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«جونسون» و«موديرنا» في الكويت نهاية العام
«الصحة» تطلب التعاقد باألمر املباشر للقاح «جونسون» بعدما مت اعتماده من قبل السلطات الصحية

 

إصدار يومي خاص مبناسبة
 كأس األمم األوروبية ٢٠٢٠

أخيرًا.. بطولة «كورونا» املؤجلة 
تنطلق بحسابات ُمعقدة

مدربو البطولة.. بني صراع الفكر والبحث عن املجد
بلجيكا وروسيا غدًا.. والدمنارك وفنلندا «متكافئة»

الـ «VAR».. ضيف 
جديد بأسلوب مختلف

ثورة الصغار
.. وغياب الكبار

أين سيقام 
حفل االفتتاح؟

تركيا وإيطاليا 
تقصان شريط االفتتاح اليوم في روما

«األهلي املتحد» يستكمل بنجاح تسعير وإصدار 
صكوك بقيمة ٦٠٠ مليون دوالر

١٠٪ قفزة بالقروض االستهالكية
.. في عام «كورونا» لتصل إلى ١٫٦٢ مليار

أحمد مغربي - عبدالكرمي العبداهللا

علمت «األنبــاء» من مصادر صحيــة مطلعة أن الدفعة 
األولى من لقاحي «جونســون آند جونسون» و«موديرنا» 

متوقع وصولهما نهاية العام احلالي.
من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة أن لقاح «أكسفورد» 
الــذي ينتج في روســيا هو بترخيص واعتماد من شــركة 
«أسترازينيكا»، كما أن عملية التصنيع وجميع اإلجراءات 
تكون بإشراف شركة «أسترازينيكا» كونها الشركة مانحة 
الترخيص، مشــيرة الى ان الوزارة تسلمت الدفعة الثالثة 
من لقاح «أكسفورد» بعد مطابقة نتائج عيناتها للمواصفات 
الفنية، والتأكد من تخزينها وفقا لدرجات احلرارة وشروط 
التخزيــن املعتمدة. من ناحيته، أكد رئيــس اللجنة العليا 
ملواجهة «كورونا» د.خالد اجلاراهللا وجود تذبذب في تسطيح 
املنحنى الوبائي، وبداية عودة االرتفاع باإلشغال السريري.

هذا، وعلمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة 
طلبت التعاقد باألمر املباشر للقاح «جونسون آند جونسون» 

املضاد لڤيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩).
وقالت املصادر إن العقد يأتي بعدما أجازت وزارة الصحة 
اســتخدام اللقاح للوقاية من ڤيــروس كورونا، وهو رابع 
لقاح جتيزه الكويت بعد لقاحات «فايزر» و«أسترازينيكا» 
و«موديرنا». وتوقعت املصادر وصول دفعات اللقاح اعتبارا 

التطعيم مستمر في مركز جسر جابرمن الربع األخير من ٢٠٢١.

منع تقاضي «التأمينات» فوائد على «االستبدال»
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ

قدم النائب مبارك العرو 
اقتراحا بقانون ملنع تقاضي 
الفوائــد على القروض التي 
تقدمها «التأمينات» للموظفني 
واملتقاعدين وإعادة ما حتصل 
من أموال ألصحابها. ونص 
اقتراح العــرو على انه يقع 
باطال تقاضــي أي فوائد أو 
رســوم أو مبالــغ حتت أي 
مســمى يتم احتسابها على 
من استبدل راتبه مقابل قرض 

من املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتمـــــاعية ســواء كان 
املقترض موظفا أو متقاعدا، 
على ان تقــوم «التأمينات» 
باحتساب ما مت تقاضيه من 
فوائد اســتبدال الراتب منذ 
تاريــخ بدء النظــام، وتقوم 
بإعادة املبالغ املتحصلة إلى 
من أخــذت منهم.  وجاء في 
االقتراح ان تقوم املؤسســة 
بإعداد آلية لسداد املبالغ خالل 
٣ ســنوات من تاريخ العمل 
بهذا القانــون. وعلل العرو 

وزارة األوقاف والتي تقضي 
بتحــرمي تقاضي فائدة على 
هذه القروض. من جانب آخر، 
أكد النائب مهند الساير أهمية 
السياسي، معتبرا  اإلصالح 
أنه مدخل رئيسي لإلصالح 
في مجاالت التعليم واإلسكان 
والصحة. وقال الساير: «لدينا 
إصــرار على أن يكــون هذا 
املجلس على قدر املسؤولية، 
ولن نقبل بأن يكون جزءا من 

هذا الفساد».

تقــدمي اقتراحه بــأن قانون 
«التأمينات» يبني عدم وجود 
ما يجيز للمؤسسة حتت أي 
مسمى تقاضي أي فوائد على 
من يستبدل جزءا من راتبه 
ليحصل على مبلغ من املال 
يعينه على مواجهة ظروف 
احلياة، كما ان أحكام التمييز 
بشأن عدم جواز تقاضي أي 
مبالغ إضافية حتت أي مسمى 
مقابل ما تدفعه املؤسسة من 
قروض مدنية باإلضافة إلى 
الفتــوى التــي صــدرت من 

مبارك العرو إلعادة األموال اُحملّصلة منذ تطبيق النظام

التفاصيل ص ٧مبارك العرو

«الداخلية»: للوكالء املساعدين سلطة 
النقل بني قطاعاتهم وترشيح الضباط

الزعبي خلريجي«٤٦»: عامان في مديريات 
األمن الست قبل الترقية والتثبيت

محمد اجلالهمة

أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
قــرارا وزاريا خاصا بضوابط تنقل الضابط 
ســواء داخل القطاع أو من قطــاع إلى آخر. 
وأجــاز القرار، الذي حصلت عليه «األنباء»، 
للــوكالء املســاعدين إجراء مناقــالت داخل 
قطاعاتهم من غير الوظائف اإلشــرافية، أما 
ضوابــط النقــل من قطاع إلــى آخر فحددت 
لها ضوابط أيضا من أبرزها عدم جواز نقل 
عضــو قوة الشــرطة قبل مضي ٣ ســنوات 
مــن تاريخ تعيينــه أو تطوعه، وقبل مضي 
ســنتني من آخر قرار صادر بنقله. وتضمن 
القــرار ان يتولى وكالء الوزارة املســاعدون 
واملديــرون العامون نقل الضبــاط من غير 
شاغلي املناصب القيادية أو اإلشرافية وضباط 
الصف واألفراد واملهنيني في ذات القطاع أو 

اإلدارات العامة بعد استيفاء الشروط املقررة 
إلمتام إجراءات النقل، وترشــيح ضباط من 
غير شــاغلي املناصب القيادية أو اإلشرافية 
وضباط الصف للنقل من قطاع آلخر واإلدارات 
العامة على ان جترى حركة التنقالت مرة في 

السنة، وذلك في شهر يونيو.
ومــن أهم ضوابــط النقل ان يــــكون قد 
مضت ٣ سنوات من تاريخ تعيينه أو تطوعه، 

ومضت سنتان من آخر قرار صادر بنقله.
وإذا كان قد متت التوصية بنقله مبوجب 
عقوبة انضباطية فــال يعاد إلى مقر عمله 
السابق. وتضمنت املادة الرابعة من القرار 
ان يكــون نقل الضابط مــن رتبة «مالزم» 
حتى رتبة «رائد» إلى األعمال املدنية فقط 
دون األعمــال اإلدارية، ويســتثنى من ذلك 
ضباط االختصاص وفقا للقرارات املتعلقة 

بهذا الشأن.

أمير زكي

كشــف مصدر أمني عــن أن وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
فراج الزعبي وجه بتدوير الضباط امللتحقني 
بقطاع األمن العام وعددهم نحو ٩٥٠ ضابطا 
بني مديريات األمن الســت، حيث يستمر كل 
ضابط في العمل بكل مديرية أمن بواقع نحو 
٤ أشــهر قبــل أن يتم تثبيتهــم جاء ذلك في 
لقــاء تنويــري خلريجي الدفعــة ٤٦ . وقال 
املصدر لـ «األنباء» إن وكيل قطاع األمن العام 
أكد للضباط اجلدد أن استمرارهم في العمل 

العسكري مرهون بعدم تسجيل انضباطيات 
عليهــم من قبل القادة، وكذلك مرهون مبدى 
التزامهم بتطبيق القانون دون تعسف، مشددا 
على ضرورة أن يبرهن الضباط اجلدد على 
مدى االلتزام بأداء مهام عملهم في أول عامني، 
وفي حال مخالفة ضوابط العمل العســكري 
وتوقيع انضباطيات عليهم يحالون الى العمل 
املدني، أما في حال االلتزام فإنه يتم تثبيتهم 
وترقيتهم إلى رتبة مالزم أول. ودعا الزعبي 
الضباط اجلدد إلى إعالء مســاعدة املواطنني 
واملقيمني واالبتعاد كليا عن أي تعســف في 

تطبيق القانون.

في قرار للوزير حّدد ضوابط نقل أعضاء قوة الشرطة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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بناًء على موافقة وزير «املالية» الوزارة خاطبت «املركزي» رسميًا: تبكيرها إلى 
١٥ يوليو.. و«الديوان»: تسجيل الراغبني في التوظيف يبدأ اليوم حتى ٢٥ اجلاري

صرف رواتب «األضحى» قبل العيد بـ ٤ أيام
مرمي بندق

بناًء على موافقة وزير املالية خليفة 
حمادة على تبكير صرف رواتب شهر 
يوليــو املقبل قبل موعد عيد األضحى 
املبــارك، حيــث يوافق يــوم الوقوف 
بعرفات فلكيا تاريخ ١٩ يوليو، خاطبت 
وزارة املاليــة البنــك املركزي لصرف 
رواتب موظفي الدولة (وزارات وإدارات 
حكوميةـ  وجهات ملحقة) لشهر يوليو 

املقبل في ١٥ منه.
وطلبــت «املاليــة» تقــدمي الدفعــة 

الدورية الثابتة الثانية للجهات امللحقة 
لشهر يوليو لتصبح في ١٥ يوليو بدال 

من ٢٠ منه.
وكانت «األنباء» قد أشارت في عددها 
الصادر في ٦ اجلاري إلى تبكير رواتب 

األضحى.
هذا، وأعلن ديوان اخلدمة املدنية ان 
تســجيل الكويتيني الباحثني عن عمل 
والراغبني في التوظيف احلكومي يبدأ 
اعتبارا من اليوم اجلمعة ويستمر حتى 
يوم اجلمعة املوافــق ٢٥ اجلاري عبر 

موقع الديوان.

١٤٥ إشرافية شاغرة في «املالية» 

 

مصطفى صالح

كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «األنباء»، أن عدد الوظائف 
اإلشرافية الشاغرة لدى وزارة املالية و٥ جهات تابعة لها تبلغ 
١٤٥ وظيفة إشــرافية، حيث تتوزع بني وظيفة رئيس قســم، 
ومراقب، ونائب مدير، ومدير إدارة، ومدير تنفيذي، وتصدرت 
وزارة املالية هذه اجلهات بعدد ١٠٦ وظائف إشــرافية شاغرة، 

مقسمة على ١٥ وظيفة مدير، و٣٠ مراقبا، و٦١ رئيس قسم.
وأظهرت البيانات، أن لدى الهيئة العامة لالستثمار ٢٧ وظيفة 
إشرافية شاغرة، وبنك الكويت املركزي ٨ وظائف، ولدى إدارة 
نزع امللكية ٤ وظائف، فيما ال توجد أي وظيفة إشرافية شاغرة 
لدى املؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية، حيث يتم شغل 

جميع الوظائف اإلشرافية البالغة ١٧٣ وظيفة.

بايدن يبدأ املاراثون الديبلوماسي إلعادة  دور أميركا 
ويوّقع مع جونسون ميثاق «األطلسي» اجلديد

لندن - وكاالت: اســتهل الرئيس 
املاراثــون  بايــدن  جــو  األميركــي 
الديبلوماسي الهادف إلى إعادة الدور 
القيادي للواليات املتحدة، بقمة جمعته 
مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون أمس وضعا خاللها أسس 

ميثاق جديد.
واســتقبل جونســون بايــدن في 
منتجع كاربس باي املطل على البحر في 
كورنوال، وقال: «شعر اجلميع بسعادة 
بالغــة»، فيما هنــأ الرئيس األميركي 
رئيــس الوزراء علــى زواجه مؤخرا، 
وأبدى الرئيس األميركي إعجابه الشديد 
باملنتجع، قبل بدء محادثاتهما املغلقة. 
وأعلنت رئاسة احلكومة البريطانية 
في بيان أن «ميثاق األطلسي» اجلديد 
وضع وفق صيغة «امليثاق» الذي وقعه 
رئيس احلكومة األســبق وينستون 
تشرشــل والرئيس األميركي األسبق 
فرانكلني روزفلت. ويتمســك امليثاق 
اجلديــد بالدفاع «عــن الدميوقراطية 
واألمن اجلماعي والتجارة الدولية». 
وأكــد البيان أن الوثيقة «ســتعترف 
بتحديات أحدث ومعاجلة التهديد الذي 
متثله الهجمات اإللكترونية ومكافحة 
تغير املنــاخ، ومســاعدة العالم على 
وضع حد لوباء «كوفيد- ١٩» والتعافي 

منه». وبعد محادثته مع جونســون، 
سيشارك بايدن في اجتماعات مجموعة 
الســبع «G٧» من اليــوم حتى األحد، 
حيث يــزور امللكة اليزابيــث الثانية 
في قصر ويندسور ويتوجه بعد ذلك 

جوا إلى بروكسل الجتماعات قمة مع 
حلف شمال األطلسي «الناتو» االثنني، 
واالحتــاد األوروبي الثالثاء. وتنتهي 
جولته في جنيڤ حيث يلتقي بوتني 

األربعاء.  

يشارك في سلسلة من القمم ينهيها باجتماع مع بوتني

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقرينته كاري مستقبلني الرئيس جو بايدن وقرينته جيل (رويترز)

التفاصيل ص ١٦

حتالف دعم 
الشرعية ُيعّلق 

عملياته في اليمن

الرياض ـ وكاالت: أعلن 
الشــرعية  حتالف دعم 
في اليمن بقيادة اململكة 
السعودية أمس  العربية 
أنه علــق عملياته ضد 
املتمرديــن احلوثيــني 
أمام  املجال  إفساحا في 
إيجــاد حل سياســي 
للنــزاع، في وقت تقود 
األمم املتحدة وواشنطن 
وعواصم إقليمية جهودا 
ديبلوماســية كبــرى 
للتوصل إلى وقف إلطالق 
النــار. وقــال املتحدث 
العميد  التحالف  باســم 
الركــن تركــي املالكي، 
حسبما نقل عنه اإلعالم 
الســعودي،  احلكومي 
«لم يتــم تنفيذ عمليات 
عسكرية مبحيط صنعاء 
وأي مدينة مينية أخرى 
املاضية»،  الفترة  خالل 
مضيفــا أنه تقرر «عدم 
القيام بأي عملية بهدف 
تهيئة األجواء السياسية 
السلمي». وفي  للمسار 
الســياق، نفى املتحدث 
استهداف مواقع حوثية 

قرب صنعاء.

12

12
12
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«مؤسسة البترول» 
تطلب من الشركات النفطية 

مستندات ثبوتية ملستحقي 
مكافأة الصفوف 

األمامية



املضف: محتوى امتحانات الثانوية يتوافق مع املادة العلمية للتعليم «عن ُبعد»

عبدالعزيز الفضلي

أكــد وزير التربيــة د.علي املضف أن 
االختبارات الورقية للصف الثاني عشر 
بقسميه العلمي واألدبي تسير بكل يسر 
وسالسة. جاء ذلك في تصريح صحافي 
للوزير املضف خالل جولة تفقدية قام بها 
على عدد من اللجان املخصصة المتحانات 
الفترة الدراســية الثانية للعام الدراسي 
٢٠٢٠ـ  ٢٠٢١ للصف الثاني عشر شملت ٣ 
مدارس هي مدرسة عيسى الهولي الثانوية 
بنني مبنطقة األحمدي التعليمية وثانوية 
العدان بنات التابعة ملنطقة مبارك الكبير 
التعليمية وثانوية العصماء بنت احلارث 
بنات وتتبع منطقة العاصمة التعليمية.

وأوضح الوزير املضــف أن املدارس 
بذلــت جهدا واضحا فــي تنظيم وتهيئة 
اللجــان وتطبيــق جميع االشــتراطات 
الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة 
بحذافيرها مــن تباعد اجتماعي وتوفير 
املعقمات والكمامات على الطلبة والهيئتني 

التعليمية واإلدارية.
وأشــار إلــى أن الطواقــم التعليمية 

واإلدارية فــي املناطق واملــدارس قامت 
بعمل جبار وجهود كبيرة لتسهيل سير 

عملية االختبارات في مختلف اللجان.
ولفت إلى أن محتوى االمتحانات جاء 
متوافقا مــع املادة العلميــة التي تلقاها 
الطلبة في التعليم عن ُبعد، الفتا إلى أنه 
«وجدنا ارتياحا من قبل الطلبة على أسئلة 
االختبــارات»، مؤكدا أن هذه االختبارات 
ستحقق النجاح وســنفخر بأبنائنا عن 
قريب بــإذن اهللا، الســيما أنه من خالل 
اجلولة التفقدية على جلان االختبار وجدنا 
ارتياحا ورضا تاما من قبل الطلبة على 
أسئلة االختبارات. وأشاد باجلهود املبذولة 
والتعاون املجتمعي لعقد اختبارات ورقية 
في بيئة آمنة تهدف حلماية األبناء الطلبة 
وعدم تعريضهم للخطر متمنيا لهم التفوق 
والنجاح فيما تبقى من اختبارات وحتقيق 
أهدافهم وطموحاتهم العلمية والعملية.

جولة في الكنترول

وقــام وكيــل وزارة التربيــة د.علي 
اليعقوب بزيارة تفقدية ملدارس منطقة 
األحمــدي التعليميــة حيــث زار ثانوية 

عبداهللا العبــاس وثانوية أيوب األيوب 
وثانوية جمانة بنت احلسن لالطمئنان 

على سير عملية االختبارات فيها.
كما تفقد د.اليعقوب جلان التصحيح 
فــي كونترولــي العلمــي واألدبــي ملادة 
الرياضيات للقســم العلمي ومادة اللغة 
الفرنسية للقسم األدبي لالطالع على سير 
عملية التصحيح، وشدد خالل جولته على 
ضرورة حرص املصححني على االلتزام 
بالتباعد اجلسدي للحفاظ على سالمتهم.

بدوره، قام الوكيل املســاعد للتعليم 
العام أســامة الســلطان بزيارة ملدارس 
منطقة اجلهــراء التعليمية يرافقه مدير 
عام منطقة اجلهــراء التعليمية باإلنابة 
حمد السعيد، حيث زارا ثانوية آمنة بنت 
األرقم وثانوية خالد بن سعيد ومدرسة 
اجلهراء املتوســطة لالطــالع على جلان 
االختبارات واالطمئنان على استعدادات 
املدارس لإلجــراءات الصحية والوقائية 

الستقبال الطلبة.
مــن جهته، قــام مديــر عــام منطقة 
العاصمة التعليمية جاسم بوحمد بجولة 
تفقديــة في جلني ثانوية اليرموك بنات 

وثانوية يعقوب الغنيم بنني، وأشار خالل 
جولته إلى أن االختبارات تسير بطريقة 
ســهلة ومميزة وســط إجراءات صحية 
احترازية لضمان التباعد االجتماعي مع 
االلتزام بلبس الكمام وتعقيم األيدي طوال 
فترة تواجد الطالب داخل اللجنة،  معربا 
عن شكره جلميع من ساهم في هذه اجلهود 
من مديري املدارس ورؤساء اللجان الذين 

كانوا يعملون خالل الفترة املسائية.
٢٧ حالة حرمان في الرياضيات

قال النائب الثاني لرئيس عام االمتحان 
في الكنترول العلمــي منصور الظفيري 
إن ٢٢٧٨٠ طالبا و طالبة في الثاني عشر 
علمي أدوا اختبار مادة الرياضيات في أول 
اختباراتهم لنهاية العام الدراســي حيث 
شهد نسبة غياب ٧٦١ طالبا منهم ٥١ بعذر 

طبي و٢٧ حالة حرمان.
وأوضح أن االختبار سار بطريقة سلسة 
بتعــاون اجلميع من املعلمني و املتعلمني 
واإلدارات املدرســية، مضيفا أنه مت البدء 
بتصحيح أوراق االختبــار في الكنترول 
العلمــي، معربا عن بالغ شــكره للجهات 

احلكومية املتعاونة مع وزارة التربية وعلى 
رأسها وزارة الدفاع على جهودهم املبذولة 
في عملية نقل صناديق أوراق االختبار.

