 
- ين - ب ب - مد، ٩ - شتى - فل، ١٠ - هن - رستم.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

حدث وتاريخ

الهكسوس يحتلون مصر (١٧٥٠ - ١٥٥٠ ق.م)

بعد مرور نحو ألف وخمسمائة سنة على 
ازدهار احلضارة املصرية، تعرضت مصر لهجمات 
عديدة بعد أن ضعفت، ولكن لم يستطع احتاللها 
إال الهكسوس او امللوك الرعاة، اذ تدفقوا بسالح 
جديد سري، ال علم للمصريني به، وهو العربات 
املجرورة باخليل واملــزودة مبقدمات مدعمة 
بالقرون واجللد. حدث ذلك في نهاية حكم 

الساللة الرابعة عشرة من الفراعنة.
ابناء  الهكسوس هذا استوطن  خالل حكم 
النبي يعقوب گ مصر، فاستطاع النبي يوسف 
بن يعقوب - عليهما السالم - أن يصل إلى 

منصب رفيع في الدولة.
أخرج الفرعون أحمس الهكسوس من مصر 
عام ١٥٦٠ ق.م فغادروا األراضي املصرية نهائيا 

عام ١٥٥٠ ق.م.

من كتاب: أعظم أحداث العالم ـ  إعداد: د.فؤاد السيد وحسني حيدر

عالم الصحة

ما أبرز املكونات التي يجب عدم وضعها في امليكرويف؟

استعرض الشيف ريبلي علي في حلقة من 
البرنامج األميركي «دكتور أوز» األشياء التي 
يجب جتنب استخدامها في امليكرويف مطلقا، 
كونها تسبب ضررا بجهاز امليكروويف وصحة 

اإلنسان.
الكرنب األجعد

تظهر بعض مقاطع الڤيديو على اإلنترنت 
أن الكرنب األجعد النيئ في امليكروويف ميكن 
النار ويحتمل أن يشتعل. وعلى  أن يشعل 
الرغم من أن السبب غير معروف متاما، إال أن 
الشيف ريبلي يرى أن ذلك بسبب معادن احلديد 
واملاغنيسيوم والسيلينيوم املوجودة في هذا 
النوع من الكرنب والتي توجد أيضا في قطع 
أنه ليس  صغيرة من املعدن، ومن املعروف 
من املفترض أن يلتصق أي نوع من املعادن 

والرقائق في امليكروويف. 
اخلبز

على الرغم من أنه لن يحدث شيء خطير 
إذا اخترت وضع اخلبز في امليكروويف، لكن 
بعد وضعه ستحصل على قطعة خبز صلبة. 
يقول ريبلي: «عندما تصل درجة حرارة النشا 
إلى ٢٠٠ درجة، يذوب، وهو ما يجعل اخلبز 
طريا للغاية»، مضيفا «عندما يبرد، ميكن أن 
يتبلور ويصبح اخلبز قاسيا». ويشير ريبلي 
إلى أنه «في امليكروويف، حتدث هذه العملية 
بشكل أسرع مما يجعل اخلبز يصل إلى هذه 
الصالبة. وللحصول على أفضل النتائج، ميكن 

وضع اخلبز في الفرن لتسخينه».
البيض

يعد طهي البيض النيئ املخفوق في امليكروويف 
طريقة سريعة وسهلة لتحضير شطيرة إفطار 
لذيذة، لكن طهي بيضة كاملة في امليكروويف، 
انفجارها مما  إلى  نيئة أو مسلوقة، سيؤدي 
يتسبب في إحداث فوضى كبيرة ورمبا يسبب 
ضررا، مثل احلروق. يرجع السبب في ذلك إلى 
أن صفار البيض يصل إلى درجة حرارة عالية 
وضغط كبير عند وضع البيضة الكاملة داخل 
امليكروويف، لذلك عليك االلتزام بتكسير البيض 
القليل من احلليب  مسبقا، ويوصى بإضافة 

للحصول على بيض رقيق.
اللحوم املجمدة

اللحوم املجمدة في  يقوم كثيرون بإذابة 
امليكروويف، لكن اتضح أن هذا يتسبب في إذابة 
الثلج بشكل غير متساو، مما قد يؤدي إلى منو 
البكتيريا على اللحوم. وبدال من ذلك قم بإذابة 
اللحوم في الثالجة طوال الليل، وإذا كنت في 
حاجة إليها بشكل أسرع، يوصى بوضع اللحم 
في كيس بسحاب ووضعه في وعاء كبير به ماء 
بدرجة حرارة الغرفة إلذابة الثلج، وميكن تغيير 
املاء كل ٢٠ دقيقة لتذويب الثلج بشكل متساو.

عن «سبوتنيك»
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أكادميية لـ «هواوي» في اجلامعة األمريكية الدولية نواة ملركز تدريب إقليمي

ثامر السليم

وّقعت اجلامعة األمريكية 
اتفاقيــة تعــاون  الدوليــة 
مع شــركة هواوي إلنشــاء 
«أكادمييــة هــواوي لتقنية 
املعلومــات واالتصــاالت» 
فــي داخل احلــرم اجلامعي 
لتوفر برامج متخصصة في 
احلوسبة السحابية والذكاء 
االصطناعي واألنظمة الذكية، 
وتهدف األكادميية إلى رعاية 
املواهــب احملليــة وصقــل 
مهارات طلبة اجلامعة التقنية 
وتعزيز كفاءاتهم وقدراتهم 
في مجــال تقنية املعلومات 
واالتصاالت من خالل تدريبهم 
علــى أحدث تقنيات هواوي 

الرائدة عامليا.
وستعمل األكادميية على 
تدريب طلبــة اجلامعة على 
الرقميــة  التقنيــات  أحــدث 
كاحلوسبة السحابية والذكاء 
االصطناعي واألنظمة الذكية، 
إذ يتطلع اجلانبان إلى حتويل 
األكادمييــة إلى مركز تدريب 
وطني وإقليمي في املستقبل 
عبــر دمــج املــواد والبرامج 
التعليمية املتطورة من هواوي 
الدراســية احلالية  باخلطط 

مــن خالل برنامــج أكادميية 
هواوي للمعلومات والشبكات 
(HAINA) كما ستوفر «هواوي» 

املعدات الالزمة للتدريب.
ومت توقيــع االتفاقية من 
قبل رئيس اجلامعة األمريكية 
الدولية البرفيسور د.موسى 
التنفيذي  محسن، والرئيس 
لشــركة هواوي في الكويت 
وذلــك  لينجنــكان،  ريكــو 
الرئيــس  نائــب  بحضــور 
التنفيــذي للشــركه تشــي 
لــوجن، وكل مــن دجن زاهبو 
وســبيس لي وهو تاوي من 

لرؤية إدارة اجلامعة في جعلها 
مركــزا لصناعــة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، كما 
أنها تركز على عقد الشراكات 
مع املؤسســات فــي املجتمع 
احمللي والدولي التي تختص 

بتكنولوجيا املعلومات.
وأضاف أن من أهم أولويات 
اجلامعــة أن يتخرج الطالب 

الشركات في القطاع اخلاص 
لتكون رافدا مهما ومساعدا في 
العملية التدريسية وتطوير 
اخلطط الدراســية ومحتوى 
املــواد حســب حاجة ســوق 
العمــل، مبينــا أن أكادمييــة 
هواوي ستكون إضافة نوعية 
الكفاءات  للجامعة لتطويــر 
األكادمييــة والفنيــة للطلبة 
وتعزيــز املهــارات التقنيــة 
والرقمية لــدى أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة وكادر مركز 

تكنولوجيا املعلومات.
يذكــر أن شــركة هواوي 

إدارة العالقات الدولية والعامه 
بالشــركة، إضافة إلى نواب 
رئيــس اجلامعــة األمريكية 
الدوليــة والعمــداء ومديــر 
مركز تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
وأكــد رئيــس اجلامعــة 
األمريكية د.موسى محسن أن 
توقيع االتفاقية يأتي تنفيذا 

مســلحا بالعلــم واملعرفــة 
وســنعمل  التكنولوجيــة، 
على حتفيز الطلبة للحصول 
على شهادات دولية تؤهلهم 
للمنافســة للحصــول علــى 
فــرص عمل مميزة، مشــيرا 
إلى وجود ثورة تكنولوجية 
جديــده يقودها عالــم الذكاء 
االصطناعــي فــي مختلــف 
القطاعات خاصة قطاع التعليم 

والتعليم العالي. 
وأكــد أن إدارة اجلامعــة 
الدوليــة تعمــل  األميركيــة 
علــى التعــاون مــع كبريات 

العامليــة نفــذت العديــد من 
البرامج التي تهدف إلى تعزيز 
كفــاءة أصحــاب املهارات في 
املعلومــات  تقنيــة  مجــال 
واالتصاالت، من أبرزها «بذور 
من أجل املستقبل» و«مسابقة 
هــواوي لتقنيــة املعلومات 
وأكادمييــة  واالتصــاالت» 
هــواوي التي توفــر تدريبا 
على أحدث تقنيات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، ومتكن 
الطلبــة من احلصــول على 
شــهادة هواوي املعترف بها 

عامليا.

اجلانبان وّقعا شراكة علمية وتكنولوجية إلنشائها بهدف تدريب الطلبة على أحدث التقنيات الرقمية كاحلوسبة السحابية والذكاء االصطناعي واألنظمة الذكية

رئيس اجلامعة األمريكية الدولية د.موسى محسن والرئيس التنفيذي لشركة هواوي 
في الكويت ريكو لينجنكان يتبادالن وثيقة االتفاقية

جانب من االجتماع املشترك بني اجلانبني على هامش توقيع االتفاقية

د.موسى محسن وريكو لينجنكان يقطعان كعكة االحتفال بتوقيع االتفاقية (ريليش كومار) البروفيسور د.موسى محسن وعدد من قيادات اجلامعة األمريكية الدولية مع قيادات شركة هواوي في الكويت  

للجامعــة ملواكبــة التطــور 
التكنولوجي.

واشتملت بنود االتفاقية 
على تدريب عدد من الفنيني 
وكــوادر اجلامعــة وطلبتها 
التدريــس  وأعضــاء هيئــة 
وتدريب الطلبة أثناء الدراسة 
وعند التخرج، وسيتم إصدار 
شــهادات معترف بهــا عامليا 
للذين اجتازوا هذه الدورات 
التدريبية ومت تدريبهم على 
الذكاء االصطناعي واحلوسبة 
واالتصــاالت  الســحابية 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 

مبنى اجلامعة األمريكية الدولية في الكويت

د.موسى محسن: من أولويات اجلامعة األمريكية الدولية تخريج الطالب مسلحًا بالعلم واملعرفة التكنولوجية ومؤهًال للحصول على فرص عمل مميزة

أكادميية هواوي ستكون إضافة نوعية للجامعة لتطوير الكفاءات األكادميية والفنية للطلبة واملهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس وكادر مركز املعلومات
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قــال اهللا تعالى: (كلوا من ثمــره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده وال تســرفوا إنه ال يحب املسرفني)، وقال: 
(يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 
وال تســرفوا إنــه ال يحب املســرفني)، وقــال النبي ژ: 
«كلوا وتصدقوا والبســوا في غير إســراف وال مخيلة» 
وخلصوصية شــهر رمضان االقتصــاد واالقتصار على 
الطعام اليسير والشعور باجلوع حال الصيام من الرسائل 
الربانية لتذكير املرء بأن جوعه لوقت يسير، وعليه أن 
يتذكر الفقراء الذين يجوعون أوقاتا طويلة.. حول ثقافة 

االستهالك في رمضان يحدثنا الدعاة:
يقول د.بســام الشطي: من أهداف رمضان أن يعلمنا 
االقتصاد والتوسط في اإلنفاق واالستهالك، ولو طبقنا هذا 
املبدأ لكان درسا عظيما سنجد أثره الكبير علينا جميعا، 
فاملترف أبطرته النعمة وسعد العيش، وألهته عن طاعة 
اهللا، فتراه حريصا على زيادة أحواله وعوائده، ساعيا الى 
بلوغ الغاية في حاجات الذات احلسية من مأكل ومشرب 
ومسكن ومركب. ولقد نهى اإلسالم عن الترف وحذر من 
تعلق القلب به، وعن غلو اإلنســان باالنغماس في متع 

بني ذلك قواما، كما أرشدنا القرآن الكرمي.
ال تسرفوا

وأكد صالح الســابج ضرورة نشــر ثقافة الترشــيد 
واإلنفاق املعتدل في رمضان وفي غيره، فاملسلمون في 
أمّس احلاجة إلى االلتزام بتعاليم دينهم في عصر أصبح 
من سماته الغالء واملعاناة من أجل تدبير مقومات احلياة 
الكرمية. وعليه يجب أن يكون سلوك املسلم االستهالكي 
خالل الشهر الكرمي ال يبتعد عن األهداف احلقيقية للصوم 
مبا يجنح إليه من إسراف بغضب اهللا سبحانه ويحرمه 
من أجر وثواب عبادة تســمو به مثل عبادة الصوم من 
مكاســب روحية ونفســية واجتماعية وصحية وأيضا 
اقتصادية، فرمضان فرصة لتدريب املسلم على السلوك 
االقتصادي الرشيد ويعلمه كيفية التعامل برقي مع نعم 
اهللا سبحانه وتعالى وقد نهى سبحانه عن اإلسراف في 
األكل والشرب، حيث إن التبذير عادة مذمومة ال تتفق مع 
مبادئ الشريعة اإلسالمية التي طاملا حذرت من اإلسراف، 

قال تعالى: (كلوا واشربوا وال تسرفوا).

احليــاة وملذاتها، وحث على تركه واالنصراف عنه إلى 
ما هو خير في الدارين. قال النبي ژ: «فواهللا ما الفقر 
أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما 
بســطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها 
وتهلككم كما أهلكتهم»، وقال ژ: «كلوا واشربوا وتصدقوا 
والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة». وأكد أن دعوة 
اإلســالم الى ذم الترف والتحذير منه ال تعني حترمي ما 
أحــل اهللا من النعم والطيبات، وإمنا املراد االقتصاد في 
اإلنفاق، وعدم تعلق القلب به والركون إليه. ومع األسف 
الشديد جند البعض في رمضان غير مبال بصحة جسده 
مفرطــا في تنــاول الطعام والشــراب وتوفير متطلبات 
النفس مما لذ وطاب. قال ژ: «ما مأل ابن آدم وعاء شرا 
من بطنه بحســب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان 

ال محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه».
وأشــار الشــطي الى أن اإلســالم ال يحرم املسلم من 
الطيبات ســواء في رمضان أو غير رمضان، بل يطالبه 
دينــه باالعتدال والتوســط، فمن خصائــص عباد اهللا 
الصاحلني أنهم إذا أنفقوا لم يســرفوا ولم يقتروا وكان 

قرر الطبيب اجراء عملية جراحية لعبدالرحمن الساعة 
الواحدة ظهرا في نهار رمضان، فاستيقظ عبدالرحمن، 

وتناول االفطار في املنزل ثم ركب سيارته وذهب 
إلجراء العملية، فهل عمله صحيح؟

٭ مــن بدء العمليةُ يباح لــه الفطر، لقوله تعالى (فمن 
كان منكم مريضا أو على ســفر فعدة من أيام أُخر)، اما 
من كان موعد عمليته الظهر او العصر فهذا له احتماالن:
١ ـ ان يكــون قادرا على الصيام وال يشــعر بألم وتعب 
شــديد كمن يجــري عملية إلزالة كيس دهنــي او ازالة 
اجلبس واملسامير املستخدمة للعظام وامثالها، فيحرم 
عليه الفطر في صباح ذلك اليوم، فيحرم عليه «الريوق» 
الطعام والشــراب وما شابهه، والسبب ببساطة هو انه 
مستطيع ولم يبدأ العملية حتى يأخذ برخصة املريض، 
فهو سليم، فيعامل معاملة السليم، فيجب عليه الصوم، 

فلرمبا تؤجل العملية مثال. 
تنبيه مهم جدا: اذا كان من شــرط العملية ومتطلباتها 
ان يكــون مفطرا ويأكل ويشــرب فلــه ان يفطر وعليه 

قضاء هذا اليوم.
٢ ـ أال يكــون قادرا على الصيام ويشــعر بألم أو إرهاق 
شــديد كعمليات القلب الطارئة او ازالة احلصوة املؤملة 

وما شابهها، فيباح له الفطر، وعليه قضاء هذا اليوم.

أفطرت إميان خمسة أيام من رمضان وقررت قضاءها 
في شوال ولكنها سّوفت وماطلت، ولم تشعر اال وقد 
جاء رمضان التالي، فقالت: مبا ان رمضان دخل فقد 
سقط عني قضاء األيام اخلمسة، فهل قولها صحيح؟

٭ يجب على من عليه قضاء ايام افطرها في رمضان ان 
يبادر ويستعجل في قضائها في شوال او ذي احلجة او 
غيرهما من االشــهر قبل ان يدخل عليه رمضان التالي، 
فهذا دين في ذمته، فقد قال تعالى (فمن كان مريضا أو 
على ســفر فعدة من أيام أُخر)، فهذه االيام في ذمته وال 

تسقط عنه.
فإن فرط في قضاء رمضان كما فعلت اميان ودخل عليه 

رمضان التالي فيجب عليه شيئان:
١ـ  األول: قضاء هذه األيام بعد رمضان فال تسقط من ذمته.
٢ ـ الثاني: ُيطعم مسكينا عن كل يوم تأخر في قضائه، 
واإلطعــام مبقــدار ٥٠٩ غرامات، يعنــي اكثر من نصف 
كيلوغــرام بقليل، ويكون من غالــب ما يأكل اهل البلد، 
فعندنــا فــي دول اخلليج مثال األرز، فقــد صح عن ابي 
هريرة ے في رجل حدث معه مثل ما حدث إلميان، فقال: 
يطعم عن االول لكل يوم ُمدا من حنطة لكل مسكني، فإذا 

فرغ من هذا صام الذي فرط فيه، واهللا أعلم.

حّث الشــرع على 
إصــالح ذات البني 
وأكد أنه من مكارم 
األخالق قال تعالى: 
(فاتقوا اهللا وأصلحوا 
ذات بينكــم) وقال 
رســول اهللا ژ:  
«أفضــل الصدقة 
البني»  إصالح ذات 
واهللا سبحانه وتعالى 
يقول: (إمنا املؤمنون 
إخوة فأصلحوا بني 
أخويكم واتقوا اهللا 

لعلكم ترحمون).
ولنا في رسول اهللا 
أسوة حسنة، فلقد 
يســعى  ژ  كان 
بنفسه للصلح بني 
املتشاحنني، مؤكدا 
بذلك اهمية االصالح 
بني االخوة املؤمنني، 
فعن سهل بن سعد 
ے أن ناسا من بني 
عمرو بن عوف كان 
بينهم شيء فخرج 
إليهم النبي ژ في 
أناس من اصحابه 
يصلح بينهم وفي 
رواية قال: «اذهبوا 
بينهم»  نصلح  بنا 
أم كلثوم  وتقــول 
بنــت عقبة رضي 

اهللا عنها.

اإلصالح
بني الناس

الصوم الصحيح
عن أبي هريــرة رضي اهللا عنه أن 
رسول ژ قال: «من صام رمضان إميانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن 
قــام ليلة القدر إميانا واحتســابا غفر 
له ما تقــدم من ذنبه» (رواه البخاري 

ومسلم).
احلديــث دليــل على فضــل صوم 
رمضــان وعظيم أثــره حيث، كان من 
أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات 
بشرط أن يصوم رمضان إميانا باهللا 
ورسوله ژ، وتصديقا بفرضية الصيام 
وأن يصومــه احتســابا وأن يجتنــب 

الكبائر.

صالح السابج د.بسام الشطي

الشطي: اإلسالم ال يحرم املسلم من الطيبات 
ولكن يعلم االقتصاد والتوسط في اإلنفاق واالستهالك

السابج: رمضان فرصة لتدريب املسلم على السلوك 
االقتصادي الرشيد والبعد عن اإلسراف والتبذير

قرآن نزل فيهم

(ما ننســخ من آية أو ننســها نأت 
بخير منهــا أو مثلها ألم تعلم أن اهللا 

على كل شيء قدير ـ البقرة: ١٠٦)
ســبب نزول هذه اآلية قول اليهود 
بعد حتويل القبلة من بيت املقدس الى 
الكعبة ان محمدا يأمر اصحابه بشيء 
ثم يناههم عنه، وهذا يعني انه يناقض 
بعضه بعضا، فأنزل اهللا (وإذا بدلنا آية 
مكان آية)، وأنزل (ما ننسخ من آية).

هل يجوز اإلفطار في نهار رمضان 
إلجراء عملية جراحية؟

أفطر أياما في رمضان العام املاضي 
ولم يقضها حتى دخل عليه رمضان هذا العام.. 

فماذا يجب عليه؟

ثقافة االستهالك في رمضان.. منهج رباني يحقق التكافل املجتمعي
االقتصار على الطعام اليسير والشعور باجلوع حال الصيام يذكران املسلم بالفقراء الذين يجوعون أوقاتاً طويلة

سودة بنت زمعة
(وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا - النساء: ١٢٨).

نزلت هذه اآلية في سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها التي لقبت باملهاجرة أرملة املهاجر، 
ألنها أسلمت وهاجرت بدينها الى احلبشة مع زوجها السكران بن عمرو بن عبد شمس، وحتملت 
مشاق الهجرة ومتاعب الغربة، وتوفي زوجها بعد ان عاد معها من احلبشة وقبل الهجرة الى 
املدينة، وأمست سودة وحيدة ال عائل لها وال معني، فأبوها مازال على كفره وضالله، ولم يزل 
أخوها عبداهللا ابن زمعة على دين آبائه، فخشيت أن يفتناها في دينها. فلما سمع الرسول ما 
أصاب الســيدة سودة بنت زمعة وصبرها والتجاءها الى اهللا، خشي عليها بطش أهلها وهم 
أعداء اإلسالم واملسلمني، فأراد أن يرحمها وينجدها من عذابها، ويعينها على حزنها، ويجزيها 
على إسالمها وإميانها خيرا، فأرسل إليها خولة بنت حكيم - رضي اهللا عنها - تخطبها له، 
وكانت الســيدة خديجة رضي اهللا عنها قد ماتت، وهو بغير زوجة، وكانت ســودة قد بلغت 

من العمر حينئذ اخلامسة واخلمسني، بينما كان رسول اهللا في اخلمسني من عمره.

األتقياء.. ال خوف عليهم
يقول اهللا عّز وجّل في فوائد التقوى انها سبب لنيل 
الوالية، فأولياء اهللا عّز وجّل هم املتقون، قال تعالى: 
(وإن الظاملني بعضهم أولياء بعض واهللا ولي املتقني) 
واهللا عّز وجّل يخبر عن أوليائه فيقول: «من عادى 
لي وليّا فقد آذنتــه باحلرب» وإذا حتققت الوالية 
لإلنسان يقول اهللا عّز وجّل: كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الــذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي ميشي بها، أن تكون في معية اهللا، أن 
تكون في والية اهللا، اهللا عّز وجّل ولي املتقني وهو 
ســبحانه وتعالى كما أخبر في سورة آل عمران: 
(ولي املؤمنني) وقلنا ان الصفة إذا تعلقت باحلكم، 
فكلما زادت الصفة قوة زاد احلكم تعلقا بها، فكلما 

زادت التقوى زادت والية اهللا لك.
يا إخواني إنا نسمع أخبارا عن الصاحلني، يعجز 
عن كتابتها املؤلفون، هم أولياء اهللا ما سلكوا دربا 
إال كان التوفيــق أمامهم، ما عزمــوا أمرا إال كان 
التيســير آخذا بأيديهم ما احتاجوا شيئا إال أتاهم 
اهللا عّز وجّل به من قبل أن يســألوا، حقق طاعة 
اهللا عّز وجّل، حققي تقوى اهللا عّز وجّل أقسم باهللا 
فإن والية اهللا حتصل لــك إنه قول اهللا عّز وجّل 

مقتطفات من محاضرات القيت  في مسجد فاطمة اجلسار(واهللا ولي املتقني).

اإلتقان في رمضان

دعـاء

(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)

اللهم إن لــي ذنوبا فيما بيني وبينك، 
وذنوبا فيما بينــي وبني خلقك، اللهم ما 
كان لك منها فاغفره، وما كان منها خللقك 
فتحمله عني، وأغثني بفضلك، إنك واسع 

املغفرة»

(وإنه لكتاب عزيز)
فأعطه أعز أوقاتك بل اجعله شــغلك 
األول ليكرمك اهللا ببركة في وقتك وعمرك
سورة فصلت (٤١)

بطاقات تدبرية

د. عمر خليفة الشايجي

د. ياسر عجيل النشمي
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إعداد: حنان عبداملعبود           تصوير: ريليش كومار

الشيف وسام مصطفى

لفائف 
الباذنجان 

مع صوص الزبادي

شوربة 
كرات الكفتة 
مع لسان العصفور

كفتة 
الدجاج بالمكسرات 

مع صوص الطماطم با
عشاب

املقادير
لسان عصفور٥٠ غراما

كرات كفتة صغيرة احلجم ٥٠ غراما
بصل ١٠ غرامات
كرات ١٠ غرامات

كرفس ١٠ غرامات
مرق اللحم ٣٠٠ مل

ملح ٣ غرامات
فلفل ابيض ١ غرام

املقادير
حليب طازج ١ ليتر

كرمية طازجة ٢٥٠ مل
سكر ١٢٥ غراما

سامولينا ١٢٥ غراما

املقادير
دجاج خال من العظم ٥٠٠ غرام

بصل ١٥ غراما
ثوم ٥ غرامات

نعناع ٤ غرامات
بقدونس ٣ غرامات
زجنبيل ٣ غرامات

فلفل رومي أحمر ١٠ غرامات
ملح ٥ غرامات

فلفل أبيض ٢ غرام
توابل مشكلة ٢ غرام

طماطم ٥٠ غراما
زيت زيتون ٢٠ مل

مكسرات مشكلة ٥٠ غراما

املقادير
شرائح باذجنان مقلية ١٠٠ غرام

جوز ناعم ٥٠ غراما
كزبرة طازجة ١٥ غراما

فلفل اخضر ناعم ٢ غرام
ثوم ناعم ١ غرام

دبس الرمان ١٥ مل
ملح ٢ غرام

فلفل أبيض ١ غرام
زبادي ١٧٠ غراما

رمان حب ١٠ غرامات

طريقة التحضير:

طريقة التحضير:

طريقة التحضير:

طريقة التحضير:

توضع كرات الكفتة فــي مقالة على النار وتقلب حتى 
الســواء وتترك على حدة بعدها يوضع القدر على نار 
متوسطة ويضاف قليل من الزيت النباتي مع الزبدة في 
القدر من ثم يضاف لسان العصفور ويقلب جيدا على 
النــار ثم نضيف البصل والكرات والكرفس الى لســان 
العصفور ويقلب جيدا وعند االحمرار يضاف مرقة اللحم 
فــوق اخلليط مع التوابل وتترك حتى الغليان وعندها 
نضيف كرات الكفتة الى احلساء وتترك على 
النــار حتى متام النضــج والتعقيد 
وتصب باألطباق وتقدم.

يخلط احلليب مع الكرمية والسكر ويوضع على النار حتى الغليان بعدها يضاف 
الســامولينا الى احلليب املغلي وتترك على نار متوسطة حتى متام النضج ثم 

تسكب في كاسات التقدمي تترك لتبرد وتزين بالعسل واملكسرات.

يقطع الباذجنان شرائح ثم يقلى بالزيت 
احلار وتترك كل شريحة على حدة حتى 
تبرد وحتضر احلشوة في وعاء يخلط 
اجلوز والثوم والكزبرة مع الرمان احلب 
ودبــس الرمان بعدها توضع احلشــوة 
في شرائح الباذجنان وتلف بشكل رول 
بعدها تقطع وتصف بطبق التقدمي يوضع 
فوقها الزبادي املخفوق مع الليمون وتزين 

حسب الرغبة.

يخلط الدجاج مع البصل والثوم 
التوابل ويطحن  واخلضار مع 
معا في مفرمــة اللحم لنحصل 
علــى الكفتة بعدهــا على ورق 
الطعام نضــع اخلليط ونفرده 
بسماكة ٢ سم، نضع املكسرات 
وتلف بشكل رول نضعها بالفرن 
ملــدة ١٥ دقيقــة حتى الســواء 
ويحضــر الصــوص بتقطيــع 
الطماطــم الى قطع صغيرة مع 
البصل والكزبرة ويضاف اليها 
امللح وزيت الزيتون وقليل من 
عصير الليمــون وتخلط جيدا 
وعند التقدمي تقطع الكفتة حسب 
الرغبــة وتقدم فــي الطبق مع 
صوص الطماطم وتزين حسب 

الرغبة

وعند التقدمي تقطع الكفتة حسب وعند التقدمي تقطع الكفتة حسب 

قشتلية

يخلط احلليب مع الكرمية والسكر ويوضع على النار حتى الغليان بعدها يضاف 
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زاوية تسلط الضوء على األعمال الدرامية اخلليجية 
والعربية والبرامج املنوعة املعروضة في شهر رمضان 

ننقدها أو نعلق عليها سواء باإليجاب أو السلب.