مــن جانبه، ذكرت املوجه الفني العام 
ملــادة الرياضيات باإلنابــة د.مها العنزي 
أن االختبــار كان جيدا ويقيس مســتوى 
الطالــب ولم يخرج عــن محتوى الكتاب 
وبنك األســئلة، متمنيــة ألبنائها الطلبة 

التوفيق والنجاح في املواد األخرى.
من جهته، قال املوجه الفني العام ملادة 
اللغة الفرنسية أنور الكندري انه مع انطالق 
االختبارات النهائية الورقية للصف الثاني 
عشــر للقســم األدبي قام التوجيه العام 
ببــذل كل ما باســتطاعته لتهيئة الطالب 
ملستوى االختبار حيث حرص توجيه اللغة 
ةعلى تقسيم وتبسيط األسئلة املوضوعة 
ليسهل على الطالب فهمها، باإلضافة إلى 
التركيــز على مفردات الــدروس وكيفية 
التعليق على الصور بجمل بسيطة جدا، 
كذلك مت عمل دروس تقوية عديدة للطلبة 
والطالبــات عن طريق املناطق التعليمية 
واملدارس ومبادرة الطالب بالتسجيل بها 

مجانا بالفترة ما قبل االختبار النهائي.

وبني الكندري انه بدأت عملية التصحيح 
الختبار اللغة الفرنسية مؤكدا أنه ستتم 
مراعاة جميع الطلبة من دون استثناء في 
تصحيــح ورقة االختبار النهائي، متمنيا 

التوفيق والسداد للطلبة.
من جانبه، قال مدير ثانوية حمد عيسى 
الرجيب للبنني د.عبدالعزيز جاسم إنه منذ 
اإلعالن عن إقامة االختبارات الورقية بدأت 
التجهيــزات وفقا لالشــتراطات الصحية 
وذلك لســالمة أبنائنا الطلبة، مشيرا انه 
مع أول يوم لالختبارات سارت األمور كما 

هي دون أي عراقيل.
وأضاف جاسم انه مت توفير املعقمات 
واألجهزة احلرارية لفحــص الطلبة ولم 
تســجل أي حالة تعكر أجواء االمتحانات 
وهللا احلمــد الفتــاً إلى التعــاون من قبل 
الطلبة مع اللجــان العاملة والوعي الذي 
يتحلون فيه. وأوضح أن املدرسة تضم ١٩٧ 
طالبا منهم ١٠٠ طالب من التعليم املسائي 
و٩٧ من طلبة الصباحي، مشــيرا إلى ان 
امتحان اليوم كان ســهال على الطلبة وال 
توجــد فيه أي تعقيدات، متمنيا التوفيق 

والنجاح جلميع الطلبة.

واصل جوالته على مقار اللجان وأشار إلى أن إجراءات االختبارات تسير بيسر وسالسة

جانب من عمليات التصحيحعبدالعزيز جاسمجاسم بوحمد خالل جولته التفقديةوكيل التربية خالل جولته في إحدى اللجان

قياس حرارة للوزير املضف قبل دخوله إحدى اللجان د.علي اليعقوب خالل جولته التفقدية                 (ريليش كومار)وزير التربية د.علي املضف يطمئن من إحدى الطالبات على مستوى االختبار

وجدنا ارتياحًا من الطلبة على مستوى االختبارات وسنفخر بأبنائنا قريبًا بإذن اهللالطواقم التعليمية واإلدارية قامت بعمل جبار لتسهيل عملية االختبارات في مختلف اللجان
بوحمد: االختبارات تسير بطريقة سهلة ومميزة وسط إجراءات صحية احترازية متكاملةاليعقوب: ضرورة حرص املصححني على االلتزام بالتباعد اجلسدي حفاظًا على سالمتهم

ملشاهدة الڤيديو

طالب لـ «األنباء»: لم نواجه أي صعوبة
في اختبار مادة التربية اإلسالمية

مرونة وحيوية عملية التحكيم
التعليم الفعال

«Teacher kit» مع ثورة التعليم النقال

برامج التعليم احلديثة

التعليم ما بني اإللكتروني واحلضوري

التحكيم يعتبر وسيلة بديلة ناجحة عن القضاء، وبتم البدء 
بهذه العملية من خالل اتفاق بني الطرفني املتخاصمني على اللجوء 
إلى التحكيم إن حدث بينهم نزاع أو خالف في العقد، وفيما قد يرد 
من خالف في تفســير أو تنفيذ بند من بنود هذا العقد، وعندئذ 
يلجأون إلى التحكيم بدال من احملاكم. وال تختص محاكم الكويت 
بالنظر إلى أي منازعات يتخللها شــرط التحكيم، ويتم اختيار 
التحكيم حسب النوع املتفق عليه فيما إذا كان حتكيما خاصا أو 
مؤسسيا، حيث اجلهد يكبر على املتحاكمني إذا اختاروا التحكيم 
اخلــاص، حيث يتم من قبلهم حتديد قانــون معني يتم تطبيقه 
مبوافقــة الطرفني، وذلك على خالف لو مت االتفاق على التحكيم 
املؤسسي، حيث تقوم هذه اجلهة بكل اإلجراءات التحكيمية. وفي 
الكويت توجد مراكز التحكيم ومنها على سبيل املثال ال احلصر:

١- مركز التحكيم التابع جلمعية احملامني الكويتية.
٢- مركز التحكيم الرياضي التابع للهيئة العامة للتحكيم الوطني 

الرياضي.
فعملية التحكيم عملية ناجحة في تسوية املنازعات ولكنها ال 
تستغني عن مساعدة القضاء في تفعيل آلياتها كآلية للتسوية 
بصفة مســتقلة عن القضاء ولكنها متتاز بنهائية حكمها، حيث 
إمتام التســوية من التحكيم وال يتحقق مجال الطعن إلصدارها 

احلكم بصفة نهائية من أول احلكم.
٭ دالل أحمد رشيد العنزي
٭ كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون

كثيــرا ما يتحدث املعلمون عن التعليم الفعال! وكيفية جعل التعليم في 
الفصل فعاال، فالبرامج التعليمية مفيدة جدا للمعلم والطالب، فمثال برنامج 
class kick من البرامج املميزة والســهلة التي تســاعد املعلم على حتويل أي 
ورقــة أو جزء مــن ورقة أو صورة إلــى ورقة عمل تفاعليــة مليئة باللعب 
واحلركة عن طريق تصويرها والعمل عليها بإضافة صور وأصوات وحركات 
تســتخدم غالبا في مواد الرياضيات والعلوم. لدى البرنامج فاعلية إلظهار 
إبداع املعلم في أنشطته في الفصل، وأيضا يساعد املعلم على طرح الواجبات 
بصور مختلفة، كما أنه يوفر للمعلم التنوع في الشــرائح والتنســيق لشد 
انتباه الطالب، ويســاعد بشــكل أساسي على تفاعل الطالب في بعض أنواع 
األنشطة املوجهة في الصف، بحيث يعمل الطالب شيئا إلى جانب اجللوس 

واالستماع إلى املعلم.
٭ الطالبات: سلمى العازمي ـ سارة الكعمي 
٭ كلية التربية ـ مشروع تخرج في العلوم ـ م/ث.

ستصبح ســجالت املعلم الورقية شيئا من املاضي، وسيقل 
الوقــت واجلهد الضائــع في متابعة الطــالب وتدوين حاالتهم، 
فلن يستغرق املعلم بعد اليوم وقتا طويال في حتضير الطالب 
وإحصاء غيابهم أو تدوين بعض املالحظات والسلوك، لن يتطلب 
األمر أكثر من ثانية لتســجيل حضور طالب ما وثانية ونصف 
لتسجيل تاريخ ووقت غيابه وحساب عدد األيام التي غاب بها، 
لــن يضطر املعلم لهــدر وطباعة الكثير مــن األوراق وال حلمل 
املزيد من السجالت، ســيجد أشياء أخرى ليشغل به وقته بدال 

من البحث في األدراج والسجالت عن درجة أو سلوك طالب.
البرنامج يســاعد املعلم على أداء املهام املوكلة إليه من قبل 
وزارة التربية والتعليم واملتعلقة بتســجيل احلضور والغياب 
فــي احلصة وكل عناصــر التقييم األخرى (املشــاركة، التفاعل 
الصفي، املالحظة)، من خدمات البرنامج (متابعة الغياب، متابعة 
الســلوك، جدول احلصــص، دفتر الدرجــات، تقرير احصائية، 

التواصل مع الطلبة).
٭ الطالبات: أمل ماجد املطيري ـ أنوار مبارك العازمي ـ دالل فايز العازمي
٭ كلية التربية - مشروع تخرج في العلوم ـ م/ث
٭ إشراف: د.عبداهللا الهاشم

ميكــن القول ان برنامج power point يعتبر من أشــهر البرامج املتوافرة 
لدى شركة Microsoft، وهو من ضمن مجموعة حزمة أوفيس الشهيرة والتي 
تكون متخصصة في عمل العروض التقدميية بشــكل احترافي. والهدف من 
هذا البرنامج هو عرض املوضوعات أو شرح وتوضيح املشاريع على هيئة 
شرائح بحيث تقوم كل شريحة بعرض جزئية من املشروع، كما أنها تعتبر 
من أحدث الطرق للتعلم والتي تقوم بعرض املعلومات على شــكل شــرائح 
مت اإلعــداد لها وتصميمها خصيصا، وظهر هــذا البرنامج ألول مرة في عام 
١٩٩٠ وتتابع تطوره وإصدار نســخ حديثة منــه حتى لعام ٢٠١٩، أيضا من 
مميــزات برنامــج power point أنه ميكن إضافة الكثير من الشــرائح وميكن 
وضــع روابط خاصة بڤيديوهات أو وضع ڤيديوهات، وهو ما يســهل على 

املقدم عمل شروحات وعروض تقدميية ناجحة بشكل سهل.
٭ الطالبات: لولوة شهاب أحمد ـ مناير عايد احملارب ـ روان فارس عيد
٭ مشروع تخرج ـ جامعة الكويت - كلية تربية
٭ إشراف: د.عبداهللا الهاشم

 Nearpod ؟ وهل استخدمته من قبل؟ برنامجNearpod هل تعرف برنامج
عبارة عن أداة تعاون وتواصل بني املدرســني والطلبة، باســتخدام األجهزة 
اإللكترونية، ويعتبر وسيلة تدريسية تخدم مادة العلوم في مختلف املراحل 
التعليمية. ويسمح هذا البرنامج للمدرسني بإنشاء عروض تفاعلية وتقدمي 
احملتوى للطلبة لتسهيل العملية التعليمية لهم، وتوصيل الفكرة واملعلومة 
إليهم كما يجب ومثل ما تقدم في املختبر، إضافة إلى إمكانية تتبع إجنازات 
الطالب في الوقت الفعلي، وكذلك بإمكان املعلمني حتميل الدروس، واألسئلة، 
واستطالعات الرأي، وتنظيم مسابقات وعرضها مباشرة على أجهزة الطالب 
والسبورة التفاعلية من خالل البرنامج، وأيضا إدارة الفصل الدراسي وتتبع 

.Nearpod عدد الطالب من خالل لوحة حتكم
٭ الطالبة: هاجر عبداللطيف املنشد
٭ كلية التربية جامعة الكويت ـ مشروع تخرج في تدريس العلوم ـ م/ث

عبدالعزيز الفضلي

أبدى عدد من الطالب ارتياحهم الختبار 
مادة التربية اإلســالمية، مشيرين إلى أنه 
جاء من املنهج الذي مت تدريســه، وبالتالي 

لم يواجهوا أي صعوبة في اإلجابة عنه.
وأكد الطالب سالم الفالح أن أسئلة اختبار 
التربية اإلسالمية جاءت في املتناول، مشيرا 
إلى أنها جميعا من املنهج الذي مت تدريسه، 
مضيفــا أن اإلدارة املدرســة وفرت األجواء 
املناسبة وفقا لالشتراطات الصحية، متمنيا 
أن تكون االختبارات املقبلة بنفس مستوى 

اختبار اإلسالمية.

أشادوا مبا وفرته اإلدارات املدرسية من إجراءات لتهيئة اجلو املناسب والصحي

(ريليش كومار) بيئة آمنة لالختبارات 

إجراءات وقائية قبل دخول اللجنة

وأيده في ذلك الطالب عيسى بوشهري 
بتأكيده على أن االختبار كان عاديا وبنفس 
مــا توقعنا وهللا احلمد، ولم تكن أســئلته 
غريبة عما تعودنا، الفتا إلى أن التنظيم كان 
أكثر من رائع بوجود االشتراطات الصحية 

والتباعد ما بني احلضور.
من جانبه، أكــد الطالب ناصر حامد أن 
االمتحان كان مريحا ولم نواجه أي مشكلة في 
اإلجابة عن األسئلة وكان قريبا للقلب، مثمنا 
في الوقت نفسه دور اإلدارة املدرسية التي 
هيأت لنا املناخ املناسب لكي نؤدي اختبارنا 
بكل أريحية، متمنيا التوفيق والنجاح جلميع 

زمالئه الطلبة في االختبارات القادمة.

الطالب عيسى بوشهري الطالب سالم الفالح

مشاركة طالبية
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الكويت والهند بحثتا تعزيز املنظومة الصحية واألمن الغذائي 
وتنمية قطاعات التعليم وتكنولوجيا املعلومات والطاقة

اســتقبل ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالــد وبحضور وزيــر اخلارجية وزير 
الدولة لشــؤون مجلــس الوزراء الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد في قصر السيف امس وزير الشؤون 
اخلارجية بجمهورية الهند الصديقة د.سوبراهمانيام 
جاي شانكار والوفد املرافق له، حيث سلم سموه 
رســالة خطية من رئيــس وزراء جمهورية الهند 
ناريندرا مودي إلى صاحب الســمو األمير الشيخ 

نواف األحمد.
حضــر املقابلــة رئيس ديــوان رئيس مجلس 
الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ونائب مســاعد 
وزير اخلارجية لشــؤون آســيا عبدالرازق حمود 
اخلليفة وســفيرنا لــدى جمهورية الهند جاســم 

ابراهيم الناجم.
مــن جانب آخر، أشــاد وزيــر اخلارجية وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد مبا تشهده العالقات التاريخية العميقة بني 
الكويت وجمهورية الهند من ازدهار وتقدم مستمر 

على جميع األصعدة.
جاء ذلك خالل جلســة املباحثات الرسمية بني 
الكويت وجمهورية الهند الصديقة التي عقدت في 
البالد امس بديوان عام وزارة اخلارجية وترأسها عن 

اجلانب الكويتي الشيخ د.أحمد ناصر احملمد بحضور 
وزير التجارة والصناعة د.عبداهللا الســلمان، في 
حني ترأس اجلانب الهندي وزير الشؤون اخلارجية 
د.ســوبرامنيام جاي شــانكار الذي يقوم بزيارة 

رسمية والوفد املرافق له إلى الكويت.
وقال الشيخ أحمد الناصر ان هذا العام يصادف 
مرور ٦٠ عاما على إقامة العالقات الديبلوماسية بني 
البلدين، معربا عن اعتزازه مبسيرة العالقات ومبا 
توصلت إليه الشــراكة اإلستراتيجية بني البلدين 
الصديقني في جميع املجاالت وعلى مختلف األصعدة.

من جهته، عبر وزير الشؤون اخلارجية في الهند 
عن عظيم الشكر والتقدير لوقوف الكويت بجانب 
الهند وشــعبها في مواجهة الظروف االستثنائية 
التي شهدتها مؤخرا جراء تفشي السالالت اجلديدة 

من وباء كورونا.
وثمن الوزير الهندي عاليا مســاندة وتضامن 
الكويت قيادة وحكومة وشــعبا عبر تزويد الهند 
باألوكســجني واملواد اإلغاثية الطارئة، مضيفا أن 
هذا املوقف الداعم يعكس عمق الصداقة والعالقات 

التاريخية الوثيقة بني البلدين وقيادتيهما.
وتنــاول اجلانبان خالل اجللســة أطر تعزيز 
الشراكة اإلستراتيجية بني الكويت وجمهورية الهند 

واستعرضا جميع أوجه التعاون الوثيق واملتميز 
في مختلف مجاالتها احليوية واملهمة.

كما استعرض اجلانبان األمور املتعلقة بتطوير 
املنظومة الصحية وتعزيز األمن الغذائي وتنمية 
قطاعات التعليم وتكنولوجيا املعلومات ومجاالت 
الطاقة املتنوعة والقطاعات االقتصادية والتجارية 
واالستثمارية وسبل تطوير آفاقها املستقبلية دعما 
للمصالح املشتركة بني البلدين وشعبيهما الصديقني.
ومتت مناقشــة آليات تعزيز التعاون املشترك 
في سياق مواجهة تداعيات جائحة كورونا املستجد 
(كوڤيدـ  ١٩) كما متت مناقشة املستجدات األخيرة 
على الساحتني اإلقليمية والدولية والتطورات التي 

تشهدها املنطقة.
وعقب جلسة املباحثات الرسمية مت التوقيع على 
مذكرة تفاهم بني حكومة الكويت وحكومة جمهورية 
الهند الصديقة بشأن التعاون في مجال استخدام 
العمالــة املنزليــة ليبلغ إجمالي عــدد االتفاقيات 
املوقعــة بني البلدين ٣٤ اتفاقية ومذكرة تفاهم ما 
يعكس مــدى عزم البلدين الصديقني على تطوير 
العالقات الثنائيــة وتوطيدها في جميع املجاالت 
وعلى مختلف األصعدة مبا يخدم مصالح البلدين 

وشعبيهما الصديقني.

رئيس الوزراء تسّلم رسالة لألمير من رئيس وزراء الهند

الشيخ د.أحمد الناصر خالل لقائه وزير اخلارجية الهنديسمو الشيخ صباح اخلالد يتسلم الرسالة من وزير اخلارجية الهندي د.سوبراهمانيام جاي شانكار

األمير هنأ رئيس البرتغال بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مارسيلو 
ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 
دوام التقــدم واالزدهار. وبعث ســمو ولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس 
جمهورية البرتغال الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية. 
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

عزام الصباح: مشروع اليوروفايتر يعكس 
الشراكة اإلستراتيجية بني الكويت وإيطاليا

قال سفيرنا لدى اجلمهورية االيطالية 
الشيخ عزام الصباح إن مشروع اليوروفايتر 
(JIPO) يعكس الشــراكة االســتراتيجية 
والتنمويــة بني الكويــت وإيطاليا، حيث 
انه باإلضافة الى تصنيع الطائرات يتضمن 
تدريب وتأهيل الكادر البشري الكويتي ونقل 
التقنية العالية. جاء ذلك خالل زيارة السفير 
الشــيخ عــزام الصباح للمكتب املشــترك 
ملشروع اليوروفايتر بالعاصمة االيطالية 
روما ولقائــه العميد زياد القضيبي نائب 
رئيس املكتب املشترك. وأثنى السفير على 
دور املكتــب الفني املشــترك على املتابعة 

واالشراف لهذا املشروع احليوي.

اســتقبل وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد فــي ديوان عام وزارة 
اخلارجية ســفير دولة قطر 
الشقيقة بندر بن محمد العطية 
مبناســبة انتهاء فترة عمله 

سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشــاد وزيــر اخلارجية 
خالل اللقاء بجهود الســفير 
التــي  العطيــة وإســهاماته 
قدمها في إطار تعزيز أواصر 
العالقات األخوية املتينة التي 
تربــط البلديــن والشــعبني 

الشقيقني.
كما استقبل وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد فــي ديوان عام وزارة 
اخلارجية ســفير جمهورية 
بوتسوانا الصديقة مانيبيدزا 

قدمها في إطار تعزيز أواصر 
العالقات الوثيقة التي تربط 

البلدين الصديقني.
واستقبل وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 

باتريك ليسيتيدي مبناسبة 
انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده 

لدى الكويت.
وأشــاد وزيــر اخلارجية 
خالل اللقاء بجهود الســفير 
ليســيتيدي وإسهاماته التي 

احملمد فــي ديوان عام وزارة 
اخلارجية سفير اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة 
محمدون داداه مبناسبة انتهاء 
فترة عمله سفيرا لبالده لدى 

الكويت.

وأشــاد وزيــر اخلارجية 
خالل اللقاء بجهود الســفير 
داداه وإسهاماته التي قدمها في 
إطار تعزيز أواصر العالقات 
املتينــة التي تربــط البلدين 

الشقيقني.

السفير الشيخ عزام الصباح مستقبال العميد زياد القضيبي

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقباله السفير املوريتاني محمدون داداه

وزير اخلارجية استقبل ٣ سفراء مبناسبة انتهاء فترة عملهم

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقباله السفير القطري بندر بن محمد العطية

«ممتازة» موظفي ذوي اإلعاقة األسبوع املقبل
بشرى شعبان

علمــت «األنباء» من مصادر مطلعة ان 
الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة اعتمدت 
كشــوف مســتحقي االعمال املمتــازة من 

موظفيها. وتوقعت املصادر ان تكون املكافآت 
في حسابات املستحقني االسبوع املقبل.

وأوضحت انه مت اعتماد املستحقني وفقا 
للضوابط والشــروط احملــددة من ديوان 

اخلدمة املدنية.

وزير خارجية الهند: نقّدر وقوف الكويت بجانب الهند في مواجهة ظروف تفشي السالالت اجلديدة من «كورونا»

مذكرة تفاهم بني الكويت والهند بشأن التعاون في مجال استخدام العمالة املنزلية ليرتفع عدد االتفاقيات إلى ٣٤

السفير الروسي: املجتمع الدولي يقّدر 
جهود الكويت في تسوية األزمات اإلقليمية

أسامة دياب

أكد السفير الروسي لدى 
البــالد نيكوالي مــاكاروف 
عمــق العالقــات الروســية 
- الكويتيــة التــي وصفها 
بالودية واملتطــورة، حيث 
ان لها تاريخا عميق اجلذور 
ومازالت تشهد ثباتا ملحوظا، 
الفتا الــى تطــور العالقات 
التجارية بني البلدين خالل 

العام املاضي بنسبة ٣٠٪.
وأضــاف فــي تصريــح 

صحافي مبناسبة العيد الوطني لبالده «تقوم 
صداقتنا على أساس االحترام املتبادل واملصالح 
املشتركة والنهج املشترك في العالقات الدولية، 
وتتمسك روســيا والكويت بسيادة القانون 
الدولي ومبادئ عدم املواجهة والســعي إلى 
التسويات السلمية للنزاعات». وأشار الى أن 
جهود الكويت اإلنسانية واخليرية امللحوظة 
وإســهاماتها في تســوية األزمات اإلقليمية 
حتظــى بتقدير كبير من قبــل األمم املتحدة 
واملجتمع الدولي. وزاد بالقول: «بالنظر إلى 
الظروف االستثنائية التي مير بها العالم بأسره 
لوباء الڤيروس التاجي، مشــيدا باإلجراءات 
املتخذة مــن الكويت ملواجهــة أزمة كورونا 
ومنع انتشــار الڤيروس في البالد وتخفيف 

الســلبية علــى  العواقــب 
حياة الناس».وتابع: «نحن 
نلتزم بشكل صارم بجميع 
اللوائح الصحية ذات الصلة، 
معتبرين أنها مساهمتنا في 
اجلهود املشــتركة لتحقيق 
هدف مشترك والتغلب على 
الوباء. عالوة على ذلك، متكن 
معظم موظفي السفارة من 
التطعيــم بفضــل حكومــة 

الكويت.
ولفت الــى ان قبل أزمة 
ڤيروس كورونا، شهدنا زيارة 
العديد من الكويتيني لبلدنا كسياح ورجال 
أعمال، مضيفا: «اآلن ترفع روســيا تدريجيا 
قيود السفر واستأنفت تنظيم األحداث العاملية 
غير املتصلة باإلنترنت مثل منتدى ســانت 
بطرســبرغ االقتصــادي الدولي الــذي عقد 
قبل أسبوع». وتابع بالقول: «هذه العاصمة 
الثقافية والتاريخية الشــمالية لروسيا هي 
 ٢٠٢٠-EURO أيضا مدينــة مضيفة لبطولة
لكرة القدم - ومع االلتزام الصارم باللوائح 
الصحية ميكن لألشخاص من أي بلد القدوم 
واالستمتاع باأللعاب، آمال أن يتمكن املزيد من 
املواطنني الكويتيني قريبا من زيارة بلدنا مرة 
أخرى ملشاهدة مواقعها التاريخية والطبيعية 

الرائعة».

أكد أن البلدين يتمسكان بسيادة القانون الدولي ومبادئ عدم املواجهة

السفير نيكوالي ماكاروف

مجموعة املرأة الدولية نّظمت
«الشعور بالسعادة والطمأنينية»

أسامة دياب

اختتمت مجموعة املرأة الدولية بالكويت 
من خــالل املنصــة االفتراضية ومبشــاركة 
عضوات مجلس اإلدارة وعضوات املجموعة 
وعقيالت الســفراء املعتمدين لدى الكويت، 
موســمها الثقافي واالجتماعي للعام ٢٠٢١- 
٢٠٢٢ بفعالية حتت شعار «الشعور بالسعادة 
والســكينة والطمأنينة». فــي البداية، ألقت 
أمبريــن مصطفــى، رئيســة املجموعة حرم 
الســفير الباكســتاني لــدى الكويــت كلمة 
توديعيــة مبناســبة انتهاء فترة رئاســتها 
لهذا العام وتسليم املهام والريادة خلليفتها 
كريستيانا توركيتي بالدوتشي حرم السفير 
اإليطالي لدى الكويت للعام املقبل. وتوجهت 
مصطفى بالشكر واالمتنان للشيخة هنوف 
البدر الرئيســة الفخريــة للمجموعة وحرم 
وزير اخلارجية بحضورها وتواجدها خالل 
احلفل الوداعي الذي أقيم لها، كما أثنت على 
جهود ودعم وإسهام الشيخة هنوف إلجناح 
فعاليات هذا املوسم وأثناء املرحلة الصعبة 
جلائحة كوفيد- ١٩.  كما أشار مصطفى إلى ان 
املجموعة كانت الوحيدة التي استمرت في عقد 

وتنظيم برامج شهرية متميزة وذات جوهر 
للعضوات على مدار العام، وكان هذا بجهود 
املجلس واســتمرار عطائهم وبذل جهودهم 
لتحقيــق الهدف من هذه الفعاليات. وذكرت 
بأنه قد أقيم حفل تكرمي مسبق لتقدمي شهادات 
تقديرية ودروع للسادة الرعاة الذين واكبوا 
ودعموا جلنة املرأة الدولية خالل هذا املوسم. 
وأدارت ليلى بولس منسقة العالقات العامة 
ملجموعة املرأة الدولية ما تبقى من البرامج ومت 
تقدمي محاضرة من خالل بث افتراضي مباشر 
من هولندا لعضوة مجلس اإلدارة الســابقة 
واملدربة واحملللة للتدريب على منط احلياة 
كساندرا سبايكر. ومن خالل محاضرتها في 
البــث االفتراضي ذكرت ســبايكر أنها عادت 
لهولندا بعد سنوات عديدة عاشتها في الكويت، 
وقالت ان هذه الفترة التي أقامت فيها هناك 
تعلمت الكثير عن منط احلياة فيها وعلى هذا 
ارتأيت أن تقدم مواضيع تهم اجلميع والتي 
قد تساعدهم في حياتهم اليومية ومن ضمنها 
نظام التغذية، النشاط الرياضي، والتعامل 
مع الضغوط النفســية، الطاقة، والشــعور 
بالســعادة وتسليط الضوء على التغييرات 
البسيطة اليومية من أجل حياة أكثر صحة.

عضوات جلنة املرأة الدولية

رئيس الوزراء استقبل ٤ سفراء مبناسبة تسلّمهم مهام عملهم

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله السفيرة البريطانية بليندا لويسسمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير اإلمارات مطر النيادي

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال السفيرة الفرنسية آن كلير ليجيندر سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير الڤاتيكان يوجني مارتن نوجينت

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد في قصر السيف امس كال على حدة 
سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة لدى 
الكويت مطر حامد النيادي وسفيرة جمهورية 

فرنســا الصديقــة لدى دولة الكويــت آن كلير 
ليجيندر وسفير الكرسي الرسولي (الڤاتيكان) 
لدى الكويت يوجني مارتن نوجينت وســفيرة 
اململكــة املتحــدة لبريطانيا العظمى وشــمال 

ايرلنــدا الصديقة لدى الكويــت بليندا لويس 
وذلك مبناسبة تسلمهم مهام عملهم.

حضر املقابالت رئيس ديوان رئيس مجلس 
الوزراء عبدالعزيز الدخيل.
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عند قراءة العنوان قد تظن عزيزي القارئ أن احملتوى يتضمن 
عدة أوجه، ولكن قبل التحدث عن املســيرة الدميوقراطية لبلد 
اخلير بقيادتها احلكيمة ومواقفها الراسخة، لزاما علينا التحدث 
عن فضل اهللا تعالى علينا والنعم التي ال حتصى، ومنها ارتفاع 
نسبة الشــفاء من جائحة كورونا وارتفاع عدد املطّعمني وإلغاء 
احلجر الصحي املؤسسي عن املسافرين وغيرها من النعم العظيمة 
التي مّن اهللا علينا بها وأدامها علينا، وجعلنا ممن قال فيهم (وأما 
بنعمة ربك فحدث)، وال يجعلنا ممن قال فيهم (يعرفون نعمت اهللا 
ثم ينكرونها)، ومن ثم فإن هذا املقال يقتصر على نبذة عن عمل 
من أعمال مجلس األمة وإثراء تلك املادة للممارسة البرملانية لكافة 
املختصني في العمل البرملاني ومؤسســات املجتمع املدني على 
تطورات مسيرة احلياة البرملانية وأهميتها «السوابق والتقاليد 
البرملانية» والتي تعتبر املصدر الثالث بعد الدســتور والالئحة 
الداخلية ملجلس األمة في احلياة التشــريعية، وقد جرى العمل 
في مجلس األمة الكويتي منذ الفصل التشريعي األول على اتباع 
أحكام الدستور والالئحة الداخلية ملجلس األمة وهذا وضع طبيعي، 
اال أن هناك وقائع حتدث باملجلس منشئة لسابقة لم يرد بشأنها 
نص في الدستور أو الالئحة، وكذلك وقائع عملية يحكمها نص 
بالدستور أو الالئحة الداخلية وهي املقررة لهذه الوقائع، أو مفسرة 
لها ومؤكدة على تطبيقها الصحيح، أو مخالفة لنص في الالئحة 

الداخلية وجرى العرف على العمل بها رغم ذلك.
وعليه، فإن املتتبع ألعمــال مجلس األمة والباحثني في هذا 
املجال سوف يجدون في هذا املقال املختصر الكثير من املعلومات، 
حيث نلقي الضوء على ماهية حقيقة (السوابق والتقاليد البرملانية)، 
ومتى تعتبر الواقعة سابقة أو تقليدا ومتى ال تعتبر كذلك؟ ومدى 
إلزاميتها لألخذ بها من عدمه، ولعلنا بذلك نقدم مادة عملية وعلمية 
خصبة لكل باحث أو قارئ في الشــأن السياسي والتشريعي، 
حيث سيتم شرح املســابقة البرملانية ومن ثم التطبيق العملي 
لها، وقبل هذا يجب معرفة ماهية الدستور والذي يعد قمة الهرم 
التشريعي، فهو مجموعة من القواعد العامة التي حتدد العالقة بني 
احلاكم واحملكوم، وحقوق كل منهما جتاه اآلخر، وتنظيم العالقة 
بني سلطات الدولة الثالث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، أما 
القانون فهو يعد مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أمرا 
معينا يتسم بالعمومية والتجريد، كما أن الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة هي مجموعة من القواعد التي تبني تشــكيل مجلس األمة 
وحتدد اختصاصاته وتبني حقوق وواجبات األعضاء ابتداء من 
توجيه السؤال البرملاني، واالقتراحات بقوانني، واالقتراحات برغبة 
وغيرها.. بعد أن مت إلقاء الضوء على جزء من الهرم التشريعي، 
يتسنى لنا شــرح آلية العمل للسابقة البرملانية والتي ال تخرج 

عن أربعة أنواع:
أوال: السابقة املفسرة: فهي تفترض وجود نص مكتوب يكتنفه 
الغموض ويتم تفســيره بطريقة مغايرة لرؤية املشّرع، ومثال 
ذلك: الفقرة األخيرة من املادة (١١٦) من الدستور والتي تنص على 
«وجوب أن متثل الوزارة برئيسها أو ببعض وزرائها»، ولكن ما 
يتم العمل به هو االكتفاء بحضور وزير واحد حلضور اجللسة 

ليكون االنعقاد صحيحا.
ثانيا: السابقة املكملة: فهي تفترض وجود نص مكتوب ولكن لم 
تنظم بصورة كاملة فيكون دور السابقة هنا مكملة لهذه األحكام 
فهي تسد نقصا في نص قائم، ومثال ذلك: نص املادة (١٠٥) من 
الدستور والتي تنص: «يختار مجلس األمة جلنة من بني أعضائه 
إلعداد مشــروع اجلواب على اخلطاب األميري»، لم حتدد املادة 

عدد األعضاء، فتم حتديد عدد أعضاء اللجنة بخمسة أعضاء.
ثالثا: السابقة املنشئة: فهي يفترض أن املشّرع سكت متاما 
في نقطة معينة فتأتي الســابقة لتضع قاعدة تسد هذا النقص، 
ومثال ذلك: سكوت املشرع عن انعقاد جلسات مجلس األمة حال 
استقالة احلكومة، وبالرغم من ذلك جرى العمل على وقف جلسات 

مجلس األمة طوال فترات االستقالة.
رابعا: السابقة السلبية أو املسقطة: فهي يفترض أنه قد تواتر 
العمل على عدم اســتعمال نص مكتوب يحدد إجراء معينا مما 
يعد إســقاطا، ومثال ذلك: املادة (٩٥) من الالئحة الداخلية والتي 
تطلبت إعداد موجز للمضبطة بعد كل جلسة لنشرها في وسائل 
اإلعالم وهذا النص ال يطبــق حاليا وذلك ألن املضبطة بكاملها 
تعطى لوسائل اإلعالم لنشرها. وبناء على ما سبق، نبدأ بكيفية 
استخراج السابقة وهي «األعمال التي يقوم بها مجلس األمة ملعاجلة 
مواقف لم ترد في الدستور أو الالئحة كما مت تبيانها سابقا في 
املقدمة». أما التقليد البرملاني، وهو «ما جرى وتواتر عليه العمل 
داخل مجلس األمة من كلمات الترحيب بالوفود الزائرة، وعبارات 
التعازي في حالة الوفاة»، ومن خالل مضابط جلســات مجلس 
األمة تتم الدراسة والتحليل واالستنباط وذلك باتباع اخلطوات 
ابتداء بالقراءة املتأنية لتلك املضابط وحتليلها مبا متت مناقشته 
في اجللسة ألعضاء مجلس األمة حول موضوع معني، ومن ثم 
خالل املناقشــة التي قد يثير عضــو نقطة نظام معترضا على 
واقعة يرى أنها مخالفة لنص في الدســتور أو الالئحة الداخلية 
ملجلس األمة، ومن خاللها فإن اســتخدام (نقاط النظام) يعد هو 
الضوء للباحث حول وجود ســابقة أو واقعة ميكن أن يأخذ بها 
املجلس ويوافق عليها فتصبح سابقة قد تصل في بعض األحيان 
إلى حد اإللزام، ومن خالل البحث في مدى مطابقة الواقعة لنص 
دستوري أو نص بالالئحة الداخلية ملجلس األمة أو مخالفتها له 
يتم استنباط السابقة، وعليه يتم وضع الرموز استنادا للواقعة 
بتحديد «الفصل التشــريعي لها» ويرمز له (ف)، دور االنعقاد 
ويرمز له (د)، رقم املضبطة ويرمز له (م)، رقم الصفحة اخلاصة 
باملضبطة ويرمز له (ص)، تاريخ اجللسة ويرمز له (ت/ج) حتى 
يتم حتديدها باملضبطة ويسهل الرجوع إليها». وكذلك يتم حتديد 
املادة من الدستور أو الالئحة الداخلية وذلك لبيان الواقعة محل 
الســابقة، بحيث يتم حترير موجز للواقعة محل السابقة دون 
ذكر أســماء األعضاء مع ضرورة حترير القاعدة القانونية التي 
متثل الســابقة البرملانية، ويتم تفريغ الواقعة كســابقة برملانية 
على النحو التالي: (املبدأ) وهو السابقة التي مت استنباطها وإعادة 
صياغتها، (الوقائع) موجز للوقائع أو املناقشــة دون ذكر أسماء 
لألعضاء، (املرجع) هو استخدام الرموز املشار إليها سابقا (ف، 
د، م، ص، ت/ج).. وعليه يكون قد ذكرنا خطوات حتديد السابقة 
البرملانية التي يتعني على كل باحث أو مهتم بالشؤون السياسية 
والتشريعية فهم اســتنباط تلك املبادئ ومعرفة (املواد األولية) 
لها خلدمة النص القانوني وترسيخها التي يسير عليها مجلس 
األمة واالســتفادة منها، عند تعديل (الالئحــة الداخلية ملجلس 
األمة)، عن طريق إضافتها في صورة نصوص قانونية.. مسيرة 
الدميوقراطية العتيدة للسوابق والتقاليد البرملانية لوطن اخلير 

بقيادتها احلكيمة ومواقفها الراسخة.

الدميوقراطية
مسيرة وطن اخلير

بقلم أ.جاسم محمد اخلطاف
مدير إدارة بحوث السياسة التشريعية

مبكتب وزير الدولة لشؤون مجلس األمة/ مجلس الوزراء

جهود مشهودة للحشاش 
والسليم في «إقامة  العاصمة»

يبذل رئيس قسم شؤون اإلقامة في العاصمة ثامر 
احلشــاش وفريق العمل بالقسم جهودا مشهودة في 
تسهيل أمور املراجعني وحتقيق انسيابية العمل، كما 
يشــهد اجلميع للموظفة هند السليم بحسن التعامل 
مع املراجعني واستقبالهم بكل بشاشة ورقي وتقدميها 

النصائح لهم وإجناز معامالتهم بأسرع ما ميكن.
وفقكم اهللا وعساكم عالقوة.