رميوت كنترول
أقوال درامية

وجه املنچب!

رجال يـا الطليحي

حلية كرمي

بكاء ريهام

اللــي نعرفه إن وجه املنچب بالكويتي يعني الوجه 
العريض أي بال إحساس وال كرامة، وهي تقال أو ترمز 
أو تنسب إلى املنچب أو الصحن اخلشبي. وفي مسلسل 
«الروح والرية» قال الفنان عبداهللا التركماني بجملة انها 
فالنة وجها منچب وأعطى إشــارة بيده كوجه صغير.. 
ما تطوف عليك يالتركماني.. والسؤال وينك يا مخرج؟!

تســاؤل طرحــه 
الفنــان عبداللـــــه 
الطليحي جلمهوره: 
«تشوفون فيها شي؟! 
يعنــي عيب الرجال 
البيــت؟»  ينظــف 
وذلــك تعليقــا على 
مشهد مشاجرته مع 
زوجته منيرة (ليالي 
دهراب) في مسلسل 
«أمينــة حاف» على 
نظافة املنزل، وقال 
لها في املشــهد: «أنا 
كريال قمت بواجبات 
املرة.. شــفت البيت 
أنــا نظفته..  وصخ 
واملفروض هذا دورج 

انتي»..
بالعكس عبداهللا 
شــي حلــو تعــاون 

الزوج والزوجة.

خطأ إخراجي وقع فيه مخرج «االختيار ٢» خاص مبظهر 
الفنان كرمي عبدالعزيز وحليته في املسلسل، فكرمي يؤدي 
شخصية ضابط أمن وطني اسمه «زكريا»، واملعروف ان 
اجليش املصري والشــرطة ال يسمحون للعاملني فيهما 

بإطالق حليتهم.. ركزوا شوي يا جماعة اخلير!

شخصية «قمر» اللي تقدمها ريهام حجاج في مسلسل 
«وكل ما نفترق» تعرضت للكثير من االنتقادات الساخرة، 
خصوصا في مشهد بكائها في أحد املشاهد اللي قدمتها 
مع أحمد فهمي، فحركات وجهها كانت فيها مبالغة، ولم 
تتمكن من إقناع املشاهدين بصدمتها وحزنها وبكائها.. 

ارحمونا!

غير منطقي..!
مــن غير املنطقــي أن الفنان محمد العلوي يجســد 
دور ابــن الفنانة فاطمة الطباخ في مسلســل «الناجية 
الوحيدة»، العلوي الشيب تارس وجهه والطباخ تطلع 

باملشاهد وكأنها أخته أو زوجته.. شلون!..
لوك غير موفق وغير مناسب للدور يا محمد!

٭ «في أشــياء الزم تظل أسرار.. أشياء افضل 
انها تــم مخفية.. ألنها لو انعرفت تســبب ألم 

كبير.. ألم ماله حدود».
- رياض (محمد الدوسري) - «الروح والرية».

٭ «عقب الليل يطلع نهار.. وما بين طرفة عين 
وانتباهتها يغير اهللا من حال إلى حال».

- غامن (سعد الفرج) - «مطر صيف».

٭ «خوانك من أبوك.. مثل قومن رافقوك»
- غامن (سعد الفرج) ـ «مطر صيف»

٭ «المشكلة ان ثقافة االختالف مبقتش موجودة 
بينا.. انت عكسي يبقى انت عدوي ودمك حالل».

- يوسف (أحمد مكي) - «االختيار ٢».

٭ «الهريس هذا يعني الكويت.. كل ما شــيخة 
تطبخ طبخة كويتية ببهاراتنا وطريقتنا أشوف 
نفسي بالبيت علطول.. تخيل إن أكلة بسيطة 
مثل هذي تخليك تستحضر الوطن بكل حواسك.. 
اإلنسان يسافر ويبتعد عن وطنه وبنفس الوقت 

يخلق وطنه بكل شي حوله».
ـ راشد (حمد العماني) ـ «سما عالية».

عبدالعزيز لويس: غير نادم على «التكميم».. 
وتعلمت أنني أولى بنفسي!

عبداحلميد اخلطيب

كشــف النجــم عبدالعزيز لويس 
انــه ليس نادمــا على إجــراء عملية 
«التكميم»، مؤكدا أنها لم تكن بغرض 
التجميل، لكن بسبب ما كان يعانيه 
من مشاكل في النوم والصحة، وقال: 
بعد العملية زادت ثقتي بنفسي أكثر، 
مشــيرا إلى أنه يحــب الكوميديا في 
حياته، الفتا إلى أنه يصبح شخصا 
باردا اذا كان املوضوع ال يهمه أو هناك 

من يحاول أن يستفزه.
وتابع لويس: كانت توجد عندي 
مشــكلة كبيرة واحلمــد هللا حللتها، 
وهي أنني كنــت عندما أتعرف على 
أحد «أروح كلي جتاهه»، وهذا سبب 
لي مشاكل كثيرة، السيما أنني كنت 
أبني آماال علــى عالقتنا وال تتحقق، 
وتعلمت أن لكل إنســان طريقته في 
احليــاة «ومــا يصيــر ان تتوقع من 
اآلخريــن نفس ما تفكــر فيه»، وهذا 
ال يعنــي أن اختياراتــي «مو زينة»، 

قائال إن القناعة التي وصل اليها في 
هذا العمر أن اإلنسان كل يوم يتعلم، 
وأردف: لقد أتعلمت أنني أولى بنفسي، 

وهذا ليس أنانية.
وأكد أنه ال توجد «هوشــة» بينه 
وبني الفنان بدر الشعيبي، وقال: أنا 
وبدر «ربع» في الفن وبره الفن، لكن 
توجد فترة في السنة تكون «باردة» 
بيننا، ملمحا، في برنامج «على وجنم»، 
إلــى أن عالقاتــه متميــزة باجلميع 

ومتواصل مع الكل.
وأضاف عبدالعزيز لويس: الوضوح 
يدخلنــي بالطوفــة أحيانا، وال أحب 
النقاش في األمور السياسية، وانسحب 
أحيانا من النقاشات العقيمة، خصوصا 
إذا كان الشخص الذي أمامي غير ملم 
باملوضوع الذي يتحدث عنه، مكمال: 
هناك أشخاص في حياتي أمتسك بهم 
حتى آخر ألم، وابتعد عمن ال يشبهني، 
ملمحــا إلى أن اغنيــة «متعود علي» 
مازالت تترك ألم في نفســه وعايش 

حالتها ١٠٠٪.

أكد أنه ال توجد «هوشة» بينه وبني بدر الشعيبي وعالقته متميزة باجلميع «شيخ احلارة» يتسبب في طالق هالة صدقي
القاهرة - محمد صالح

حالــة من اجلــدل أثارتها 
تصريحات الفنانة هالة صدقي 
اجلريئة في برنامج «شــيخ 
احلارة واجلريئة»، الذي تقدمه 
املخرجــة إينــاس الدغيدي، 
والتــي نتــج عنهــا خــروج 
زوجها احملامي سامح سامي 
في بث مباشر من مكان إقامته 
بالواليات املتحدة األميركية 
نشره عبر أحد املواقع معلنا 

فيه أنه يطلقها أمام العالم.
وكانت هالة صدقي خالل 
حديثها مــع إيناس الدغيدي 
بــأن  بالبرنامــج صرحــت 
جميــع التجــارب الزوجيــة 
التي خاضتها فاشلة، مؤكدة 
أنها لن تتــزوج مرة أخرى، 

فالزواج مسألة صعبة جدا، كما أن أوالدها 
وعائلتها ميثلون لها الكثير، وحتدثت عن 
معاناتها في زواجها ومشاكلها مع زوجها 
وتداعيات خالفاتها معه والتي تسببت في 

وفاة والدتها. 
وفي تعليقها على الڤيديو الذي نشره 
زوجها أشــارت هالة الى أن زوجها نشــر 

الڤيديو بغرض الشهرة، نافية حدوث الطالق 
نظرا ألن الدين املسيحي ال يعترف بالطالق 
بهذا الشكل، وأن الطالق لكي يكون رسميا 
البد من حضور زوجها، موضحة أن الڤيديو 
جاء كرد فعل ملا كشفته للمخرجة إيناس 
الدغيدي عن مشاكلها وخالفاتها مع زوجها 

في احللقة التي مت عرضها مؤخرا.

حيرة يارا في «باروكتها»!

جورج وسوف
في «الفطر» على «اجلديد»

تفكر املطربة يارا في اللجوء 
إلى الباروكة أو الشعر املستعار 
لتجريــب مــا إذا كان الشــعر 
القصيــر يليــق بهــا ويعجب 
جمهورها قبل أن تقرر تغيير 
اللوك وقص شــعرها الطويل 
وهذا األمر جعلهــا في حيرها 

من أمرها.
فنيا، أطلقت يارا أخيرا أغنية 
باللهجــة املغربية بعنوان «آه 
عاملكتوب» وهي شارة مسلسل 
مغربي «أوالد العم» الذي خرج 
في اللحظة األخيرة من السباق 
الرمضاني، كما غنت يارا شارة 
مسلسل «كله باحلب» الذي تقوم 
ببطولته الفنانة زينة والفنان 

أحمد السعدني.

حلقة «سبيسيال» صورتها اإلعالمية 
نســرين الظواهرة مع ســلطان الطرب 
جورج وسوف على أن تعرض في عيد 
الفطر على شاشة قناة «اجلديد» ويفترض 
لهذه احللقة أن متهد حللقات أخرى من 
هذا النوع علــى «اجلديد» تظهر الفنان 
الضيف في جوانب من حياته لم يتعرف 

إليها محبوه من قبل.

نادين الراسي تراجعت عن اعتزالها
بيروت - بولني فاضل

لم تكن نادين الراسي أبدا في وارد العودة إلى 
التمثيل بعدما قررت االعتزال في سبتمبر العام 

٢٠١٨ وكتبت حينها:
«شكرا لكل محب... اآلن حان وقت الوداع». لم 
تكن العودة في بالها وال شــركتي «غولدن الين» 
و«أي سي ميديا» ولوال فكرة مسلسل زوج حتت 
اإلقامة اجلبرية وكل فريق العمل فيه. «ربنا أراد 
أن أعــود في هذا العمل»، هكذا تختصر نادين ما 
حصل بالرغــم من أن قرارها في ذلك الوقت كان 
نهائيا وال تراجع عنه وهي القائلة انها حني ابتعدت 
عن الشاشــة والضــوء، كانت فــي ذروة وجعها 
ومتعبة من كل شيء حتى من التصوير وأجوائه 
وكواليسه. وتضيف في هذا اإلطار: «لم يكن قرار 
االبتعــاد صعبا ألن أملي في ذلك احلني كان كبيرا 
جــدا، وفعليا ابتعدت كليا عن كل ما ميت بصلة 
إلى مهنتي، لم أتابع أي عمل ولم أراقب أي حدث 
فنــي. فقط تفرغت حلياتي اخلاصة ومشــاكلي، 
ولكــن فجــأة جاءني عــرض «زوج حتت اإلقامة 
اجلبرية» وكل األشياء ترتبت بتلقائية وعفوية 

متاما كما حصل في بداياتي.
وعمــا أتعبها في املهنة مبعزل عن مشــاكلها 
العائلية وطالقها من رجل األعمال جيســكار أبي 
نادر وقضية حضانــة ولديها. توضح نادين ان 
تداعيات مشاكلها كانت كثيرة وأشخاصا من قريب 
أو بعيد راحــوا يثرثون ويبدون آراءهم «وصار 
الكل بدو يحكي» ويخلط األمور اخلاصة بشؤون 
املهنة. وتضيف: «هناك من أصر على فهمي بطريقة 

خاطئــة فيما أنا صادقة وصريحة «واللي بقلبي 
على رأس لســاني» بعيدا من احملاباة واملسايرة 
«ومتسيح اجلوخ». في خضم هذه األجواء، وضعت 
حدا فاصال لكل شيء وقررت االبتعاد. وتقر نادين 

بأنها عاشت مرحلة االنهيار النفسي والعصبي وما 
عاد جسدها يحملها فيما الروح تؤملها وتشعر بها 
باردة داخل جسم ساخن. هكذا كان توصيف حالها 
للطبيبة النفسية املعاجلة التي قالت لها حينها: 
«خلص نادين، قولي انك خســرت أو استسلمت 
أو فشــلت أو تعبــت. كفن ادعــاء بالقوة» نادين 
تؤكــد انها لطاملا كانت قويــة وحتتمل الصعاب 
وتواجهها. لكنها في مرحلة معينة أدركت انها ما 
عادت متت إلى القوة بصلة وان قوتها أحلقت بها 
األذى، تقول: «كل عمري قوية لكني بلغت مرحلة 
ثبوت فيها على ركبتي وقلت «ما بقى في». ما عدت 
قادرة، وعندما اعترفت باستسالمي، بدأت ارتاح، 
وتروي نادين انها بعد سنة ونصف السنة على 
معاناتها جراء الطالق وابتعادها عن ولديها، دخل 
حياتها شــاب يصغرها بست سنوات هو مجد... 
فمكنها من الوقوف من جديد على رجليها. تقول 
الراســي: «احلب فــي مراحل معينــة من حياتي 
دمرني وفــي مراحل أخرى أعاد بنائي وإحيائي. 
لم أتصور نفســي يوما مــن دون حب، لكن هذه 
املرة أنا على يقني بأني مع الشــريك املناسب ألن 
ما فعله مجد من أجلي لم يفعله من قبله رجل»، 
وعما إذا كانت خطوبتها على مجد وحتضيرهما 
للــزواج في الصيف قد أثرا على مســار الدعوى 
القضائية املتعلقة بحضانــة ولديها، تقر نادين 
بأن القضاء نظر في عالقتها العاطفية املستجدة. 
لكنها ســتخضع فــي نهاية املطــاف للقرار الذي 
ســيصدره وهي واثقة بأن ما مــن قوة ميكن أن 
جتعلها تخســر ولديها اللذيــن يبقيان من حقها 

حتى آخر رمق من حياتها.
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الطابــع  مســتوحاة مــن 
اإلجنليــزي داخل القصر، 
وفــي احلديقــة واَخلضار 
املمتد فيها واملعتمد كخلفية 
للعديد من املشاهد ووجود 
اخليول.. ليوحي بأن البيئة 
العربية احمليطة مبارغريت 

تأثرت بوجودها.
ويلفتنا بعض الومضات 
مثل مشهد حمل «مارغريت» 
لقــّط علــى طريقــة «دون 
فيلــم  فــي  كورليونــي» 
«العــّراب»، حيــث متتزج 
مالئكية املظهر بشّر النوايا 
«املافياوية»، ومشهد الثلوج 
الذي اجتهد فريق اإلخراج 
والتطوير قدر املستطاع في 
تقدميه كصورة جديدة على 
العني في عمل خليجي، رغم 

بدائيتها.
اإلضاءة اخلافتة املعززة 
مبوسيقى تصويرية باعثة 
على التوتــر تلعب دورها 
أيضًا، واألهم األزياء التي 
تشــهد عنايــة متزايــدة 
باألعمال اخلليجية عمومًا 
خالل األعــوام األخيرة مع 
املاكيــاج، وهو مــا دفعنا 
فــي جلنة جائزة «شــعلة 
األنباء للدراما» إلى إضافة 
هــذه الفئة فــي دورة هذا 
العام الرابعة التي تنطلق 
ترشيحاتها في شهر نوفمبر 

املقبل.
أزيــــــاء مســــلســــل 
«مارغريــت» مــن تصميم 
ابتســام احلمــادي، وهــي 
مصممة المعــة في املجال 
وملساتها واضحة ومؤثرة 

في العمل.
النهائي  يبقــى احلكــم 
على «مارغريـــت» معلقًا 
على ما ستحمله 
باقي احللقات 
النهاية..  ثم 
استكمـــــاال 
للـــبدايــــة 
التي انطلقت 
بتعــدد الرواة 
كل حسب طريقة 
حكمه على الواقع ومن 
منظوره بأسلوب مثير.

لكن أياً تكن النهاية أمر 
البد منــه، حتية للفنانة 
القديرة حيــاة الفهد على 
النمطية وجرأة  كســر 
التنويع واستمرار 

العطاء.

كبطل لعمل أمام حياة الفهد.
رمي أرحمــة، أخيــراً تبــدأ 
باحلصول علــى أدوار بعيدة 
عــن النمطية تظهــر قدراتها 
التمثيلية الكبيرة، وهي جنمة 
العمل بامتياز، واختيار أكثر 
من موفــق.. معقدة نفســيًا، 
طيبة، جميلة، وأنيقة في آن.. 
ورمي جتيد التعبير عن اخللطة 

في هذا العمل.
ليالــي دهــراب موفقة في 
أدائهــا ..  بشــار الشــطي، ال 
تكفي احللقات األولى حلســم 
شــخصيته حتــى اآلن، لكــن 
حضــوره فــي تصاعــد، أمــا 
الثنائــي نور الشــيخ وخالد 
الشــاعر، فكان من األفضل أال 
يكونا مــن جديد طرفي قصة 
حب مشتركة، بعد ظهورهما 
مكرراً، وهو ما يضفي شــيئًا 
من الفتور على خط كان يجب 

أن يكون أكثر زخما، وهو من 
أخطاء «الكاستينغ».

مــن جهتــه، يــؤدي حمــد 
العماني دوراً عادياً مقارنـــة 

بظهــــــوره األجمل هذا 
املوســم في مسلسل 
«سما عاليــــة»، رغم 
أن شــخصية فــواز 
التي يؤديها ليســت 

بسيطة.
إخراجيًا، العمل جيد، 

ويلتف املخرج باسل اخلطيب 
اللوكيشنات  على محدودية 

لتأمني التناغم مـــــع 
روح املسلسل 

بخلــق 
مشــهدية 

جتربة االبتعاد عن الكوميديا، 
بل كان رائداً في بطولة مسلسل 
«اليوم األســود» للكاتب فهد 
العليــوه قبــل ســنوات، وها 
هــو يعود بشــخصية مثيرة 
للجدل، لكن ُيحسب عليه في 
«مارغريت» بعض احملاوالت 
األشــبه باخلروج عن النص، 
ومــزج الســخرية باملواقــف 
اجلــادة فــي غيــر مكانهــا، 
كمشــهدي املقبرة.. وســؤاله 
حبيب مارغريت الســابق إن 
كان سيقضي معها عطلة في 
املالديڤ! لكن باملقابل، عندما 
تقترب الدراما من حدود املسرح 
واحلوارات املسرحية فذلك ال 
شــك ملعب يجيــد البالم فيه 
التســديد، لذلك نــراه ُميتعنا 
في العديد من املشــاهد سواء 
بضحكة أو نظرات وانفعاالت 
الشر، مثبتاً جناحه في الوقوف 

االبنــة الوســطى محاطــة 
بهالوس ابنتهــا التي تدفعها 
لالعتقاد بأنها ارتكبت جرمية 
قتل وصيفتها عبر دفعها على 
الدرج، رغم أن الفاعل احلقيقي 
هو وصيفة أخرى اســتغلت 
املوقف.. أمــا االبنة الصغرى 

فطموحها الغناء.
لون املسلســل ليــس جديداً 
على الدراما اخلليجية وإمنا نادر 
نسبيا على غرار «إفراج مشروط» 
للكاتب عبداحملسن الروضان قبل 
موســمني، لكنه األول  من نوعه 
في مســيرة الفنانة حياة الفهد 
التــي تطل كـ «دوقة» أو ســيدة 
إقطاعية، ويبدو أنها تســتمتع 
بأدائها محاطة مبجموعة جيدة من 
املمثلني.. هبة الدّري تواصل إثبات 
أنها اجلوكر القادر على أداء أي 
شخصية مهما كانت صعوبتها.

حسن البالم سبق أن خاض 

«مارغريت».. 
مغامرة نّص ودور

محمد بسام احلسيني
يصــح فــي مسلســل 
«مارغريــت» أن نقول انه 
عمل محّير جلهة ردود الفعل 
األولية عليه وتأثيره على 
النقاد واملشاهدين.. فإما أن 

ُحتّبه أو ال.
هــو مغامرة نص ودور 
تخوضهــا الفنانــة حيــاة 
الفهد فــي تعــاون متجدد 
مع األخوين شمس (محمد 
وعلــي)، لكنهــا مغامــرة 
محســوبة على غــرار «أم 
هارون»، العمل الذي قدمته 
في العــام املاضي، واحدث 
تأثيراً كبيراً فنيًا وسياسيًا.
املسلســل ليــس خفيفًا 
أو سطحيًا، بل يرتكز على 
رمزيــة تضــج بالرســائل 
السياسية بدءاً من الرشوة 
التي ميارســها  املجتمعية 
املتنفــذون ليســهل عليهم 
التحكــم بأهــل السياســة 
والناس، وال يستثنى رجال 
األمن ورجال الدين طبعًا.. 
فالكل يؤدي دور الدمية بيد 
مارغريت سواء عن حسن 
أو سوء نية، ومن يرفض، 
كجبــران الصحافي، هناك 
دائمــًا وســيلة لتطويعــه 
وتركيعه وتدفيعه الثمن!

«مارغريت» إذن واجهة 
أنيقــة لرواية قصــة ذات 

مغزى ورسائل..
فــي املضمــون، القصة 
جميلــة، لكــن احلــوارات 
شكســبيرية ممســرحة، 
وغالبًا ثقيلة أكثر من الالزم 
على األذن بالنسبة ملسلسل 
تلفزيوني، ورمبا ما شجع 
املمثلني على اجلنوح نحو 
«اإللقاء املسرحي» كون بيئة 
القصر اشبه بخشبة مسرح، 
حيث تدور دسائس اخلدم 
واملستشــارين واحلاشية 
واخلائنــة  االنتهازيــة 
املجّسدة بشــخصية مزيد 
البالم)، باملوازاة  (حســن 
نتابع مشــاكل أفراد عائلة 
وصراعاتهــم  مارغريــت 
وعقدهــم  وكوابيســهم 
النفســية وطموحاتهــم، 
فاالبنــة الكبــرى املتنمرة 
على زوجها عاقرـ بحسب 
والدتها التي ال تتورع عن 
اإلتيان بضــرة البنتها في 

مكيدة حلماية الثروة.

رمزية تضّج بالرسائل السياسية 
وحوارات شكسبيرية ثقيلة على األذن

قراءة نقدية

مارلون براندو - دون ڤيتو كورليوني «العراب»حياة الفهد - «مارغريت» 
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«املالية»: ١١ جهة حكومية ترغب في التواجد 
مبركز خدمات منطقة صباح األحمد السكنية

أحمد مغربي

قالــت وزارة املالية إنها 
قامت مبخاطبة جميع اجلهات 
احلكومية الراغبة في إنشاء 
مقر لها ملجمع الوزارات املزمع 
إنشــاؤه فــي منطقة صباح 
األحمد الســكنية، وكان رد 
اجلهات احلكومية في أن عدد 
١١ جهة ترغب فــي التواجد 
وعــدد ٢ جهــة ال ترغب في 
التواجد اجلديد وعدد ٨ جهات 
حكومية لم تقوم بالرد على 
الرغــم مــن إعــادة مخاطبة 

الوزارة لتلك اجلهات.
وذكرت وزارة املالية في 
مخاطبــة رســمية حصلت 
«األنباء» على نســخة منها، 
أن مشروع مجمع الوزارات 
فــي منطقة صبــاح األحمد 
السكنية قد حتول إلى مركز 
خدمة وليس مجمعا للوزارات 
حسبما جاء في قرار مجلس 

الوزراء.
ان  «املاليــة»  وقالــت 
الــى اجلهــات  مخاطباتهــا 
احلكومية في ٢٠٠٨ تركزت 
في االستفســار حول حجم 
التواجــد املطلــوب للمبنى 
ومكوناته لغرض تخصيص 
األماكن الكافية لذلك، وحتديد 
العاملــني املطلــوب  أعــداد 
تواجدهــم باملبنــى اجلديد 
والتوســعات املســتقبلية 
ونسخة من الهيكل التنظيمي 

للجهة.
وقالــت انه فور اســتالم 
الوزارة حلدود املشروع قامت 

وأضافت «املالية» أنه متت 
إعادة مخاطبة املؤسسة العامة 
الســكنية مبوجب  للرعاية 
كتاب رســمي في تاريخ ١٥ 
أغسطس ٢٠١٩ لطلب اجتماع 
مع املختصني باملؤسسة للرد 
علــى استفســارات وزارة 
األشغال، وقد اكتفت املؤسسة 
بالــرد علــى استفســارات 
الــوزارة هاتفيــا دون عقــد 
اجتماع، حيث أفاد املختصون 
باملؤسسة بوجود موقع آخر 
مخصص إلقامة مبنى متكامل 
ملجمــع الــوزارات يقع على 

طريق ميناء عبداهللا.
وعليه، قامت وزارة املالية 
االشــغال  وزارة  بإحاطــة 
العامــة مبتطلبــات مركــز 

الوزراء وهي اجلهة املعنية 
بتجهيــز اجلدول املســاحي 
والتصاميم وكل االجراءات 

الالزمة للتنفيذ.
وعــن اجلهــات االحــدى 
عشرة التي ترغب في التواجد 
ملركز خدمات منطقة صباح 
األحمد السكنية، قالت املالية 
إنهــا: وزارة املاليــة، وزارة 
الشؤون االجتماعية، الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد، وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
الزكاة،  وزارة العدل، بيــت 
الهيئة العامة لشؤون القصر، 
وزارة التجــارة والصناعة، 
الهيئة العامة للقوى العاملة، 
وزارة االشغال العامة وزارة 

الصحة.

اخلدمة املطلوب إنشاؤه في 
منطقة صباح األحمد، كما مت 
تزويد وزارة االشغال بأهداف 
املشروع وطبيعة اخلدمات 
التــي ســيقدمها باإلضافــة 
الــى اجلهات التي ترغب في 
التواجــد وكذلك نســخ من 
كل املراســالت التــي متــت 
مع اجلهــات احلكومية، كما 
متت إحاطة وزارة االشغال 
بضرورة األخذ بعني االعتبار 
عند تصميم املشروع التوسع 
املســتقبلي وإمكانية دخول 
جهات حكومية جديدة خالل 

مراحل التنفيذ.
وشددت وزارة املالية على 
ان املشروع في عهدة وزارة 
االشغال طبقا لقرار مجلس 

٨ جهات لم تقم بالرد على استفسارات الوزارة.. وجهتان ال ترغبان في التواجد

بالتنسيق مع وزارة االشغال 
العامــة، وذلــك الســتكمال 
إجــراءات املشــروع وقد مت 
تسليم وزارة االشغال حدود 
املوقــع املخصــص إلنشــاء 
مجمع الــوزارات، وخاطبت 
الــوزارة املؤسســة العامــة 
للرعاية السكنية لالستفسار 
عن متطلبات وزارة االشغال 
العامة، وقد جاء رد املؤسسة 
بأنه ميكن اســتخدام املوقع 
كمركــز خدمة مــع إمكانية 
الرجوع الى وزارة االشغال 
بصفتهــا املكلفة باملشــروع 
وفق قــرار مجلس الوزراء، 
وذلك في حــال أي تفاصيل 
املبانــي  تتعلــق بطبيعــة 

واالستخدامات.

عيسى احلداد: ٧٠٪ هبوط إيرادات «الكويتية» 
نتيجة تقليص الرحالت بسبب جائحة «كورونا»

باهي أحمد

قــال الرئيــس التنفيذي 
بالوكالة في شركة اخلطوط 
الكابنت  الكويتيــة  اجلويــة 
عيسى احلداد، إن استراتيجية 
الشركة خالل الفترة احلالة 
تركز على شقني، األول يعتمد 
علــى ترشــيد املصروفات، 
والشــق الثانــي يركز على 
فتح وجهات جديدة لزيادة 
إيرادات الشركة، مشيرا الى 
التشــغيلية  أن االيــرادات 
للشــركة هبطت بنحو ٧٠٪ 
نتيجة تقليص عدد الرحالت 

في ظل األزمة احلالية.
فــي  احلــداد  وأوضــح 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
أن جميــع العاملني بالدوائر 
التشــغيلية في «الكويتية» 
يعملــون بأقصــى جهد لهم 
لتحقيق أكبر إيرادات ممكنة 
للشــركة، الفتا الى انه يتم 
التركيــز حاليا على رحالت 
الشــحن التي حتقق اإليراد 
األكبر للشركة، حيث يتراوح 

بالوقت احلالي يتحدد بحسب 
أمريــن، أولهمــا يتمثــل في 
الدول التــي منعت الكويت 
تشــغيل الطيــران املباشــر 
معها وصنفتها كدول شديدة 
اخلطورة، والثاني يتمثل في 
الدول األخرى بحسب وضعها 
الصحي ومدى قيود اإلغالق 
وإجراءات احلجر الصحي بها.
وأضاف أنه على ســبيل 
املثــال يوجد حاليــا إغالق 
عام في فرنسا أما في تركيا 
فيختلف فيهــا األمر وقيود 

بــني ٤٠٪ و٥٠٪ خالل العام 
احلالي، وذلك مقارنة بحركة 

الطيران خالل عام ٢٠١٩.
وأضاف أنــه قد تختلف 
نسب عودة حركة الطيرات 
لطبيعتهــا، بحســب احلالة 
الصحية اخلاصة باجلائحة 
مســتقرة  ليســت  كونهــا 
دائــم  بشــكل  ومتغيــرة 
ومتطور، كمــا أننا نأمل أن 
تتحســن احلالــة الصحية 
التخفيــف مــن  وبالتالــي 
االجراءات الصحية املشددة 
إلعادة عمليات التشغيل مرة 
أخرى، مشدد على أن الشركة 
مستعدة لها بشكل كامل سواء 
كان التشغيل جزئيا أو كليا.
وأوضح أن عودة حركة 
الطيران تعتمد على معطيات 
كثيرة، منها السرعة في اجراء 
عمليات التطعيم ومدى تطور 
حــاالت ڤيروس كورونا من 
حيــث األعــداد والتشــغيل 
العام حسب دراسات «أياتا»، 
وهي معطيات تكمل بعضها 

البعض.

الســفر واحلجر أقل بكثير، 
مشيرا الى أن عدد الركاب على 
الرحلة الواحدة القادمة إلى 
الكويت محكوم بعدد معني 
ال يتجــاوز ٣٥ راكبــا فقــط 
بالرحلة الواحدة، لذلك فإن 
إعادة فتح الوجهات مرهونة 
بإعادة الفتح من الدول نفسها، 
ولكــن هناك احتمــال اعادة 
فتح وجهة لندن في القريب 
العاجل وبانتظار التصريح 
واملوافقة من وزارة الصحة 
الكويتية خالل الفترة املقبلة، 
كما هناك وجهات مثل تركيا 
ودبي ودول مجلس التعاون 
اخلليجي تعمل بشكل طبيعي 

بالفترة احلالية.
عودة حركة الطيران

وفيما يخص عودة حركة 
الطيــران لطبيعتها، أشــار 
احلــداد إلــى أنه بنــاء على 
الدراسات املقدمة من االحتاد 
الدولي للنقل اجلوي «أياتا»، 
هناك توقعات بارتفاع حركة 
الطيــران بنســبة تتــراوح 

ز على ترشيد املصروفات وتشغيل وجهات جديدة لزيادة اإليرادات الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة لـ «األنباء»: نركِّ

الكابنت عيسى احلداد

إجمالــي الرحــالت اليومية 
للشــركة بني ١٠ و١٢ رحلة، 
يكون نصفها تقريبا رحالت 
شــحن، وفي بعض األحيان 
تكــون رحالت مدمجة تضم 
ركابا وشحنا في نفس الوقت.

وجهات جديدة

وبسؤاله حول الوجهات 
التي قد تتم اعادة فتحها خالل 
الفترة املقبلة، قال احلداد إن 
تشــغيل الوجهات اجلديدة 
أو إعــادة الوجهات املتوقفة 

احتياطي النقد األجنبي الكويتي يهبط ٢٫٧ مليار دوالر خالل مارس
عالء مجيد

تراجع االحتياطي النقدي 
للكويت بنهاية شهر مارس 
املاضي ليبلغ مستوى ١٢٫٥٩ 
مليــار دينــار (٤١٫٧٥ مليار 
دوالر)، بانخفاض شــهري 
٦٫١١٪ وبقيمة ٨٢٠  نســبته 
مليــون دينــار (نحــو ٢٫٧ 
بــأن  مليــار دوالر)، علمــا 
االحتياطــي النقــدي وصل 
إلى أعلى مســتوى تاريخي 
له في أكتوبر املاضي عندما 
وصل إلى ١٣٫٨٨ مليار دينار 
(ما يعادل ٤٥٫٩ مليار دوالر).
وميثــل االحتياطي النقد 
األجنبــي للبــالد إجمالــي 
األرصدة النقدية واحلسابات 
والسندات وشهادات اإليداع 
وأذونــات اخلزانــة وودائع 
العملــة األجنبيــة لدى بنك 

العاملــي بـ ٤ أضعاف، حيث 
يعتبر احلد اآلمن أن يغطي 
االحتياطي النقدي األجنبي 
السائل بعدم احتساب الذهب 
٣ أشــهر من متوســط قيمة 

احتياطي الذهب العاملي وتبلغ 
القيمة الدفترية لتلك الكمية 
من الذهب لدى الكويت ٣١٫٧ 
مليون دينار، وذلك حســب 
األسعار وقت الشراء وليس 

بالقيمة السوقية احلالية.
وبحسب النشرة الشهرية 
لبنك الكويت املركزي، وصل 
البنك  إجمالــي موجــودات 
١٢٫٧٥٠ مليــار دينار موزعة 
بــني االحتياطــات األجنبية 
الســائلة التي متثل السواد 
األعظم بـ ١٢٫٥٩ مليار دينار، 
واحتياطــات ذهبيــة ٣١٫٧٤ 
مليون دينــار، واحتياطات 
أخرى ١٢٨٫٨٧ مليون دينار، 
وتقيس املوجودات األجنبية 
قوة املركــز املالي اخلارجي 
مقاومــة  علــى  والقــدرة 
الضغوط التي تتعرض لها 

العملة احمللية.

الواردات.
وكعادة جميع السنوات 
السابقة لم يتغير احتياطي 
الكويت من الذهب الذي استقر 
عند ٧٩ طنا بحسب مجلس 

ليبلغ مستوى ٤١٫٧٥ مليار دوالر بانخفاض شهري ٦٫١١٪

الكويت املركزي، وبحساب 
االحتياطيات الســائلة جند 
أنها تغطي احتياجات الكويت 
من الــواردات ألكثــر من ١٣ 
شهرا، وهو ما يفوق املعدل 

رفع خطة دمج «كوفبيك» مع «البترول العاملية» 
إلى «األعلى للبترول» قبل نهاية ٢٠٢١

«ايكويت» تستعني ببنوك عاملية إلصدار 
سندات دوالرية ملدة ٧ سنوات

«موديز»: العالم ادخر ٥٫٤ تريليونات دوالر 
في ظل اإلغالق االقتصادي

محمود عيسى

أكدت مجلة «ميد» أن العمل على دمج 
الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 
األجنبية (كوفبيك) مع شــركة البترول 
الكويتية العاملية يسير على قدم وساق.

ونسبت املجلة الى الرئيس التنفيذي 
لـ «البترول العاملية»، والرئيس التنفيذي 
بالوكالة لـ «كوفبيك» الشيخ نواف سعود 
الناصر الصباح قوله في مقابلة مع «ميد»: 
«إننــا نحقــق تقدما جيدا علــى صعيد 
التصميــم والتخطيط نحــو االندماج»، 
ومــن املرجح أن ترفع اخلطــة النهائية 
إلــى املجلس األعلى للبترول قبل نهاية 
العام من أجل املوافقة عليها، حيث نالت 
عملية االندمــاج بالفعل موافقة مبدئية 

من املجلس األعلى للبترول.
واضاف الشيخ نواف الصباح: «ميكننا 
أن نرى الكثير من أوجه التآزر املالي، لذا 
فمن املنطقي املضي قدما في هذا االندماج 

بأسرع ما ميكن».
وميثــل اندمــاج شــركتي «كوفبيك» 
و«البتــرول العاملية» جــزءا من برنامج 
أوســع إلعادة هيكلة الشــركات التابعة 
ملؤسســة البتــرول الكويتية، حيث من 
املتوقــع أن تقلل اخلطة مــن التكاليف، 
وان تخفــض عمليــات االندمــاج عــدد 
الشركات الكبيرة في قطاع النفط والغاز 
والبتروكيماويات في البالد من ٨ إلى ٤ 

شركات.
وكانت «& Strategy» البريطانية وهي 
شــركة تابعة لشــركة اخلدمــات املالية 
(PwC)، قــد فــازت العــام املاضي بعقد 
دراســة للنظر في إعادة الهيكلة الكاملة 

محمود عيسى

كشفت مصادر في شــركة ناسداك، ان 
شركة ايكويت للبتروكيماويات استأجرت 
خدمات مجموعة مــن البنوك العاملية الى 
جانــب «ان بي كيه كابيتــال» في الكويت 
لعمل الترتيبات الالزمة إلصدار ســندات 

مقوم بالدوالر ملدة سبع سنوات.
وأوضحت املصادر، انه من بني البنوك 
التي وقــع عليها االختيار «ســيتي بنك» 
و«جيه بــي مورغان» األميركيــان، وبنك 
«MUFG» الياباني، و«بنك بي ان بي باريبا» 
الفرنسي، و«اتش اس بي سي» البريطاني 
وغيرها، ونسبت ناسداك الى احد البنوك 
قوله في بيان ان عملية التسويق لإلصدار 
ستشــمل قارة آســيا وأوروبــا والواليات 

املتحدة.

قام املستهلكون في جميع أنحاء العالم 
بادخــار ٥٫٤ تريليونات دوالر إضافية 
بسبب جائحة كورونا، كما أصبحوا أكثر 
ثقة فيما يتعلق بالتوقعات املالية، مما 
ميهد الطريق النتعاش قوي في اإلنفاق 

مع إعادة فتح االقتصادات.
وجمع القطاع العائلي في جميع أنحاء 
العالم الفائض اجلديد بحلول نهاية الربع 
األول من هذا العام، وفقا للتقديرات التي 
قدمتها شركة موديز للتصنيف االئتماني، 
اعتمــادا على مناذج اإلنفاق لعام ٢٠١٩، 
كما تعادل املدخرات اإلضافية أكثر من 
٦٪ من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي، 
واجلزء األكبر منه في الواليات املتحدة.

يأتــي ذلــك، فيما وصل مؤشــر ثقة 
املتسوقني الدوليني الذي تعده «كونفرنس 
بورد»، إلــى أعلى مســتوياته منذ بدء 
جمــع البيانات في عــام ٢٠٠٥، بنهاية 
الربع األول من هذا العام، مع ارتفاعات 

حيوية في جميع مناطق العالم.
بــدوره، قال كبيــر االقتصاديني في 
موديز للتحليالت، مارك زاندي: «سيؤدي 

اجلمع بني إطالق العنان للطلب املكبوت 
الكبير واالدخار الفائض إلى زيادة اإلنفاق 
االســتهالكي فــي جميع أنحــاء العالم، 
مــع اقتراب البلدان مــن مناعة القطيع 
واالنفتاح»، وفقا ملا ذكرته «فايننشــال 

تاميز»، واطلعت عليه «العربية.نت».
وعلــى الرغم مــن أن النظــام املالي 
العاملــي يكافح في العــام األخير جراء 
أكبر انخفاض فــي اإلنتاج في التاريخ 
املألوف، فقد متــت حماية دخل القطاع 
العائلي إلى حــد كبير من خالل خطط 
حتفيــز غيــر مســبوقة للحكومات في 
معظم االقتصــادات املتقدمة. باإلضافة 
إلى ذلك، قام املستهلكون بخفض اإلنفاق 
فــي مواجهة حالة عــدم اليقني املفرطة 

بشأن الوظائف والدخل.
نتيجة لذلك، وصل االدخار العائلي 
في عام ٢٠٢٠ في العديد من االقتصادات 
املتفوقة إلى أعلى مستوياتها هذا القرن، 
وفقا لبيانات منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، وارتفعت ودائع املؤسســات 

املالية بسرعة في الكثير من الدول.

لقطاع النفط في البالد، ومن املتوقع أن 
تكتمل الدراسة قبل نهاية العام.

وقالــت مصادر صناعيــة مطلعة إن 
التقديــرات تشــير إلى أن خطــة إعادة 
الهيكلة األوســع التي ســتتم بناء على 
نتائــج الدراســة قد تســتغرق نحو ٢٤ 
شهرا الستكمالها، ولكن هناك مجاال كبيرا 
لتأخيرات إجناز املشروع بسبب تعقيده.

ومن املتوقــع أن تعود إعادة الهيكلة 
بفوائــد كبيــرة على مؤسســة البترول 

الكويتية على املدى الطويل.
جتدر اإلشــارة الى أن ســمو رئيس 
مجلس الوزراء صباح اخلالد هو رئيس 
املجلس األعلى للبترول الذي يعتبر أعلى 
هيئة لصنع السياسات في قطاع النفط 

بالبالد.

من جانبها، قالت شركة ايكويت في اعالن 
لها انها اصدرت دعوة للمساهمني لسنداتها 
املستحقة في عام ٢٠٢٢ الستبدالها بالنقد 
وفقا لشروط تسويات السندات اجلديدة.

«ميد»: إعادة الهيكلة األوسع قد تستغرق ٢٤ شهراً الستكمالها

«ناسداك»: عملية التسويق لإلصدار ستشمل آسيا وأوروبا والواليات املتحدة

الدخل اإلضافي يعادل ٦٪ من الناجت احمللي العاملي وغالبيته في الواليات املتحدة

الشيخ نواف سعود الصباح

املشروع في عهدة وزارة األشغال وهي اجلهة املعنية بتجهيز اجلدول املساحي والتصاميم وكل اإلجراءات الالزمة للتنفيذ

نشـغل حاليـًا نحـو ١٢ رحلـة يوميـًا نصفها يكـون شـحنًا.. وفـي بعض األحيـان تضـم الركاب والشـحن
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٥ كويتيني بني أقوى الشخصيات العربية في قطاعات املال واألعمال
محمود عيسى

وقــع اختيار مجلــة «غلف 
بيزنس» ضمن قائمتها السنوية 
ألقــوى الشــخصيات العربية 
لعــام ٢٠٢١ على ٥ شــخصيات 
كويتية مهمة في قطاعات املال 
واألعمال، مشــيرة الى أن هذه 
الشــخصيات متيزت بالنجاح 
واتسمت بالتميز، كل منها في 

املجال الذي تتخصص به.
وقالت املجلة إن رجال األعمال 
الكويتيــني حلــوا كرابــع أكبر 
مجموعة على قائمتها السنوية 
لعــام ٢٠٢١ ضمن دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
أقــوى  قائمــة  وتصــدر 
الشخصيات الكويتية وأبرزها 
لهذا العام رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي ملجموعة الشايع محمد 
الذي احتل  عبدالعزيز الشايع 

املركز ٣٦ على القائمة.
وقالت املجلة إن الشــايع ال 
يزال ميثــل القوة الدافعة وراء 
منــو الشــركة، بعــد أن تولى 
منصب الرئيس التنفيذي في عام 
١٩٩٣. كما قاد جهود الشركة في 
مضمار األعمال اخليرية، وكان 
احملرك وراء تبرع الشركة مبا 

قيمته مليونا دوالر من املالبس 
جلمعية الهالل األحمر الكويتي 
العام املاضــي، كما أبرمت عقد 
شراكة مع املنتدى االقتصادي 
العاملي لدعم مستقبل مستدام في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
كمــا ضمــت القائمــة أيضا 
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
لشركة صناعات الغامن، قتيبة 
يوســف الغامن، الــذي جاء في 
املركز ٤١ علــى القائمة، وقالت 
انه برغم التحديات االقتصادية 
التي شهدتها املنطقة، فقد متكنت 

صناعــات الغــامن مــن تعزيز 
نشاطاتها وانتشارها من خالل 
افتتاح متجر كوستا كوفي رقم 
١٠٠ في الكويت في نوفمبر من 
العام املاضي. وتتصدر مجموعة 
الغامن واحدة من أكبر مجموعات 
اململوكــة للقطــاع  الشــركات 

اخلاص في منطقة اخلليج.
وجاء فــي املركز الثالث بني 
رجال األعمــال الكويتيني على 
القائمة الرئيس التنفيذي لشركة 
بورصة الكويت محمد العصيمي 

في املركز ٤٢ على القائمة. 
وقالت املجلة إنه رغم صعوبة 

العام املاضي، فقد أعلنت بورصة 
الكويت عــن أربــاح بلغت ٢٨ 
مليــون دينــار للســنة املالية 
٢٠٢٠، بزيــادة مذهلة جتاوزت 
١٩٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٩، في حني 
بلغ إجمالي عدد األوراق املالية 
املتداولة خــالل ٢٠٢٠ أكثر من 
٥٢ مليار ســهم، بنسبة زيادة 

٣٣٪ عن العام السابق.
وقــد لعب العصيمــي دورا 
مهمًا في منو البورصة املطرد، 
بدءا مــن خصخصتها وعملية 
اإلدراج فــي ٢٠١٩، إلــى إضفاء 
الطابع املؤسسي على إصالحات 

سوق رأس املال وضمان ترقيته 
من مؤشرات األسواق احلدودية 
الى األسواق الناشئة على مؤشر 

MSCI العام املاضي.
وتضمنت القائمة كذلك نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي في مجموعة زين بدر 
ناصــر اخلرافي الــذي جاء في 
املركز الرابع محليا و٤٣ خليجيا. 
وهو يقود حاليا اســتراتيجية 
«٤Sight» للشركة والتي تسعى 
إلى إيجاد مصادر دخل جديدة 
في الساحة الرقمية وجعل زين 
مــزودا لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصــاالت وأمنــاط احليــاة 
الرقمية. ويعتبر أحد األصوات 
القويــة املناديــة بالتنوع بني 
الرجل واملرأة، ويواصل اخلرافي 
الدفاع عن قضيــة تعزيز دور 

املرأة في التكنولوجيا.
القائمة نائب  أخيرا، ضمت 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة أجيليتي طارق 
سلطان الذي جاء في املركز ٧١، 
وقد تولي سلطان مقاليد االدارة 
في «أجيليتي» لفترة تناهز ٢٥ 
عاما، اتسعت خاللها نشاطات 
الشركة لتنتشر في اكثر من ١٠٠ 

دولــة، فيما ازداد عدد العاملني 
فيها الى نحو ٢٦ ألف موظف بعد 
ان حتولت إلى قوة هائلة تولد 
إيرادات تبلغ ٥٫٢ مليارات دوالر.
وتعتبــر «أجيليتي» أيضا 
من بــني أكبر شــركات تطوير 
العقارات الصناعية في الشرق 
األوســط وهــي مدرجــة فــي 
بورصتــي الكويــت ودبي. اما 
املهمة الكبيرة التالية لسلطان 
والفريق العامل معه فتتمثل في 
البديلة، حيث تعهدت  التقنية 
«أجيليتــي» باســتثمار ٦٥٫٥ 
مليون دوالر في هذا املضمار.

حسب قائمة «غلف بيزنس» وتضم محمد الشايع وقتيبة الغامن ومحمد العصيمي وبدر اخلرافي وطارق سلطان

طارق سلطان بدر ناصر اخلرافي محمد العصيمي قتيبة يوسف الغامن محمد الشايع

«وفرة لالستثمار» تقود متويًال بـ ١٣ مليون دوالر

«احتاد املصارف»: 
املواطنون 

املستحقون هم فقط 
املستفيدون من 

قانون تأجيل األقساط
نفــى احتــاد مصــارف 
الكويت املعلومات اخلاطئة 
التي يتم تداولها على وسائل 
التواصل االجتماعي، والتي 
جاءت مخالفة ملا قام االحتاد 
باإلعالن عنه في شأن قرار 
تأجيل األقساط، عمال بأحكام 
القانون رقم ٣ لســنة ٢٠٢١ 
االلتزامات  بشــأن تأجيــل 
املاليــة ملدة ســتة أشــهر، 
والقــرار الــوزاري رقم ٢٢ 
الصــادر بتاريــخ ١٨ أبريل 
٢٠٢١، والقــرار الصادر من 
بنك الكويــت املركزي بهذا 

الشأن.
وأوضــح االتحــاد فــي 
بيان صحافــي، أن العمالء 
فقــط  هــم  المســتفيدين 
المواطنــون المســتحقون 
الراغبون في تأجيل أقساط 
قروضهــم أو تمويالتهــم 
االســتهالكية واإلسكانية، 
وأنه على الراغبين بتأجيل 
أقســاطهم إبــداء رغبتهــم 
باالستفادة من القانون خالل 
مدة شهر اعتبارا من تاريخ 
١٨ أبريل ٢٠٢١، من خــــالل 
اإللكتـــرونية  القنــــوات 
التــي توفرهــا  المختلفــة 

البنوك لعمالئها.

أعلنت كل من «وفرة لالستثمار الدولي» و«إمبلس إنترناشيونال 
لالتصاالت» و«فيرجن موبايل الشرق األوسط وأفريقيا» املشغل 
الرائد في املنطقة خلدمات االتصاالت املتنقلة بنظام الشــبكات 
االفتراضية، عن تأســيس كيان جديد للتوسع بتقدمي خدماتها 
في الكويت، واإلسهام في تعزيز البنية التحتية الرقمية والنمو 
االقتصادي للدولة. في هذا الصدد، قال غازي الهاجري، الرئيس 
التنفيذي لشركة وفرة لالستثمار الدولي: «قادت وفرة متويل الدين 
بقيمة ١٣ مليون دوالر وساهمت برأسمال فيرجن موبايل الكويت 
الذي هو االستثمار األول من نوعة إلنشاء شبكة افتراضية للهاتف 
النقال، لتنضم مبوجب استثمارها إلى  وأضاف الهاجري: «تهدف 
وفرة عبر استراتيجيتها اجلديدة إلى استقطاب االستثمارات ذات 
الطابع التنموي واقتناص الفرص االستثمارية الفريدة عن طريق 
متكني الشركات من تقدمي احللول الرقمية والتكنولوجية. ونحن 
فخورون بشراكتنا مع عالمة عاملية بارزة مثل فيرجن موبايل». 

لدخول «فيرجن موبايل» السوق الكويتي

من اليمني: بينويت جانني وغازي الهاجري وعزت أبو عمارة

«بيتك كابيتال»: ٦٫٢ مليارات دوالر إصدارات الصكوك
سجل مؤشر «بيتك كابيتال» 
للصكــوك ارتفاعا طفيفا على 
العائد اإلجمالي بنسبة ٠٫٤٢٪ 
خالل الربــع األول مــن ٢٠٢١ 
بقيمة إجمالية ١١٩٫٢ نقطة، وقد 
أثر االنخفاض العام في أسعار 
صكوك الشركات على القيمة 
اإلجمالية ملؤشــرات الصكوك 
علــى الرغم من بقاء الصكوك 
الســيادية وشــبه الســيادية 

مستقرة منذ بداية العام.
وإذا ما قورنت املؤشــرات 
املماثلــة األخرى كان مؤشــر 
«بيتك كابيتال» للصكوك هو 
املؤشر الوحيد الذي أقفل في 
املنطقة اخلضراء، وقد بلغت 
قيمة إصدارات الصكوك خالل 
الربع األول من هذا العام ٦٫٢٤ 
مليارات دوالر، مقارنة بـ ٨٫٧٣ 

جتــاوز االكتتــاب ٥ أضعاف 
قيمة اإلصدار، وقد ســيطرت 
الطلبات الواردة من مستثمري 
الشــرق األوســط على نسبة 
٤٦٪ من عملية االكتتاب تالهم 
املستثمرون األوروبيون بنسبة 

٣٩٪ من الطلبات.
وقــام البنــك اإلســالمي 
للتنميــة بإصــدار بقيمــة 
حتــت  دوالر  مليــار   ٢٫٥
مســمى صكوك االســتدامة 
اخلضــراء الصديقة للبيئة 
ملدة ٥ سنوات، مت تسعيرها 
عند ٣٣ نقطة أســاس فوق 
 Mid) متوسط سعر املبادلة
Swap Rate) ومبعــدل عائد 
إجمالي ١٫٢٦٢٪. ومتكنت جزر 
املالديف من إصدار صكوكها 
بعائد ٩٫٨٧٥٪ ملدة ٥ سنوات.

مليارات دوالر بالفترة ذاتها من 
العام املاضي.

وبدأت إصدارات الصكوك 
هذا العام مع إصدار بنك أبوظبي 
األول بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر 
وبعائد ١٫٤١١٪ على ٥ سنوات، 
وحاز اإلصدار من وكالة فيتش 
على تصنيف ائتماني AA، ومن 

وكالــة موديز Aa٣، شــاركت 
«بيتك كابيتال» كأحد املديرين 
الرئيسني الذين أداروا وساهموا 

بنجاح اإلصدار.
إصــدار صكــوك  وتــاله 
البنــك األهلــي التجــاري من 
الســعودية  العربية  اململكــة 
بقيمة ١٫٢٥ مليار دوالر، حيث 

خالل الربع األول.. مقارنة بـ ٨٫٧٣ مليارات دوالر بالفترة ذاتها من العام املاضي

«املركزي» ُيطلق املوقع اإللكتروني ملبادرة «كفاءة»
أعلن بنك الكويت املركزي 
عن إطــالق املوقع اإللكتروني 
ملبادرة «كفــاءة» التي أطلقها 
بنك الكويت املركزي بالتعاون 
مع البنــوك الكويتية وبإدارة 
معهد الدراسات املصرفية، وذلك 
بهــدف إتاحة املجــال جلميع 
املعنيني باالطالع على البرامج 
التي تقدمهــا املبادرة لتطوير 
الوطنيــة  الكــوادر  وتأهيــل 
املتخصصة في مجاالت العمل 

املالي واملصرفي.

وقال البنك في بيان صحافي، 
إن إطــالق املوقــع اإللكتروني 
يأتي ضمن السعي االستراتيجي 
لبنك الكويت املركزي والبنوك 
الكويتية نحــو تعزيز دورها 
فــي خدمة املجتمع وترســيخ 
النهج العلمي في تناول الشؤون 
املصرفية واملالية والعمل على 
بناء القدرات الوطنية الشابة، 
وتأهيلهــا علميــا وعمليا في 
مجاالت عمل القطاع املصرفي 

واملالي الكويتي.
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«ميشالن» ُتطلق تطبيقًا ذكيًا ومجموعة إطارات جديدة
املزود  أعلنــت ميشــالن، 
العاملي الرائد حللول القيادة 
األداء،  وعاليــة  املتقدمــة 
الذكي  عن إطــالق تطبيقهــا 
اجلديد على مستوى املنطقة 
واجليــل التالي من مجموعة 
 ،Pilot Sport Cup 2 إطــارات
في خطوة تهدف إلى االرتقاء 
بأداء ومعلومات ومتعة قيادة 
MI- السيارات. ويوفر تطبيق

CHELIN Track Connect الذي 
يعد مبنزلة مرجع لســائقي 
السيارات العادية والرياضية، 
وصوال غير مسبوق ملعلومات 
أساسية وبيانات مهمة تتعلق 
بالتعامل مع السيارة والتحكم 
في ثباتها ومالءمة اإلطارات، 
باإلضافة إلى نصائح محددة 
بشأن ضغط اإلطارات األمثل 
ودرجــة  اإلطــارات  ونفــخ 
حرارتهــا وغيرهــا الكثيــر. 
كما يوفر التطبيق معلومات 
عن أســلوب الســائق وأدائه 
ومهاراته للحصول على جتربة 
متفوقة من جميــع النواحي 
خلف عجلة القيادة، سواء على 
مضمار السباق أو أثناء التنقل 

في مختلف أنحاء املدينة.
وميكــن للتطبيق اجلديد 
Pi- االقتران مبجموعة إطارات

الســيارات، وميثــالن اجليل 
التالــي من البيانــات القابلة 
للقراءة والتكيف، والتي يتم 
تقدميها بطريقة بديهية وجذابة 
للغاية بفضل واجهة ســهلة 
االستخدام تعمل عبر هواتف 
«آي أو إس» و«أندرويد».  ويتم 
حتديث املعلومات في الوقت 
الفعلي أثناء القيادة وتخزينها 
ليتم الوصــول إليها بعد كل 
جولــة أو رحلــة بالســيارة، 
حيث يشير التطبيق إلى أي 
تعديالت ينبغي إجراؤها قبل 
القيام بالرحلة التالية.  ومتثل 
 Pilot Sport مجموعة إطارات

اقترانهمــا مســتويات  عنــد 
البيانــات  مــن  متطــورة 
واملعلومــات والتخصيــص، 
باإلضافة إلى إمكانية وصول 
ال مثيل لها إلــى اإلحصاءات 
التــي تســاعد  والتحليــالت 
سائقي السيارات على حتسني 
أدائهم على الطريق وفهم كيفية 
التعامل مع سياراتهم وقيادتها 
بشكل أفضل. وأضاف: يدعم 
 MICHELIN Track تطبيــق 
Connect السائقني من ناحية 
املقاييــس  إلــى  الوصــول 
الرئيسية التي ميكن أن يكون 
لهــا تأثير كبيــر على الوقت 
الــذي يقضونــه خلف عجلة 
القيادة، كما أنه يضيف بعدا 
آخر من التخصيص وإمكانية 
الوصول إلــى جتاربهم على 
الطريق، في ما تقدم إطارات 
Pilot Sport Cup 2 من ميشالن 
أعلى معاييــر الثبات واألداء 
واالعتمادية، وقبل كل شيء، 

متعة القيادة.
 Pilot Sport وتوفر إطارات
Cup 2 اجلديدة من ميشــالن 
للســائقني جتربة قيادة أكثر 
سرعة وحتكم أفضل وبصمة 
محسنة على الطريق لتحقيق 
أقصى قدر من دقة التوجيه.