«زكاة األندلس»:  بناء ١٣ مسجدًا 
في العديد من الدول اخلارجية

«الدعوة اإللكترونية» تستعد 
إلطالق منصة «سبيلي» 

لتعليم املهتدين اجلدد

قــال مديــر زكاة األندلس 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية زيد الهاملي انه كان 
هناك تفاعل كبير من أهل اخلير 
مع املشاريع املتنوعة التي مت 
طرحهــا خالل شــهر رمضان 
املبارك منها بناء ١٣ مســجدا 
في العديد من الدول املستفيدة 

خارج الكويت.
وتابع الهاملي ان تكلفة بناء 
املسجد تتفاوت حسب الدولة 
التي سيتم تنفيذ املشروع بها 
وكذلك مساحة املسجد، حيث 

تبدأ قيمة بناء املسجد في جمهورية النيجر الصديقة من ٢٨٢٥ 
د.ك مع عمل كافة التجهيزات اخلاصة باملسجد من أماكن الوضوء 
واملئذنة والفــرش ومكبرات الصوت ونرفق باملســجد مكتبة 
إسالمية ونقيم به حلقات لتحفيظ القرآن الكرمي، كما يستطيع 

املتبرع بناء املسجد باملساحة واملواصفات التي يرغب بها.
وفيما يتعلق الدول التي ينفذ فيها املشــروع قال الهاملي: 
يتم بناء املساجد في كل من النيجر وبنغالديش، والهند، وذلك 
بالتنسيق مع وزارتي الشؤون واخلارجية، مشيرا إلى أنه يتم 
إطالع املتبرع بشكل مستمر على مراحل بناء املسجد كما نوجه 

دعوة للمتبرع املشاركة في افتتاح املسجد الذي تبرع به.
وتابع الهاملي: كما مت خالل شــهر رمضــان املبارك توزيع 
السالل الغذائية الرمضانية داخل وخارج الكويت والتي تضم 
أهم االحتياجات الغذائية الضرورية، وكذلك زكاة الفطر وكفاالت 
األيتام، وتنفيذ مشــروع القلوب الرحيمة والذي يهتم بتقدمي 
الدعم واملساندة لألسر املتعففة داخل الكويت من األيتام واألرامل 

والعجزة وكبار السن وغيرها من احلاالت املستفيدة.

قال مدير جلنة اإللكترونية 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية عبداهللا الدوسري: إن 
اللجنة تضع اللمسات األخيرة 
إلطالق منصة «سبيلي» لتعليم 
املهتدين اجلــدد، حيث تعمل 
الدعوة اإللكترونية حاليا على 
إنتاج عدد ٢٠ ساعة مصورة 
مقسمة إلى ١٣ منهجا تعليميا 
للمهتديــن اجلدد واملســلمني 
العربيــة  بغيــر  الناطقــني 
إضافة إلى ١٣٧ درسا تعليميا 
متخصصا. وبني الدوسري أن 

هذا احملتوى املرئي جاء وفق الدراسة التي أعدتها اللجنة، مع 
النهل من خبرات جلنة التعريف باإلســالم في تعليم املهتدين 
اجلدد والتي تعد مناهج معتمدة لدى أغلب املؤسسات واللجان 
العاملة بتعليم املهتدين اجلدد في دول مجلس التعاون اخلليجي 
والعالم اإلسالمي. وأوضح أن اللجنة راعت في تقدمي هذا احملتوى 
أن تكون طريقة العرض تناســب جميع الشرائح فكانت املادة 
سهلة ومبسطة مع سرعة األداء والتي تبعد املتعلم عن امللل، 
وكذلك يحتوي كل لقاء تعليمي أو محاضرة على محاور وتطبيق 
عملي ملا مت دراسته أثناء التعليم، وذلك لقياس مدى حتصيل 

املتعلم وحجم استفادته من املادة املعروضة خالل الدرس.
وأشــار إلى أن هذا احملتوى الذي بــدأت اللجنة في إنتاجه 
هــو خاص حاليا باللغــة اإلجنليزية وأن اللجنة تعكف حاليا 
على إنتاج محتوى مماثل بعشرة لغات عالية هي لغات منصة 
ســبيلي لتعليم املهتدين اجلدد، لتكون املنصة موردا شرعيا 
متنوعا للمهتدين اجلدد واملسلمني الناطقني بغير اللغة العربية 

حول العالم.

زيد الهاملي

عبداهللا الدوسري

«املواصالت»: نحو ٣ ماليني دينار أعمال ممتازة 
لـ ٤٠١٧ موظفًا ُتصرف نهاية يوليو املقبل

عادل الشنان

أعلنت الوكيلة املساعدة 
للقطاع اإلداري واملالي بوزارة 
املواصالت بثينة السبيعي 
عــن اعتماد مكافــأة األعمال 
املمتــازة لعــام ٢٠٢٠ لعدد 
٤٠١٧ موظفــا مببلغ وقدره 
(٣٫١٦٤٫٥٠٠) متهيدا إليداعها 
في حساباتهم وصرفها نهاية 
الشــهر املقبــل بعــد أن مت 
االنتهاء مــن حصر وتقييم 
جميع املوظفني ما بني وكالء 
مساعدين ومديرين ومراقبني 
ورؤساء أقسام وموظفني في 
مختلــف قطاعــات الوزارة، 
وذلك ملنح املستحقني منهم 
هذه املكافآت، وفقا للشروط 

واملسمى الوظيفي وشروط 
ديوان اخلدمة املدنية، حيث 
يجــب أن يكــون املوظــف 
حاصــال على تقديــر امتياز 
عن العام السابق. وأوضحت 
السبيعي أن املكافآت ستمنح 
ملوظفي الوزارة، وفقا للدرجة 
واملســمى الوظيفــي بواقع 
٢٥٠٠ دينار لوكيل الوزارة، 
و٢٠٠٠ دينار للوكيل املساعد، 
و١٥٠٠ دينــار ملديــر اإلدارة 
ومدير املكتب، و١٢٥٠ دينارا 
للمراقب، و١٠٠٠ دينار لرئيس 
القسم ورئيس مكتب، و٨٥٠ 
دينارا لرئيس شعبة، و٨٠٠ 
دينــار للموظفني الكويتيني 
شــاغلي الوظائــف العامــة 
مــن الدرجــة األولــى حتى 

الدرجة الرابعة، و٦٠٠ دينار 
للموظفني الكويتيني شاغلي 
الوظائف العامة من الدرجة 
الثامنــة،  اخلامســة حتــى 
للموظفــني  دينــار  و٣٠٠ 
الكويتيني شاغلي الوظائف 
الفنية املســاعدة واملعاونة، 
للموظفــني  دينــار  و٣٠٠ 
غيــر الكويتيــني العاملــني 
براتب مقطوع، و٢٠٠ دينار 
للموظفــني غيــر الكويتيني 
العاملني على بند االستعانة 
بخدمات. وفي سياق متصل، 
أوضحــت الســبيعي انه مت 
اعتماد تظلمــات ٢٠١٩ لعدد 
١٦٧ موظفا وســيتم صرفها 
للمستحقني خالل األسبوع 

املقبل.

اعتماد تظلمات ٢٠١٩ لـ ١٦٧ موظفاً وصرفها للمستحقني األسبوع املقبل

بثينة السبيعي

والضوابط التي حددها ديوان 
اخلدمة املدنية.

وأشــارت الســبيعي في 
تصريــح صحافــي إلــى أن 
املكافأة ستمنح حسب الدرجة 

ر طائرة لنجدة الفلسطينيني «الكويتية لإلغاثة» ُتسيِّ
أعلن مدير عام اجلمعية 
الكويتية لإلغاثة عبدالعزيز 
أحمد العبيد أمس عن تسيير 
الرحــالت اجلويــة  أولــى 
اإلغاثيــة لنجــدة األشــقاء 
الفلسطينيني، هذا وانطلقت 
الرحلة مــن قاعدة عبداهللا 
املبــارك اجلويــة متجهــة 
إلى مطار ماركا العســكري 
باململكة األردنية الهاشمية.
العبيــد: بلغــت  وقــال 
حمولة الطائرة أكثر من ٥٥ 
طنا من املساعدات املتنوعة 
والتي ضمت أهم االحتياجات 
التــي يحتاجها  الضرورية 
املتضررون من أبناء الشعب 
املــواد  الفلســطيني مثــل 

الرحلة اجلوية تأتي ضمن 
جهود حملة فزعة لألقصى 
والتــي انطلقــت بتاريــخ 
٢١ مايــو املاضــي وشــارك 
بهــا أكثــر مــن ٣٠ جمعية 
خيرية. وحول آلية إيصال 
املســاعدات للمســتفيدين 
أجاب العبيد: سيتم تسليم 
املساعدات إلى الهيئة اخليرية 
األردنيــة الهاشــمية، وذلك 
بإشراف تام من قبل سفارة 
الكويت واجلمعية الكويتية 
لإلغاثــة، وســتقوم الهيئة 
اخليرية األردنية الهاشمية 
للمســتفيدين  بإيصالهــا 
بالداخل الفلســطيني وذلك 
التعــاون مــع  مــن خــالل 

اجلمعيات الرسمية املعتمدة 
في منظومة وزارة اخلارجية 
الكويتية. مع التوثيق الكامل 

للمساعدات.
وأشــاد العبيــد مبوقف 
أميــرا وحكومــة  الكويــت 
وشعبا جتاه نصرة األشقاء 
فــي فلســطني، معتبرا هذه 
الرحلــة محطة من محطات 
العطــاء الكويتي املتواصل 
ألهل فلســطني منــذ القدم، 
وتقدم العبيد بشكر وزارة 
الشؤون واخلارجية والدفاع، 
مثمنا دورهم املميز والفعال 
في إجناز هذا الرحلة اجلوية 
والتــي ســيعقبها رحــالت 

إغاثية أخرى.

عبدالعزيز العبيد

الغذائية وحليــب لألطفال 
ذوي االحتياجات اخلاصة، 
واملســتلزمات  واألدويــة 
الطبيــة. مؤكــدا أن هــذه 

غلق ٥ محال لم تتقيد باالشتراطات مببارك الكبير
أعلنــت إدارة العالقــات 
العامة في بلدية الكويت عن 
قيام الفريق الرقابي املشكل 
من قبل جلنة االشــتراطات 
البلديــة  الصحيــة بفــرع 
مبحافظــة مبــارك الكبيــر 
بتنفيــذ جولة ميدانية على 
احملالت التجارية بأســواق 
القرين. وأوضح رئيس قسم 
اإلزالة بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير م.ماجد املطيري 
أن اجلولة امليدانية التي مت 
تنفيذها صباح اليوم (أمس) 
علــى احملــالت في أســواق 
القرين تهدف إلى التأكد من 
التزام العاملني باالشتراطات 
واإلجــراءات  الصحيــة 

النتشــار ڤيروس كورونا، 
مشــيرا في هــذا الصدد إلى 

التزام العاملني باحملالت التي 
مت املرور عليها خالل اجلولة.
املطيــري  وأوضــح 
تأتــي  اجلولــة  هــذه  أن 
اســتكماال ألعمــال الرقابــة 
والتفتيش علــى الضوابط 
واالشتراطات الصحية على 
جميع احملالت، مبينا توزيع 
الرقابي  املفتشــني بالفريق 
بأنحــاء احملافظــة لضمان 
التفتيش على  الرقابة على 
كل األنشــطة، خصوصــا 
أن مخالفــات االشــتراطات 
الصحية مخالفات جسيمة 
ألنها متس صحة وســالمة 
اجلمهور، والفتا إلى إغالق ٥ 
محالت خالل الشهر املاضي.

جانب من اجلولة

االحترازية واتباع تعليمات 
الســلطات الصحية جتنبا 

مصادر لـ «األنباء»: مشروع املقوع خلدمة
مبنى الركاب اجلديد يتكون من عدة طرق و ٣ تقاطعات 

عاطف رمضان

مــن  «األنبــاء»  علمــت 
مصــادر مطلعة أن مشــروع 
انشاء واجناز وتطوير طرق 
وتقاطعات خلدمة مبنى الركاب 
اجلديد مبنى ٢ ملطار الكويت 
على طريق املقوع الذي تعمل 
على تنفيذه وزارة االشــغال 
العامة سيتكون من عدة طرق 

و٣ تقاطعات.
واضافت املصادر ان تطوير 
طريق املقوع وتصميمه عبر 
الطرق  اســتخدام مواصفات 
السريعة (عدد احلارات احلالي 
هــو عــدد ٣ حــارات وعدد ٢ 
حارة للطــوارئ بكل اجتاه) 
وســيتم زيادة عدد احلارات 
في كل اجتاه لرفع مســتوى 
اخلدمة للطريق واســتيعاب 
عدد السيارات املتوقع للدخول 
واخلروج من املطار في وقت 
الذروة طبقا للدراسة املرورية 
املعتمــدة من بلديــة الكويت 

واالدارة العامة للمرور.
كما ســيتم اضافة عدد ٤ 
حارات للقــادم على الطريق 
الدائري السابع من الفنطاس 
ومتجــه الى املطــار ومدينة 
الكويت شماال، واضافة عدد ٤ 
حارات للقادم من املطار باجتاه 
السابع جنوبا وسيتم انشاء 
نفــق مير اســفل طريق ٢٠٨ 
لفصل احلركة وجعلها حرة 

ولضمان انسيابيتها.
واوضحــت املصــادر انه 
ســيتم تطويــر طريــق ٢٠٨ 
لتعديــل تقاطعــه مع طريق 
املقوع «تقاطع رقم ١» وتوفير 

شركة النقل العام الكويتية، 
وعدد ٢ موقع في طريق املقوع 
وعدد ٢ موقع في طريق ٢٠٨ 
كما سيتم انشاء جسور لعبور 
املشاة لعدد ٢ مواقع فقط وذلك 
لتحقيــق اشــتراطات وزارة 
الدفاع بخصوص االرتفاعات 
وحلجب الرؤيــة عن املواقع 

التابعة لوزارة الدفاع.

ليصبح دوار على مســتوى 
سطح االرض مع ازالة اجلسر 
احلالــي لطريق املقــوع املار 

بالتقاطع واستبداله بنفق.
كما ســيتم انشــاء عدد ٢ 
جسر حرة للدخول واخلروج 
مــن مبنى الــركاب اجلديد ٢ 
سيكون اجلسر االول للقادم 
مــن الدائري الســابع جنوبا 
ومتجــه الى املطار ســيكون 
بعدد ٣ حارات باالضافة الى 
حارتي طوارئ بعرض ٣ امتار 
ميني ويسار اجلسر، اما اجلسر 
الثاني ســيكون للخروج من 
املطــار ومتجــه شــماال الــى 
الكويــت وســيكون  مدينــة 
بعدد ٣ حارات وكذلك حارتني 
للطوارئ بعرض ٣ امتار ميني 

ويسار اجلسر.
وســيتم انشــاء ٤ طــرق 
توجيهية على مستوى سطح 
االرض (عدد ٢ طرق للدخول 
و٢ طرق للخروج) لربط مدخل 
مبنى املطار اجلديد ٢ وكذلك 
مدخــل مطار الشــيخ ســعد 

العبداهللا بطريق املقوع.
واشــارت املصادر الى ان 
التقاطع رقم ٢ هو التقاطع بني 
طريق املقوع والدائري السابع 
وهو على شكل زهرة البرسيم 
ويحتوي على ٣ طرق التفافية 
بعدد ١ حارة لكل طريق وسيتم 
انشاء ١ طريق التفافي جديد 
فــي التقاطــع بعــدد ٢ حارة 

باالضافــة الى عــدد ٢ حارة 
طوارئ ميني ويسار الطريق 
للقــادم من الكويــت باجتاه 
اجلنوب ومتجه الى الدائري 
السابع باجتاه الفنطاس شرقا 
مع تطوير الطرق االلتفافية 
القائمة ليصبح عدد احلارات 
في كل منها بعدد ٢ حارة وعدد 
٢ حارة طوارئ ميني ويسار 
كل طريق، كما ســيتم انشاء 
جسر علوي للقادم من اجلهراء 
ومتجه الى شماال صوب املطار 
والكويت واجلسر يتكون من 
٢ حارة و٢ حارة طوارئ ميني 

ويسار اجلسر.
اما عــن التقاطــع الثالث 
فذكرت املصادر ان هذا التقاطع 
يتكون مــن ٢ دوار مندمجني 
ويعمــالن علــى الربــط بني 
التقاطع رقم ١ وبني مدخل مبنى 
الــركاب اجلديــد ٢ باالضافة 
الى الربط بــني مدخل املطار 
واملنطقــة املخصصة لالدارة 
العامة للطيران املدني تشتمل 
على مكاتب للموظفني ومداخل 
اخلدمة ومدخل مطار الشيخ 

سعد العبداهللا.
ومير اســفل الدوار رقم ١ 
نفق يتكون من ٥ حارات و٢ 
حــارة طوارئ ميني ويســار 
النفق وهو املخرج الرئيسي 

من مبنى الركاب اجلديد ٢.
ومير اعلى الدوار ٢ جسر 
يتكون من ٢ حارة باالضافة 
الــى ٢ حــارة طــوارئ ميني 
ويســار النفق وهــو املدخل 
ملبنى الركاب اجلديد ٢ للقادم 
مــن اجتــاه الكويــت باجتاه 

املطار.

اما عن التقاطعات فذكرت 
املصادر ان املشروع يتكون من 
٣ تقاطعات، اما التقاطع االول 
فهــو قائم بــني طريق املقوع 
وطريق ٢٠٨ على شكل ماسي 
مع اشــارات ضوئية وسيتم 
تصميمه لتوفير مســتويات 
لفصل حركة الدخول واخلروج 
مــن املطــار عبــر اســتبداله 

تنفذه «األشغال» وسيتم تطويره الستيعاب السيارات التي تدخل وتخرج من املطار وقت الذروة

صورة ملشروع مبنى الركاب اجلديد

حواجز مرورية لتأمني السالمة 
الطريق والطرق  ملستخدمي 
املستحدثة كمداخل ومخارج 

ملبنى الركاب اجلديد.
ولفتــت املصــادر الى انه 
ســيتم اضافة عــدد ٤ مواقع 
النقــل  كمواقــف حلافــالت 
اجلماعي (موقف في كل اجتاه 
عند كل موقع) بناء على طلب 

إنشاء نفق مير أسفل طريق ٢٠٨ لفصل احلركة وجعلها حرة ولضمان انسيابيتها
إنشاء جسرين للدخول واخلروج من مبنى الركاب وجسر علوي للقادم من اجلهراء 
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ومضات

مشكلة أزلية.. 
تزكية النفس!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

الكويت كانوا يرشــحونهم  في  قدمياً 
للمناصــب، فيعتذرون بأنهم رجال اليامال 

والنخوة والفزعة والسنع والصالح.
النفس اإلنســانية أمرها عظيم وشأنها 
كبير، لهذا جتد في هذه احلياة صورا عجيبة 
من تزكية النفس وعكسها متاما، وهكذا هي 
النفوس منها ما هو جميل وطيب ومتواضع 
الضد اخلســيس والدنيء والقبيح  ومنها 

واملتكبر.
يقولون: الطيور على أشكالها تقع!

األمر األول ان اهللا عّز وجّل خلقنا كبشر 
للعبادة، كما قــال تعالى: (وما خلقت اجلن 

واإلنس إال ليعبدون).
 كان التوحيد هو املدخل لهذا الدين العظيم 
ومــا تزكو به القلوب فــال زكاة للنفس إال 
بتخليصها من الشرك والكفر بكل أنواعه، 
ال بل كل ما يناقض التوحيد ويضعفه حتى 
تزكو النفس وتطيب وتتطهر مما دخل عليها 

من شوائب ودنس.
األمر الثاني: نقول ونكرر إن الدعاء مفتاح 
زكاة النفوس، كما ان الدعاء له أثر عظيم في 
فتح أبواب اخلير وهو افضل العبادات، ألن فيه 
اظهار العجز والتذلل واالنكسار واالعتراف 

بقوة اهللا عّز وجّل وقدرته.
قال تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب 

لكم).
قال عمر بن اخلطاب ے: «إني ال أحمل 
هّم اإلجابة ولكن أحمل هّم الدعاء، فإذا أُلهمت 

الدعاء فإن اإلجابة معه».
كان رســولنا الكرمي ژ يستهل خطبه 
بقوله: «من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل 

فال هادي له».
فهذا األصل هو أعظــم األبواب لتزكية 
النفــس، ولهذا نلجأ إلى اهللا عّز وجّل ونلح 

في الدعاء راجني مغفرته.
أما االمر الثالث فهــو تزكية النفس، 
(القرآن  حيث تطلبها من الكتاب املقدس 
الكرمي) الذي هو باألساس منبع التزكية 
ومعينها، كما قال اهللا تعالى: (لقد مّن اهللا 
على املؤمنني إذ بعث فيهم رســوالً من 
أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

الكتاب واحلكمة..).
إذن، كتاب اهللا اعظم ما تزكو به النفس 
ومنبعهــا ومعينها ومصدرها، تبي التزكية 

احلقة اطلبها من كتاب اهللا عّز وجّل.
يقول ابن القيم رحمه اهللا: «القرآن هو 
الشفاء التام من جميع األدواء القلبية والبدنية 

وأدواء الدنيا واآلخرة».