Cup 2 من ميشالن أحدث تطور 
في تكنولوجيــا التنقل على 
الطريق مع بنية رائعة ومتانة 

وأداء رياضي.
وقال مارك باسكيه، رئيس 
شــركة ميشــالن في منطقة 
أفريقيــا والهنــد والشــرق 
األوســط: يســعدنا تقــدمي 
 Pilot Sport مجموعة إطارات
Cup 2 عالية األداء من ميشالن 
MICHE- باإلضافة إلى تطبيق
LIN Track Connect جلميــع 
الســائقني وعشــاق رياضــة 
السيارات في املنطقة. وتقدم 
مجموعة اإلطارات والتطبيق 

بهدف االرتقاء بتجربة قيادة السيارات في املنطقة

مارك باسكيه

lot Sport Cup 2 اجلديدة من 
ميشالن، ويعمل على إرشاد 
وتوجيه السائق أثناء القيادة 
من خالل أجهزة استشعار مت 
تركيبها داخل كل إطار، حيث 
ميكن للتطبيق تقدمي اقتراحات 
دقيقة تتعلق بضغط اإلطارات 
وتعكس ظروف القيادة مثل 
درجــة اجلفــاف أو الرطوبة 
اخلاصة باملضمار أو الطريق.
وجــرى تطويــر تطبيق 
 MICHELIN Track Connect
ومجموعة اإلطارات اجلديدة 
بالتعاون الوثيق مع جمهور 
رياضــة الســيارات ونوادي 

«التجاري» ُيدشن حملة توزيع وجبات 
اإلفطار خالل شهر رمضان املبارك

«جيلي» تنضم رسميًا إلى فرقة العمل 
«IATF» الدولية املعنية بالسيارات

ضمن برنامجــه الرمضاني لهذا العام، 
قام البنك التجــاري بإطالق حملة توزيع 
وجبات اإلفطار علــى الصائمني من عمال 
البناء والتنظيــف املتواجدين في مناطق 
عملهم، وذلك بهدف التواصل مع هذه الفئة 
مبختلف املناســبات، ومنها شهر رمضان 
الفضيــل، للتخفيف من معاناتهم وإدخال 
الفرحة والسرور إلى قلوبهم في ظل هذه 
الظروف االســتثنائية الناجتة عن تفشي 
وبـــــاء كورونا، علمــا أنه قد متت مراعاة 
جميع االشــتراطات الصحيــة عند عملية 

التوزيع. 
وفي هذا السياق، أوضحت نائب املدير 
العــام، قطــاع التواصل املؤسســي أماني 

الــورع: أن البنــك التجاري قــد أخذ زمام 
املبادرة بإطالق هذه احلملة لشهر رمضان 
هذا العام، والتي خصصــت لعمال البناء 
والنظافة املتواجدين في الشوارع، مشيرة 
الى أن فكرة توزيع وجبات اإلفطار جاءت 

استكماال حلملة «هون عليهم».
وبينت الورع أن هذه احلملة التي تعكس 
جهود البنك في مجال املسؤولية االجتماعية 
وتؤكد اجلانب اإلنســاني واخليري الذي 
يتجلى في شــهر رمضان مســتمرة حتى 
نهاية الشهر الفضيل بهدف تقدمي يد العون 
واملساعدة لهذه الفئة اجلديرة بكل اهتمام 
ورعاية، مشــيدة في الوقت نفسه بجهود 

املوظفني املتطوعني في هذه احلملة.

أعلنــت فرقة العمــل الدوليــة املعنية 
بالسيارات IATF، وهي منظمة عاملية تعنى 
بوضع معايير اجلودة في قطاع السيارات، 
أن مجموعة جيلي أوتو (جيلي) قد انضمت 
إليها كأحدث األعضاء املصوتني في املنظمة. 
ويعد انضمام «جيلــي» إلى املنظمة كأول 
عضو آســيوي إجنــازا تاريخيا في تطور 
 .IATF فرقة العمل الدولية املعنية بالسيارات
وستشــارك «جيلي» في وضع أو حتسني 
معاييــر اجلــودة العاملية مــع مجموعات 
وجمعيات أخرى في قطاع السيارات دعما 
للتطور املســتدام لصناعة السيارات على 
الصعيد العاملي. وقد رشحت جيلي د.هوارد 
شو، مدير اجلودة األول في مجموعة جيلي 
أوتو ليكون ممثال رســميا لها والتصويت 
باســمها في فرقــة العمل الدوليــة املعنية 
بالســيارات IATF. ويعد انضمام «جيلي» 
إلى فرقة العمل الدولية املعنية بالسيارات 
IATF اعترافــا بالتزام املجموعة وعالماتها 
الفرعية جتاه إدارة اجلودة. وبصفتها صانع 
السيارات الصيني الرائد عامليا، ستتعاون 
جيلي مــع صانعي الســيارات األوروبيني 
واألميركيني بهدف حتسني معايير اجلودة 
التــي تضعها IATF ومراجعتهــا، واقتراح 
معايير مستقبلية، وإضافة صوت آسيوي 

إلــى املنظمــة الدولية. وبصفتهــا منظمة 
موثوقــة في إرســاء املعايير فــي صناعة 
الســيارات العاملية، تلتزم IATF بتحســني 
عملية توحيد املواصفات واملعايير، وحتسني 
كفاءة اإلنتاج في سلسلة توريد السيارات، 
وتأسيس نظام موحد عامليا إلدارة معايير 
اجلودة في صناعة السيارات وأدوات مراقبة 
اجلودة. ويشمل أعضاؤها جمعيات السيارات 
الوطنيــة من الواليات املتحــدة األميركية 
 (FIEV) وفرنسا (ANFIA) وإيطاليا (AIAG)
 (VDA) وأملانيا (SMMT) واململكة املتحدة
باإلضافة إلى كبرى مجموعات الســيارات 
العاملية مثل بي إم دبليو، وداميلر، وفورد، 
وجي إم، ورينو وســتيالنتيس وفولكس 
فاجن. ويعد معيار IATF 16949:2016 إلدارة 
اجلودة في مجال إنتاج السيارات والقطع 
التابعــة معيارا معترفا به عامليا في قطاع 
 IATF الســيارات. ويعتبر اســتيفاء معيار
16949:2016 مطلبا أساســيا بالنسبة إلى 
صانعي الســيارات ومــزودي قطع الغيار 
العامليــني. وحتى اآلن، حصل أكثر من 80 
ألفا من مصنعي السيارات ومصنعي قطع 
الغيار العامليني هذه الشهادة. وجتدر اإلشارة 
إلى أن جيلي تشترط على جميع مورديها 
.IATF 16949:2016 احلصول على شهادة

املنظمة العاملية إلرساء معايير اجلودة في القطاع

جانب من حملة توزيع وجبات اإلفطار على الصائمني

مركز «الساير» خلدمة ما بعد البيع الفحيحيل
يحصل على شهادة «جي ساس للتشغيل» البالتينية

متاشــيًا مع استراتيجية 
الكويــت لالرتقــاء ببيئتهــا 
العمرانيــة نحــو مســتقبل 
مستدام، وهو هدف يتوافق مع 
رؤية الكويت اجلديدة ٢٠٣٥، 
مت منح مركز خدمة الفحيحيل 
التابع ملجموعة الســاير في 
الكويت الشــهادة البالتينية 
«جي ســاس للتشــغيل» من 
املنظمــة اخلليجيــة للبحث 

والتطوير (جورد).
وتعليقا على هذا اإلجناز، 
قال د.يوسف بن محمد احلر، 
مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
املنظمــة اخلليجيــة للبحث 
والتطويــر: نهنــئ مجموعة 
الســاير القابضــة على رفع 
فــي  االســتدامة  مســتوى 
مشــاريعها، حيث ميثل هذا 
اإلجنــاز مــدى التزامهم مبا 
يتماشى مع تطلعات الكويت 
نحــو تشــييد بنيــة حتتية 
مستدامة، مشيرا الى أنه مع 
تتويجها بشهادة «جي ساس 
البالتينية،  الفئة  للتشغيل» 
الســاير  مجموعــة  تتبــوأ 
القابضة مكانة بيئية مرموقة 
التصميم  تتجاوز مرحلتــي 
واإلنشاء، كما أنها تعد منوذجا 
مثاليا على املستوى الوطني، 
لتمهد الطريق لآلخرين ليحذو 

حذوها.
فــي حديثه عن الشــهادة 
الســاير  األخيــرة وجهــود 
لتعزيــز البيئــة العمرانيــة 
املستدامـــة، قــال محمـــــد 
ناصر الســاير، رئيس جلنة 
االســتدامة وعضــو مجلس 
اإلدارة التنفيــذي مبجموعة 
الســاير القابضة: كجزء من 
مهمتنا لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة ٢٠٣٠ بالتزامن مع 
خطة الكويت للتنمية الوطنية 
٢٠٣٥، ركزت مجموعة الساير 
القابضة بشــكل خاص على 
تصميــم وتنفيــذ مبــادرات 
تتعلــق باالســتدامة واتخاذ 

١٠٠ كيلوواط، وهو ما يكفي 
لتلبيــة ٥٪ مــن احتياجــات 

الطاقة السنوية للمبنى.
- كمــا يســتخدم املشــروع 
زجاجا عالي الكفاءة، مزدوجا 
وملونا وذا مسافات داخلية، 
- باإلضافة الى نظام تبريد 
متغير التدفق. كما أن أنظمة 
املراوح التي تنقل الهواء النقي 
والعادم إلى املبنى هي أيضا 
موفرة للطاقة، وكذلك اعتماد 
أنظمة إنارة موفــرة للطاقة 
«مصابيح ليد» في تركيبات 
اإلضاءة بجميع أنحاء املنشأة. 
- وتتم مراقبة أنظمة الهندسة 
الكهربائية وامليكانيكية داخل 
املبنى باستمرار لضمان كفاءة 

الطاقة. 
- ومن أجل ضمان ترشــيد 
اســتهالك امليــاه، مت جتهيز 
املبنــى بتركيبــات تقلل من 

تدفقها.
- عالوة على ما سبق يقوم 
«مركز الساير خلدمة ما بعد 
البيــع الفحيحيــل» بخفض 
وفــرز النفايات مــن املصدر 
وتسهيل إعادة تدوير الورق 
وزيــت احملــرك واخلــردة 
املعدنية، يقوم مركز الساير 
خلدمة ما بعد البيع بتحويل 
كمية كبيرة من النفايات في 

مكبات النفايات.
وقد قمنا ســابقا بتطبيق 

من املخططات الرئيسية في 
املنطقة.

وتعتبــر «جــي ســاس 
للتشــغيل» واحدة من ثالث 
شــهادات في إطــار املنظومة 
العامليــة لتقييم االســتدامة 
«جــي ســاس»، ومت تصميم 
الشــهادة خصيصــا ملرحلة 
مــا بعد تشــغيل املشــروع، 
للتعرف على مدى كفاءته من 
التشغيلية  املمارسات  حيث 
املستدامة، وعلى خالف «جي 
ســاس للتصميم واإلنشاء» 
و«جي ساس إلدارة التشييد»، 
فإن «جي ســاس للتشغيل» 
تتعامل مع البصمة الكربونية 
للمشاريع ملرحلة ما بعد البناء، 
حيث يتم االعتراف بإجنازات 
املشــاريع من خالل خمســة 
تصنيفات للشــهادات، وهي 
البرونزية والفضية والذهبية 
والبالتينية، واملاســية التي 
تعتبر أعلى تصنيف، ما يعني 
أن مشاريع الساير قد حققت 

ثاني أعلى تصنيف.
الشــهادة األخيرة  وتأتي 
التي حصلت عليها مجموعة 
الساير القابضة بعد سلسلة 
مــن املبادرات التــي اتخذتها 
الكويــت لالرتقــاء ببيئتهــا 
العمرانيــة نحــو مســتقبل 
مستدام، وهو هدف يتوافق مع 
رؤية الكويت اجلديدة ٢٠٣٥.

هــذه املعايير اخلضراء على 
املشروعني السابقني ملجموعة 
الســاير، والتي تشمل مبنى 
اإلدارة الرئيسي رقم ١ باملنطقة 
احلــرة، ومعــرض مبيعات 
الساير مبنطقة أسواق القرين، 
وباإلضافة الى هذا املشروع، 
فقــد بدأت مجموعة الســاير 
القابضة أيضا سياسة بيئية 
تعتمد على مؤشــرات األداء 
الرئيسية، كما تنظم حمالت 
توعيــة حول االســتدامة في 

أوساط املجتمع الكويتي.
العاملية  وتعد املنظومــة 
لتقييم االستدامة «جي ساس»، 
أول نظام للمباني اخلضراء في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا يعتمــد على معايير 
األداء املوضوعي في تقييمه 
املبانــي اخلضراء  ملشــاريع 
التحتيــة، ويهدف  والبنيــة 
إلى حتسني تصميم وإنشاء 
وتشغيل املباني، مع معاجلة 
حتديات االســتدامة اخلاصة 
بالبيئة العمرانية في املنطقة. 
وحتى اآلن، مت تسجيل أكثر 
من ١٠٠٠ مبنى باإلضافة إلى 
عشرات من احلدائق واألحياء 
التحتية  البنيــة  ومشــاريع 
وفق منظومة «جي ســاس»، 
التي تغطي مساحة عمرانية 
تزيد على ٢٢٩٫٢٧٢٫٢٤١ قدم 
مربــع، و١٫٧ مليار قدم مربع 

من املنظمة اخلليجية للبحث والتطوير

إجراءات وخطوات جادة نحو 
حتســني اســتهالكها للطاقة 
وإنتاج على الطاقة الشمسية 
والتقليل من اســتهالك املياه 
وميــاه الصــرف الصحــي 
وإعادة تدوير النفايات على 
مختلف مباني الشركة، وقد 
جاء حصولنا على الشــهادة 
 GORD GSAS البالتينيــة 
ملنشآتنا احلالية ملبنى اإلدارة 
الرئيسي رقم ١ باملنطقة احلرة 
ومبنى أسواق القرين وحديثا 
مركز الســاير خلدمة ما بعد 
البيــع  الفحيحيل هو تأكيد 
على التزامنا جتاه االستدامة 
وأؤمن أنه من مسؤوليتنا رفع 
الوعــي باالســتدامة داخليا 

وخارجيا.
املمارسات التشغيلية املستدامة

وتـــــم تتويـــــج مركـــز 
الســاير خلدمة ما بعد البيع 
الفحيحيــل، تقديرا اللتزامه 
بتطبيق املمارسات التشغيلية 

واإلدارية املستدامة، مثل: 
- مراقبــة اســتهالك الطاقة 
النفايــات  وإعــادة تدويــر 
واحلفــاظ على جودة البيئة 
الداخلية من خالل االستفادة 
من ضوء الشمس في املنطقة، 
حيــث يضــم ســطح املبنى 
نظامــا للطاقــة الشمســية 
الكهروضوئية يستطيع توليد 

«برقان» يحتفي بتخريج ١٦ متدربًا 
من املصرفيني الشباب

احتفل بنك برقان مؤخرا بتخريج دفعة 
جديدة من املصرفيني الشباب الذين أكملوا 
بنجاح تدريبهم في بنك برقان. فمن خالل 
منصة «التعلــم والتطويــر» اإللكترونية 
املتخصصة واحلصص التعليمية االفتراضية 
املباشرة، مت تزويد ١٦ متدربا طموحا بتدريب 
شامل مكنهم من االنخراط في عالم اخلدمات 
املصرفيــة والتعرف على القيم اجلوهرية 
لبنك برقان، فضال عن معايير العمل واألداء 
واجلودة املعتمدة داخل البنك. وقد تضمن 
البرنامــج التدريبي الذي بــدأ في ١ مارس 
وانتهــى في ١٢ أبريل ٢٠٢١، عددا من ورش 
العمل التدريبية وامليدانية في أفرع البنك 
املتعددة لتمكني املوظفني اجلدد من الربط 
بــني املواد العلمية وكيفيــة تطبيقها على 
أرض الواقع، حيث أتيح للمتدربني الفرصة 
لتنمية مهاراتهم البشرية مثل مهارات البيع، 
كيفية التميز في خدمة العمالء، باإلضافة 
إلى تعريفهم باخلدمات والسلع التي يقدمها 
البنــك ذات اجلودة العالية التي تتماشــى 
مع منط حيــاة العمالء. وشــهد البرنامج 
أيضا التركيز على مبادئ وأخالقيات العمل 
بــروح الفريق الواحد. ومن ضمن اخلطط 
املســتقبلية األساســية للبنك االســتثمار 
وتهيئة الشــباب الكويتي لشغل مناصب 

قيادية إلثراء العمل املصرفي في الكويت. 
وفي هذه املناسبة، صرحت غادة القاضي، 
مدير أول قســم التعلم والتطوير في بنك 
برقان، قائلة: تهدف استراتيجية بنك برقان 
الى استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية 
وتأهيلهم للعمل في القطاع املصرفي، حيث 
يعكس البرنامج التدريبي جهود األكادميية 
ورؤية بنك برقان في حتقيق مبدأ التنمية 
املستدامة ومواصلة االستثمار في الكوادر 
الوطنية الشابة، حيث تعتبر ضمن أولوياتنا 
لالرتقاء باملجتمع ولدعم مستقبل الصناعة 
املصرفية واملالية في الكويت. وتابعت قائلة: 
كما يسعى قسم التعلم والتطوير في البنك 
الى تطبيع املتدربني على ثقافة العمل بروح 
اإليجابيــة الفعالة والتعــاون فيما بينهم 
وتعزيز قيم البنك املتمثلة بالثقة، االلتزام، 
التميز والتطور قبل انخراطهم في ســوق 
العمل. عمالؤنا هم سر متيزنا ويأتون في 
مقدمة أولوياتنا، لذلك نحرص على تأهيل 
أفضل الكوادر الوطنية الشبابية لالرتقاء 
بجودة خدماتنا ومنتجاتنا لرضائهم. وفي 
ختام البرنامج التدريبي، احتفل قسم املوارد 
البشرية في البنك بنجاح اخلريجني ملتزما 
بالتباعد االجتماعي وضمن االشــتراطات 

الصحية.
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«إم جي موتور» تفتتح صالة عرض جديدة ورائدة في الكويت

افتتحــت شــركة «عادل 
الغامن للسيارات»، وكيل «إم 
جي موتور» الرسمي في دولة 
الكويت، صالة عرض جديدة 
لسيارات «إم جي» مع مرافق 
مخصصة للخدمات. وسوف 
تكون هذه املنشأة رائدة لدى 
«إم جي» واألضخم من نوعها 
فــي دول مجلــس التعــاون 
اخلليجي، وهي تشكل جزءا 
من توسعة العالمة التجارية 
لعملياتهــا في املنطقة. وقد 
بلغت قيمة االستثمار في هذه 
املنشأة اجلديدة أكثر من ٢٠ 

مليون دوالر.
وتتضمن املرافق اجلديدة 
البالغة مساحتها ٤٠٠٠ متر 
مربع صالة عــرض ومركز 
خدمــة ومركز قطــع غيار، 
وهي تقع على شارع محمد 
بن القاسم في منطقة الري، 
وتوفر للعمالء جتربة فريدة 
من نوعها، وميكن عرض ١٨ 
مركبــة مختلفة في الصالة، 
وقد مت تصميم جتربة العمالء 
بشكل خاص لضمان عيش 
كل زائــر جتربة شــخصية 
فريدة بالفعل. ويتميز فريق 
مبيعات «إم جي» لدى شركة 
الغامن للســيارات»  «عــادل 
بكونه قد انضم إلى العالمة 
التجارية قادما من مجموعة 
من العالمات التجارية الراقية 

أخرى، حيث جرى تصميمهما 
للحفاظ على املسافة اآلمنة 
بني األشخاص، وهما تعكسان 
ملقهــى  عصريــا  مفهومــا 
مستوحى من عالم السيارات، 
وهي ميــزة تبرز في جميع 
صاالت عــرض ومرافق «إم 
جي» اجلديدة، وباستطاعة 
العمــالء املتواجديــن فــي 
صالــة انتظار مركز اخلدمة 

«إم جي»، مبــا فيها املركبة 
الرائدة MG RX٨ ذات السبع 
مقاعد، ومركبة الكروس أوفر 
MG ZST املدمجــة اجلديدة، 
 MGو MG HS وكذلك طرازات
RX٥، باإلضافة إلى سيارتي 

.MGو٦ MGالسيدان ٥
وتعليقــا علــى افتتــاح 
قــال  اجلديــدة،  املنشــأة 
الغانــــــم،  مــرزوق عــادل 

حققت «إم جي» منوا سنويا 
بارزا خالل السنوات العشر 
من الشراكة املتينة بني عادل 
الغامن للســيارات و«إم جي 
موتور»، ونحن نتوقع املضي 
التوجــه اإليجابي  في هــذا 
خالل العقد القادم من الزمن. 
ويهدف االستثمار الكبير في 
هذه املنشأة إلى تعزيز رضى 
العمالء واالرتقاء بحصة «إم 

مشــاهدة ســياراتهم خالل 
الصيانــة الســريعة وذلــك 
من وراء األلواح الزجاجية، 
ويجري تعقيم كل السيارات 
بشكل مناسب، مع اعتماد كل 
إجراءات التباعد االجتماعي 
وفقا للتعليمات واإلجراءات 
احلكومية. وسوف تستضيف 
صالــة العــرض املجموعــة 
األحدث واألجدد من منتجات 

التنفيذي لشــركة  الرئيس 
«عــادل الغامن للســيارات»: 
تستضيف املنشأة اجلديدة 
املقامة وفق مفهوم ٣S كال من 
صالة العرض ومركز اخلدمة 
ومركــز قطع الغيــار، وهي 
تشكل خطوة أساسية جديدة 
النجاح املذهلة  ضمن قصة 
لعالمة «إم جــي» التجارية 
في الســوق الكويتي. ولقد 

جي» السوقية إلى مستويات 
أعلــى. وضمن هــذا اإلطار، 
نتقدم بالشــكر إلى «إم جي 
الشرق األوسط» ملا تقدمه لنا 
من دعم وتوجيه مستمرين.

وتقديرا للدور الكبير الذي 
تلعبه شــركة «عادل الغامن 
ومســاهمتها  للســيارات» 
البارزة في تعزيز منو عالمة 
«إم جــي» التجاريــة بدولة 
الكويــت واملنطقة، ســوف 
تقوم «إم جي موتور» الشرق 
األوسط مبنح الشركة جائزة 
«أول صالة عرض ريادية في 

الشرق األوسط».
حول هذا، قــال توم لي، 
املديــر التنفيــذي لعمليات 
«إم جي موتور» في الشرق 
األوسط: شهدت الشراكة بني 
«إم جــي موتــور» و«عادل 
الغامن للسيارات» خالل العقد 
املاضي منوا كبيرا وأصبحت 
أمنت أكثر. وهذا االســتثمار 
البــارز اجلديــد ال يعبر عن 
هذا فقــط، بل يشــير أيضا 
إلى مســتويات الثقــة التي 
حتظى بها العالمة التجارية 
الكويــت، إضافــة لهذا،  في 
ميكن للعمالء االطمئنان أنهم 
سيســتفيدون من اخلبرات 
التي توازي، أو حتى تفوق، 
تلك التي قد يحصلون عليها 

في باقي أنحاء العالم.

تعد األضخم من نوعها في دول اخلليج

األخرى، وهو ما يضمن متتع 
أعضائه بخبــرات ومهارات 
بارزة ضمن هذا القطاع من 
األعمــال. وجــرى تصميــم 
صالــة العــرض بالتوافــق 
مع اســتراتيجية التموضع 
اجلديــدة لعالمــة «إم جي» 
التجاريــة، وهــي حتــوي 
صالــة انتظــار فيمــا يضم 
مركــز اخلدمة صالة انتظار 

مرزوق عادل الغامن: االفتتاح خطوة أساسية جديدة ضمن قصة النجاح املذهلة لعالمة «إم جي» التجارية

قيمة االستثمار في املنشأة املقامة وفق مفهوم ٣S بلغت أكثر من ٢٠ مليون دوالر أميركي

مجموعة Ooredoo  تواصل حصد اجلوائز في ٢٠٢١
 Ooredoo حصلت مجموعة
وشركاتها العاملة على أكثر 
من ٣٠ جائزة دولية ومحلية 
مرموقة خالل األشهر الستة 
املاضية، نصفها تقريبا خالل 
٢٠٢١. وحصلت الشركة على 
هذه اجلوائز تكرميا لتميزها 
فــي عدد مــن املجــاالت مثل 
توفيــر منتجــات رائــدة في 
األسواق، واالبتكار التجاري 
والتكنولوجي، باإلضافة إلى 
التزام الشــركة مبسؤوليتها 
االجتماعية، وتوفير بيئة عمل 

مميزة ملوظفيها. 
ففي الربــع األول من هذا 
 Ooredoo العام، فازت مجموعة
بأربع جوائز في حفل جوائز 
ســتيفي الشــرق األوســط، 
مضيفــة بذلك إلى فوزها في 
وقت ســابق بجوائز التميز 
 ،CV Magazine املؤسسي ملجلة
 International وبجوائز مجلة
Business Magazine وبجوائز 
التميز في أعمال املســؤولية 
االجتماعية العاملية وجوائز 

الريادة، وجوائز أخرى.
وعــن ذلــك، قال الشــيخ 
محمد بن عبــداهللا آل ثاني، 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
ملجموعــة Ooredoo: يعكــس 
حصــول Ooredoo على هذه 
اجلوائز تصميم وعزم الشركة 
والعاملني فيها على التمسك 
بأعلــى املعاييــر حتى خالل 
األوقات املليئــة بالتحديات. 
ومن دواعي سرورنا أن نرى 
هــذا التكــرمي جلهودنــا في 
تقدمي أفضل خدمات اجلوال 
واملنتجات املبتكرة على نطاق 
واســع. ومن شــأن مثل هذا 
التكرمي أيضا دفعنا ملواصلة 
مهمتنا الرامية إلى إثراء احلياة 
الرقمية لعمالئنــا واالرتقاء 
اإللكترونيــة  بتجربتهــم 
ليتمكنــوا مــن االســتمتاع 

Ooredoo قطــر فــي تســريع 
التحــول إلــى ٥G فــي قطر، 
 ٥G ولريادتها الســتخدامات
املبتكرة في عدد من املجاالت 
الرياضــة والرعايــة  مثــل 
الصحيــة والنقل وتطبيقات 

املدن الذكية. 
الكويت   Ooredoo وفازت
الذهبيــة  بجائــزة ســتيفي 
أيضــا في فئــة «االبتكار في 
تطبيقات معلومات األعمال» 
وذلك عن حلولها التي تركز 
على العمــالء، واملزايا املهمة 
 My املوجــودة فــي تطبيــق

.Ooredoo
وحصلت Ooredoo الكويت 
أيضا علــى جائزة ســتيفي 
الفضيــة في فئــة «إجنازات 
مبتكرة في النمو»، وبجائزة 
ســتيفي برونزيــة فــي فئة 
«ابتكارات في إدارة وتخطيط 
وممارسات خدمة العمالء - 

قطاع االتصاالت». 
التميز في املسؤولية
االجتماعية للشركة

كما فــازت Ooredoo بعدد 
مــن اجلوائز نظيــر التزامها 
باحلوكمة املؤسسية اجليدة 
واملســؤولية  والقيــادة 
االجتماعيــة خــالل جائحــة 

كوفيد-١٩.
 Ooredoo فقــد حصلــت
ميامنار على جائزتني هامتني 
عــن التميــز في املســؤولية 

االجتماعية العاملية، والريادة 
في اليوم العاملي للمسؤولية 

االجتماعية ٢٠٢١.
أمــا Ooredoo عمــان، فقد 
حصلت على لقب أكثر «شركة 
اتصاالت متيزا» وذلك خالل 
حفل جوائز متيز املؤسسات 

لعام ٢٠٢١. 
Ooredoo.. مكان رائع للعمل

 Ooredoo فــازت مجموعة
بعــدد مــن اجلوائــز تكرميا 
لثقافتها املؤسســية القوية، 
وتسليط الضوء عليها كونها 
مكانا رائعا للعمل. فقد حصلت 
Ooredoo عمــان على جائزة 
«أفضــل جتربة للموظفني - 
عمــان ٢٠٢» وذلــك في حفل 
 International Business جوائز
Magazine عام ٢٠٢١. وفازت 
إندوسات Ooredoo في ثالث 
فئات خالل حفل جوائز أفضل 
موظف في إندونيسيا ٢٠٢١. 
وحصلت الشركة على جوائز 
«التميز في املوارد البشــرية 
مــن خــالل التكنولوجيــا»، 
و«إدارة املواهــب»، و«أفضل 
عالمة جتارية ملوظف». وفي 
حفل جوائز التميز العاملي في 
املوارد البشرية ٢٠٢١، فازت 
Ooredoo ميامنــار بجائــزة 
«االبتــكار فــي التوظيــف». 
كمــا مت تكرمي الشــكر أيضا 
في جوائز «أفضل الشركات 
للعمل ٢٠٢١»، إذ حصلت على 
جائزة في فئة «املؤسسات ذات 
املمارسات املبتكرة في مجال 
البشرية». وحصلت  املوارد 
Ooredoo ميامنــار أيضا على 
الشــركات  شــهادة «أفضــل 
للعمــل ٢٠٢١» من قبل معهد 
Great Place to Work، لتصبح 
بذلك أول شــركة في ميامنار 
حتصل علــى هذه الشــهادة 

لثالث سنوات متتالية.

باإلنترنت ألقصى حد.
جوائز ستيفي

الشرق األوسط ٢٠٢١

فازت Ooredoo بأربع جوائز 
في حفل جوائز ستيفي الشرق 
األوسط لهذا العام، إذ حصلت 
على جائزتني ذهبيتني وواحدة 
فضية وأخرى برونزية. وتعد 
جوائز ستيفي من أهم جوائز 
قطاع األعمال في العالم، ويعد 
الفوز بهــا تكرميا إلجنازات 
الشــركات فــي العالــم. فقد 
فازت Ooredoo قطر باجلائزة 
الذهبية في فئة «االبتكارات في 
تطور التكنولوجيا - قطاع 
االتصاالت» وذلك عن أعمالها 
املبتكرة في مجال ٥G واملدن 
الذكية. وجاءت اجلائزة تكرميا 
للــدور الرائــد الــذي تلعبه 

الشيخ محمد بن عبداهللا ٓال ثاني

«زين» تستمر بشراكتها االستراتيجية
مع منصة Give للتبرع اإللكتروني

أعلنت شركة زين الكويت 
شــراكتها  اســتمرار  عــن 
االســتراتيجية مــع منصة 
Give غيــر الربحيــة للعام 
الثاني علــى التوالي، وهي 
املنصة اإللكترونية الوحيدة 
املخصصــة  نوعهــا  مــن 
حصريا للمشاريع اخليرية 
فــي الكويــت، وتهــدف إلى 
التبــرع  عمليــة  تســهيل 
وتشجيع العطاء عن طريق 
إيصال الراغبني بالتبرع مع 
اجلمعيات اخليرية املرخصة 
الكويــت. وأوضحــت  فــي 
الشــركة في بيان صحافي 
أن استمرار شراكتها املثمرة 
مع هذه املنصة غير الربحية 
- والتي انطلقت في شــهر 
رمضــان املبارك مــن العام 
املاضي - أتت متاشــيا مع 
استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة جتاه 
القطاعات اخليرية، وحتت 
مظلــة حملتهــا الرمضانية 
السنوية «زين الشهور» التي 
تزخــر بالبرامج واملبادرات 
اإلنســانية املختلفة، وذلك 
عن طريق دعــم العديد من 
التي  اجلهات واملؤسســات 
خصصت جهدهــا لألعمال 

اخليرية واإلنسانية.
وبينت «زين» أن منصة 
Give غيــر الربحيــة تعتبر 
املنصة اإللكترونية الوحيدة 
املخصصــة  نوعهــا  مــن 
حصريا للمشاريع اخليرية 
في الكويت، وتهدف بشكل 
رئيســي إلى تسهيل عملية 

النجاة  السرطان، وجمعية 
اخليرية، وغيرها من اجلهات 

املعتمدة.
Give (give. وتشمل منصة

org.kw) العديد من املميزات 
التي ميكن للمتبرع االستفادة 
منها، مثل ســهولة التعرف 
على املشــاريع املتاحة عبر 
املوقع اإللكتروني وتطبيق 
الهواتف الذكية، واستخدام 
أداة التصفيــة للبحــث عن 
مشــاريع معينة، واملقارنة 
بني املشــاريع مــن مختلف 
اجلمعيات اخليرية واالختيار 
علــى  واالطــالع  بينهــم، 
معلومات شاملة وواضحة 
حــول املشــاريع ليتمكــن 
املتبــرع مــن اتخــاذ القرار 
الذي يناسبه، ومتابعة سجل 
تبرعاته، وتلقي إشــعارات 
حــول حتديثــات وتقارير 
املشــاريع التي شارك فيها، 

واملزيد.
وإذ بينــت «زيــن» أنها 
لطاملا سعت إلى ترسيخ ثقافة 
العطاء واملشاركة االجتماعية 

سواء بدعمها املباشر أو من 
خالل مساهماتها ورعايتها 
الفعاليــات  مــن  للعديــد 
واألنشطة اخليرية املختلفة، 
فإنهــا تعتبر مســؤوليتها 
االجتماعيــة أحــد الروافــد 
األساســية لتحقيق النجاح 
املســتمر لعملياتهــا، حيث 
تســخير  علــى  حتــرص 
إمكاناتها لتعزيز هذا التوجه 
عن طريق استخدام قدراتها 
التكنولوجية التي متتلكها 
والتي أهلتها لتتكون واحدة 
من كبرى الشركات في القطاع 
اخلاص. وأكدت الشركة أنها 
تؤمن بأن مسؤوليتها جتاه 
مجاالت االســتدامة هو أمر 
بالغ األهمية بالنســبة لها، 
وينعكــس ذلــك مــن خالل 
الشــركة في  اســتراتيجية 
الرمضاني  تنوع برنامجها 
املكثــف الــذي يهــدف إلــى 
مشاركة جميع فئات املجتمع 
بركة وفرحة الشهر الفضيل 
من خالل حملتها الرمضانية 

«زين الشهور».

للعام الثاني على التوالي بهدف تعزيز العمل اخليري خالل الشهر الفضيل

التبــرع وتشــجيع العطاء 
عــن طريق إيصال الراغبني 
بالتبــرع مــع اجلمعيــات 
فــي  املرخصــة  اخليريــة 
الكويت، ومساعدة املتبرعني 
علــى البحث عن مشــاريع 
خيرية وفــرص للتبرع في 
مكان واحــد، وإمتام عملية 
الدفع إلكترونيا بشكل آمن.

وتعتبر جميع املؤسسات 
اخليرية التي تشملها منصة 
Give معتمدة من قبل اجلهات 
الرسمية في الدولة، وتندرج 
حتتها حاليا ١٦٢ مشــروعا 
خيريــا مختلفــا، وتشــمل 
القائمة احلالية جمعية الهالل 
األحمــر الكويتي، وجمعية 
العــون املباشــر، وجمعية 
الشــيخ عبــداهللا النــوري 
الرحمة  اخليرية، وجمعية 
العامليــة، والهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية، وجمعية 
رحمــاء بينهــم، واجلمعية 
اخليريــة العامليــة للتنمية 
والتطوير، وجمعية سدرة 
للرعايــة النفســية ملرضى 
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بوادر «اتفاق مؤقت»: وقف التخصيب ٢٠٪ مقابل األموال اإليرانية
عواصــمـ  وكاالت: بلغــت 
املباحثــات اجلارية حاليا في 
ڤيينــا، والهادفــة إلــى إحياء 
االتفاق بشــأن امللف النووي 
اإليرانــي، مراحــل متقدمة قد 
تفضي إلــى صياغــة «اتفاق 
مؤقت» يتضمن رفعا لبعض 
العقوبــات املفروضــة علــى 
طهران مقابل تعليق تخصيب 

اليورانيوم بنسبة ٢٠٪.
وكتب ميخائيل أوليانوف، 
ســفير روســيا إلى املنظمات 
الدوليــة التي تتخذ من ڤيينا 
مقــرا لهــا عبر حســابه على 
تويتــر، إنه «بعد أســبوعني 
مــن النقاشــات بشــأن إعادة 
العمل بخطة العمل الشــاملة 
املشــتركة، ميكننــا أن نلحظ 
برضــا أن املفاوضــات دخلت 

مرحلة الصياغة».
وأضاف «احللول العملية ال 
تزال بعيدة، لكننا انتقلنا من 
الكلمات العامة إلى االتفاق على 
خطوات محددة نحو الهدف» 
املتمثل عمليا بعودة الواليات 
املتحــدة إلــى االتفــاق الــذي 
انسحبت منه أحاديا العام ٢٠١٨ 
معيدة فرض عقوبات اقتصادية 
على طهران، وعودة األخيرة إلى 

البرملان اإليراني الذي يهيمن 
عليه احملافظون ويلزم احلكومة 
بتشديد موقفها النووي إذا لم 

ترفع العقوبات.
وقال مسؤول إيراني آخر 
إنــه إذا مت التوصل إلى اتفاق 
سياســي بشــأن اخلطــوات 

مجمــدة في دول مثــل كوريا 
اجلنوبيــة والعــراق والصني 
مبوجــب نظــام العقوبــات 

األميركي منذ ٢٠١٨.
من جهته، قال املمثل األعلى 
للشــؤون اخلارجية باالحتاد 
األوروبي جوزيب بوريل إنه 

خارجية االحتاد األوروبي إنه 
أطلع الــوزراء على مباحثات 
اللجنــة املشــتركة، مضيفــا 
«خــالل األســابيع املاضيــة 
انتقلت احملادثات من القضايا 
العامة إلى قضايا أكثر تركيزا 
ورفــع العقوبــات وتنفيذ ما 
يتعلق باالتفــاق النووي من 

كال اجلانبني».
وأضــاف أن «احملادثــات 
مستمرة.. هناك بعض تقدم.. 
هنــاك نية طيبة من اجلانبني 
للتوصل إلى اتفاق وهذا خبر 

جيد».
في السياق، بدأت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة 
لألمم املتحدة محادثات مع إيران 
أمس على أمل أن تقدم طهران 
تفســيرات حــول منشــأ آثار 
اليورانيــوم التــي عثر عليها 
في مواقع لم تعلن عنها إيران 
من قبل، وهي قضية ميكن أن 
تؤثر على مساعي إحياء االتفاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
وساعد اتفاق مت التوصل 
إليه لعقد هــذه احملادثات في 
إقناع القوى األوروبية بتأجيل 
محاوالت استصدار قرار ينتقد 
إيــران فــي اجتمــاع مجلــس 

الفنية لرفع جميع العقوبات، 
فقــد تعلق طهــران تخصيب 
اليورانيوم إلى نسبة نقاء ٢٠٪ 
فــي مقابل اإلفراج عن أموالها 

احملتجزة في دول أخرى.
وتقــول إيران ان ٢٠ مليار 
دوالر مــن إيراداتهــا النفطية 

يرى بعض التقدم في مباحثات 
اللجنة املشتركة لـ «خطة العمل 
الشــاملة املشــتركة» بشــأن 
االتفاق النووي اإليراني اجلارية 
فــي ڤيينــا. وقــال بوريل في 
مؤمتر صحافي عبر اإلنترنت 
بعد مؤمتــر افتراضي لوزراء 

محافظي الوكالــة املؤلف من 
٣٥ دولة الشهر املاضي.

وقد يدفع الفشل في إحراز 
تقدم إليجاد تفســير، فرنسا 
وبريطانيــا وأملانيا، للضغط 
الســتصدار قــرار بدعــم من 
الواليــات املتحدة عندما يحل 
موعد االجتماع املقبل ملجلس 
احملافظني فــي يونيو. وقالت 
الوكالة في بيان «بدأت الوكالة 
الدولية وإيران عملية مركزة 
تهدف لتوضيح قضايا عالقة 
تتعلق بالضمانات»، وأضافت 
أن االجتماع كان على مستوى 
اخلبراء. وتابع «نحن في بداية 
طريق هذه احملادثات الصعبة».

طهران والوكالة الدولية يبدآن محادثات حول آثار يورانيوم في مواقع إيرانية

(رويترز) وزيرة اخلارجية االندونيسية ريتنو مارسودي مستقبلة نظيرها االيراني محمد جواد ظريف في جاكرتا 

احترام كامل التزاماتها مبوجب 
االتفاق املبرم العام ٢٠١٥.

التفاؤل ذاتــه، اعرب عنه 
مســؤولون إيرانيون قال ان 
املفاوضــات أحــرزت بعــض 
التقدم. وقال املتحدث باســم 
وزارة اخلارجيــة اإليرانيــة 
سعيد خطيب زاده في مؤمتر 
صحافي أســبوعي في طهران 
«نحن على املســار الصحيح 
وأحرز بعض التقدم، لكن ذلك ال 
يعني أن محادثات ڤيينا وصلت 

إلى املرحلة األخيرة».
ويرى ديبلوماســيون ان 
خطوات متتالية من كل طرف 
قــد تقدم حــال، في حــني قال 
مسؤولون إيرانيون لـ«رويترز» 
ان احملادثات بالغة األهمية في 
ڤيينا قد تسفر عن اتفاق مؤقت 
إلتاحة املجال للديبلوماسية 
للعمل على تسوية دائمة. وقال 
مسؤول إيراني «املوعد النهائي 
الذي يحل في مايو يقترب.. ما 
يناقش في ڤيينا بالنسبة لألجل 
القريب هو اخلطوط العريضة 
الرئيســية التفاق مؤقت ملنح 
كل األطــراف مزيدا من الوقت 
حلل املشاكل الفنية املعقدة».

وكان يشير إلى قانون أقره 

روسيا ترضخ للضغط الدولي وتنقل ناڤالني للمستشفى 
وحتّذر من التظاهرات غير املصرح بها

عواصمـ  وكاالت: رضخت 
الســلطات الروسية للضغط 
الدولي على مدى االيام القليلة 
املاضية، حيث أعلنت مصلحة 
السجون الفيدرالية الروسية 
امس، أن جلنــة طبية قررت 
نقل املعارض أليكسي ناڤالني 
املضرب عن الطعام منذ اكثر 
من اســبوعني احتجاجا على 
نقــص الرعايــة الطبية، من 
السجن إلى مستشفى خاص 
بالسجناء، معتبرة أن حالته 
«مرضية» فيما أصبح وضعه 
الصحي مصدرا جديدا للتوتر 
بني موسكو والدول الغربية.

وأكدت املصلحة أن صحة 
ناڤالتــي «جيدة»، وأن طبيبا 
عاما يفحصه بصورة يومية.
وذكــرت املصلحــة، فــي 
بيان، أن «املريض وافق على 
وصف األطباء لڤيتامينات له»، 
مضيفــة أن املستشــفى الذي 
مت نقلــه إليــه متخصص في 
«املالحظة الفعالة ملثل هؤالء 

املرضى».
ونفت أناستاسيا فاسيليفا 
الطبيبة الشخصية لناڤالني 
صحة مــا تقوله الســلطات، 
وكتبت علــى موقع «تويتر» 
انــه لم يتم نقــل ناڤالني إلى 
مستشفى وإمنا إلى سجن آخر، 
حيــث ميكن عالج الســجناء 

ناڤالني إلى عالج طبي مناسب 
وكذلك الوصــول إلى األطباء 

الذين يثق بهم».
وبخصــوص تصريحات 
الواليــات املتحــدة األميركية 
بأن وفاة ناڤالني ستكون لها 
عواقب، قالت دمير إن احلكومة 
األملانيــة «أحيطت علما بهذه 
التصريحات»، مضيفة أنها ال 
تريــد التعليق علــى ذلك وال 

تريد التكهن مبا يحدث.
ونــدد ليونيــد فولكــوف 
حليف املعــارض بـ«أكاذيب» 
إدارة السجن وقال إنه يعتقد 

الهاتف إن السلطات ستعتبر 
التجمعــات غيــر املصرح بها 
إلبــداء الدعــم لناڤالنــي غير 

قانونية.
وأوضح بيســكوف، الذي 
أكد أنه ليس لديه أي معلومات 
عــن حالة ناڤالنــي الصحية، 
أن الرئيس ڤالدميير بوتني ال 
ميكنه اتخاذ أي إجراء ملراقبة 
احلالة الصحية للسجناء في 

روسيا.
ورفــض املتحــدث باســم 
الــدول  الكرملــني حتذيــرات 
الغربيــة التــي تعهــدت برد 
حازم في حال توفي املعارض 

الروسي.
وقال بيسكوف «ال ميكننا 
أن نقبل مثل هذه التصريحات 
من جانــب ممثلــي حكومات 
أخرى» معتبرا أن هذا املوضوع 
«يجــب أال يحظــى باهتمام» 
من جانبهم. وأضاف «نحن ال 
نتابع الوضع الصحي للسجناء 

الروس».
كما حذرت وزارة الداخلية 
الروســية مــن املشــاركة في 
تظاهــرات غيــر مرخص لها 
مرتقبة غدا. وجاء في بيان أن 
«وحدات وزارة الداخلية وقوى 
أمن أخرى لن تسمح بزعزعة 
استقرار الوضع وستتخذ كل 
التدابير الالزمة حلفظ النظام».

أن ناڤالني سينقل «إلى معسكر 
إلى  اعتقال وتعذيــب وليس 

مستشفى».
وفي السياق، قال الكرملني 
امــس، إنه ال يقبــل ما وصفه 
بالدعوات االستفزازية لتنظيم 
احتجاجات في ســائر أنحاء 
البــالد لدعــم ناڤالنــي، الذي 
تدهــورت حالتــه الصحيــة 
بصورة خطيرة بعد إضرابه 

عن الطعام في السجن.
وقال دميتري بيســكوف 
الكرملــني  باســم  املتحــدث 
للصحافيــني فــي مؤمتر عبر 

مصلحة السجون تؤكد أن صحته جيدة

املصابني بالسل.
وطالبــت فاســيليفا مرة 
أخرى بالســماح لها بفحص 

ناڤالني في السجن.
من جهتها، قالت احلكومة 
األملانية انها تشعر بقلق متزايد 
بشأن احلالة الصحية لناڤالني، 
وقالت نائبة املتحدث باســم 
احلكومة أولريكه دمير امس، 
فــي برلــني: «التقاريــر حول 
املتدهورة  احلالــة الصحيــة 
بسرعة على ما يبدو لناڤالني 
مثيرة للقلق بالفعل». وأضافت 
املتحدثــة: «يحتاج أليكســي 

«كورونا» يصيب «جميع األعمار».. وأميركا تتيح التطعيم ملن هم فوق ١٦ عامًا
عواصم - وكاالت: حذرت 
ماريــا فان كيرخــوف عاملة 
األوبئــة الكبيرة في منظمة 
الصحــة العامليــة أمس، من 
ان أحدث زيــادة في حاالت 
اإلصابــة بكوفيــد-١٩ على 
مستوى العالم تشمل زيادات 

بني جميع الفئات العمرية.
وقالت في إفادة صحفية 
للمنظمــة: «نشــهد معدالت 
متزايــدة للعدوى في جميع 

الفئات العمرية».
ومضــت تقول: «نشــهد 
حتــوال عمريــا طفيفــا فــي 
بعض الدول سببه االختالط 

االجتماعي».
وإزاء هــذه التحذيــرات، 
الواليــات املتحدة  وســعت 
حملة التطعيم ضد ڤيروس 
كورونــا املســتجد لتشــمل 
اعتبارا  جميــع مواطنيهــا، 

من أمس.
ومتكن حوالي ٥٠٫٤٪ من 
األميركيــني الذيــن تتجاوز 
أعمارهم الـ ١٨ عاما من تلقي 
جرعة واحدة من لقاح على 
األقل، و٣٢٫٥٪ تلقوا اجلرعتني 
خصوصا الكبار في الســن 
الذين تتجــاوز أعمارهم الـ 
٦٥ عاما، وفق ما أعلنت األحد 

والبرتغال والدمنارك.
آسيويا، ومع حتول الهند 
إلــى بــؤرة جديــدة للوباء، 
فرضــت ســلطات نيودلهي 
إغالقا ملدة أسبوع منعا لوقوع 
«كارثة اكبر»، بحسب حتذير 

عدد اإلصابــات اجلديدة مع 
٢٧٣٫٨١٠ إصابــات خالل ٢٤ 
ســاعة، لتتجاوز عتبة ٢٠٠ 
ألف لليــوم اخلامــس على 
التوالي. لذلك ســيتم إغالق 
التنقل  املتاجر وســيقتصر 

فــوق ســن ١٨ عامــا بتلقي 
لقاحات كوفيــد-١٩ اعتبارا 

من األول من مايو.
التطــورات  وبســبب 
الوبائيــة في الهند، مت إلغاء 
الزيــارة الرســمية التي من 
املقــرر أن يقــوم بها رئيس 
البريطاني بوريس  الوزراء 
أبريــل  جونســون نهايــة 
اجلاري، بحسب ما أعلن مقره 

في «١٠ داونينغ ستريت».
وفي بريطانيا أيضا، بدأ 
علمــاء جتربة يتــم خاللها 
تعريض أشــخاص أصيبوا 
من قبل بكوفيد-١٩ لڤيروس 
كورونــا مرة أخرى لفحص 
االستجابات املناعية ومعرفة 
ما إذا كان الناس سيصابون 

مرة أخرى.
وأصبحــت بريطانيا في 
فبرايــر أول دولة في العالم 
متنــح الضــوء األخضر ملا 
يســمى «بتجارب التحدي» 
على البشــر والتي يتعرض 
عمــدا  املتطوعــون  فيهــا 
لكوفيــد-١٩ لتعزيز البحث 
في املرض الناجم عن ڤيروس 
كورونا. وتختلف الدراســة 
التي بدأت أمس عن تلك التي 
مت اإلعالن عنهــا في فبراير 

رئيس احلكومة احمللية في 
نيودلهــي أرفيند كجريوال، 
واصفا النظام الصحي بأنه 

«عند حافة االنهيار».
أمــس  الهنــد  وســجلت 
رقمــا قياســيا جديــدا فــي 

لقضاء احلاجات الضرورية 
في العاصمة التي يبلغ عدد 

سكانها ٢٠ مليون نسمة.
التفشــي،  وملواجهة هذا 
إنها  الهندية  قالت احلكومة 
ستســمح جلميع املواطنني 

لســعيها إلى إعــادة إصابة 
األشــخاص الذيــن أصيبوا 
سابقا بكوفيد-١٩ في محاولة 
لتعميق فهم املناعة بدال من 
إصابة الناس للمرة األولى.

وقالــت هيلني ماكشــني 
أخصائية اللقاحات بجامعة 
الباحثني  أكسفورد وكبيرة 
في الدراســة: «ستسمح لنا 
املعلومات التي نحصل عليها 
من هذا العمل بتصميم لقاحات 
وعالجات أفضل وكذلك لفهم 
ما إذا كان الناس يصبحون 
محميني بعد اإلصابة بفيروس 

كورونا وإلى متى».
من جهة أخرى، دخل حيز 
التنفيــذ أمس إجــراء جديد 
يســمح ملواطني أســتراليا 
ونيوزيلندا بالســفر بدون 
حجر صحــي بــني البلدين 
اللذين يسجالن بيانات جيدة 

للوباء.
وكان أفراد عائالت فرقتهم 
األزمــة منذ أشــهر يتوقون 
لاللتقــاء مجــددا. وقالــت 
دينيــس أودونــوغ قبل أن 
تســتقل الطائرة فــي مطار 
سيدني، «ســأصرخ وأبكي 
وأقبــل وســأفرح، كل هــذه 

املشاعر في آن معا».

بريطانيا جتري «جتربة التحدي» لدراسة إمكانية إصابة املتعافني مرة أخرى

(أ.ف.پ) اتباع االجراءات الصحية في مؤمتر صحافي لنائبة الرئيس  كاماال هاريس حول خطة الوظائف األميركية في نورث كاروالينا 

الوكالــة الفيدرالية للصحة 
العامة في البالد.

املراكز األميركية  وقالت 
ملكافحة األمــراض والوقاية 
منها، إن كل من يبلغ من العمر 
١٦ عاما فأكثــر في الواليات 
املتحدة مؤهل لتلقي التطعيم 

املضاد لكوفيد-١٩.
وأفادت أحدث توصيات 
وكالة الصحة األميركية بأن 
مــن لهم األولويــة في تلقي 
اللقاحــات مــن املؤهلني هم 
من يعانون من أمراض تزايد 
احتمال حــدوث مضاعفات 
خطيــرة ومهــددة حلياتهم 

بسبب كوفيد-١٩.
ومع تقدم حملة التطعيم 
واســتئناف احلياة مسارها 
الواليــات  فــي  تدريجيــا 
املتحــدة، ال يــزال الوضــع 
هشا في أوروبا، حتى لو أن 
بعض الــدول التي تتعرض 
لضغط كبير بسبب غضب 
الرأي العام حيــال التدابير 
املفروضة، تستعد لتخفيف 
بعــض من القيود الصحية. 
وسيجري ذلك هذا األسبوع 
فــي  متفاوتــة  بدرجــات 
سويسرا وبلجيكا وسلوڤينيا 
وموناكــو  وســلوڤاكيا 

نتنياهو يفشل في مفاوضاته االئتالفية 
ويطالب بانتخابات مباشرة لرئيس الوزراء

فلسطني حتّذر من قانون شرعنة البؤر 
االستيطانية: اختبار جدي إلدارة بايدن

عواصمـ  وكاالت: طالب رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو امس، بإجراء 
انتخابات مباشرة ملنصب رئيس احلكومة، 
بعد فشــل مفاوضاته االئتالفية مع زعيم 

حزب «ميينا» نفتالي بينيت.
وشدد نتنياهو أثناء اجتماع لكتلة حزبه 
«الليكــود»، في أعقاب اجتمــاع عقده مع 
بينيت امس، على رفضه القاطع لطلب زعيم 
«ميينــا» ملنحه منصــب رئيس احلكومة، 
قائال: «نحتاج إلى انتخابات مباشرة، ومن 
السخيف أن يكون بينيت رئيسا للوزراء».
وأعــرب نتنياهو عن تأييــده القتراح 
حزب «شــاس» الصهيوني األرثوذكســي 
إلجــراء اقتــراع خــاص الختيــار رئيس 
احلكومة اجلديدة بتصويت مباشر، بهدف 
تفادي سيناريو توجه إسرائيل إلى خامس 
انتخابات خالل عامني. وقال إن الوقت احلالي 
هو «حلظة الصدق» بالنسبة لبينيت، مخيرا 

إيــاه بني اإلعــالن عن دعمــه لطلب إجراء 
انتخابات مباشــرة أو اإلقرار بسعيه إلى 
تشــكيل حكومة يسارية مع حزب «هناك 
مستقبل» برئاسة يائير لبيد وحزب العمل.

وكلف رئيس اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني 
في الســادس من أبريل اجلــاري نتنياهو 
بتشكيل احلكومة اجلديدة، لكن جهوده لبناء 
ائتالف حاكم لم تتوج بعد بأي جناح يذكر.

وحصل «ميينا» على سبعة مقاعد فقط 
في الكنيست اجلديدة، مقارنة بـ ٣٠ مقعدا 
لدى «الليكود»، حســب نتائج االنتخابات 

التي جرت في مارس.
لكن على الرغم من ذلك يعد حزب بينيت 
اليمينــي اليوم عنصــرا يحتاج إلى دعمه 
على حد سواء املعسكران املؤيد لنتنياهو 
واملعارض له، ضمن جهودهما الرامية لكسب 
األغلبية املطلوبة لتشــكيل احلكومة (أي 

٦٠ مقعدا).