إذا تبي التزكية عليك بتالوة القرآن الكرمي 
وتدبره ومجاهدة النفس على العمل به تنال 

من التزكية أوفر النصيب.

ومضة: في حياتــك، لتصل الى تزكية 
النفس عليك ان تتخذ في احلياة أسوة وقدوة، 
قال ابن كثير رحمه اهللا: هذه اآلية الكرمية 
أصل كبير في التأسي برسول اهللا ژ في 
أقواله وأفعاله وأحواله، وهي: (لقد كان لكم 
في رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو 

اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثيراً).
قال احلسن البصري ے: قال قوم على 
عهد النبي ژ: إنا نحب ربنا فأنزل اهللا تعالى 
هذه اآلية: (قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوني 

يحببكم اهللا..).

آخر الكالم: إذا أردت تزكية النفس فعليك 
أن تطهرها عن الرجس واملعاصي والذنوب 
ثم جتملها بفعل الطاعات والقربات، ألن اآلثام 
تفسد القلب وحتجب عنه نور الهداية واإلميان.

زبدة احلچي: ما دمت إنسانا ولك أجل 
فعليك تذكر املوت ولقاء اهللا، قال تعالى: (يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفٌس ما 
قدمت لغد..)، والرسول قدوتنا ژ يذكرنا: 
«أكثــروا ذكر هادم اللذات»، وهذا يعني أن 

نتذكر املوت.
الزم عزيزي القارئ مخالطة اجللســاء 
املعينني على اخلير، واحذر جلساء الفساد 

فإنهم أخطر عليك من اجلرب!
ثم احلذر من الُعجب والغرور واالغترار 
بالنفس وممارســة الطاووسية في احلياة، 
وتذّكر قوله تعالى: (فال تزكوا أنفسكم هو 

أعلم مبن اتقى..).
إن معرفة النفس أمر غاية في األهمية، 
ألن معرفة النفس جتنبنــا تزكية النفس، 
فاللهم ارزقنا النفس املطمئنة، ولتكن قاعدتك 
الذهبية قول عمر ے: «حاسبوا أنفسكم قبل 
أن حتاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا 
وتزينوا للعــرض األكبر يوم تعرضون ال 

تخفى منكم خافية».
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير 

من زكاها أنت وليها وموالها.
يا رب تعبنا واحنا بنشوف الفساد كل 
يوم يظهر لنا من بيننا من هو فاسد فاجتمع 

الفساد و«كورونا» علينا. 
اللهم الطف بالبالد والعباد.

في أمان اهللا..

أعلنت وزارة الصحة أن اعتماد تقييم 
حتاليل قياس األجسام املضادة لڤيروس 
كورونا املستجد (كوڤيدـ  ١٩) مت لقياس 
احتمالية وجود إصابة سابقة بالڤيروس 
ضمن معطيات محددة ولم يتم تقييمها 
مــن أجل قياس كمية األجســام املضادة 

بعد التطعيم.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، 
أن بعــض تلك التحاليــل ترصد أنواعا 
 «IgG - IgM» مختلفة من األجسام املضادة
لذلك ليس لديها القابلية لرصد األجسام 
املضادة اخلاصة الناجتة عن التطعيم.

في ســياق متصل، قالــت الوزارة إن 
لقاح «أكسفورد» الذي ينتج في روسيا 

تخريج دورة ضباط الصف الـ ٥٠ واملتطوعني األغرار الـ ٩٠
برعايــة وحضور رئيس 
هيئــة التعليــم العســكري 
اللــواء الركــن فهــد محمــد 
الطريجــي، احتفلــت هيئة 
العســكري ممثلة  التعليــم 
مبعهد تدريب ضباط الصف 
واألفراد صباح امس، بتخريج 
دورة ضباط الصف رقم ٥٠ 
ودورة املتطوعــني األغــرار 
رقم ٩٠ والذيــن أنهوا فترة 
التدريــب األساســي بنجاح 
والــذي اســتغرق ٣ أشــهر، 
ليلتحقوا بعد ذلك بوحدات 

اجليش املختلفة.
استهل احلفل بتالوة عطرة 
من آيات الذكر احلكيم، بعدها 
قام طابور اخلريجني باملرور 
أمام املنصة الرئيسية ومن ثم 
ألقى آمر مدرسة تدريب األفراد 
العقيد الركن متعب الهاجري 
كلمة رحب من خاللها براعي 
احلفــل واحلضور، ســلطت 
الضوء على طبيعة املناهج 
التي  والدروس والتدريبات 

بإعالن النتائج، تال ذلك أداء 
اخلريجني للقسم القانوني، 
وفي اخلتــام تفضــل راعي 
الشــهادات  احلفــل بتوزيع 
واجلوائــز علــى اخلريجني 
واملتفوقــني، وأثنــى علــى 
اجلهود التــي تبذل من قبل 

أعلى درجــات اجلاهزية في 
الدفاع عن الوطن.

حضر حفل التخريج آمر 
معهد تدريب ضباط الصف 
واألفراد العقيد الركن صالح 
زيد البصمان وعدد من كبار 

ضباط اجليش.

معهد تدريب ضباط الصف 
واألفراد في رفع قدرات وكفاءة 
منتسبي هذه الدورات، ومتنى 
للخريجني التوفيق والنجاح 
وأن يترجمــوا ما تلقوه من 
علوم ودروس إلى واقع عملي 
في حياتهم العسكرية لتحقيق 

اللواء الركن فهد الطريجي متوسطا خريجي ضباط الصف

تلقاهــا الطلبة خــالل فترة 
تدريبهــم باملعهــد، والتــي 
اشتملت على دروس عسكرية 

نظرية وعملية أساسية.
بعد ذلك قام آمر مدرســة 
ضباط الصف العقيد الركن 
بحري مساعد أحمد املوسى 

وزير الدفاع زار جهاز املراقبني املاليني: احملافظة 
على املقدرات املالية للدولة مبا ال يعوق حتقيق األهداف

حمد جابر العلي: جهود كبيرة لهيئة البيئة في نشر التوعية 
بني أفراد املجتمع للقضاء على التلوث

قــام نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي بزيارة أمس 
جلهاز املراقبني املاليني، حيث 
كان في استقباله لدى وصوله 
رئيــس جهاز املراقبني املاليني 
خليفــة العجيــل وعــدد مــن 

مسؤولي اجلهاز.
استمع الوزير في مستهل 
زيارتــه إلى شــرح من رئيس 
اجلهاز أوضح من خالله طبيعة 
األعمــال واملهــام التــي يقوم 
بتنفيذها جهاز املراقبني املاليني 
بهدف تطبيق دور الرقابة املالية 
املســبقة فــي الكويــت، وذلك 
دعم من قبل املشــرع للتوجه 
احلكومي الســاعي إلى ضمان 
الشفافية والنزاهة والوضوح 
فــي األداء املالي العام وتقرير 
املصداقية والثقة في اإلجراءات 

املالية.
وفي ختام زيارته عبر نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع عن اعتزازه بالدور الكبير 
الذي يقوم بــه جهاز املراقبني 

للدولة، مبــا ال يعيق حتقيق 
األهــداف، كمــا وجــه بوضع 
آلية لزيــادة تثقيف املوظفني 
املعنيني لدى اجلهات احلكومية 

رافــق الوزير فــي زيارته 
وكيــل وزارة الدفــاع بالندب 
الشيخ فهد جابر العلي وعدد 

من قياديي الوزارة.

مبتطلبــات إجــراءات اجلهاز 
لتوازي جميع اجلهات على نهج 
متطابق والذي يؤدي بدوره إلى 
رفع مستوى األداء والتعاون.

أشاد باجلهد املطور واملقوم لسلوك الصرف لدى اجلهات احلكومية

وزير الدفاع زار الهيئة واطلع على نظام معلومات الرقابة البيئي

نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي خالل زيارة جهاز املراقبني املاليني

الشيخ عبداهللا األحمد يقدم شرحا للشيخ حمد جابر العلي عن طبيعة العمل الشيخ حمد جابر العلي يستمع لشرح من الشيخ عبداهللا األحمد عن آلية العمل

املاليني، مشيدا باجلهد املطور 
واملقوم لســلوك الصرف لدى 
اجلهات احلكومية، ودعم سبل 
احملافظة على املقدرات املالية 

«الصحة»: اعتماد حتليل األجسام املضادة
لـ«كورونا» لقياس احتمال وجود إصابة سابقة

تسلّمت دفعة لقاح «أكسفورد ـ أسترازينيكا» الثالثة بعد مطابقة نتائج عيناته

لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا»

هــو بترخيــص واعتمــاد مــن شــركة 
«أسترازينيكا»، كما أن عملية التصنيع 
وجميع اإلجراءات تكون بإشرافها ألنها 

الشركة مانحة الترخيص.
وبشأن لقاح «أكسفوردـ  أسترازينيكا»، 
أفادت الوزارة بأنها تسلمت الدفعة الثالثة 
من اللقــاح بعد مطابقــة نتائج عيناته 
للمواصفات الفنية والتأكد من تخزينها 
وفقا لدرجات احلرارة وشروط التخزين 
املعتمدة. وأكدت أن فعالية اجلرعة األولى 
من لقاح أكسفورد تزداد مع إطالة املدة إلى 
اجلرعة الثانية إلى أكثر من ١٢ أسبوعا 
كما بينت الدراسات العلمية واإلحصائيات 

الواقعية.

قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع رئيس 
للبيئــة  األعلــى  املجلــس 
الشــيخ حمــد جابــر العلي 
بزيــارة صباح أمس للهيئة 
العامــة للبيئــة، حيث كان 
في استقباله رئيس مجلس 
اإلدارة ومديــر عــام الهيئة 
الشيخ عبداهللا األحمد وعدد 

من مسؤولي الهيئة.

املــوارد  حمايتهــا وصــون 
البيئية  الطبيعية والنظــم 
وحتقيــق أهــداف التنميــة 

املستدامة.
كما تخللت الزيارة جولة 
شــملت عــددا مــن اإلدارات 
التابعــة للهيئة، حيث اطلع 
فيهــا على نظــام معلومات 
املعنــي  البيئــي  الرقابــة 
بتوفيــر املعلومات البيئية، 

بالــدور الكبير الــذي تقوم 
بــه الهيئــة العامــة للبيئة، 
مشــيدا باجلهود واخلدمات 
التي تقدمها، وسعيها الدائم 
علــى نشــر التوعيــة بــني 
أفراد املجتمع، وبيان أهمية 
احملافظة على البيئة وحمايتها 
من التلــوث والدمار الناجت 
من املمارسات والسلوكيات 

الفردية واجلماعية.

واملختبرات التحليلية وآلية 
عملها في جمع العينات، ثم 
تفقد إدارة االلتــزام البيئي 
املعنيــة باخلالفات البيئية، 
وطرق دفع املخالفات وكيفية 

التعامل معها.
وفي ختــام زيارته، عبر 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع رئيس املجلس 
األعلى للبيئــة عن اعتزازه 

الوزيــر فــي  واســتمع 
مســتهل زيارته إلى شــرح 
من مدير عام الهيئة أوضح 
مــن خالله طبيعــة األعمال 
واملهام التي تقوم بتنفيذها 
الهيئة العامة للبيئة بهدف 
تطبيــق السياســة العامــة 
للدولــة واملتعلقــة بحماية 
البيئة ووضع االستراتيجيات 
وخطط العمــل الرامية إلى 

ملشاهدة الڤيديو

أحمد الشمري لـ «األنباء»: رصد ٢٢ مخالفة كهربائية في الشويخ الصناعية
دارين العلي

رصدت وزارة الكهرباء واملاء ٢٢ 
مخالفة مت تسجيل محضر ضبط 
واثبــات حالــة بشــأنها من أصل 
٦٥ منشــأة قامت فرق الضبطية 
بالتفتيش عليها في منطقة الشويخ 

الصناعية.
وقال نائب رئيس الفريق أحمد 
الشمري في تصريح لـ «األنباء»، 
وهو املشرف على احلملة املوسعة 

التي تنفذها الفــرق على املناطق 
الصناعية في احملافظات الشمالية، 
ان املخالفــات تنوعت بني تغيير 
احجام مصهرات وتوصيل تيار دون 
عداد ومتديدات مخالفة للمخططات 

املعتمدة لدى الوزارة.
وقال ان هذه احلملة من ضمن 
احلمالت املستمرة في احملافظات 
الشــمالية العاصمــة والفروانية 
واجلهراء، حيث تســتهدف حاليا 
املناطــق الصناعيــة بعــد اجراء 

حمالت موسعة على مناطق املزارع.
الــوزارة  ان  الشــمري  وذكــر 
تكاد تنتهي من منطقة الشــويخ 
الصناعية بالتنسيق مع اجلهات 
املعنيــة ومنهــا بلديــة الكويت، 
الفتــا الى ان هنــاك ضغوطا عدة 
تواجهها فرق التفتيش للتغاضي 
عن بعــض املخالفــات، مؤكدا ان 
اجلميع يعاملون مبسطرة واحدة 
وانه لن يتم التهاون مع أي مخالف 

أحمد الشمري مع فريق التفتيشمهما كان. تغيير أحجام املصهرات

فرق التفتيش تواجه ضغوطًا للتغاضي عن بعض املخالفات و اجلميع يعاملون مبسطرة واحدة
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د.عجيل النشمي

عمال اجلمعيات التعاونية

العمال الذين باجلمعيات خلف الكاشير ال يأخذون 
راتبا، بل يعطون شركتهم التي عليها إقاماتهم 

مقابل عملهم ٣ دنانير يوميا والباقي للعامل. هل 
هذا الشيء حالل شرعا على الشركة؟ وهل يحق 

للجمعية التعاقد مع هذه الشركات؟ أم ليس عليها 
شيء؟

٭ العامــل هنا فــي اجلمعية هــو أجير لدى 
اجلمعية لكن ال تدفع له اجلمعية أجرته وإمنا 

تدفعها للكفيل، أي الشركة.
في هذه احلال يجب على الشركة أن تدفع 
له األجــر الذي تأخذه من اجلمعية، وال مانع 
ان ينقص ثالثة دنانير تأخذها،  والواقع أنها 
تأخذ من العامل ثالثة دنانير وتأخذ من الشركة 
أجــر العامل، وهي لرمبا ال تقل عن ٥ دنانير 
في اليــوم فتأخذ ٨ دنانيــر، وحقها فقط هو 
ثالثة دنانير،  وحق العامل هو ٥ دنانير التي 
تدفعهــا اجلمعية ناقصة ثالثــة دنانير التي 
يدفعها الى الشركة، وهذا على اعتبار أن الثالثة 
دنانير هذه يقابلها شــيء مقــدم للعامل وإال 
كان ما تأخذه علــى مجرد الكفالة، وال يجوز 
أخذ مقابل على الكفالة وهو حينئذ مال حرام. 
فالعامــل هنا مهضوم حقــه، فال يأخذ أجرته 
احلقيقية ويغرم في الوقت ذاته ثالثة دنانير، 
وهو يؤمل أن يحصل على مبلغ ال يعرف كم 
مقــداره، وقد ال يحصل على ما يتوقع، فقد ال 
يتيســر له توصيل أغراض الزبائن، ويكلف 
بعمل آخر حسب حاجة اجلمعية  ، ألن العامل 
ليس في كل وقــت يتهيأ له أن يأخذ أغراض 
الناس لتوصيلها. وبالنسبة لـ ٣ دنانير، هذا 
اســتغالل والفقهاء وان أجازوا إجارة العامل 
بطعامه تكون هي األجرة، لكن هذا ليس مثله 
هــذا فيه اســتغالل واضح وقع علــى العامل 
اشــتركت فيه اجلمعية والشــركة، والواجب 
على اجلمعية أن تبعث أو حتول أجرة العامل 
إلى حسابه، وهذا من تعليمات وزارة الشؤون 
حسب علمنا، والشيء اآلخر أن  هذه الشركة 
كأنهــا تأخذ أجرة علــى الكفالة، ألنها ال تقدم 
شــيئا، وكان املفتــرض أن هــذا العامل يأتي 
وحســب االتفاق يشتغل في اجلمعية ويأخذ 
أجرته ويجوز أن يعطي الشركة مبلغا ثالثة 
دنانير مثال اذا كانت الشــركة تقدم له خدمة 
مثل ســكن أو توصيل حملل العمل أو وجبات 
مثال وإال كان ما تأخذه أجرة على الكفالة وهو 
محرم. والواجب شرعا على اجلمعية تصحيح 
الوضع وال تكون طرفا في ظلم العامل، وعلى 
الشركة ان تسلم أجرة العامل كاملة وتنقص 

ثالثة دنانير اذا كانت تقدم للعامل خدمة.

ما هي جمعية املاهر بالقرآن 
وعلومه؟

٭ هي جمعية خيرية مت إشهارها 
عام ٢٠١٧ في الكويت، وتضم 
أكثــر من ٧٠٦ طــالب وطالبة 
و٧٨ محفظا ومحفظة وأكثر من 
٢٣ مشرفا ومشرفة موزعون 
على ٥ محافظات، يحفظ فيها 
الطالب والطالبات القرآن الكرمي 
خالل ٥ أعوام فقط، بداية من 
تعليمهم القراءة ببرنامج «اقرأ 
وارتق» ثم حلقات التلقني ثم 
حلقــات التحفيــظ ثم حلقات 
املراجعة ثم حلقات اإلســناد 
املتصــل للنبي ژ، مع غرس 
القيم اإلسالمية والتربوية في 
نفوس أبنائنا وتقوم اجلمعية 
بعمل الرحالت الدورية للحرمني 
الشريفني حلفظ القرآن الكرمي 
للطلبة املتميزين، وبإذن اهللا 
ســتعود هــذه الرحــالت بعد 
ان تعــود البالد إلى الســابق 

وتختفي كورونا بإذن اهللا.
ولدينا ٧٨ مقرأة إلكترونية 
ملواكبة األحداث احلالية وكل 
هذا يتابــع إداريا عبر تطبيق 
خاص يســهل عملية املتابعة 
والتقارير والتواصل مع أولياء 
األمور، كمــا ان هناك مكافآت 

حتفيزية للطالب.

أكد رئيس جمعية املاهر بالقرآن وعلومه الشيخ جاسم املسباح ان هدف اجلمعية األساسي هو بناء جيل متميز مواكب لعصره يعتني بحفظ كتاب اهللا وفهمه 
والعمل به وفق أهداف كل مرحلة عمرية تعليمية من خالل فريق عمل متميز في تعليم القرآن الكرمي وحتفيظه بجهد أقل ووقت أسرع وتناول في حواره مع «اإلميان»، 
إجنازات اجلمعية منذ إشهارها عام ٢٠١٧م، وحتدث عن جلان اجلمعية وعمل كل جلنة، واحلمالت التي قامت بها اجلمعية وللتعرف أكثر كان لنا هذا احلوار:

الطالب ٣٧ طالبا، قال رسول 
اهللا ژ: (املاهــر بالقــرآن مع 

السفرة الكرام البررة).