عواصمـ  وكاالت: أدانت وزارة اخلارجية 
واملغتربني الفلسطينية بشدة امس، مشروع 
قانون شرعنة البؤر االستيطانية العشوائية 
في الكنيســت االســرائيلي، معتبــرة ذلك 
«اختبــارا جديــا إلدارة الرئيــس األميركي 

جو بايدن».
وقالت الــوزارة، في بيــان صحافي، إن 
مشروع القانون املذكور «يهدف لتحويلها إلى 
مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب 
األرض الفلسطينية وتزويدها بامليزانيات 

الالزمة لذلك مبا يعني سرقة املزيد من األرض 
الفلسطينية». وحذرت من أن مترير مشروع 
القانون ميثل «تصعيدا خطيرا في األنشطة 
والعمليات االســتيطانية، ومدخال قانونيا 
لضخ األموال من موازنة احلكومة اإلسرائيلية 

لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشــتية طالب في وقت سابق امس، اإلدارة 
األميركية بســرعة التدخل اجلــاد والفاعل 
لـ«جلم شهوة التوسع االستيطاني» إلسرائيل.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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تظاهرتان «مع وضد» القاضية املتمردة  أمام قصر العدل
بيروت - عمر حبنجر ويوسف دياب

فــي مثــل هــذا اليــوم من 
االسبوع الفائت، كان «التدقيق 
اجلنائــي» محط الــكالم لدى 
الفريق الرئاســي الباحث عن 
ثغرة للمزايدة وإخفاء ما لديه 
من حتالفــات وتطلعات، وقد 
انحسرت موجة «التدقيق» بعد 
اعتماد البطريرك بشارة الراعي 
معادلة: تشكيل احلكومة أوال، 
والتدقيــق الثانية، واضطرار 
الفريق الرئاســي الى االلتزام 
البطريركية، بعدها  باملعادلة 
حتولــت األنظار الــى تعديل 
مرسوم حتديد احلدود املائية 
اجلنوبية للبنان، مبا يضيف 
الى البلد مساحات مائية زاخرة 
بالنفط والغاز، يتعني سحبها 
من جوف احلوت االسرائيلي، 
ليتبني الحقا ان اثارة الترسيم 
ارتبــطـــــت بالتحـــضيرات 
املقصــودة الســتقبال املوفد 
األميركي ديفيد هيل، مبا يعبر 
لــه عن عواطف مكبوتة جتاه 

االدارة األميركية اجلديدة.
يعلــو  واآلن، ال حديــث 
فوق ما يحدث داخل اجلســم 
القضائي، انطالقا مما يوصف 
بتمرد القاضية غادة عون على 
رؤسائها، واعالنها االلتزام مبا 
تقرره لها رئاسة اجلمهورية 
مباشــرة، في أول خروج من 
نوعه عن التراتبية القانونية، 
يشهدها القضاء اللبناني، والذي 
جر السلطة الثالثة في الدولة 
الى املســتنقعات السياسية، 
فالشــعبية التي ظهرت أمس، 

اعتراض عضوين في مجلس 
القضاء األعلى محسوبني على 
العهد، على أي قرار تأديبي أو 
زجري ضد القاضية عون، أكد 
املصــدر القضائي لـ«األنباء»، 
أن املجلس «تريث في إصدار 
بيان أمس، ألنه قرر استدعاء 
القاضيــة عــون، لالســتماع 
اليها ومســاءلتها عن ســبب 
عــدم التزامها بقرار رئيســها 
(عويــدات) بكــف يدهــا عن 
امللف املالــي، وإصرارها على 
اقتحام مكاتب شركة «مكتف» 
للصيرفة، رغم إحالة هذا امللف 
إلى احملامي العام االستئنافي 
القاضي سامر ليشع، بعد قرار 
عويدات بإعادة توزيع األعمال 
لــدى قضاة النيابة العامة في 
جبــل لبنــان»، الفتــا إلى أن 

التــي  القانونيــة  اإلجــراءات 
يقتضيها التحقيق».

كل هذه التطورات، العفوي 
منها او املفتعل، وضعت امللف 
األساس في املرحلة الراهنة، اال 
وهو ملف تشكيل احلكومة في 

زاوية النسيان. 
وهذا الوضع االنهياري، حدا 
بنائــب رئيس مجلس النواب 
ايلــي الفرزلــي الــى مطالبــة 
اجليش، وألول مرة، بتســلم 
زمام السلطة وتعليق الدستور، 
ولكن برضا مختلف األطراف 
! كمــا طالــب «اجليــش بحل 
مجلس النواب ومجلس الوزراء 
وبإرســال رئيس اجلمهورية 

الى البيت».
ورد املستشــار الرئاســي 
سليم جريصاتي على الفرزلي 
برســالة قال فيهــا «خفف من 
غلــوك، وال تقحم اجليش في 
مــا ليس فيــه، في حــني أنك 
تنزه النفس عن إقحام القضاء 
في السياســة والسياســة في 
القضاء، إذ إن اجليش والقضاء 
هما من األركان الثابتة ملفهوم 
الدولة، كل في دائرة اختصاصه 

والتزاماته».
وأضــاف «جيشــنا ليــس 
جيــش النظــام، بــل جيــش 
الدستــــورية،  الشــرعــــية 
ودستورنا ال يتم تعليقه عند 
كل مفتــرق أو مفصــل قــاس 
مــن حياتنا العامــة، ورئيس 
اجلمهورية يبقى طيلة واليته 
الدولة ورمــز وحدة  رئيــس 
الوطن، وال نغالي إن قلنا أنه 
يبقى الركن إن خانتنا أركان».

املجلــس «ينتظــر اســتكمال 
بعض اإلجراءات، ويراهن على 
حصول تطور إيجابي يحول 
دون اللجــوء إلــى اتخاذ قرار 
تأديبــي بحق القاضية عون» 

اليوم.
وبالرغــــم مــــن إعالنهــا 
االســتمرار بالتحقيــق فــي 
امللف، أعلن مصدر في النيابة 
لـ«األنباء»،  التمييزية  العامة 
أن «األسلوب الذي جلأت اليه 
القاضيــة غــادة عــون، جلهة 
التمرد على قرار النائب العام 
التمييزي، والدخول إلى مكاتب 
شــركة «مكتف» عبر الكســر 
واخللع، أســاء إلــى التحقيق 
القضائي الذي أوكله عويدات 
الى القاضي ليشع، خصوصا 
وأنــه طلــب منه اتخــاذ كافة 

الفرزلي يدعو اجليش لتسلم السلطة وإرسال الرئيس إلى بيته.. وجريصاتي يرد: جيشنا ليس جيش نظام

اجليش يفض اشتباكا بني مؤيدين للقاضية غادة عون وداعمني للنائب العام التمييزي غسان عويدات (محمود الطويل)

على صورة تظاهرة للتيار احلر 
امام قصــر العدل في بيروت، 
دعما للقاضية عــون، تقابله 
تظاهــرة مضــادة للمعارضة 
الشعبية، دعما لرئيس مجلس 
القضاء األعلى ســهيل عبود، 
والنائب العام التمييزي غسان 
اللذيــن يتوجهــان  عويــدات 
إلخراج القاضية عون من سلك 

القضاء.
وقلــل مصــدر قضائي من 
ســلبيات تأخير اتخــاذ قرار 
حاســم بهــذا الصدد، مشــيرا 
إلى أن املجلس «أبقى جلساته 
مفتوحة إلى حني التوصل إلى 
قرار جامع يضع حدا لالنقسام 
احلاصل ويحول دون انفجار 
الوضــع القضائــي برمتــه». 
وفيما تــرددت معلومات عن 

القاضية أليس شبطيني لـ «األنباء»: 
محاربة الفساد تبدأ من فوق

ارة بيروت - زينة طبَّ

رأت وزيــرة املهجريــن 
الســابقة القاضيــة أليــس 
شبطيني، أنه عندما تتدخل 
السياسة بالقضاء، وعندما 
القضائية  التعيينــات  متر 
بالسلطة السياسية، وتقوم 
على قواعد طائفية ومذهبية، 
فمــن البديهــي ان تنتهــي 
األمــور، كمــا انتهــت عليه 
أمام شركة مكتف للصيرفة، 
فالنار ال تشتعل إال باحتكاك 

حــراري مباشــر، وما دام السياســيون في 
مواجهــات متواصلة ضمن لعبــة الكر هنا 
والفر هناك، فال شيء سيمنع انزالق البالد 
الى املساوئ ووقوعها بالتالي في احملظور.

ولفتت شبطيني في تصريح لـ «األنباء»، 
إلى ان القاضيــة غادة عون، رمبا جتاوزت 
احلــدود، وعلى التفتيــش القضائي وحده 
ان يوضح مالبســات ما حصل، وما آل إليه 
االدعاء على شركة مكتف للصيرفة، علما ان 
النيابات العامة االستئنافية والتمييزية في 
لبنان وكل العالم، متثل السياسة القضائية 
للدولة، ووظيفتها حتريك الدعاوى واالدعاء، 
لكن ادعاءها على هذا او ذاك، ال يعني اإلدانة 
واحملاكمة، إمنا يعني حتويل امللف موضوع 
االدعاء إلى قاضي حتقيق، ومنه إلى القاضي 
اجلالس الذي يقرر باســم الشعب اللبناني 

براءة املدعى عليه من عدمها.
من هنا تعتقد شــبطيني، بأنه إذا كانت 
القاضية غادة عون، قد ادعت سياسيا على 
شركة مكتف للصيرفة، فهذا يعني ان ادعاءها 
يرتكز على دعم اجلهة السياسية التي تنتمي 
إليهــا، علمــا ان مدعي عام التمييز غســان 
عويدات، يتعاطف بدوره مع رئيس احلكومة 
املكلف، لكن انتماء عون الى فريق سياسي، 
وتعاطف عويدات مــع فريق آخر، ال يعني 
إطالقا ان كامل اجلســم القضائي مســيس، 
وان كل القضــاة اصبحوا ملحقني وتابعني 

لهذا الفريق السياسي وذاك.
وردا على ســؤال، أكدت 
شــبطيني انــه لــو أقــرت 
التعيينــات القضائيــة كما 
صدرت عن مجلس القضاء 
األعلــى برئاســة القاضــي 
سهيل عبود، ملا كانت األمور 
قد انحــدرت عموديــا بهذا 
الشكل الفوضوي والفاضح، 
فالقاضية عون «عصبية»، 
وال تعترف بوجود هرمية 
قضائية، وبقضاة أعلى منها 
درجة ومرتبــة، ومدعومة 
مباشــرة مــن رئاســة اجلمهوريــة، ومــن 
رئيس التيار الوطني احلر الوزير السابق 
جبران باسيل، بدليل انها عندما طلب منها 
ان تستقيل، رفضت تقدمي استقالتها لغير 
رئيس اجلمهورية، مشــيرة من جهة ثانية 
ومبعــرض ردها على الســؤال، الى ان عدم 
وجــود مؤازرة أمنيــة للقاضية عون، فهذا 
يعنــي انها أقدمت على الدخول الى شــركة 
مكتف، بصفتها احلزبية وليس القضائية، 
وبالتالي فإن املطلوب اليوم بعد هذا املشهد 
املرفوض أمام وداخل شركة مكتف للصيرفة، 
وانطالقا من مبدأ حكم املؤسســات وفصل 
الســلطات، ان يخضــع التفتيش القضائي 
وحده، ومبعزل عن التدخالت السياســية، 
القاضية عون للمســاءلة، فإمــا ان يدينها، 
وإمــا ان يبرئهــا من األخطــاء والتجاوزات 

املنسوبة إليها.
وختمت شبطيني مشيرة الى ان محاربة 
الفساد تبدأ من فوق وليس من أسفل الهرم، 
علــى ان يتم فــي املقابل، ليــس فقط إقرار 
قانون اســتقاللية القضاء، إمنا تطبيقه ثم 
تطبيقه ثم تطبيقه، ألن البالد، أي بالد، بدون 
قضاء حيادي مستقل، مصيرها السقوط في 
الفوضى حيث تكون اجلهالة سيدة املواقف 
واألحكام، «لبنان يحتضر»، والبد من عملية 
جراحية إنقاذية، تبدأ باستقاللية القضاء، 

وال تنتهي مبحاسبة ومحاكمة الفاسدين.

القاضية أليس شبطيني

السيسي يوجه بإدراج حضانات األطفال ضمن 
أنشطة قانون املشروعات املتوسطة والصغيرة

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس املصري  وجــه 
عبدالفتاح السيسي بترسيخ 
الهدف األساســي ملؤسسات 
الرعاية االجتماعية لألطفال 
والشباب في بناء الشخصية 
وتطويرها لتكون قادرة على 
مواجهــة احليــاة والتفاعــل 
اإليجابــي مــع املجتمــع في 
مرحلــة ما بعــد التخرج من 
مؤسســات الرعاية، ومن ثم 
أهمية صياغة برامج متابعة 
لهم، وتوفير كافة الدعم املالي 
الالزم في هــذا اإلطار، وذلك 
على نحو يتيح الدمج الكامل 
لهم فــي املجتمع وحصولهم 

على كافة حقوقهم.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
امس مع د.مصطفى مدبولي 
الــوزراء،  رئيــس مجلــس 
وزيــر  معيــط  ود.محمــد 
املالية، ونيفني القباج وزيرة 
التضامن االجتماعي، واللواء 

لصندوق حتيا مصر».
من جانبها، اســتعرضت 
نيفــني القباج جهــود الدولة 
مؤسســات  تطويــر  فــي 
الرعاية االجتماعية في إطار 
االستراتيجية الوطنية للرعاية 
البديلة لألطفال والشباب على 
مســتوى اجلمهورية، والتي 
ترتكز على عدة محاور تشمل 
تطوير املؤسســات اخلاصة 
برعايــة األطفــال والكبار بال 
مأوى، وإنشاء قواعد بيانات 
مدققة لتلك املؤسسات، وإطالق 
تطبيــق منصــة إلكترونيــة 
متخصصــة بالشــراكة مــع 
فضــال  االتصــاالت،  وزارة 
عن مســاندة تلك الفئات من 
األطفال والشباب بعد التخرج 
في مؤسسات الرعاية، بهدف 
دعم فرص الدمج املجتمعي، 
باإلضافة إلــى محور تطوير 
بيئة تشــريعية داعمة لتلك 

اجلهود.
كما مت استعراض منظومة 
األطفــال  حضانــات  عمــل 

املرخصة وغير املرخصة على 
مستوى اجلمهورية، وخطة 
العمل اخلاصة بتطوير هذه 
املنظومة، والتي ستعتمد على 
ميكنة ترخيص احلضانات، 
والربط اإللكتروني مع اجلهات 
املعنية، وإنشاء قواعد بيانات 
شاملة عن املنظومة، إلى جانب 
إتاحة فــرص متويلية لرفع 

كفاءة احلضانات.
كما تطــرق االجتماع إلى 
عرض نشــاط حملة «أبواب 
اخلير» التي أطلقها صندوق 
«حتيــا مصــر» خالل شــهر 
الفئات  رمضان املعظم لدعم 
األولــى بالرعايــة والعمالــة 
غير املنتظمة على مســتوى 
اجلمهوريــة، وذلك من خالل 
قوافل اإلمداد باملواد الغذائية، 
والتي تهدف إلى توزيع مليون 
وجبة إفطار على مدار الشهر 
بالتعــاون مــع اجلمعيــات 
األهليــة، إلى جانــب توزيع 
املالبــس اجلديدة قبل حلول 

عيد الفطر املبارك.

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء واملسؤولني

أميــر ســيد أحمد مستشــار 
رئيس اجلمهورية للتخطيط 
العمراني، واللواء محمد أمني 
مستشــار رئيس اجلمهورية 

للشؤون املالية.
بــإدراج  الرئيس  ووجــه 
حضانــات األطفــال ضمــن 
األنشــطة التي تتمتع مبزايا 
قانون املشروعات املتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر، 
مبا مينحها تسهيالت ومزايا 
ضريبية وحوافز أخرى خاصة 
املرافــق وتدريب  بتوصيــل 
العاملني وفقــا للقانون، كما 
وجــه الرئيس باإلســراع في 
عملية منح تراخيص مؤقتة 
للحضانات غير املرخصة حلني 

توفيق أوضاعها اإلدارية.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بأن 
االجتماع تناول «متابعة نشاط 
مؤسسات الرعاية االجتماعية، 
ومنظومة حضانات األطفال، 
النشــاط اخليــري  وكذلــك 

املوت ُيغّيب املعارض البارز ميشيل كيلو

«احملكمة العليا» تتلقى أول طلبات الترّشح للرئاسة

وكاالت: توفــي الكاتــب 
البارز  واملعارض السوري 
ميشــيل كيلو أمــس، بعد 
معاناة مــع املرض فاقمتها 
إصابتــه مؤخــرا بڤيروس 
العاصمــة  فــي  كورونــا 

الفرنسية (باريس). 
ونعى نشطاء وسياسيون 
وفنانون معارضون سوريون 
وعرب الكاتب الكبير، الذي 
توفي عن عمر ناهز ٨١ عاما.
إذاعــة «مونت  وأعلنت 
الفرنسية في خبر  كارلو» 
الكاتــب  أن  أمــس  عاجــل 
واملعارض الســوري توفي 
بعــد إصابتــه بڤيــروس 
املســتجد  «كورونــا 

كوفيد-١٩».
ثــم توالــى النعــي بني 
النشطاء السوريني، حيث 
نشر نصر احلريري، رئيس 
«االئتــالف الوطنــي لقوى 
الســورية» عبر  املعارضة 
حسابه في «تويتر»، تغريدة 
نعــى مــن خاللها ميشــيل 
كيلو، وعزى عائلته بفقدانه.

وقال مدير «املركز العربي 
لألبحاث»، عزمي بشارة، من 
خالل تغريدة عبر حسابه 
فــي «تويتــر»، «رحل عن 
عاملنا الصديق ميشيل كيلو، 
املثقف واملناضل اجلسور».

وكان كّتــاب وفنانــون 
تناقلوا خبــر إصابة كيلو 
بڤيروس «كورونا» منذ أكثر 
من أســبوعني عبــر مواقع 
التواصل االجتماعي، وقال 

يوم يزداد وزن األلم ويتسع 
الفراغ».

ولد «ميشيل كيلو» في 
مدينــة الالذقيــة عام ١٩٤٠ 
فــي أســرة مســيحية ألب 
شرطي وربة منزل، وعاش 
طفولته في أسرته وبرعاية 
من والده الذي كان واســع 
الثقافة، تلقى كيلو تعليمه 
في الالذقية وعمل في وزارة 
الثقافة واإلرشــاد القومي، 
ويشغل كيلو منصب رئيس 
مركــز حريــات للدفاع عن 
حرية الــرأي والتعبير في 

سورية.
وكان أحد أبرز املعارضني 
للنظام، وهو ناشط في جلان 
إحياء املجتمع املدني وأحد 
املشاركني في صياغة إعالن 
دمشــق، وعضو سابق في 

احلزب الشيوعي السوري 
- املكتب السياسي، ومحلل 
سياســي وكاتــب ومترجم 
وعضو في احتاد الصحافيني 

السوريني.
وتعرض كيلو لالعتقال 
دام  الســبعينيات  فــي 
عدة أشــهر، ســافر بعدها 
إلــى فرنســا حتــى نهاية 
الثمانينيات، نشــر بعض 
الترجمات واملقــاالت، ولم 
يســتأنف نشاطه بوضوح 

حتى حلول ربيع دمشق.
واعتقل ثانية في ٢٠٠٦، 
ويشير بعض املراقبني إلى 
أن اعتقاله جاء على خلفية 
توقيعه على إعالن بيروت 

- دمشق في ٢٠٠٦.
وأحيل للقضاء العادي، 
ثم جرى حتويلــه ليحاكم 
أمــام احملكمة العســكرية. 
وفــي مايــو ٢٠٠٧ أصدرت 
احملكمة حكما عليه بالسجن 
ملدة ثالثة أعوام بعد إدانته 
بنشر أخبار كاذبة وإضعاف 
الشعور القومي والتحريض 
على التفرقة الطائفية، ومت 
اإلفراج عنه بعد خمسة أيام 
على انتهاء حكمه بالسجن 

ثالث سنوات.
وكان الكاتب السوري قد 
وجه رسالة لكل السوريني 
وهو على سرير املرض في 
معاناته األخيرة، دعا فيها 
الشباب والشابات السوريني 
إلى التمسك باحلرية وعدم 

التخلي عنها.

عواصم - وكاالت: بدأت احملكمة 
الدســتورية العليا في دمشــق أمس 
تسلم أول طلبات الترشح النتخابات 
رئاسة اجلمهورية املقررة في ٢٦ مايو 
املقبل، وفق ما أفاد اإلعالم الرسمي.

وذكــرت وكالة األنباء الرســمية 
«ســانا» أن رئاســة مجلس الشعب 
تبلغت من احملكمة الدستورية العليا 
تقدم شخصني بطلب ترشحهما إلى 
منصب رئيس اجلمهورية الذي يبدو 
محسوما سلفا لصالح الرئيس بشار 
األسد، في انتخابات وصفتها املعارضة 

بـ «املسرحية الهزلية».
ولقبول الطلبات رســميا، يتعني 
علــى كل مرشــح أن ينــال تأييد ٣٥ 
عضوا على األقل من أعضاء مجلس 
الشــعب البالغ عددهــم ٢٥٠، والذي 
يتمتــع حزب البعث احلاكم بأغلبية 

ساحقة فيه.

واملرشحان، أحدهما عضو سابق 
في مجلس الشعب واآلخر سبق أن قدم 
طلب ترشح مماثل خالل االنتخابات 
الرئاســية املاضية عــام ٢٠١٤، غير 
معروفني على نطاق واسع في سورية.

وبحســب ما نقلت «ســانا»، فإن 
مجلس الشــعب تبلغ قــرار عبداهللا 
سلوم عبداهللا، تقدمي نفسه ليحظى 
بثقة ٣٥ عضوا من مجلس الشــعب، 
كشرط خلوض االنتخابات كمرشح، 

إلى احملكمة الدستورية العليا.
وعبداهللا بحســب ما ذكر رئيس 
املجلس حمودة صبــاغ، من مواليد 
حي املزرعة بدمشق عام ١٩٥٦. وشغل 
املرشح منصب وزير الدولة لشؤون 

مجلس الشعب سابقا.
وهو عضو في حزب «الوحدويني 
االشتراكيني» وشغل عدة مناصب فيه، 
منها أمني فرع ريف دمشــق للحزب 

وعضو املكتب السياسي فيه.
وأعلن صباغ عن تبلغه من احملكمة 
العليا، قرار مرشح ثان بترشيح نفسه، 

اسمه محمد فراس ياسني رجوح.
وهو من مواليد دمشــق حي املزة 
فيــالت غربية عــام ١٩٦٦، كان تقدم 
ملجلــس الشــعب فــي ٢٠١٤ خلوض 

االنتخابات كمرشح خامس.
وهو مهندس ورجل أعمال، ينشر 
صــوره مع جنــوم الفــن والتمثيل 
واإلعالم في سورية، من أمثال دريد 

حلام وزهير رمضان وغيرهم.
ويحتــاج املرشــحان موافقة ٣٥ 
عضوا من مجلس الشعب لتقدميهم 
رسميا إلى احملكمة الدستورية العليا.
وحتــل االنتخابــات فيما تشــهد 
سورية أزمة اقتصادية خانقة خلفتها 
ســنوات احلرب، فضال عن االنهيار 

االقتصادي املتسارع.

أصيب بـ «كورونا» قبل أسبوعني وفنانون وناشطون ينعون «سنديانة الثورة»

مرشحان بحاجة لتأييد ٣٥ عضواً من مجلس الشعب لكل منهما

ميشيل كيلو

املخــرج مأمون البني، عبر 
صفحتــه الشــخصية فــي 
«فيسبوك» حينها، «ميشيل 
نعرف أنك قوي وأنك ستفتك 

الڤيروس».
وقالت املمثلة واملخرجة 
واهة الراهب «رحل الصديق 
العزيز واملفكر ميشيل كيلو 
بعــد صراعــه الباســل مع 
«كورونا»، رحل ســنديانة 
الثورة السورية التي اتكأت 
عليهــا آمال كبيــرة كآماله 
برؤية سورية حرة مستقلة 
خالية من االستبداد ونظام 
الطغاة، رحل دون حتقيق 
حلمه لكنه باق في ذاكرتنا 
محفزا األمل فينا لنبقى على 

العهد». 
وقــال املمثل عبــد منال 
«وداعا ميشــيل كيلو.. كل 

«الشيوخ» يرفض نظام الثانوية العامة اجلديد
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

في سابقة تعد األولى من نوعها أعلن 
مجلس الشيوخ في جلسته امس برئاسة 
املستشار عبدالوهاب عبدالرازق رفضه 
ملشــروع قانون الثانوية العامة اجلديد 
املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام 
قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ 
لسنة ١٩٨١. وأبدى عدد كبير من أعضاء 
مجلس الشيوخ، رفضهم ملشروع القانون 
املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام 
قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ 
لسنة ١٩٨١، واحملال إلى املجلس من مجلس 
النواب، والــذي يهدف إلى تعديل نظام 
املرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الـ ٣ 

سنوات، مؤكدين أنه يزيد العبء والضغط 
النفسي على الطالب واألسر املصرية.

من جانبه، هاجم د.طارق شوقي، وزير 
التربية والتعليم، نظــام الثانوية العامة 
القائم، قائال إن هدف الوزارة هو تغيير 
هذا النظــام وهدمه بالكامل، ألنه يخرج 
أجياال غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول 
اجلامعة. ووجه شوقي انتقادا إلى جلنة 
التعليم مبجلس الشيوخ بأنها لم تخاطب 
اجلهة املنوطة، وهي الوزارة قبل إعداد 
القانون، مما  تقريرها ورفض مشروع 

تسبب في بلبلة الرأي العام.
واتهم طارق شوقي أولياء األمور بأنهم 
وراء مقاومة النظام اجلديد للثانوية العامة، 
ألنهم يريدون احلفــاظ على نظام آمن 

يضمن وصول أبنائهم إلى اجلامعة بطرق 
سهلة وآمنة.

وأشار شوقي إلى أن الوزارة بالنظام 
اجلديد حتارب الغش الذي انتشر بشكل 
كبير في نظام الثانوية العامة القائم، فهذا 
النظام الطالب يعتمدون فيه على الدروس 
والغش، ويقدم جيال حاصال على شهادة، 
ولكنه غير متعلم أو مؤهل. وأوضح شوقي 
أن نســبة الغش في االمتحانات تصل 
إلى ٨٥٪، نظرا لفقدان الرغبة في التعلم، 
الدولة تتكلف مليارا و٣٠٠  موضحا أن 

مليون جنيه، ملواجهة ظواهر الغش.
وأشار شوقي إلى أن رئيس اجلمهورية 
طلب أن يكون نظام االمتحانات إلكترونيا، 

وسنقوم بتنفيذ ذلك.

ملشاهدة الڤيديو
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ناصر العنزي

يخوض العربي اختبارا صعبا مساء 
اليوم أمام كاظمة على ستاد الصداقة 
 stc والسالم لالبتعاد بصدارته لدوري
للدرجة املمتازة وذلك ضمن منافسات 
اجلولة احلادية عشرة، حيث إن فوزه 
ســيقربه مســافات نحو اللقب بعدما 
جمــع حتى اآلن ٢٦ نقطة وللبرتقالي 
١٨ نقطة، كما يلتقي الساملية برصيد 
١٢ مع الشــباب بـ ٨ نقاط على ملعب 

الثاني مبدينة األحمدي.
األخضر في أفضل حاالته

يعيش العربي أفضل حاالته الفنية 
بعدمــا حافظ علــى صدارتــه طويال 
وفوزه اليوم سيوســع الفــارق بينه 
وبني القادسية الثاني رصيد ٢١ نقطة، 
والذي ســيخوض مبــاراة مع النصر 
غدا. وجاء فوز األخضر على الكويت 
فــي اجلولة املاضية فــي وقته متاما، 
حيــث تخلص مــن منافس قوي على 
اللقب وبث في الوقت نفسه احلماسة 
في نفوس العبيه الذين أحســنوا في 
عطائهم خالل اجلوالت املاضية بقيادة 
املدرب الكرواتي انتي ميشا بعدما أجاد 
في توظيف العبيــه وأوجد مجموعة 

متجانسة، كما أن توافر البديل اجلاهز 
ساهم في متاسك األخضر كما حدث في 
املبــاراة املاضية عندما غاب املدافعان 
األساسيان أحمد إبراهيم وأحمد الصالح 
ولعب محلهما حســن حمدان وجمعة 

عبود.
أمــا كاظمة فقد قفز للمركز الثالث 
بعد تغلبه على الساملية «٣-١» بفضل 
قتالية العبيه وســعيهم للتقدم نحو 

املراكز الثالثــة األولى رغم اإلصابات 
التي داهمت الفريــق، لذلك فإن فوزه 
اليوم سيشعل املنافسة على الصدارة.