ما أهم أهداف جمعية املاهر 
بالقرآن وعلومه؟

٭ هدفنــا العنايــة بالقــرآن 
الكرمي حفظا وجتويدا وفهما 
بطريقــة صحيحــة ونشــره 
بني جميع فئــات املجتمع من 
خالل عمل نظامي مؤسســي، 
كمــا نهــدف تنميــة املجتمع 
بالتربيــة القرآنيــة للنــشء 
على قيم وأخالق القرآن الكرمي 
وغــرس ثقافة حفــظ القرآن 
الكرمي، باإلضافة الى إنشــاء 
مراكز وحلقات لتحفيظ القرآن 
والسنة لربط املجتمع الكويتي 

الطلبة املتقنني حلفظ القرآن 
الكــرمي كامــال مــع جتويــده 
بالقــراءات املختلفة بالســند 
املتصــل داخل دولــة الكويت 
وخارجها، وجلنة علوم القرآن 
والبحث العلمي تهتم باملواد 
العلميــة املختصــة في علوم 
القرآن الكرمي تأليفا وطباعة 
ونشــرا، وايضــا جلنة منهج 
املاهر بالقرآن تخص املرحلة 
األولــى لطــالب احلضانــة 
وريــاض االطفــال واملرحلــة 
االبتدائية، اما جلنة املشاريع 
فهي لتنفيذ وإدارة مشــاريع 
اجلمعية، وكذلك جلنة العالقات 
العامة واإلعالم وجلنة املوقت 
املوارد  اإللكترونــي وجلنــة 

املالية.

ما أهم االنشطة التي قدمتها 
اجلمعية؟

٭ عمــرة املاهــر بالقرآن عام 
٢٠١٨ شارك فيها ٥٥ طالبا من 
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
مــن جميــع محافظــات دولة 
الكويت، وايضا امللتقى الثقافي 
الرمضاني باالضافة الى تقدمي 
دورة تدريبية للمحفظني في 
املراكز التابعة للجمعية وذلك 
لتدريب احملفظني على منهج 

اقــرأ وارتق اخلــاص بتعليم 
اللغة العربية والقرآن الكرمي 

للطالب في حلقات التلقني.
اجلمعيــة  اطلقــت  كمــا 
مسابقتها اإللكترونية الثقافية 
على حسابها في االنستغرام 
وهي عبارة عن اسئلة ثقافية 
فــي علوم القــرآن الكرمي ومت 

تكرمي الفائزين.

ما أهم املشاريع التي تقدمها 
اجلمعية؟

٭ مشروع اقرأ وارتق، مشروع 
«املتنافســون»، وفــي رحاب 
احلرمــني، ومشــروع منابــع 
اخلير، املاهر بالقرآن، املصحف 
الشريف، اعالم القرآن ومشروع 
النافع. وكذلك مسابقة  العلم 
املرحوم راشد املسبحي ألفضل 
تالوة للمرحلة املتوسطة من 
عمر ١١ - ١٤ سنة وايضا مسابقة 
افضل مؤذن للمرحوم عيسى 
الرجيب للمرحلة املتوسطة، 
باإلضافة الى حلقات املتميزين 
عبر األونالين وحلقات السند 
والقراءات اونالين باإلضافة الى 
مشــاريع لدعم احلقات داخل 
الكويت وخارجها وكذلك انشاء 
مركز تعليم القرآن ويشــمل 
مدرسة للقرآن ومسجدا وبئرا.

بكتاب اهللا وحتقيق اخليرية 
لهم (خيركم من تعلم القرآن 

وعلمه).
كمــا نهــدف الى تشــجيع 
الباحثني والعلماء على دراسة 
القــرآن والبحث في اســراره 
وإعجازاته وفق اصول البحث 
العلمي الصحيح، والتعاون مع 
اجلهات الرسمية والشعبية في 

مجال القرآن الكرمي.

ما هي عدد جلان جمعية املاهر 
بالقرآن وعلومه؟ وما اهم ما 

تقدمه؟
٭ لدينا ثماني جلان وهي جلنة 
حلقات املاهر بالقرآن في جميع 
مساجد دولة الكويت وجلنة 
الســند والقــراءات لتخريــج 

الشيخ جاسم املسباح يتحدث للزميلة ليلى الشافعي

ما هي رسالتكم؟
٭ رســالتنا بناء جيل متميز 
مواكب لعصره، يعتني بحفظ 
القــرآن الكرمي وفهمه والعمل 
بــه وفــق أهــداف كل مرحلة 
عمرية تعليمية من خالل فريق 
عمل متميــز لتتحقق الريادة 
والتميز في تعليم القرآن الكرمي 
وحتفيظــه بجهــد أقل ووقت 
أســرع. ونســعى الى التميز 
القرآن  والريــادة في تعليــم 
الكــرمي وحتفيظــه بجهد أقل 

ووقت أسرع.

ما هي أنواع حلقات جمعية املاهر 
بالقرآن وعلومه؟ وما عدد الدارسني 

والدارسات فيها؟
٭ حلقات كل من: حلقة احلفظ، 
الســرد،  النورانية،  القاعــدة 
التجويد، وحلقة املتون وبلغ 
عــدد الطالب خالل عام ٢٠١٩، 
٢٥٥ طالبــا و٨٧ طالبــة فــي 
مســجد محمد البحر ومسجد 
ناصر القطامي مبنطقة السرة. 
وفي مسجد سعد بن أبي وقاص 
(النسائية) مبنطقة كيفان بلغ 
عــدد الفتيــات ١٤١ فتاة و١٥٩ 
امــرأة وفي مســجد الصفران 
مبنطقة غرب مشرف بلغ عدد 

املوقف الشرعي من دعوات املساواة في امليراث بني الذكور واإلناث
ال يفتأ دعاة التغريب يحاولون النيل 
من ثوابت الدين وقيم املجتمعات والدول 
املسلمة، ومينون أنفسهم بأن يروها وقد 
استبدلت األدنى بالذي هو خير، فتكون 
بدل ما كانت عليه من قيم سامية وهدي 
من رب العاملني صورا للمجتمع الغربي 
املنسلخ من ربقة الدين والعبودية للخالق 
جل جالله، ودعواتهم ومحاوالتهم في 

هذا الباب كثيرة، ومن آخرها:
الذكر  إلى املساواة بني حظ  الدعوة 
واألنثى في امليراث، وهذه دعوة خطيرة 
تعارض قواطع األدلة وثوابت الدين، فيها 

اعتراض على حكم اهللا وقسمته، وانتقاص 
لعدل اهللا بني خليقته، فتبا لها من دعوة 

ما أحطها وأوضعها!
٭ ألــم يعلم هؤالء أن اهللا أرحم بعباده 
منهم، وأعلم بخلقه من ظنونهم، أو لم 
يعلموا أن املال مال اهللا يفرضه ملن يشاء 

من عباده!
٭ أيحســبون أن في التسوية املطلقة 
بــني الذكر واألنثى في امليراث على كل 
حال إنصافا لها من جور الرجل، أما كان 
يكفيهم أن يسألوا أهل الذكر فإمنا شفاء 

العي السؤال!

٭ إن قسمة امليراث بني الذكر واألنثى أمر 
تواله املولى سبحانه وهو أعدل العادلني 

وأحكم احلاكمني.
- فيها من مراعاة حــال كل من الذكر 
واألنثى ما ال تدركه عقول البشــر إال 

بالشرع.
- وفيها من احلكمة ما يشهد للشريعة 
بالصالحية في كل زمان ومكان، فاألصل 
أن للذكر مثل حظ األنثيني ملا على الذكر 
من أعباء تتطلبها حالته في أغلب األحيان، 
حيث إنه يتحمل النفقة على األنثى سواء 

كانت بنتا أو أما أو أختا أو زوجة.

- ومع ذلك ففي حاالت كثيرة من امليراث 
يكون فيها لألنثى مثل حظ الذكر، وفي 
أخرى تزيد فيها على حظ الذكر بحسب 
حالتها وقربها من امليت، وذلك شاهد على 
أن زيادة حظ الذكر عليها في بعض املسائل 

هو مقتضى احلكمة ومراعاة املصالح.
٭ إن االعتراض على أحكام اهللا القطعية 
أمر خطير قد يؤدي إلى الكفر - والعياذ 
باهللا - فحري باملسلم أن يحذر من مثل 
هذه الدعوات فإنها مزالق ومسالك تفضي 
إلى فســاد الدين وهالك وخراب الدنيا 

نسأل اهللا العصمة.
بقلم:

 أ.د.حمد بن محمد الهاجري

«مرتقى» للعلوم
الشرعية يطلق

دورته للمستوى الثاني
أعلــن رئيــس 
مرتقــى  مركــز 
للعلوم الشرعية 
د.مطلق اجلاســر 
عن تقــدمي دورته 
الشرعية للمستوى 
الثاني حيث يقدم ٥ 
متون في ٤ علوم 
فــي ٦ شــهور في 
الفقه والعقيدة عبر 
وســائل التواصل 
االجتماعــي وذلك 
ابتــداء مــن ٦/١٣ 

حتــى ٢٠٢١/١٢/١٤م وقــال د.اجلاســر إن هذه في 
املنت االول للمستوى الثاني حيث يشرح د. صالح 
العصيمي «العقيدة الوسطية» من ١٣ إلى ٧/٢٠، 
ويقدم الشيخ تركي الغميز في ٧/٢٢ «نخبة الفكر» 
ويقدم د.اجلاسر ثالثة متون وهي «كفاية الناسك 
ألداء املناســك» في ٧/٨ ومنت «بلغة الوصول إلى 
علــم األصول» في ٨/١. كما يقــدم «عمدة الطالب 

لنيل املآرب في ٢٠٢١/٩/١.
ونبه د.اجلاســر إلى أن الدورة عبر حسابات 
مرتقى على التليغرام وتويتر والفيسبوك فقط، 
وأن املطلوب االســتماع إلى جميع الدروس قبل 
دخــول االختبــارات املخصصة لــكل دورة، كما 
ميكن االشــتراك في جميع الــدورات أو االكتفاء 
ببعضها، ويحصل كل من يجتاز متنا من متون 
الدورة على شهادة خاصة فيه ومن يجتاز جميع 
الدورات يحصل على شــهادة عامة كما أن بعض 
من يجتــاز الدورات بنجاح يحصل على مســند 
متصل إلى املؤلف علما أن التسجيل مجانا على 

حسابات مرتقى.
https://murtaqaa. :رابط التسجيل والتفاصيل

blog-post.html/٠٥/٢٠٢١/blogspot.com

مطلق اجلاسر

رئيس مجلس إدارة جمعية املاهر بالقرآن وعلومه أكد السعي لبناء جيل متميز يعتني بكتاب اهللا ومواكب لعصره

جاسم املسباح: نربي النشء على خلق القرآن

«نعمتي».. حلفظ النعمة وإطعام الطعام وحماية البيئة وتقليل الهدر
حتت مظلة الهيئة اخليرية، 
انطلقــت مبــادرة «نعمتــي» 
وســط تفاعــل كبيــر وقبول 
واســع من املتطوعــني وأهل 
اخلير والتجار وموردي املواد 
الرسمية،  الغذائية والهيئات 
مســفرة عن توزيــع أكثر من 
١٦٠٠ سلة غذائية على األسر 
املتعففة داخل الكويت، هذا ما 
أكده رئيس مجلس إدارة مبرة 
البر اخليرية محمد يوســف 

املزيني.
ولعل أحد أبرز عوامل جناح 
هذا املشروع وبلوغه ألهدافه 
اإلنسانية أنه نابع من حماسة 
فريق «نعمتي» بقيادة املزيني 
لفكرته وحرصه على تأطيرها 
وتطويرهــا بدعــم الشــركاء 
ومحبــي اخليــر، وحتركــه 
احلثيث للشــراكة مع الهيئة 
اخليرية ومؤسســات خيرية 

أخرى.
جاء هذا املشروع في سياق 
مبادرة «نعمتي» التي ترعاها 
مبرة البر اخليرية التي ترفع 
شــعار «اعط احملتــاج.. ما ال 
حتتــاج»، وذلك بالتعاون مع 
الهيئة اخليرية وجمعية التميز 
اإلنســاني للعمل على تلبية 
احتياجات األسر املتعففة من 
املــواد الغذائيــة الضروريــة 
واألساســية عبر توفير سلة 
غذائيــة متنوعــة ومتكاملة، 
تكفي أسرة مكونة من ٥ أفراد 

مدة أسبوعني.
مسارات املبادرة

تفاصيل املبادرة ومراحل 
تطورها يرويها املزيني قائال: 
انطلقــت مبــادرة «نعمتــي» 
بالتعاون مع الهيئة اخليرية 
في صالة فهد األحمد التابعة 
للهيئــة خالل شــهر رمضان 

صاحلة لالستخدام لكنها غير 
صاحلة للتســويق، مبوجب 
عــرف في األســواق املركزية 
يقضي بأن البضاعة إذا تبقى 
من صالحيتها ٣ شهور تعود 
إلــى التاجر، وعليــه أن يقدم 

إليها بضاعة جديدة.
وتابع قائال: في هذه احلال 
ال يجد التاجــر منفذا لإلفادة 
منها، فيتجه إلــى التبرع بها 
ملبــادرة «نعمتي»، إلى جانب 
مــواد غذائيــة أخــرى واردة 
من مصادر شــتى بهدف دعم 
مشروع إطعام الطعام، وبذلك 
تتكون السلة الغذائية من مواد 
جديدة وأخرى مرجتعة، مشيرا 
إلــى أن املبــادرة تهــدف إلى 
إطعام الطعام وحفظ النعمة 
وإيقاف الهدر، وحماية البيئة، 
خصوصا أن نصف النفايات 
في الكويت من األطعمة، وهذه 
األطعمة ينتج عنها غاز سام 
يضــر بالبيئــة، وهناك هدف 
أخيــر وهــو تفعيــل الــدور 
التطوعي انطالقا من أن جناح 
املبادرة مرهون مبدى تفاعل 
الفرق التطوعية معها في جميع 

املراحل.

من دعم عيني وكيفي.
وحول دور الهيئة اخليرية 
فــي املبادرة، قــال املزيني إن 
الهيئــة قدمت لنــا صالة فهد 
األحمــد لكــي تكــون مركــزا 
النطالقــة املشــروع، وهذا ما 
أعطــى للمبادرة ثقــال كبيرا 
أن  وإضافــة أساســية، كمــا 
اسم الهيئة منحنا ثقة كبيرة 
نعتــز بها، وعزز موقفنا لدى 
الشركاء، السيما أن الهيئة جهة 
كبيرة ومعتمدة لدى اجلهات 

احلكومية واألهلية.
وأردف قائــال: إن وجود 
الهيئة يعزز طموحنا في هذا 
املشروع ويسهم في تطوره 
وتوســيع نشــاطه، السيما 
أن النفايــات في الكويت من 
األغذيــة تزيد علــى املليون 
طن، وهناك إحصائية تقول: 
مليونا ونصف املليون ورمبا 
أكثر، وطموحنا أن نصل إلى 
١٠٪ من األطعمة، لنحفظها من 
الرمي، ونوزعها على األسر 
املتعففة، وهذا طموح كبير، 
ميثــل نقلة نوعية وصياغة 
مشــــروع منوذجــي ناجح 
ترعاه الهيئة لــحماية البيئة 

ووقف الهدر.
املزينــي مبــادرة  وثمــن 
بتكــرمي  اخليريــة  الهيئــة 
الفــرق التطوعية العاملة في 
املشــروع، وإلقاء املدير العام 
كلمة تشــجيعية وحتفيزية 
وتســليمهم  للمتطوعــني، 
الدروع التذكارية والشهادات 
التقديرية في خطوة كان لها 
أثر إيجابي كبير، مشيرا إلى 
أن هذه املبادرة مســتحقة ملا 
للمتطوعــني مــن دور كبيــر 
في إجناح هذا املشــروع بدءا 
من اســتقبال املــواد الغذائية 
من التجار وجتميع الســالل 
وتوزيعها والتواصل مع األسر.

وأعــرب املزينــي عن أمله 
في أن تشــهد املرحلة املقبلة 
تعاونا أكبر مع الهيئة، حلاجة 
املبادرة إلــى بصمتها في كل 
خطوة، خصوصا أنها مؤسسة 
ذات مكانة كبيرة في املجتمع، 
وأصبحت مظلة للمشــروع، 
وأهــل اخليــر يبحثــون عن 
مؤسســة حتظــى بالســمعة 
الطيبة وثقة املجتمع، مشيرا 
إلى أن هناك طموحات أخرى 
تتجــاوز العمــل امليداني إلى 
أهــداف تشــريعية وأخــرى 
توعويــة للحد مــن آثار هدر 
الطعام وإلقائه في النفايات.

وأشار أيضا إلى ترتيبات 
يجري تدشــينها مع جمعية 
العــون املباشــر، بخصوص 
اإلفادة من أحد مخازنها املميزة، 
خاصة أنها ذات خبرة في إدارة 
املخازن، متطلعا إلى أن يصبح 
هذا املخزن بيت خبرة في حفظ 
النعمة، وأن يتوسع املشروع 
في اســتقطاب املواد الغذائية 
املرجتعة لتوزيعها على األسر 
املتعففة، والعمل على حماية 

البيئة.

وعــن آلية الوصــول إلى 
املســتفيدين، قــال املزينــي: 
نصل إليهم عن طريق اجلهات 
اخليرية، وعبر رابط إلكتروني، 
كنــا قد دشــناه، ووصل عدد 
املشتركني فيه إلى أكثر من ١٢ 
ألف أسرة، غير أننا لم نستطع 
تلبية احتياجات هذه األسر من 
املؤونة الغذائية، وهذا ما يلقي 
علينا مسؤولية إضافية، وعلى 
أي حال نرى أن صدى املشروع 
أصبح واسعا والتجاوب معه 

بات سريعا.
وتشكل الشراكة مع القطاع 
اخلاص كما يؤكد املزيني سر 
جناح أي عمل خيري، مبلورا 
مفهومــا متطــورا للشــراكة 
التي تقــوم على الدعم املادي 
والكيفي معا. وأوضح أن الدعم 
الكيفي يقوم على فكرة استلهام 
اخلبرات والوقوف على آليات 
العمل لتحقيق مستوى متقدم 
العمل االحترافي واملبني  من 
على أسس وقواعد، مشيرا إلى 
شــراكات مميزة مع شــركات 
اليســرة والكويــت للزراعــة 
والصيداوي واملطاحن واملراعي 
وغيرها، وما تقدمه للمبادرة 

مبادرة إنسانية متثل نقلة نوعية في فضاء العمل اخليري

أكثر من ١٦٠٠ سلة مت توزيعها في رمضان جتهيز السالل قبل توزيعها على املستحقني

املبارك، للعمل على مســارات 
خمســة، وهي حفــظ النعمة 
وإطعام الطعام وحماية البيئة 
وتقليل الهدر وتفعيل العمل 

التطوعي.
وعاد املزيني بالذاكرة إلى 
الوراء ليشــير إلــى أن مبرة 
البر اخليرية أسست في عام 
٢٠٠١، وقد جاءت نواة للجنة 
فائض األطعمة والوالئم التي 
أسســها عمه د.أحمد املزيني 
عــام ١٩٨٨، ثــم حتولــت إلى 
مبرة، نشاطها الرئيس حفظ 
النعمــة وتوزيع الفائض من 
األطعمة على األســر املتعففة 
حســب نظامها األساس الذي 
اتسع أيضا ليشمل العديد من 
أوجه البر كالصدقات والزكوات 
وتفريج الكربات وكفالة طالب 

العلم وغيرها.
أكثر من ١٦٠٠ سلة

وشهد شهر رمضان املبارك 
كما يوضح املزيني توزيع أكثر 
مــن ١٦٠٠ ســلة غذائية على 
األسر املتعففة خالل مشروع 
حفــظ النعمة، مصدرها مواد 
مرجتعــة مــن التجــار، وهي 
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مبارك العرو: منع تقاضي فوائد على «االستبدال»
وإعادة األموال احملّصلة منذ تطبيق النظام

قدم النائــب مبارك العرو 
اقتراحــا بقانون ملنع تقاضي 
الفوائــد على القــروض التي 
تقدمها «التأمينات» للموظفني 
واملتقاعدين وإعادة ما حتصل 

من أموال ألصحابها.
ونص االقتراح على ما يلي:
٭ املــادة األولى: يقــع باطال 
تقاضــي أي فوائد أو رســوم 
أو مبالغ حتت أي مسمى يتم 
احتســابها على من اســتبدل 
راتبه مقابل قرض من املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
سواء كان املقترض موظفا أو 

متقاعدا.
٭ املادة الثانية: تقوم املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
باحتســاب ما مت تقاضيه من 
فوائــد اســتبدال الراتب منذ 
تاريــخ بــدء النظــام، وتقوم 
بإعــادة املبالغ املتحصلة الى 

من أخذت منهم.
٭ املادة الثالثة: تقوم املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
بإعداد آلية لسداد املبالغ املشار 

املنصــوص عليها فــي األمر 
األميري رقم ٦١ لســنة ١٩٧٦، 
التأمينــات  بإصــدار قانــون 
االجتماعيــة تبني عدم وجود 
ما يجيز للمؤسســة حتت أي 
مسمى تقاضي أي فوائد على 
من يســتبدل جزءا من راتبه 
ليحصل على مبلــغ من املال 
يعينه علــى مواجهة ظروف 

احلياة.
وقد أثبتت التجربة العلمية 
أن املؤسســة قــد دأبــت على 

الكويتية حتت رقم ٩ لســنة 
٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٤ والتي 
تقضي بتحرمي تقاضي فائدة 
علــى هــذه القــروض، لــكل 
هــذه األســباب رؤي التقــدم 
بهــذا االقتــراح بقانــون ملنع 
تقاضي الفوائد عن القروض 
التي تقدمها املؤسسة العامة 
االجتماعيــة  للتأمينــات 
للموظفني واملتقاعدين مقابل 
استبدال جزء من الراتب (املادة 
األولى)، كما نصت املادة الثانية 
منه على إعادة ما حتصل من 

أموال ألصحابها.
وملــا كانــت املؤسســة قد 
تقاضــت مبالــغ طائلــة مــن 
املذكورين أعاله مقابل استبدال 
جزء مــن رواتبهم فقد وجب 
إيجاد آلية تكفل إعادة املبالغ 
التي مت حتصيلها من املتقاعدين 
وغيرهم، من خالل جدولة هذه 
املبالغ ومتام سدادها في خالل 
ثالث سنوات من تاريخ سريان 
هذا القانون وذلك حرصا على 

املالءة املالية للمؤسسة.