حتسني املراكز

أما في مباراة الســاملية والشباب، 
فمن املتوقع أن تشــهد تنافسا شديدا 
لسعي الفريقني الى حتسني مركزيهما، 
فالساملية لم يوفق في مباراته السابقة 

مــع كاظمة رغم تقدمــه بهدف، حيث 
كثرت أخطاء العبيه الدفاعية، وسيغيب 
عنه اليوم مساعد ندا لإليقاف بسبب 
حصولــه على بطاقة حمراء، في حني 
أن الشــباب يبحث عن النقاط الثالث 
لالبتعاد عن دوامة الهبوط بعدما خطف 
نقطة من النصر في املباراة الســابقة 
وبعدما اشــتدت املنافســة بني الفرق 

املتأخرة للنجاة من الهبوط.

الساملية ضيفاً على الشباب في اجلولة ١١ لدوري stc املمتاز

هــل يتمكن األخضر 
من جتاوز كاظمة اليوم؟ 

(محمد هنداوي)

الصليبخات يصطدم باليرموك في قمة «األولى»
مبارك اخلالدي

ترتفع حدة املنافسة في بطولة دوري stc لدوري الدرجة 
األولى اليوم مع انطالق منافسات اجلولة احلادية عشرة من 
املسابقة، إذ يلتقي اليرموك مع الصليبخات ولكل منهما ١٤ نقطة 
على ستاد علي صباح السالم، ويحتل اليرموك املركز الثاني 
بفارق األهداف، بينما يأتي الصليبخات خلفه باملركز الثالث، 
وفي التوقيت نفسه يحل برقان ٩ نقاط ضيفا على اجلهراء 
البعيد عن املنافسة بنقطتني، ويترقب املباراتني املتصدر فريق 
التضامن بـ ١٦ نقطة والذي يغيب عن مباريات األسبوع للراحة. 
وتتجه األنظار صوب اللقاء األول بني اليرموك والصليبخات، 

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز الصليبخات بهدف دون 
رد، وتضــم صفوف الفريقني نخبة الفتة من العبي اخلبرة 
واحملترفني ما يضيف إلى املباراة بعدا آخر من اإلثارة، حيث 
إن فوز أي منهما سيمنحه الصدارة مؤقتا. وعلى ستاد مبارك 
العيار تبدو الفرصة مواتية لبرقان لتحقيق الفوز والعودة إلى 

سكة االنتصارات نظرا للفوارق الفنية بني الفريقني.

العربي لتخطي كاظمة واالبتعاد بالصدارة

التوقيتامللعبالفريقان
١٠:٠٠الشبابالشباب ـ الساملية
١٠:٠٠الصداقة والسالمكاظمة ـ العربي

التوقيتامللعبالفريقان
١٠:٠٠مبارك العياراجلهراء ـ برقان

١٠:٠٠علي صباح السالمالصليبخات ـ اليرموك

«االستثناء» يقف في وجه معسكر األزرق
عبدالعزيز جاسم

يبدو أن مشكلة احلجر املؤسسي أو 
املنزلي ستقف مجددا أمام إقامة منتخبنا 
الوطني األول لكرة القدم ملعسكر خارجي 
يوم ١٨ أو ١٩ مايو املقبل، حيث تنتظر 
اللجنــة الفنيــة املوافقة الرســمية من 
قبل جلنة الطوارئ في مجلس الوزراء 
الستثناء األزرق من أجل اعتماد املعسكر 
الذي سيكون األقرب له في دبي بشرط 
إيجــاد مباريات ودية دولية على األقل 
مباراتني بني تواريخ ٢٣ و٢٨ مايو، وفي 
حال عدم وجودها فإن هناك بدائل بنقل 
املعسكر إلى الرياض أو الدوحة. واملهم 
في هــذه املرحلة أن يكــون هناك قرار 
واضح وصريح باالستثناء وعدم تكرار 
ما حدث عند العودة من معسكر دبي في 
مارس املاضي وما تبعــه من إجراءات 
باحلجر ما تســبب في تأجيل الدوري 
ملدة ١٠ أيام لذلك سيكون قرار املوافقة 
مهما ومتزامنا في الوقت نفسه على قدرة 
الكويت باستضافة منافسات املجموعة 
الثانية من تصفيات كأس آسيا املشتركة 

واملؤهلــة لنهائيات كأس العالم في 
قطر ٢٠٢٢ ونهائيات كأس آسيا في 
الصني ٢٠٢٣ والتي تضم منتخبات 
أســتراليا واألردن والصــني تايبيه 

ونيبال باإلضافة إلى األزرق.
وفــي حــال عــدم منــح االحتاد 
تصريح االســتثناء بالوقت احلالي 
فإن مهمة االستضافة ستتعقد أكثر 
وإذا تأخرت أكثر من ذلك فإن منتخبنا 
سيضطر إلقامة معسكره في الكويت 
وقد يكتفي بالتدريبات ألن السبب 
في عدم مغادرتهم امعسكر هو نفسه 
الذي لن يسمح باستقبال أي منتخب 
من دول مجاورة. وعلى الرغم من أن 
اللجنة الفنية برئاسة خالد الشمري 
جتتمع بشكل متواصل وشبه يومي 
لوضع أفضل السيناريوهات إلعداد 
منتخبنا الشــاب والذي يحتاج إلى 
جرعات تدريبيــة مكثفة وعدد من 
الوديــات إال أن كل تلك االجتماعات 
والقرار النهائي بشأن وجهة املعسكر 
املقبل من عدمه يرتبط بقرارات الدولة 

والسلطات الصحية.

اخلالدي: ترتيب الساملية 
ٍ في الدوري غير مرض

هادي العنزي

أكد مدير الفريق األول للساملية بدر 
اخلالدي أن موقع الســاملية في ســلم 
الترتيب بجدول الدوري ال يتناســب 
مع امكانات الفريق الفنية، وما يضمه 
من كوكبة مميزة من الالعبني احملليني 
واحملترفني، موضحا أن الفريق تنتظره 
اليــوم مواجهــة صعبة مع الشــباب، 
الســيما بعد اخلسارة املوجعة نفسيا 
مــن كاظمــة اجلولــة املاضيــة. وقال 
اخلالــدي لـ«األنباء»: «نأمــل أن يقدم 
العبو الفريق أداء قتاليا وروحا عالية 
تضمن معها األفضلية امليدانية، ومتكنه 

من اظهــار قدراتهم الفنيــة والبدنية 
بالشــكل االفضل، أمــام خصم صعب 
لديه العديد من نقاط القوة، كما حقق 
نتائج جيدة بالقســم األول، الفتا إلى 
أن غياب ندا ورونيرو اليوم ســيكون 
مؤثرا ولكن السماوي غني بالعديد من 
العناصر املتميزة»، كما شــكر رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة على دعم الفريق 
ومتابعة كافــة أموره، واحلرص على 
تذليل العقبات حيث شهدت تدريبات 
الفريق اليومني املاضيني حضور رئيس 
مجلس اإلدارة الشيخ تركي اليوسف، 
الذي حرص على الدفع باجلميع لبذل 

أفضل طاقاتهم ملصلحة الساملية».

األهلي يحسم القمة.. و صالح قائدًا لـ «الفراعنة»
القاهرة - سامي عبدالفتاح

فــي القمــة ١٢١، قدم قطبا 
الكرة املصرية سهرة كروية 
رمضانية ممتعة، مبشــاركة 
طاقم حتكيم مصري بقيادة 
محمود البنــا، وانتهت بفوز 
األهلي ٢-١ والدخول بقوة في 
سباق املنافسة على الصدارة 
بعد رفع رصيده إلى ٣٠ نقطة 
من ١٢ مباراة، وتوقف رصيد 
الزمالك عند ٣٣ نقطة من ١٥ 
مباراة، ليستمر السباق بقوة 
فيما هو قادم، مع اســتكمال 
األهلــي مبارياتــه املؤجلــة. 
وقد تقاسم الفريقان شوطي 
املبــاراة، األول لألهلــي لعبا 
ونتيجة، والثاني للزمالك لعبا 
دون نتيجة، والذي شهد إهدار 

محمود عالء ضربة جزاء.
افتتــح محمــد شــريف 
الدقيقــة ٢٢  التهديــف فــي 
وتعادل شيكاباال في الدقيقة 
٣١، إال أن شريف أعاد التقدم 
لألهلي في الدقيقة ٣٤، وأهدر 
محمــود عــالء ضربــة جزاء 
وفرصة التعادل في الدقيقة 

جــزاء الزمالك، قــال حارس 
األهلي علي لطفــي: «ذاكرت 
طريقة تسديد العبي الزمالك 
للكرات الثابتة وضربات اجلزاء 
وبعــض األمــور التكتيكية، 
وأرســل لي مدربي ميشــيل 
يانكون ڤيديوهــات لبعض 
العبي الزمالك، منهم محمود 
عالء، وتوقعت تسديده بهذه 
الطريقة. إلى ذلك، قرر حسام 
البدري املدير الفني للمنتخب 

منح شارة قيادة الفريق للنجم 
املصري محمد صالح، حيث 
ذكر احتاد الكرة املصري عبر 
«فيسبوك» أن هذا القرار جاء 
بعــد إبالغ البــدري الالعبني 
الذين يســبقون صــالح في 
األقدمية والذين ساندوا هذه 
اخلطوة، الســيما أن البدري 
يرى أن املرحلة املقبلة حتتاج 
إلى استقرار وثبات في بعض 

األمور منها شارة القيادة.

٥٧، والتي تألق فيها حارس 
األهلي علي لطفي بالتصدي 

لها بنجاح.
ومن دون توقف يســتعد 
األهلي خلوض حتد آخر غدا 
األربعاء أمام فريق سموحة في 
مباراة مؤجلة من اجلولة ١١، 
فيما يلعب الزمالك اخلميس 
مع اإلنتاج احلربي في مباراة 

مؤجلة من اجلولة ١٦.
وعن جناحه في صد ضربة 

م اجليل األول من «جينيريشن ألفا» «كيبكو» ُتكرِّ
قامــت شــركة مشــاريع 
الكويت القابضة بتكرمي اجليل 
األول من األبطال الرياضيني 
الصغار املشاركني في مبادرة 
ألفا» لدعمهم  «جينيريشــن 
وتشجيعهم على االستمرار 
في حتقيق أحالمهم، حيث قام 
التنفيذي لعمليات  الرئيس 
املجموعة في شركة مشاريع 
القابضــة «كيبكو»  الكويت 
ســامر خنشت بتكرمي فريق 
ايتي بيرسينت لتعاونهم مع 
فريق املسؤولية املجتمعية 
لدى كيبكــو إلطالق برنامج 
جينيريشــن ألفــا - اجليل 

األول.
وحرصت إدارة الشــركة 
على تطبيق كل االشتراطات 
التباعد  الصحية من حيــث 
االجتماعــي وااللتزام بلبس 
الكمام والتعقيم، إضافة إلى 
عــدم حضور املشــاركني في 
البرنامج في وقت واحد عند 

تسلم الدروع.
و«جينيريشــن ألفا» هو 
عبارة عــن برنامــج يتبنى 
الذين  الرياضيــني  األبطــال 
تتــراوح أعمارهم بني ٧ و١٢ 
عاما وحصلوا على ميداليات 
ومراكز دولية، حيث يعتبر 
هذا البرنامج مبادرة جديدة 

عملت عليها «كيبكو». 
اجلدير بالذكر أن مدير عام 
إيتي بيرسنت رابعة الهاجري، 
والرئيــس التنفيــذي إليتي 

وأضافــت العمر: «دعمنا 
لهــؤالء األطفال لــن يتوقف 
بعد بث البرنامج أو بانتهاء 
هذا املوسم، حيث إننا نعمل 
على إنشاء خطة تطوير لكل 
رياضي على حدة مبساعدة 
الشــركات التابعة ملجموعة 
كيبكــو، لصقــل مختلــف 
املهــارات املطلوبــة لنجــاح 
أي بطــل رياضــي، ســواء 
كانت هــذه املهارات مرتبطة 
بأدائهم اجلسماني والرياضي، 
احلياتيــة  مهاراتهــم  أو 
والشخصية التي تسهم في 
وصولهم إلى أهدافهم وحتقيق 

ما يحلمون به».
وعن املوســم الثاني من 
البرنامج، قالــت العمر: لقد 
القى املوسم األول من البرنامج 
جناحا الفتا، وقد بدأنا العمل 

والتحضير منذ أيام النطالق 
املوسم الثاني، واضعني بعني 
االعتبار تطوير هذه املبادرة، 
وأهمهــا العمل علــى القيام 
بتوفير آلية جديدة للتسجيل 
في «جينيرشــن ألفا» تتيح 
لنا الفرصــة لدعم أكبر عدد 
من املواهب الرياضية الشابة 

سنويا».
عــن  العمــر  وأكملــت 
االســتراتيجية  الشــراكة 
لكيبكو مع مجموعة الراي 
اإلعالمية: «الشراكة اإلعالمية 
مع مجموعة الراي استمرت 
لســنوات طويلة، كما أنها 
خير مثال لنجاح مثل هذه 
الشــراكات وأهميتهــا بني 
مؤسســات القطاع اخلاص 
في املساهمة بازدهار املجتمع 

وتنميته».

رابعة الهاجري وراوية الهاجري يستلمان درع التقدير من سامر خنشت بحضور عبير العمر

أبطال «جينيريشن ألفا» اجليل األول

بيرسنت راوية الهاجري، هما 
عضويتان في منصة «منجزة» 
التي أطلقتها كيبكو في ٢٠١٩، 
وهي منصة تهدف إلى تسليط 
الضوء على النساء املثاليات 
وعملهن من خالل تزويدهن 

مبنصة ملشاركة أعمالهن.
وبهذه املناسبة، صرحت 
املديرة التنفيذية للمسؤولية 
املجتمعيــة واالســتدامة في 
«كيبكو» عبير العمر: «تؤمن 
كيبكو بأن دعم األبطال الصغار 
في سن مبكرة له أثر إيجابي 
مستقبال، ومن أجل تشجيع 
طاقاتهم الرياضية وحتفيزهم 
للوصول إلى أهدافهم، وصنع 
جيل مــن األبطــال احملليني 
الذين يطمحون للعاملية لرفع 
اسم الكويت عاليا في مجال 

الرياضة».

الدحيل يتعّثر في «أبطال آسيا»
الدوحة - فريد عبدالباقي

فــرط نــادي الدحيل في 
فرصة اخلروج فائزا بنقاط 
لقــاء أهلي جدة الســعودي 
واكتفــى بحصولــه علــى 
نقطــة التعــادل ١-١، وذلك 
خــالل اللقاء الــذي جمعهما 
مســاء أول مــن أمــس على 
ملعــب الرديف مبدينة امللك 
عبداهللا الرياضية بجدة ضمن 
مباريات اجلولة الثانية من 
منافســات املجموعة الثالثة 
بــدوري أبطــال آســيا لكرة 
القــدم ٢٠٢١ ملنطقــة غــرب 
القارة واملقامة حاليا بنظام 

البطولة املجمعة.
وبهذه النتيجة رفع الدحيل 
رصيده إلى ٤ نقاط، فيما نال 
الفريق السعودي أول نقطة 
له باملجموعة بعد خسارته 
فــي لقاء اجلولة األولى أمام 

الريان  ويتطلــع فريقــا 
والســد إلى إنعــاش آمالهما 
في البطولة اآلسيوية، عندما 
يخوضان منافسات اجلولة 
الثالثة، حيث يلتقي الريان 
مــع الوحدة اإلماراتي في الـ 
٥:٣٠ مســاء اليــوم بتوقيت 
الكويت على ســتاد فاتوردا 
مبدينة غــوا الهندية ضمن 
مباريات املجموعة اخلامسة.
وفي املجموعــة الرابعة، 
يلعــب الســد مــع الوحدات 
األردنــي في الـ ٩:٠٠ مســاء 
اليوم على ستاد مدينة امللك 
سعود الرياضية بالرياض، 
وفي نفــس التوقيت يلتقي 
النصر الســعودي مع فوالذ 
خوزســتان اإليرانــي علــى 
ستاد مرسول بارك في لقاء 
فض الشراكة، حيث يتساوى 
الفريقان في عدد النقاط فلكل 

منهما ٤ نقاط.

الريان والسد يبحثان عن التعويض.. والنصر لفّض الشراكة مع فوالذ

مهاجم الدحيل أولونغا يسجل في مرمى أهلي جدة

الفريــق اإليرانــي ترتيــب 
املجموعة برصيــد ٦ نقاط، 
وبقي الشرطة من دون نقاط 
خلسارته في اجلولة األولى 

أمام الدحيل ٠-٢.

استقالل طهران اإليراني ٢-٥. 
وفي مباراة أخرى باملجموعة، 
نال فريق الشــرطة العراقي 
هزمية قاسية أمام استقالل 
طهران ٠-٣، وبذلك يتصدر 

«األبيض» يطلب 
التأهل املباشر لكأس 

االحتاد اآلسيوي
يحيى حميدان

تقدمــت إدارة نادي الكويت بطلب 
رسمي إلى االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
بإلغاء مباراة امللحق التي ســتجمعه 
مع شباب االمعري الفلسطيني املقررة 
٢٧ اجلاري والســماح بتأهل الفريقني 
معًا إلى دور املجموعات عقب انسحاب 
الســيب العماني من املجموعة الثالثة 
التي تضم الفيصلي األردني وتشرين 
السوري، حيث يرى مسؤولو «األبيض» 
عدم جدوى اقامة مباراة امللحق، السيما 

أن املجموعة اآلن تضم فريقني فقط.



رياضـة
الثالثاء ٢٠ ابريل ٢٠٢١

23

توتنهام ملورينيو: «خالص ما نبيك»
قرر نــادي توتنهام التخلي عن خدمــات مدربه البرتغالي 
جوزيــه مورينيو، ذلك بحســبما أعلن أمس فــي بيان. وقال 
توتنهام: «ميكن للنادي أن يعلن إعفاء جوزيه مورينيو وطاقمه 
التدريبي جواو ســاكرامنتو، نونو ســانتوس، كارلوس اللني 
وجوفاني تشيرا من مهامهم». وتخلى النادي اللندني عن املدرب 
البرتغالي بعد ١٧ شــهرا على تسلمه املهام خلفا لألرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو، وذلك نتيجة تراجع نتائج الفريق الذي 
كان متصدرا للدوري املمتاز في منتصف ديسمبر، لكنه تراجع 
اآلن إلى املركز السابع على بعد ٥ نقاط من أول املراكز املؤهلة 
لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل. ونقل توتنهام عن رئيس 
مجلس اإلدارة دانيــال ليفي قوله: «لقد كان جوزيه وطاقمه 
التدريبي معنا خالل بعض األوقات األكثر حتديا لنا 
كفريق. جوزيه محترف حقيقي وأظهر مرونة هائلة 

خالل الوباء».
وتابــع ليفــي «على املســتوى الشــخصي، لقد 

اســتمتعت بالعمل معه ونأســف ألن األمور لم تسر كما توقع 
كالنــا. ســيكون دائما موضــع ترحيب هنا ونود أن نشــكره 
وطاقمه التدريبي على مساهمتهم». وكشف النادي اللندني أن 
العبه السابق ومدرب فريق حتت ١٩ سنة حاليا راين مايسون 
تولــى مهام إدارة الفريق في متارين أمس حتضيرا للقاء الغد 
ضد ساوثمبتون في مباراة مؤجلة من اجلولة ٢٩ على أن يتم 

تقدمي أي مستجد في الوقت املناسب.
ليستر يبلغ نهائي كأس إجنلترا

أقصى ليستر سيتي منافسه ساوثمبتون من نصف نهائي 
مسابقة كأس إجنلترا لكرة القدم بفوزه عليه ١-٠، وبلغ النهائي 
للمرة األولى منذ ٥٢ عاما ملالقاة تشلســي. ويأمل ليســتر أن 
يثأر من خسارته على أرضه أمام تشلسي بالذات ٠-١ في ربع 
نهائي املسابقة العام املاضي، وسيخوض تشلسي اليوم مباراته 
أمام برايتون في اجلولة الـ٣٢ من الدوري االجنليزي املمتاز.

حدث تاريخي في «الكالتشيو».. ونابولي يوقف إنتر
تعثــر إنتر بالتعادل أمــام نابولي ١-١ في 
املرحلة احلادية والثالثني من الدوري اإليطالي، 
وفشل في حتقيق انتصاره الـ ١٢ على التوالي 

في مسعاه إلى لقبه األول منذ العام ٢٠١٠. 
واعترف نيكولو باريال، جنم وســط إنتر، 
بأن التعــادل مع نابولي، أهــدى نقطة ثمينة 
للنيراتزوري، وقال باريال: «ليس سرا أن هدفنا 
هو الفوز بلقب الكالتشيو». وأضاف: «حصدنا 
نقطة ثمينة، سنرى نهاية املوسم مدى فائدتها، 
لقد وجدنا هويتنا، نعلم أننا منتلك مهاجمني 
ميكنهــم تغيير األمر من حلظــة إلى أخرى». 

وذكرت شبكة «أوبتا» لإلحصائيات، أن هناك ٥ 
فرق مختلفة متكنت من جمع ٦٠ نقطة أو أكثر 
في أول ٣١ جولة من املوسم. ورفع إنتر رصيده 
إلى ٧٥ نقطة، بفارق ٩ نقاط عن ميالن باملركز 
الثانــي برصيد ٦٦ نقطة، بينما يحتل أتاالنتا 
املركــز الثالث برصيد ٦٤ نقطة ثم يوڤنتوس 
باملركز الرابع برصيد ٦٢ نقطة، فيما يتواجد 
نابولــي باملركــز اخلامس برصيــد ٦٠ نقطة. 
وأضافــت ان هــذا األمر يحــدث ألول مرة في 
تاريخ الــدوري اإليطالي. ويلتقــي اليوم في 
انطالق املرحلة الـ ٣٢، فيورنتينا مع فيرونا.

زيدان يهنئ العبيه رغم التعادل مع خيتافي
هنأ الفرنســي زين الدين زيدان، املدير 
الفني لريــال مدريد، العبيه بأدائهم خالل 
التعادل الســلبي مــع خيتافــي، في إطار 

منافسات اجلولة ٣٣ من الليغا.
وقال زيدان: «الهدف امللغى للتســلل؟ 
لست مضطرا لقول أي شيء، احلكم موجود 
ليقــرر مــا إذا كان هناك تســلل أم ال، وقد 

افتقرنا إلى شيء ما في الهجوم».
وأضاف: «الوضع البدني؟ سنخرج من 
هذا الوضع، وسنواصل القتال حتى نهاية 
املوسم، نحن بحالة جيدة، علينا أن نرتاح 

ونواصل العمل».
وتابــع: «حصد نقطة وحيــدة؟ هذا ما 
حدث، وعلي أن أهنئ الالعبني، ويجب أن 

نستمر».
وحول مشاركة الالعبني الشباب، أجاب: 
«لديهم مستقبل كبير، فهم العبون يتمتعون 
بالصالبة وجيدون للغاية، وتشوست لعب 
مبــاراة رائعة، ســعيد بجميــع الالعبني، 
والتفكير في العثرات يعني االستســالم، 

لذا علينا مواصلة طريقنا».
وأمت زيــدان: «أصيــب مينــدي وغاب 
فالفيــردي فــي اللحظات األخيــرة، وهذه 
هي كرة القدم، يجب أن نتوقع كل شــيء، 

وأنطونيو بالنكو لعب دقائق رائعة».

بايرن لعبور ليڤركوزن في «البوندسليغا»
كان مــن املفتــرض أن يخــوض بايرن 
ميونيخ مباراته الصعبة اليوم ضد ضيفه 
باير ليڤركوزن في املرحلة الثالثني وتركيزه 
على حصد النقاط الثالث لالقتراب خطوة 
إضافية من لقبه التاسع تواليا في الدوري 
األملاني، لكنه يجد نفسه اآلن في وضع ال 
يحسد عليه نتيجة شد احلبال بني مدربه 

هانزي فليك وإدارة النادي.

تبني من البيان املقتضب الصادر عن 
مجلــس إدارة بايرن أن النادي الباڤاري 
اتفق مع فليك بأال يبت علنا مبســتقبله 
وبــأن يترك هــذا األمر ملا بعــد مباراتي 

ليڤركوزن وماينز.
ويلتقي اليبزيغ مع كولن، واينتراخت 
فرانكفــورت مع أوغســبورغ، وأرمينيا 

بيليفيلد مع شالكه.

حرب كروية.. بني العالم واألندية الـ «سوبر»

وقال «ويفا» في بيانه «نشكر تلك 
األنديــة في الــدول األخرى، خصوصا 
األندية الفرنسية واألملانية، التي رفضت 

االنضمام».
وأعلنت رابطة الدوري اإلجنليزي 
في بيان أنه «ميكن لعشاق أي ناد في 
إجنلتــرا وكل أنحاء أوروبا أن يحلموا 
حاليا بأن فريقهم قد يصعد إلى القمة 

ويلعب ضد األفضل».
وأضافت «نحن نؤمــن بأن مفهوم 

الدوري السوبر قد يدمر هذا احللم».

ووصف االحتاد القاري واالحتادات 
الثالثة عملية االنفصال بأنه أمر «مثير 

للسخرية».
وأضاف أنه «في حال حدوث ذلك، نود 
أن نكرر أننا وكذلك االحتاد الدولي (فيفا) 
وكل االحتادات األعضاء، سنبقى متحدين 
في جهودنا لوقف هذا املشروع الساخر، 
وهو مشروع يقوم على املصلحة الذاتية 
لعدد قليل من األندية في وقت يحتاج 
فيه املجتمع إلى التضامن أكثر من أي 

وقت مضى».

األندية من املشاركة في الدوريات احمللية 
ودوري أبطال أوروبا.

من جهته، أشار «ويفا» إلى أن األندية 
املعنية «ستمنع من اللعب في أي مسابقة 
أخرى على املستوى احمللي أو األوروبي 
أو العاملي، وقد يحرم العبوها من فرصة 

متثيل منتخباتهم الوطنية».
ويتجه «ويفا» خالل اجتماع جلنته 
التنفيذية الى إضفاء الطابع الرســمي 
على اإلصالحات املتعلقة مبسابقة دوري 

األبطال.

تأكيد هذا الرقم، سيوفر عائدات أعلى 
من كل مســابقات االحتادات األوروبي 
(دوري االبطال، يوروبا ليغ والسوبر 
األوروبــي) البالغة ٣٫٢ مليارات يورو 
من عائدات النقل التلفزيوني ملوســم 

٢٠١٨-٢٠١٩، قبل جائحة كورونا.
عقوبات كبيرة 

وقبل اإلعالن الرسمي، أعلن االحتاد 
األوروبي واحتادات كرة القدم في الدول 
الثالث لألندية املشاركة أنه سيتم منع 

وأشارت األندية إلى أنه سيتم اإلعالن 
عن ثالثة أعضاء مؤسسني آخرين، مع 
وجود خمســة أماكن أخرى متنح من 
خالل نظام تأهل ســنويا، على أن تبدأ 
النسخة االفتتاحية «في أقرب وقت ممكن 
عمليا». وسيضمن األعضاء املؤسسون 

الـ١٥ تأهلهم كل موسم.
وستحصل الفرق املشاركة على ٣٫٥ 
مليارات يــورو (٤٫١٩ مليارات دوالر) 
لدعم خططها االســتثمارية ومواجهة 
حتديــات ڤيروس كورونــا. وفي حال 

«حــرب كروية» بدأت أول من أمس 
ويبدو أنها لن تنهي إال بسقوط «ضحايا» 
سواء أندية أو مدربون وكذلك العبون 
بعــد أن توعد االحتــاد األوروبي لكرة 
القدم وبدعم من «فيفا» واحتادات األندية 
والروابط احملترفة بإيقاع عقوبات كبيرة 
على األندية الـ١٢ التي قررت إقامة بطولة 

«الدوري السوبر».
وفي زلزال مدٍو قد ينســف خارطة 
البطوالت القارية، أعلن ١٢ ناديا أوروبيا 
كبيرا، إطالق «الدوري السوبر»، وهو 
مسابقة خاصة يرجى منها منافسة دوري 
أبطال أوروبــا، فيما يبدو إعالن حرب 
على االحتاد األوروبي لكرة القدم (ويفا) 

الذي تعهد مبعاقبة األندية والعبيها.
واجتمعــت غالبيــة املشــجعني 
واالحتــادات فــي كل أنحــاء القــارة 
األوروبيــة على إدانة القــرار املدوي 
بدعــم من مصرف «جي بي مورغان» 

االستثماري األميركي.
وفي البيان «أعلن ١٢ من أهم األندية 
األوروبية التوصل إلى اتفاق إلنشاء 
مســابقة جديدة «الدوري الســوبر» 
تديرها األندية املؤسسة وهي: ميالن 
وإنتر ويوڤنتوس (إيطاليا)، أتلتيكو 
مدريــد وريــال مدريــد وبرشــلونة 
(إســبانيا)، وأرســنال وليڤربــول 
وتشلسي ومان سيتي ومان يونايتد 

وتوتنهام (إجنلترا)».
واتهمت األندية الراغبة في السير 
على خطى دوري كرة السلة األميركية 
«أن بي ايــه» والرازحة حتت الديون 
واحلجم الهائل لرواتب جنومها في ظل 
أزمة كورونا، على الفور، باجلشع ومت 

تهديدها باملعاقبة الدولية.