تقاضي فوائد فاحشــة ليس 
لها سند من دستور أو قانون، 
واستمر ذلك منذ بداية العمل 
بنظام االستبدال سواء بالنسبة 
للموظــف أو املتقاعد، ما كبد 
املوظفــني واملتقاعدين مبالغ 
باهظة فرضت عليهم من دون 
أي أســاس قانونــي أو مبرر 

موضوعي.
كمــا ينبغي اإلشــارة الى 
تواتــر أحــكام التمييــز فــي 
شــأن عدم جــواز تقاضي أي 
مبالغ إضافية حتت أي مسمى 
مقابل ما تدفعه املؤسسة من 
قروض مدنية وهــو تطبيق 
صحيح لنــص املادة ٣٠٥ من 
القانون املدني الكويتي الصادر 
باملرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة 
١٩٨٠ والتي نصت على بطالن 
تقاضي أي مبالغ أو فوائد مالية 
مهما كان اسمها جتاه القروض 
املدنية ومنها قروض املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية.

أضف الى ذلك الفتوى التي 
صــدرت مــن وزارة األوقاف 

قدم اقتراحاً بقانون مستنداً إلى فتوى «األوقاف»

مبارك العرو

اليها في املادة الثانية من هذا 
القانون خالل ثالث ســنوات 
من تاريخ العمل بهذا القانون.
٭ املادة الرابعة: على رئيس 
مجلس الــوزراء والــوزراء ـ 
كل فيما يخصــه ـ تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

وجاء في املذكرة اإليضاحية 
أن الدستور الكويتي نص في 
مادتــه الثامنة علــى ان تكفل 
الدولــة األمــن والطمأنينــة 
وتكافــؤ الفــرص للمواطنني 
باعتبارها من دعامات املجتمع 
الكويتــي، كمــا أكــدت املادة 
احلادية عشــرة كفالة الدولة 
للمواطنــني فــي حالة املرض 
والشــيخوخة والعجــز عــن 
العمــل وأن توفر لهم خدمات 
التأمــني االجتماعي واملعونة 
االجتماعية وهــي قواعد أتى 

بها الدستور الكويتي.
وباالطــالع علــى األحكام 
العامة  املتعلقــة باملؤسســة 
االجتماعيــة  للتأمينــات 

وجه النائب مهلهل املضف 
أســئلة إلــى وزراء الدفــاع 
والنفــط والصحــة وطالب 
في السؤال املوجه إلى وزير 
الدفاع تزويده وإفادته باآلتي:
١- كيــف مت التعاقد مع 
منصة «كويت- مســافر»؟ 
يرجــى تزويــدي بجميــع 
املستندات، وصورة ضوئية 
مــن العقد، مع بيــان تكلفة 
العقد وسبب إنشاء املنصة.

٢- هل منع مواطنون في 
اخلارج من ركوب الطائرات 
القادمة إلــى الكويت، وذلك 
لعدم تســجيلهم في منصة 
«كويت مســافر»؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فما السبب 
واألساس القانوني ملنع عودة 
املواطنني غير املسجلني في 

منصة «كويت مسافر»؟
إليكــم  وردت  هــل   -٣
شكاوى من مسافرين في شأن 
عدم قدرتهم على العودة إلى 
الكويت، وذلك لعدم متكنهم 
التســجيل فــي املنصة  من 
املذكورة لوجود خلل فيها؟ 
ومــا اإلجراءات التي اتخذت 
فور ورود هذه الشكاوى حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال؟
٤- هــل يوجد اســتثناء 
للمسافرين كبار السن وذوي 
االحتياجات اخلاصة الذين ال 
الهواتف  يجيدون استخدام 
الذكية؟ وهل تتوافر خدمات 
ملساعدة مثل هذه احلاالت؟

٥- لوحظ وجود مشاكل 
تقنيــة فــي املنصــة، فهــل 
حاســبتم الشركة املسؤولة 
عن املنصــة؟ وما العقوبات 

املقدمــة  التظلمــات   -٩
من املتنافســني على نتيجة 
الوظائــف  املنافســة علــى 

اإلشرافية والردود عليها.
١٠- هل جلــأ املتقدمون 
للطعن على نتيجة املنافسة 
أمــام القضــاء الكويتي؟ إذا 
كانــت اإلجابــة اإليجــاب، 
فيرجى إرفاق صورة ضوئية 
مــن صحيفــة الطعــن لكل 

طاعن.
١١- هل تقدم املتنافسون 
بطلب االطالع على النتائج 
التفصيلية للمنافسات التي 
دخلوهــا؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى إرفاق طلب 
االطالع ورد املركز أو اجلامعة 

عليه.
ونــص الســؤال املوجه 
إلــى وزير الدولة لشــؤون 
الــوزراء علــى ما  مجلــس 
يلي: تعد املشاريع املتعلقة 
بتطوير األداء احلكومي ورفع 
معدالت قياس هذا األداء من 
خالل تطوير ومتكني اجلهات 
الرقابيــة بالدولة، ضرورة 

٤- معــدل قيــاس األداء 
احلكومــي خالل الســنوات 
اخلمــس املاضيــة، ومــدى 
مواءمــة تلك املؤشــرات مع 
املعدالت القياسية العاملية.

٥- هــل هنــاك دورات 
وورش عمل لتطوير وتنمية 
العاملني في األجهزة الرقابية؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى تزويدي بإحصائية 
لتلك الدورات خالل السنوات 

اخلمس املاضية.
وطلب في السؤال املوجه 
إلــى وزيــر الصحــة إفادته 

وتزويده باآلتي:
١- صــورة ضوئيــة من 
القــرارات واللوائح املنظمة 
للجان املختصة بالعالج في 

اخلارج.
٢- كشف بأسماء أعضاء 
للجان املختصة بالعالج في 

اخلارج.
٣- كــم عــدد قــرارات 
اللجان املختصة من تاريخ 
٢٠٢٠/١٢/١٥ حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟
صحــة  مــدى  مــا   -٤
املوافقة على طلبات العالج 
في اخلارج من دون موافقة 
اللجان املختصة؟ مع تزويدي 
بالسند القانوني لهذا اإلجراء.
بأســماء  كشــف   -٥
اخلارجيــة  املستشــفيات 
املعتمدة من وزارة الصحة 
الستقبال مرضى العالج في 

اخلارج.
٦- ما معايير التعاقد مع 
املستشفيات اخلارجية املشار 

إليها أعاله؟

أساسية لتحقيق التنمية في 
القطاعات كافة، الســيما أن 
رفع معايير قياس األداء من 
شأنه ترشيد اإلنفاق وتعزيز 
الشفافية واحلوكمة اإلدارية 
وسد منابع الفساد والتأكد 
من جــودة اخلدمات املقدمة 
قياسا باإلنفاق احلكومي على 
اجلهة املشمولة برقابة ديوان 
احملاسبة، إضافة الستهداف 
الوطنية لقياس  املشــاريع 
األداء احلكومي، ورفع كفاءة 
العاملني بالقطاعات الرقابية 
على أجهزة الدولة لتحقيق 
الكفاءة والفاعلية املطلوبة 
لتلك املهام، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- هــل وقعــت األجهزة 
اتفاقيات  بالدولــة  الرقابية 
أو بروتوكوالت تعاون مع أي 
جهة خاصة تتعلق بتطوير 
ورفع كفــاءة وقياس األداء 
احلكومــي خالل الســنوات 
اخلمــس املاضية؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجى 
هــذه  بنتائــج  تزويــدي 

االتفاقيات.
٢- هــل هناك مشــاريع 
عالقة تتعلق باإلطار الوطني 
لقيــاس األداء احلكومــي؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجــى تزويدي بأســباب 

تأخر تلك املشاريع.
٣- هــل هنــاك معوقات 
حتول دون تطبيق املشاريع 
األداء  لقيــاس  الوطنيــة 
احلكومي؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجى تزويدي 

بتلك املعوقات.

مهلهل املضف لوزير الدفاع: كيفت مت التعاقد
مع منصة «كويت -  مسافر» وما سبب إنشائها؟

سأل وزير الصحة عن أسماء أعضاء اللجان املختصة بالعالج في اخلارج

مهلهل املضف

املقررة على املســؤولني عن 
هذه األخطاء؟

وطلب في السؤال األول 
إفادته  النفط  املوجه لوزير 

وتزويده باآلتي:
١- مســميات الوظائــف 
اإلشرافية في مركز دراسات 
اخلليــج واجلزيرة العربية 
الكويــت،  التابــع جلامعــة 
وعدد كل وظيفــة منها منذ 
تأســيس املركز حتى ورود 
هذا السؤال، مع بيان طبيعة 

عمل كل وظيفة.
اإلعالنــات  جميــع   -٢
املنشــورة للمنافســة على 
الوظائف اإلشرافية في مركز 
دراســات اخلليج واجلزيرة 

العربية.
املتنافســني  ٣- أســماء 
فــي كل منافســة على حدة 
التفصيلية في  ونتائجهــم 

املنافسة.
التقييمات السنوية   -٤
للمتنافســني قبل املنافســة 

وبعدها.
٥- أســماء أعضاء جلان 
حتكيم املنافسات وتقييماتهم 
التفصيلية لكل متنافس على 

حدة.
٦- أسباب اختيار أعضاء 
جلــان التحكيــم وصــورة 
ضوئية من قرارات تشكيلها.
٧- تاريــخ تثبيــت كل 
متنافس بعد فوزه باملنافسة 

على الوظيفة اإلشرافية.
٨- الشكاوى املقدمة من 
موظفــي املركز ضــد الفائز 
بالوظيفــة اإلشــرافية قبل 

تثبيته -إن وجدت-.

مهند الساير: اإلصالح السياسي مدخل رئيس
لتطوير مجاالت التعليم واإلسكان والصحة

أكد النائب مهند الســاير 
أهميــة اإلصالح السياســي، 
معتبــرا أنــه مدخــل رئيس 
لإلصالح في مجاالت التعليم 

واإلسكان والصحة.
وقال الساير، في تصريح 
باملركــز اإلعالمــي مبجلــس 
األمــة، «لدينا إصرار على أن 
يكون هــذا املجلس على قدر 
املسؤولية ولن نقبل بأن يكون 

جزءا من هذا الفساد».
وتوجه مبناشدات لصاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد قائــال «أتوجه اليوم 
بخطاب إلى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
وكنــت أمتنــى أن يكون هذا 
الــرد على اخلطــاب األميري 
الــذي أعددتــه ملدة ٤ أشــهر 
داخــل قاعة عبداهللا الســالم 
لكن لألسف بســبب تعطيل 
التشريعية أصبح  املؤسسة 
لزاما علينا أن يكون اخلطاب 

في هذا املكان».
وأضاف «يا صاحب السمو 

الــوزراء جلســنا وقدمنا له 
املقترحات والقوانني التي وعد 
بأن تقر في اجللســة األولى 
ملجلــس األمة ولكن لألســف 
أخلف بوعده كما أخلف بوعده 
السابق في مجلس ٢٠٢٠/٢٠١٦ 
عندما قال «ال تشــريعية وال 
تأجيل وال دستورية»، وهو 
لألسف أخلف كل الوعود التي 

وعد بها الناس».
وأضــاف «اليــوم نعيش 
في احتقان وصراع سياسي، 

املؤسســة، ولن نســمح بأن 
نكون جزءا من الفساد الذي 

متر به الكويت».
«الهــدوء  أن  واعتبــر 
السياســي منــذ عــام ٢٠١٣ 
حتى عــام ٢٠٢٠ نتجت عنه 
سرقات للمال العام وترد في 
املؤسسات واستنزاف ميزانية 
الدولة ونهب االحتياطي العام 
إلى أن وصل إلى صفر، وذهب 
أكثــر مــن ٤٧ مليــار دينــار 
هباء منثورا»، مبينا «اليوم 
نرى فاسدين ولكننا ال نرى 
التــي  اســترجاعا لألمــوال 

تنهب».
وأضاف «نحــن لن نقبل 
بهذه األحداث أن متر وأن نكون 
جزءا منها، نحــن نتمنى أن 
تعــود الكويــت درة اخلليج 
وسنســعى لذلــك ولكن بهذا 
االحتقــان السياســي وهــذا 
الســوء في إدارة املؤسســة 
التشريعية والسوء في إدارة 
املؤسسة التنفيذية فلن ينتج 

عنه إال اخلراب».

وال ميكن أن نقبل يا صاحب 
الســمو بــأن يجعلــوا هــذه 
املؤسسة صورية، فبال إصالح 
سياسي لن يكون هناك إصالح 
في مجاالت التعليم واإلسكان 

والصحة».
بــأن  نقبــل  «ال  وتابــع 
نكون «دمى» في ظل حتالف 
الرئيســني لتعطيــل هــذه 
املؤسسة»، مضيفا أنه «سيأتي 
وقت ستلعننا األجيال القادمة 
ألننا سمحنا بأن تتحول هذه 

املؤسسة إلى صورية».
وأوضح أن من يقدم احللول 
ال يفترض أنه يطلب احلل وال 
ميكن أن يكون هناك نائب في 
مجلس األمة يرجتي أن يكون 
هناك حل لهــذا املجلس، فقد 
أتينا لنعمــل وحتى نعكس 
الواقــع املرير الــذي مير به 
الشعب الكويتي وهذا دورنا 

وواجبنا ولن نتخلى عنه».
وقال الســاير «مهما طال 
وقتنا بهــذا املجلس أو قصر 
لن نســمح بــأن تنحــر هذه 

مهند الساير

نحن أبناؤك وأتينا إلى مجلس 
األمة في انتخابات ٥ ديسمبر 
٢٠٢٠ بإرادة الشــعب لننقل 
همومهم ونقدم احللول لهم، 
لكن يا صاحب السمو أنا أعلم 
علم اليقني أن مقامكم السامي 
ال يقبل بهذا التردي والسوء 
الــذي أصاب كل مؤسســات 
الدولة وعلى رأسها املؤسسة 

التشريعية».
وتابع الساير «يا صاحب 
الســمو، أنا أعلم أنك ال تقبل 
مــن  مهجــر   ٨٠٠ بوجــود 
الكويتيني وال تقبل بأن يكون 
الطابور علــى الوظيفة أكثر 
من ٣٠ ألف كويتي، وال تقبل 
بهذا العدد من املواطنني الذين 
ينتظرون اإلسكان ومنازلهم 
بسبب وجود بعض املتنفذين 
الذين يقومون برفع اإليجارات، 
وال تقبل بالتردي الذي يحصل 
في التعليم والصحة وكل هذه 

الهموم».
وقال «بعــد إعادة تكليف 
الشيخ صباح اخلالد رئيس 

عبداهللا الطريجي: ما حقيقة تعّرض
موظفة في «التربية» ملضايقات؟

وجه النائب د.عبداهللا الطريجي سؤاال إلى وزير التربية 
د.علي املضف استفسر فيه عن مدى صحة ما ورد في مقطع 
ڤيديــو متداول ملوظفة تعمل فــي وزارة التربية تتحدث عن 
تعرضها للتحرش واملضايقات من قبل أحد القياديني ومدعية 
بأن أحد الوزراء السابقني رفض إجراء التحقيق بالشكوى وأنها 
تقدمت بشــكوى جديدة أخرى خالل تولي الوزير د.املضف 
حقيبة التربية. وأضاف في سؤاله: هل مت تشكيل جلنة حتقيق 
للتأكد من صحة ادعاءات املوظفة ومن هم أعضاء جلنة التحقيق 
وما توصياتها، وإذا لم يتم تشكيل جلنة حتقيق حفاظا على 
سمعة الوزارة ومنتسبيهاـ  ما أسباب ذلك؟ وقال: ملاذا لم تتم 
إحالة شكوى املوظفة إلى وزارة الداخلية لتسجيل بالغ حيث 

عبداهللا الطريجيإن الواقعة متت داخل مبنى وزارة التربية؟

فرز الديحاني لتغيير «السمسرة» إلى «الوساطة»
قدم النائب فرز الديحاني 
اقتراحــا برغبة في شــأن 
الوساطة  استخدام عبارة 
العقارية بديال عن السمسرة 
القــرارات  العقاريــة فــي 
الوزارية أو اإلدارية كافة، 

قال في مقدمته:
صدر قرار وزير التجارة 
والصناعة رقم ١٦٤ لسنة 
٢٠٢٠ فــي شــأن تنظيــم 
مزاولــة مهنة السمســرة 
العقاريــة، والــذي صــدر 
استنادا للقوانني والقرارات 

املنظمة ألعمال الشركات ومهنة السمسرة 
العقاريــة، ومنذ تطبيق هذا القانون ظهر 
مــن التطبيق العملي ملمارســة هذه املهنة 
املبادرة إلى تعديل بعض أحكامه مبا يحقق 
الغاية منــه، وملا كان الواضح من تطبيق 
أحكام القرار املشار إليه ان استخدام العامة 
واملتخصصــني كلمة السمســرة العقارية 

قد خرج بهــا عن صحيح 
مفهومهــا ومبــا ال يحقــق 
الغايــة احلقيقية لطبيعة 
األعمــال التــي يقــوم بها 
العقاريــون،  السماســرة 
الــذي يتطلــب معه  األمر 
وضع القــرار الوزاري في 

صحيح مسماه وغايته.
ونص االقتراح على ما 

يلي:
تعديــل املســمى فــي 
شأن قرارات مزاولة مهنة 
الى  العقاريــة  السمســرة 
عبارة الوســاطة العقارية واستبدال هذه 
العبارة أينما كانت في القرارات الوزارية 
او اإلدارية مبسمى الوساطة العقارية بديال 
عن السمســرة العقارية، واستبدال كلمة 
سمســار أينما وجدت بوسيط عقاري في 
جميع القرارات الوزارية اخلاصة مبمارسة 

مهنة السمسرة العقارية.