«فيفا» و«ويفا» يرفضان إقامة البطولة وعقوبات منتظرة ستفجر أزمة جديدة

بيان األندية ونظام البطولة 

جونسون: عليهم الرد على جماهيرهم.. 
وماكرون يدعم األندية الفرنسية

قالــت األندية الـ١٢ فــي بيانها إن 
املجموعة اجلديدة «تتطلع» إلى «إجراء» 
محادثات مع االحتادين األوروبي (ويفا) 
والدولي (فيفا)، وأن املباريات ستقام في 
بحر األسبوع للسماح للفرق باالستمرار 
في اللعب فــي الدوريات احمللية. وقال 
رئيس ريال مدريد اإلسباني فلورنتينو 
بيريز أول رؤساء «الدوري السوبر» إن 
«كرة القدم هي الرياضة العاملية الوحيدة 
في العالم التي تضم أكثر من أربعة مليارات 
مشجع، ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي 
االستجابة لرغباتهم». لكن «فيفا» أعرب 
عن «استيائه» من اإلعالن، قائال في بيان 
إنه «في ظل هذه اخللفية، ال ميكن لفيفا 
إال أن يعبر عن رفضه للدوري السوبر 
خارج هيــاكل كرة القدم الدولية وعدم 

احترامها للمبادئ».
وسيشهد الشكل اجلديد تقسيم الفرق 
العشــرين إلى مجموعتني من عشرة، 
مع تأهل الفــرق الثالثة األولى عن كل 
النهائي، ويخوض  إلى ربــع  مجموعة 
الرابع واخلامس من كل مجموعة مباراتي 
ذهاب وإياب لاللتحــاق بدور الثمانية. 
وقال الرئيس املساعد ملان يونايتد جويل 
غاليزر الذي سيكون نائبا لرئيس الدوري 
السوبر إنه «من خالل اجلمع بني أعظم 
األندية والالعبني فــي العالم للعب مع 
البعض طوال املوسم، سيفتح  بعضهم 
الدوري املمتاز فصال جديدا لكرة القدم 

األوروبية».
وأشارت األندية أيضا إلى أنه سيتم 

إنشاء «الدوري السوبر» للسيدات.

انتقد قادة سياسيون أندية السوبر 
األوروبي، إذ قال رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون إنه يتعني عليهم «الرد 
على جماهيرهم». وأضاف جونسون أنه 
«يجب على األندية املشاركة االستجابة 
ملشجعيها قبل اتخاذ أي خطوات أخرى». 

كما انتقد الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون املخطــط. وقال قصر اإلليزيه 
إن «رئيــس اجلمهورية يرحب مبوقف 
األندية الفرنسية الرافض للمشاركة في 
مشروع الدوري السوبر األوروبي الذي 
يهدد مبدأ التضامن واجلدارة الرياضية».

الريال والسيتي وتشلسي خارج «األبطال»

نظام جديد لدوري «األبطال»

تشيفرين: سنوقف األندية املشاركة

ردود سريعة من مشاهير الكرة واجلماهير
ممثلو السوبر يطلبون التعاون من «فيفا»!

قال يســبر مولر رئيس االتحاد 
القــدم وعضو  الدنماركــي لكرة 
اللجنة التنفيذية في االتحاد األوروبي 
(ويفا) إنه يتوقع أن يتم اســتبعاد 
ريال مدريد ومان سيتي وتشلسي 
من الدور قبل النهائي لدوري األبطال 

هذا الموسم. وأضاف: يجب استبعاد 
األنديــة وأتوقــع أن يحدث  هذه 
ذلك الجمعــة المقبل. وبعدها يجب 
أن نصــل إلى قرار بشــأن كيفية 
إنهاء هذا الموسم في دوري أبطال 

أوروبا.
القدم  أعلن االحتاد األوروبي لكرة 
(ويفا) تبني اإلصالحات املتعلقة مبسابقة 
دوري األبطال بدءا من عام ٢٠٢٤، بينها 
االنتقال من ٣٢ ناديا إلى ٣٦، بعد ساعات 
من إعالن ١٢ ناديا أوروبيا كبيرا إطالق 
الســوبر» االنفصالي. وقال  «الدوري 
العام املساعد جورجو ماركيتي  األمني 
بعد اجتماع الهيئة القارية في مونترو 
«وافقت اللجنــة التنفيذية على نظام» 

البطولة املستقبلي الذي يتضمن دوريا 
صغيرا بدال من دور املجموعات التقليدي. 
وســيعلن «ويفا» اجلمعة املقبل قراره 
النهائي حول املدن املضيفة لكأس أوروبا 
املؤجلة من الصيف املاضي إلى ١١ يونيو 
املقبل بسبب ڤيروس كورونا، فيما قد 
يسحب حق االستضافة من ميونيخ، بلباو 
ودبلن بحال رفضها استقبال املشجعني 

على املدرجات.

أكد رئيس االحتاد األوروبي لكرة 
ألكســندر تشيفرين  (ويفا)  القدم 
إمكانيــة إيقاف األنديــة والالعبني 
املرتبطني بدوري السوبر األوروبي 
اجلديد ومنعهم من املشاركة في جميع 
بطوالت االحتاد وكأس العالم «بأسرع 
ما ميكن». وفي حديثه إلى االجتماع 
الطارئ لـ «ويفا» شــن تشيفرين 

هجوما شديدا على هذه املقترحات 
التي واجهت معارضة واسعة النطاق 
داخل أروقة اللعبة الشعبية وخارجها. 
وقال املسؤول: «حتى اآلن نعكف على 
تقييــم املوقف مع طاقمنا القانوني 
لكننا سنتخذ جميع القرارات اجلزائية 
املمكنة وســنبلغكم بذلك في أقرب 

فرصة ممكنة».

ترك إعالن ١٢ ناديا أوروبيا كبيرا إطالق 
«الدوري السوبر» في حتد تاريخي لدوري 
أبطال أوروبا الذي ينظمه االحتاد القاري 
(ويفا) سلسلة من ردود الفعل الشاجبة.
تلقي وكالة فرانس برس نظرة على أبرزها.

قائد مــان يونايتد الســابق غاري  ٭
نيفيل «أشــعر باالشــمئزاز. إنه عار 
مطلــق. يجب أن نســتعيد القوة من 

األندية الكبرى، مبا في ذلك فريقي».
األرجنتيني دييغو سيميوني مدرب ٭ 

أتلتيكو مدريد اإلسباني «نحن املدربني، 
مستعدون لتدريب األندية. ال شك لدي أن 
النادي سيتخذ القرار األفضل ملستقبله».

مالــك يوڤنتوس اإليطالــي أندريا  ٭
أنييلي «وصلنا معا إلى هذه اللحظة 
احلرجة، لتحويل كرة القدم األوروبية 
واللعبة التي نحب باستدامة ملستقبل 

طويل األمد».

رابطة مشــجعي تشلسي «يقولون ٭ 
توقعوا غير املتوقع، لكن رابطة مشجعي 

تشلسي اختبرت اليوم اخليانة».
النمســاوي رالف هزنهوتل مدرب  ٭

ســاوثمبتون «بالنســبة لي من غير 
املقبول ما يحصل وراء الكواليس. ال أحد 
يريده، وال حتى جماهير تلك األندية».

رابطة مشجعي ليڤربول «محرج، ألننا ٭ 
كممثلي اجلماهير نشعر باخلوف ونعارض 
متاما القرار. جتاهل أف أس جي (مالكو 
ليڤربول) مشــجعيهم لسعيهم الدؤوب 

وجشعهم للحصول على املال».
اإلسباني أندر هيريرا العب وسط  ٭

باريس «أحب الكرة وال ميكنني البقاء 
صامتا، أؤمن بتحسني دوري األبطال، 
ولكن ليس ســطو األغنيــاء على ما 
صنعه الناس، وهو أجمل رياضة على 

هذا الكوكب».

أرسلت شركة «اس ال كو» الممثلة 
الســوبر األوروبي  لبطولة دوري 
إنفانتينو رئيس  إلى جياني  خطابا 
االتحاد الدولي لكــرة القدم (فيفا) 
وألكسندر سفيرين رئيس االتحاد 
للتعاون  (ويفا) يدعوهما  األوروبي 
مع إبالغهما بقيام الشــركة باتخاذ 

إجراءات قانونية.
وبحسب وكالة األنباء البريطانية 
فــإن الخطاب أوضــح أن الدعوى 
القضائية ستحاول التصدي للتهديدات 
بشأن استبعاد أنديتها والعبيها من 

البطوالت األخرى.
وذكر الخطاب «نشعر بالقلق لرد 
فيفا وويفا على خطاب الدعوة هذا من 
خالل اعتزام تطبيق معايير عقابية 

الستبعاد أي نادي أو العب مشارك 
من جميع مسابقاتيهما».

وأضاف «نتمنــى أال يكون هذا 
ردكم على هذا الخطاب وأن تعترف 
الفورية  بالمنافــع  مؤسســتيكما 
للمسابقة التي أسستها اس ال كو».

وتابع «نتطلع أيضا إلى تعاونكما 
ودعمكما بشأن كيفية تضمين البطولة 
في النظــام االقتصادي لكرة القدم 
والعمل معنا على تحقيق هذا الهدف».
الرسمي  البيان «بيانكما  وأشار 
اتخاذ خطوات وقائية  يجبرنا على 
لتأمين أنفســنا ضد مثل رد الفعل 
المعاكس هذا، والذي لن يعرض فقط 
االلتزام بالتمويل للخطر، بل سيكون 

بشكل كبير غير قانوني».

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

اجنلترا ـ (املرحلة الـ ٣٢ )
١ ١٠:٠٠beIN Sports Premiumتشلسي ـ برايتون

إيطاليا ـ (املرحلة الـ ٣٢)
٤ ٩:٤٥beIN Sports HDفيرونا ـ ڤيورنتينا

أملانيا ـ (املرحلة الـ ٣٠)
٧:٣٠كولن ـ اليبزيغ

٩:٣٠بايرن ميونيخ ـ باير ليڤركوزن
٩:٣٠آينتراخت فرانكفورت ـ أوغسبورغ

٩:٣٠أرمينيا بيليفيلد ـ شالكة

جماهير ليڤربول حتتج على مشاركة ناديها في دوري السوبر األوروبي

رفض أملاني حازم للقرار
كشــف مصدر من األندية الـ١٢ 
املؤسسة لدوري السوبر األوروبي، 
أن «ناديني فرنســيني على األقل» 
سيشــاركان ســنويا في البطولة 
املستحدثة املنافسة لدوري األبطال، 
في وقــت أكد الرئيــس التنفيذي 
لبوروسيا دورمتوند األملاني أن األخير 
وغرميه بايــرن ميونيخ يعارضان 

«بوضوح» هذه املسابقة.
وقال مصدر لوكالة فرانس برس 
إنه «سيكون هناك ناديان فرنسيان 
على األقل كل سنة في هذه البطولة»، 

مشيرا الى فرضية تأهل بطل الدوري 
الفرنسي سنويا الى الدوري السوبر.

ولم ينضم أي ناد فرنسي أو أملاني 
الى األندية املؤسسة حتى اآلن، ولم 
يتخذ بايرن ميونيخ وباريس سان 
جرمان أي موقف بشأن االنضمام 
وفقا ملصدر مطلع على املفاوضات. 
وستتم إضافة خمسة أندية عبر نظام 
تأهل موسمي الى املؤسسني الـ١٥، 
من دون أن يكشف النقاب حتى اآلن 
عن النظام الذي سيتبع في حتديد 

هوية الفرق املتأهلة.

رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم 
ألكسندر تشيفرين

رئيس ريال مدريد وأول رؤساء 
«دوري السوبر» فلورنتينو بيريز



خووش حچي يا ألطاف اهللا

«موديز»: العالم ادخر
٥٫٤ تريليونات دوالر 

في ظل اإلغالق االقتصادي.

رئيس احتاد اجلمعيات: 
انتهاء أزمة البيض 

خالل أسبوعني.

 وماذا عن تكاليف 
اإلغالق؟!

 من صچكم.. حتى البيض 
يصير أزمة عندنا؟!

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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أبعد من الكلمات
«كان تأثري بســلوكه وتقبله للهزيمة أشــد 

من تأثري بالفوز عليه»

أندريه  الروســي  التنس  العب 
روبليف عن تغلبه على روجر فيدرر 

قبل عامني.

«تركتها تنتظر ٩٠ دقيقة خارج الباب ألنني كنت 
منشغًال بلعبة ڤيديو»

لكرة  املنتخب االجنليزي  العب 
بيتر كراوتش متحدثا  القدم سابقا 
عن موقف طريف عندما لم يسمع 

قرع جرس الباب من قبل زوجته.

«كوڤيد سلبني الســنوات القليلة المتبقية 
من قدراتي»

املمثل املسرحي البريطاني ايان 
ماكيلن (٨٢ عاما) عن تعطيل املسارح 

بسبب تداعيات ڤيروس كورونا.

«كلفت أوالدي بفرم البصل»

خبيرة الطبــخ البريطانية ناديا 
حسني عن جانب من تأثيرات جائحة 
كورونا على أسرتها كما أثرت على 

العالم بأسره.

«ســئمت من إرهــاق نفســي بالتمارين 
الرياضية والحمية الصارمة»

املغنية دميي لوفاتو متحدثة عن 
معاناتها بسبب زيادة الوزن وحرصها 

على بذل كل جهد لتجنب ذلك.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

فاطمة عبداهللا فهد العمهوج: زوجة عبدالرحمن علي خليفة  
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تابعونا وتواصلوا معنا

احتجاز «غير طبيعيني» كسروا احلظر وحطموا ٧ سيارات في سلوى
عبداهللا قنيص

أبلــغ مصــدر امنــي 
«األنباء» ان رجال االمن 
أوقفوا في ساعة متقدمة 
مــن يوم امس مواطنني 
وشخصا من غير محددي 
اجلنسية جميعهم بحالة 
غير طبيعية لالستهتار 
اثناء احلظر  والرعونة 

واتالف مال الغير.

وقــال مصــدر امني 
ان رجــال االمــن ورد 
اليهم بالغ عن استهتار 
ورعونة مركبة وانيت 
بها ٣ شباب في منطقة 
ســلوى ليتــم توجيــه 
دوريات من امن حولي 
وبعــد توقيفهــم تبــني 
عدم حيازتهم لتصريح 
جتــول، ولــدى الطلب 
النــزول حلــني  منهــم 

حضور اسناد هربوا على 
منت السيارة املستخدمة 
في االســتهتار من نوع 
وانيت لتتم مطاردتهم، 
وخــالل املطاردة اتلفوا 
٧ مركبــات وتعطلــت 
مركبتهم ليتم توقيفهم، 
ومت ضبــط اثنني منهم 
بعد مقاومة عنيفة فور 
الواقعة، ومتكن الثالث 
من الهــرب على االقدام 

ليتم ضبطه عقب اقامة 
سياج امني.

هــذا ووجــه وكيــل 
وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون االمن العام اللواء 
الزعبي باحتجاز  فراج 
والتحفــظ  املوقوفــني 
على الوانيت الذي كانوا 
على متنه، على ان يتم 
التواصل مع املتضررين 

لتسجيل بالغات.

ُضبطوا عقب مطاردة ومقاومة عنيفة.. وأحدهم هرب على األقدام

إحدى السيارات التي أتلفها املستهترون

ضبط خليجي ووافدين 
تبادلوا مخدرات  في 
«سلوى» خالل احلظر

عبداهللا قنيص

ألقى رجــال األمن فجر 
امس القبــض على خليجي 
ووافدين عربيني في منطقة 
ســلوى خالل تبادل حبوب 

مواد مخدرة. 
أمني  وبحســب مصدر 
لـ«األنباء»، فإن رجال األمن 
شاهدوا مركبتني متوقفتني 
بشكل مريب في ساحة ترابية 
خالل فترة احلظر اجلزئي 
ليتم توقيف من بداخلها، حيث 
عثر مع اخلليجي على حشيش 
وكيميكال وحبوب كبتاغون، 
الوافدين على  فيما عثر مع 
كرتون بها اشــرطة الريكا، 
واعترفوا بتبادل املخدرات 
واحلبوب احملظورة، ومتت 
احالتهم الــى اإلدارة العامة 
للتحقيق  ملكافحة املخدرات 
معهم والوقوف على مصدر 
تلك املخدرات على ان يحالوا 
الحقا الى النيابة على خلفية 
حيازة مواد مخدرة واالجتار 
فيهــا وان ترفــق في ملف 
االحالة املضبوطات من املواد 

املخدرة.

ضبط ١٫٩ كيلو شمع ماريغوانا و٧٩ قطعة حشيش
محمد اجلالهمة

متكــن رجــال اجلمــارك مــن 
ضبــط ١٫٩ كيلــو غرام من شــمع 
املاريغوانــا، وكذلــك ٧٩ قطعة من 
مادة احلشــيش املخدرة، وذلك في 
ضبطيتني مختلفتــني إحداهما في 
طرد بريدي قادم من كندا عبر إحدى 
شركات البريد، واألخرى مع راكب 
قادم عن طريق مطار الكويت. وفي 
تفاصيل الضبطية األولى، أن رجال 
اجلمرك اجلوي اشــتبهوا في طرد 
قادم من كندا عبر إحدى شــركات 
البريد الســريع، وبتفتيشــه تبني 
احتــواؤه على ١ كيلــو و٩٠٠ غرام 
من شمع املاريغوانا، وبناء عليه مت 

االســم املرفق في بوليصة الشحن 
اسم وهمي، إال أن اإلجراءات أخذت 
مسارها املعتاد من قبل الشركة، وقام 
الشخص املشتبه به بدفع الرسوم 

والتوقيع على تسلم الطرد، وعند 
خروجــه ألقى رجال إدارة مكافحة 
املخدرات القبض عليه، ومت اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة.
وفي مطار الكويت الدولي، حيث 
الضبطية الثانية، فإن رجال اجلمارك 
اشــتبهوا في راكب قادم من دلهي، 
عن طريق إحدى الرحالت اجلوية، 
وبالتفتيش الدقيق في أغراضه مت 
العثــور علــى ٧٩ قطعة مــن مادة 
احلشــيش املخدرة، وبناء عليه مت 
اتخاذ اإلجراءات القانونية املتبعة. 
وحتذر اإلدارة العامة للجمارك كل 
من تســول له نفسه تهريب املواد 
املخــدرة والبضائع احملظورة بكل 

أشكالها وأنواعها إلى البالد.

احلشيش أخفي داخل لفافات توحي بأنها حلوى

التنسيق مع إدارة مكافحة املخدرات 
في وزارة الداخلية، حيث مت االتصال 
على املشــتبه به مــن قبل املوظف 
املختص بشركة البريد، واتضح أن 

أول «مجاهرة باإلفطار».. مواطن دّخن في املخفر .. وضرب عسكريًا !
أمير زكي

اقترنــت أول قضيــة مجاهرة 
باالفطار في رمضان اجلاري بقضية 
ضرب رقيب اول، واحتجز املجاهر 
باالفطار وهــو مواطن من مواليد 

١٩٨٣ في النظارة.

وقال مصدر امني لـ«األنباء» انه 
وفيما تشير الســاعة الى الرابعة 
مــن بعد عصر امــس االول االحد 
حضــر مواطن الى مخفر شــرطة 
الدسمة على خلفية إشكال مع آخر 
وكان في حالة غير طبيعية، وخالل 
تواجــده في مكتب االحوال اخرج 

سيجارة وقام بإشعالها، وحينما 
ابلغــه الرقيب اول بــأن ما يفعله 
مخالــف، واننا في شــهر الصوم، 
قــام املواطن بضرب رجــل االمن 
برأسه وبيده وحاول الهرب لتتم 
السيطرة عليه وحجزه على ذمة 
قضية «شخص بحالة غير طبيعية 

ومجاهرة باالفطار واالعتداء على 
رجــل امــن». ومن املقــرر عرض 
املواطن على التحقيق لالســتماع 
الى اقواله، وفي حال االنكار ميكن 
االســتعانة بكاميرات املخفر التي 
وثقــت كل ما حدث مــن مجاهرة 

واعتداء.

كاميرا املخفر وثّقت الواقعة وميكن الرجوع إليها حال اإلنكار

وفاة أميركيني في حادث 
سيارة تسير بال سائق

واشنطن ـ د.ب.أ: أفادت وسائل إعالم أميركية األحد بأن 
رجلني توفيا إثر حادث اصطدام سيارة تسال، وتعتقد الشرطة 

أنه لم يكن هناك أحد خلف عجلة القيادة.
وكان أحد الرجلني في مقعد الراكب واآلخر في املقعد اخللفي 
عندما انحرفت السيارة عن الطريق واصطدمت بشجرة ثم 
اشتعلت فيها النيران، حسبما ذكرت صحيفتا وول ستريت 
جورنال ونيويورك تاميز، نقال عن متحدث باسم الشرطة في 
مقاطعة هاريس بوالية تكساس األميركية. ووفقا للتحقيقات 
األولية، فإن الشرطة «متأكدة بنسبة ٩٩٫٩٪» من عدم وجود 
ســائق خلف عجلة القيادة وقت احلادث، بحســب ما نقلته 
صحيفة وول ستريت جورنال. وذكرت الصحيفة أن السلطات 
التزال حتقق فيما إذا كان برنامج مساعدة سائق السيارة كان 
قيد التشغيل. وتنص إرشادات تشغيل تسال الرسمية على أن 
وظيفة السائق اآللي في سياراتها تخفف من عبء العمل على 
السائق، ولكن يجب أن يكون ذلك جنبا إلى جنب مع سائق 

يقظ متاما يداه على عجلة القيادة ومستعد لتولي املهمة.
وعلى الرغم من أن امكانيات السيارة أصبحت أكثر قوة 
مبــرور الوقت، إال أن هذا ال يعني أنه ميكن االســتغناء عن 

السائق حتى اآلن.

دراسة: ٨٠ مليون ديناصور 
عاشت على األرض

رســمت دراســة افتراضية أجراها متحف املستحاثات 
بجامعة كاليفورنياـ  بيركلي صورة مرعبة لعالم كانت تسرح 
وترتع فيه أعداد كبيرة من ديناصورات «تيرانوسوروس 
ريكس» املخيفة. وتوصلت الدراسة التي نشرت في مجلة 
«ساينس» الى هذه النتيجة من خالل ادخال بيانات عن هذه 
الفصيلة في عمليات محاكاة حاسوبية بغرض التوصل الى 

تخمني االعداد التي وجدت منها في اي وقت من األوقات.
وحســب مدير متحف املســتحاثات في اجلامعة تشالز 
مارشــال فــإن الدراســة اعتمدت على بيانــات عن نحو ٣٢ 
هيكال عظميا لديناصورات شبه بالغة موجودة في املتاحف 
حاليا. وقدر مدير املتحف ان هذا العدد رمبا يشــكل واحدا 
من ٨٠ مليون ديناصور عاشــت على سطح األرض. ولكن 
هذا العدد لم يكن موجودا في وقت واحد بل تقدر الدراسة 
ان أعداد ديناصورات تيرانوســوروس املوجودة في وقت 
واحد كانت نحو ٢٠٫٠٠٠ ألف حيوان بالغ وهذا رقم صغير 
جدا مقارنة على ســبيل املثال بالعدد احلالي لسكان العالم 
الذي يبلغ تقريبا ٨ مليارات نسمة. ويشير موقع «سي نت» 
الى وجود الكثير من التخمينات في الدراسة. وفي املقابل، 
يقر مارشال بأن الدراسة كانت من أوجه عديدة جتربة في 

علم املستحاثات حول ما ميكننا معرفته. 

الدراسة اعتمدت على محاكاة حاسوبية

مروحية «ناسا» تصنع التاريخ على سطح املريخ
لوس أجنيليس - (رويترز): 
قالت إدارة الطيــران والفضاء 
األميركية (ناســا) إن طائرتها 
الهيليكوبتر املصغرة إجننيويتي 
متكنت بنجاح من القيام بعملية 
إقالع وهبوط فوق سطح املريخ 
في ساعة مبكرة من صباح أمس 
االثنني، فــي أول رحلة لطائرة 
تعمل مبحرك يتم التحكم فيها 

على كوكب آخر غير األرض.
ومتثــل هــذه حلظة أشــبه 
بطيران األخوين رايت بالنسبة 
لناسا التي قالت إن هذا النجاح 
ميكــن أن ميهد الطريق ألمناط 
جديــدة من االستكشــاف على 
املريــخ ووجهــات أخــرى في 
النظام الشمســي مثــل كوكب 
الزهرة والقمر تيتان، أحد أقمار 
كوكب زحــل. وقد أبدى مديرو 
املهام فــي مختبر الدفع النفاث 
التابع لناسا بالقرب من لوس 
أجنيليس فرحة غامرة مع بث 
بيانات هندسية من املريخ أكدت 
أن الطائــرة الهيليكوبتر التي 
يبلغ وزنها ١٫٨ كيلو غرام جنحت 
في تنفيذ أولى رحالتها خالل ٤٠ 
ثانية تقريبا مثلما كان مخططا 
لها. ارتفعت الطائرة ٣ أمتار فوق 
سطح املريخ وحلقت في مكانها 
قبل أن تهبط على أرجلها الـ ٤.

وعرضت ناسا أيضا الصور 
األولى من الرحلة أثناء تغطيتها 
للحدث الذي بثته مباشرة من 
مقــر املختبــر. وأظهــر مقطع 

مصور ملون، بواســطة كاميرا 
مثبتة على املركبة برسيفيرانس 
التــي وقفت على بعــد حوالي 
٢٠٠ قدم، الطائرة الهيليكوبتر 
أثناء حتليقها في مواجهة مناظر 

برتقالية اللون حتيط بها.
وقالــت ميمــي أوجن مديرة 
مشروع إجننيويتي في املختبر: 

«ميكننا اآلن أن نقول إن البشر 
جنحوا في تســيير طائرة إلى 

كوكب آخر».
وتشــبه «ناســا» نفســها 
التجربة برحلة األخوين رايت 
قبــل ١١٧ عامــا، واحتفت بتلك 
الرحلة التاريخية رغم تواضعها 
بتثبيــت قطعــة صغيــرة من 

جناح طائرة األخوين األصلية 
حتت اللوح الشمسي بالطائرة 

إجننيويتي.
الرحلــة  جنــاح  وبعــد 
التجريبيــة، تخطــط «ناســا» 
ألن تقوم الطائرة بعدة رحالت 
جوية إضافية أطول في األسابيع 

املقبلة.

جوهانسبرغـ  وكاالت: قالت سلطات كيب تاون 
أمس إنها ألقت القبض على رجل يعتقد أنه مسؤول 
عن إشعال حريق دمر جبل تيبول باملدينة اجلنوب 
أفريقية، ودمر املباني التاريخية وأجبر الناس على 
الفرار حفاظا على أرواحهم. وقال املتحدث باســم 
املدينة إن الرجل (٣٠ عاما) اعترف بإشــعال النار، 
ويواجه اتهامات باحلرق العمد. وكان شهود قد رأوه 
مع اثنني آخرين من املشردين قبل احلريق. ولكن 
اعتقال الرجل لم يُجد شيئا في الوضع، حيث أحبطت 
الرياح القوية أمس جهود فرق اإلطفاء للسيطرة على 
احلريق. ووصف متحدث باسم جامعة كيب تاون 

الواقعة في املنطقة بـ«مشاهد دمار». وقال فيليب 
برينز مدير اإلطفاء في متنزه تيبول ماوننت الوطني 
«هذا احلريق سيستمر لعدة أيام.. نأتي بطواقم جديدة 
هذا الصباح». هذا وجرح عنصر إطفاء على األقل 
خالل محاولة إخماد احلريق على ما أعلنت السلطات 
احمللية االحد املاضي. وأفاد مراسلو وكالة «فرانس 
برس» في املكان بأن احلريق أتى على مطعم قرب 
متثال الرمز االستعماري البريطاني سيسيل رودس.

كذلك أدى احلريق إلى تضــرر منازل خاصة 
ومواقع تاريخية مثل مطحنة تل موســترت، وفق 

هبوب الرياح صعّب مهمة إطفاء ألسنة النيران على سفح جبل تيبول  (رويترز)بيان لسلطات املدينة.

القبض على ُمشعل حريق املواقع التاريخية 
في جنوب أفريقيا.. والرياح حتبط اإلطفاء

ملشاهدة الڤيديو
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