فرز الديحاني

الغامن يهنئ البرتغال 
بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلى رئيس مجلس اجلمهورية في جمهورية 
البرتغال إدواردو فيرو رودريغويز، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلده.
مرزوق الغامن

أحمد مطيع يسأل عن تعاقدات «الصحة» 
مع اجلهات احلكومية ملواجهة «كورونا»

وجه النائب د.أحمد مطيع 
عددا من األســئلة إلى وزير 
النفط وزير التعليم العالي 
الفــارس، ووزير  د.محمــد 
الشــيخ د.باســل  الصحــة 
احلمــود. وقال فــي مقدمة 
الســؤال املوجه إلــى وزير 
النفط، إن مؤسسة البترول 
الكويتية وشــركاتها بذلت 
جهودا وطنية حثيثة خالل 
مواجهــة جائحــة كورونا، 
حيث أبدت تعاونا كبيرا مع 
وزارة الصحة أسهم بإجناز 

العديد من األعمال التي طلبتها وزارة الصحة 
من محاجر ومنشآت أخرى. وطالب تزويده 
وإفادتــه باآلتي: ما املشــاريع التي تعاقدت 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
مع وزارة الصحة إلجنازها؟ وصورة ضوئية 
من جميع العقود التي وقعت أو اجلاري التعاقد 
عليها مع وزارة الصحة؟ وهل هناك أي أوامر 
تغييرية طــرأت على هذه العقود؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فيرجى تزويدي بتفاصيل 
تلك العقود مع بيان قيمة كل عقد على حدة 
وأي أوامر تغييرية طرأت عليها. وهل خاطبت 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
وزارة الصحــة حول جدوى هذه املشــاريع 
ومــدى حاجة الدولة الفعليــة لها؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فيرجى تزويدي بصورة 
ضوئية مــن جميع املخاطبات واملراســالت 

في هذا الشأن.
وقال في مقدمة السؤال األول املوجه إلى 
وزير الصحة، خصصت الكويت أمواال طائلة 
فرضتها ظــروف مواجهة جائحــة كورونا، 
وكان احلــظ األكبر من صــرف هذه األموال 
من نصيب وزارة الصحة، لذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي: جميع القرارات والتعاميم 
واللوائح الصادرة اخلاصة بتعاقدات وزارة 
الصحة املتعلقة مبواجهة أزمة كورونا للفترة 
من ٢٠٢١/٣/١ حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 

وصورة ضوئية عن جميع 
العقود التي وقعت أو اجلاري 
التعاقــد عليهــا واخلاصــة 
أزمــة كورونــا  مبواجهــة 
للفتــرة مــن ٢٠٢١/٣/١ حتى 
تاريــخ ورود هذا الســؤال. 
وجميع املبالغ التي صرفت 
أو مت االرتبــاط عليها خالل 
جائحة كورونــا، مرفقا بها 
جميــع املســتندات املؤيدة 
للصرف للفترة من ٢٠٢٠/٣/١ 
حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 
وجميع اإلجراءات التي متت 
على تلك التعاقــدات اخلاصة بأزمة كورونا 
وفقا للقوانني والقرارات والتعاميم واللوائح 
املنظمة، مع بيان أســلوب التعاقد (مناقصة 
أو تعاقد مباشــر) للفترة من٢٠٢٠/٣/١ حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال. ونص السؤال الثاني 
على ما يلي: قامت وزارة الصحة خالل أزمة 
كورونا بالتعاون مع العديد من اجلهات لتنفيذ 
بعض املشــاريع في إطار احلملــة الوطنية 
ملواجهــة جائحة كورونا كتشــييد احملاجر 
واملستشــفيات امليدانية وغيرها، لذا يرجى 
إفادتــي وتزويــدي باآلتي: مــا اجلهات التي 
تعاقدت معها وزارة الصحة لتنفيذ وإجناز 
مشاريع خاصة مبواجهة جائحة كورونا سواء 
كانت هذه اجلهات حكومية أو خاصة؟ وما هذه 
املشاريع؟ وصورة ضوئية عن جميع العقود 
التي وقعت أو اجلاري التعاقد عليها مع تلك 
اجلهات، وهل هناك أي أوامر تغييرية طرأت 
على تلك العقود؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجى تزويدي بتفاصيل تلك العقود مع باين 
قيمــة كل عقد على حدة وأي أوامر تغييرية 
طــرأت عليهــا. وصورة ضوئيــة من جميع 
املخاطبات واملراســالت بــني وزارة الصحة 
وهذه اجلهــات حول جدوى هذه املشــاريع 
ومدى حاجة الدولة الفعلية لها. وهل أجنزت 
اجلهات املشــار إليها هذه املشاريع باألوقات 

احملددة في العقود؟

أحمد مطيع

مرزوق اخلليفة: ما أسباب انقطاع
الكهرباء في مزارع العبدلي؟

وجه النائب مرزوق اخلليفة سؤاال إلى وزير الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة ووزير الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية مشعان العتيبي، قال في مقدمته، يعاني أصحاب 
املزارع في منطقة العبدلي من تكرار انقطاع الكهرباء بني 
فترة وأخرى دون اعتبار لآلثار السلبية واخلسائر التي 
يتكبدها املزارعني بسبب هذا االنقطاع.  وطالب تزويده 
باآلتي: ما أسباب تكرار انقطاع الكهرباء في مزارع العبدلي؟ 
وما اإلجراءات املتخذة بني وزارة الكهرباء واملاء والهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إليجاد احللول 
لتجنب انقطاع الكهرباء؟ ومتى يتم إنارة الشوارع والطرق 

مرزوق اخلليفةاجلديدة املستحدثة في مزارع العبدلي؟

الهدوء السياسي منذ ٢٠١٣ نتج عنه استنزاف في امليزانية
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إعداد: عبدالكرمي أحمد عدل ومحاكم 

براءة احلارس الشخصي لألمير تشالز 
من تهريب مواد مخدرة للكويت

..وملواطن نشر صورًا خاصة لـ «فاشينستا»

..وملغرد من اإلساءة ملتهم بـ «تفجير الصادق» 

ألغت محكمة االســتئناف أمس حكم 
أول درجة القاضي بإدانة مقيم بريطاني 
يعمل حارسا شخصيا لألمير البريطاني 
«تشالز»، وقضت مجددا ببراءته من تهريب 
مــواد مخدرة عبر مطــار الكويت. تعود 
الواقعة إلى يناير العام ٢٠٢٠ حيث حاول 
املتهم دخول البالد بزيارة خاصة، إال أن 
رجال اجلمارك أوقفوه بتهمة العثور على 
مادتي الكوكايني واحلشــيش املخدرتني 

داخل حقيبته اليدوية.
ومت حجز املتهم وعرضه على قاضي 
جتديد احلبس، واســتمر حجــزه قرابة 

أربعة أشــهر حتى صدر ضده حكم أولي 
باالمتناع عن النطق بعقابه، إال أن محكمة 
االستئناف قضت ببراءته باحلكم الصادر 
أمس. وجاء حكم براءة احملكمة بعدما أكدت 
وكيلته احملامية منــى األربش للمحكمة 
عدم معقولية الواقعة وكيديتها، مشيرة 
إلــى أن موكلها أحضــر معه فقط حبوب 
ترامادول بغرض العالج وكان لديه وصفة 
طبية بها. ودفعت األربش ببطالن إجراءات 
تفتيش موكلها، وببطالن اعترافاته بسبب 
إحضار مترجمة من جنسية آسيوية لم 

تقم بترجمة أقواله بشكل صحيح.

ألغت الدائرة اجلزائية 
مبحكمة االستئناف حكم 
أول درجة بحبس مواطن 
ملدة ســنتني مع الشــغل 
والنفــاذ عــن تهمة تهديد 
كويتيــة  «فاشينســتا» 
ونشــر صور خاصة بها، 
وقضت مجددا ببراءته من 
النشر واالكتفاء بتغرميه 
مببلغ ٥٠٠٠ دينار لقيامه 
بتهديدها. تتلخص الواقعة 
بلجــوء املجني عليها إلى 
مخفر شــرطة الســاملية. 

وذكرت املجني عليها أنها كانت تربطها عالقة 
باملتهم حتى حدث خالف بينهما قام على إثره 
بتهديدها بنشر صورها، مضيفة أنها وإزاء 
رفضها تهديداته قام بنشر الصور في مواقع 

التواصل االجتماعي وأساء 
إلــى ســمعتها باعتبارها 
مشــهورة.  شــخصية 
العامة  النيابة  وأســندت 
إلى املتهم قيامــه بتهديد 
كتابــة  عليهــا  املجنــي 
وبإرسال مقاطع صوتية 
عبر برنامجي «واتساب» 
و«ســناب شــات»، بنشر 
صور تظهرها بوضعيات 
مخلة باآلداب في وسائل 
االجتماعــي.  التواصــل 
وأكد وكيل املتهم احملامي 
عبداهللا الكندري انتفاء أركان االتهام وكيديته 
وتلفيقه بحق موكله، مشيرا إلى أنه يعتزم 
اللجوء إلى محكمة التمييز للمطالبة ببراءته 

من جميع التهم املسندة إليه.

أيدت دائرة اجلنح املستأنفة حكما أوليا قضى 
ببراءة مواطن من تهمة اإلساءة إلى أحد املتهمني 
املبرئني من قضية تفجير مسجد اإلمام الصادق.

وكان الشاكي قد ذكر بشكواه أن املتهم وبتاريخ 
٢٨ يونيو ٢٠١٥ أساء له عبر حسابه في «تويتر» 
بأن أعاد نشر تغريدة حتوي صورته الشخصية 
ومدون بها «ما نبي إعدام القصاص القصاص...». 
وأكد وكيل املتهم احملامي عبدالرحمن املقدم أن 
الضعف ساد ما أورده االدعاء بحق موكله، كما 
أن حتريــات املباحــث لم تســفر بحقيقتها عن 
شــيء يفيد التحقيــق ومن قيام املتهــم بإعادة 

نشر التغريدة. 

دخل البالد خالل يناير ٢٠٢٠ بزيارة خاصة ومت حجزه قرابة ٤ أشهر

احملامي عبداهللا الكندري

احملامي عبدالرحمن املقدم

ضرب وافد على خلفية استرجاع سماعة!
محمد اجلالهمة

 كلف رجال مباحث شرطة النعيم بضبط 
وإحضار شخص مجهول، وذلك مبوجب أوامر 
صدرت عن محقق املخفر. وكان وافد مصري من 
مواليد ١٩٨٥ قال في القضية انه باع «سماعة 
هاتف» لشخص ال يعرف جنسيته، وبعد ذلك 

عاد اليه املشــتري وطلب ارجاع الســماعة، 
وحــدث نقاش تطور الى ان قام املدعي عليه 
بضربه كما أتلــف زجاج طاولة املعروضات 
ومحتويات احملل، وســجلت قضيــة اعتداء 
بالضرب وإتالف، ومن املقرر ان يستعني رجال 
املباحث بكاميرات املراقبة ورقم لوحة سيارته 
لتوقيف املدعي عليه ومن ثم التحقيق معه.

العلي يحدد ضوابط نقل أعضاء قوة الشرطة بني األجهزة

محمد اجلالهمة

الداخليــة  أصــدر وزيــر 
الشيخ ثامر العلي قرارا وزاريا 
خاصا بضوابط تنقل الضابط 
سواء داخل القطاع او من قطاع 
إلى آخــر. وأجاز القرار الذي 
حصلت عليه «األنباء» للوكالء 
املساعدين إجراء مناقالت داخل 
الوظائف  قطاعاتهم من غير 
اإلشرافية، أما ضوابط النقل 
من قطاع الى آخر فحددت لها 
ضوابط أيضا من أبرزها عدم 
جواز نقل عضو قوة الشرطة 
قبل مضي ٣ سنوات من تاريخ 
تعيينه أو تطوعه، وقبل مضي 
ســنتني من آخر قرار صادر 
بنقله. وفيما يلي نص القرار 

الوزاري:
- بعــد االطالع على القانون 
رقم ١٩٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة 

الشرطة وتعديالته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٠٠٧/١٦٢٧ بشأن تطوع غير 
الكويتيني في قوة الشــرطة 

وتعديالته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٤١١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الهيكل 
والدليــل التنظيمــي لوزارة 

الداخلية وتعديالته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٠١٩/٦٣٢ بشأن قواعد تعيني 
الوظائف  وترقيات شــاغلي 

املهنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٠٢٠/٤٩٠ بشأن تنظيم نقل 
أعضاء قوة الشرطة بني أجهزة 

الوزارة.

واستيفائه للشروط املقررة 
إلمتــام إجراءات النقل، على 
أن تشــكل جلنة لبحث تلك 
الطلبات والتحقق من مدى 
توافر الشروط برئاسة وكيل 

الوزارة وعضوية كل من:
١ - وكيل الوزارة املساعد 

للشؤون القانونية.
٢ - وكيل الوزارة املساعد 

للشؤون اإلدارية.
٣ - مديــر عــام اإلدارة 
العامة لشؤون قوة الشرطة.
التنقالت  وجترى حركة 
مرة فــي الســنة، وذلك في 
شهر يونيو من كل عام بقرار 

يصدر من وكيل الوزارة.
مادة ٣

ال يجوز نقل عضو قوة 
الشرطة في احلاالت اآلتية:

١ - قبل مضي ٣ سنوات من 
تاريخ تعيينه أو تطوعه.

٢ - قبل مضي ســنتني من 
آخر قرار صادر بنقله.

٣ - إذا كان مكلفــا خــارج 
مقر عملــه أو منتدبا خارج 

الوزارة.
٤ - إذا كان في إجازة مرضية.
٥ - إذا كان موفدا في بعثة 
أو إجازة دراسية او في دورة 
تدريبية تزيد مدتها على سنة 

ميالدية.
٦ - إذا كان متغيبا أو موقوفا 

عن العمل..
٧ - إذا كان محاال للتحقيق 

االنضباطي أو اجلزائي.
٨ - إذا كان متجاوزا في طلب 

النقل للتسلسل اإلداري.

٣ - مع مراعاة البندين رقمي 
١٠ و١١ مــن املــادة ٣ مــن هذا 
القرار يتــم النقل ببديل الى 
خارج القطاع او اإلدارة العامة 
على حسب األحوال من ذات 

الرتبة او برتبة مناسبة.
مادة ٦

العامــة  اإلدارة  تخطــر 
لشؤون قوة الشرطة بصور 
النماذج والقرارات  عن كافة 
املتعلقــة بنقــل عضــو قوة 
الشرطة مع إخطارها مبباشرة 
العمــل من عدمــه في اجلهة 

املنقول إليها.
مادة ٧

ال تخــل أحكام هذا القرار 
باختصــاص وكيــل الوزارة 
بنقــل الضبــاط - مــن غير 
القيادية  املناصــب  شــاغلي 
- وضباط الصــف واألفراد 
واملهنيني دون التقيد باملواعيد 
احملددة للنقل بهذا القرار في 
حالة التوصية بالنقل من قبل 
جهة حتقيق أو توصية بالنقل 

لعذر طبي.
مادة ٨

العمــل بالقــرار  يلغــى 
الوزاري رقم ٢٠٢٠/٤٩٠ املشار 
إليه، ويلغى كل حكم يخالف 
أو يتعارض مــع أحكام هذا 

القرار.
مادة ٩

على وكيل الوزارة تنفيذ 
هذا القرار.

٩ - إذا كانــت اجلهــة املراد 
نقل عضو قوة الشرطة لها 

ال تتوافق مع تخصصه.
١٠ - مــن األعمــال امليدانية 
او التخصصية الى األعمال 
اإلدارية إال بعذر طبي صادر 

من جلنة طبية مختصة.
١١ - إذا كان قد متت التوصية 
عقوبــة  مبوجــب  بنقلــه 
انضباطيــة ال يعاد إلى مقر 

عمله السابق.
مادة ٤

مع عدم اإلخالل بالبند رقم 
١٠ من املــادة ٣ من هذا القرار 
يكون نقــل الضابط من رتبة 
(مالزم) حتى رتبة (رائد) إلى 
األعمــال امليدانيــة فقط دون 
األعمال اإلدارية، ويستثنى من 
ذلك ضباط االختصاص وفقا 
للقرارات املتعلقة بهذا الشأن.

مادة ٥

يتبع بشأن النقل اإلجراءات 
التالية:

١ - تقــدم طلبــات النقــل من 
ذوي الشــأن إلى جهة عملهم 
وفقا للتسلســل اإلداري على 
النمــوذج الذي تعــده اإلدارة 
العامة لشــؤون قوة الشرطة 
لهذا الغرض، وفقا ألحكام هذا 

القرار.
٢ - علــى جهــة العمل املقدم 
لها الطلب التأكد من استيفائه 
الشروط الالزمة للنقل وموافاة 
اإلدارة العامــة لشــؤون قوة 
الشــرطة به مشــفوعا برأيها 
وذلك الستكمال إجراءات النقل.

في قرار أصدره وزير الداخلية وتنشره «األنباء» في ٩ مواد

الشيخ ثامر العلي

- وبنــاء على عــرض وكيل 
الوزارة. قرر:

مادة ١

الــوزارة  يتولــى وكالء 
املساعدون واملديرون العامون 
نقل الضباط من غير شاغلي 
املناصب القيادية أو اإلشرافية 
وضبــاط الصــف واألفــراد 
واملهنيني في ذات القطاع أو 
اإلدارات العامة بعد استيفاء 
املقــررة إلمتــام  الشــروط 

إجراءات النقل.
مادة ٢

الــوزارة  يتولــى وكالء 
املساعدون واملديرون العامون 
الترشــيح لنقــل الضبــاط 
من غيــر شــاغلي املناصب 
اإلشــرافية  أو  القياديــة 
وضبــاط الصــف واألفــراد 
واملهنيــني من قطــاع آلخر 
العامة ومخاطبة  واإلدارات 
اإلدارة العامة لشــؤون قوة 
الشرطة لتتولى تدقيق الطلب 

ال يجوز نقل عضو قوة الشرطة قبل مضي ٣ سنوات من تاريخ تعيينه أو تطوعه وقبل مضي سنتني من آخر قرار صادر بنقله

للوكالء املساعدين أحقية النقل بني قطاعاتهم وترشيح الضباط من غير شاغلي املناصب للنقل من قطاع إلى آخر

الزعبي خلريجي الدفعة ٤٦: االنضباطيات حتيلكم إلى «املدنية» 
وعامان في مديريات األمن الست قبل الترقية والتثبيت

أمير زكي 

كشــف مصدر امني عن ان 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن العام اللواء فراج 
الزعبي وجه بتدوير الضباط 
امللتحقني بقطــاع األمن العام 
وعددهم نحو ٩٥٠ ضابطا بني 
مديريات األمن الســت، حيث 
يستمر كل ضابط في العمل في 
كل مديرية امن بواقع  نحو٤ 
اشــهر وبذلك يكون قد عايش 
االوضاع في جميع احملافظات، 
وذلك خالل العامني االولني من 

االلتحاق بالقطاع قبل ان يتم 
توزيعهم بشكل نهائي على اي 
من مديريات االمن او االدارات 
التابعــة لقطاع االمــن. وذكر 
املصدر لـ «األنباء» ان توزيع 
الضباط في العامني األولني على 
املديريات الست يأتي في إطار 
توجيهات وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي إلكســاب الضباط 
اجلدد اخلبــرات الكافية التي 
تؤهلهم للعمل فــي أي موقع 
وأي محافظــة فيمــا ينعكس 
على األوضاع األمنية بشــكل 
عام ويسهم في االستفادة من 

العسكري مرهون بعدم تسجيل 
انضباطيــات عليهــم من قبل 
القــادة وكذلــك مرهون مبدى 
التزامهم بتطبيق القانون دون 
تعسف، مشددا على ضرورة 
ان يبرهــن الضبــاط اجلــدد 
على مــدى االلتزام بأداء مهام 
عملهم في العامني األولني ومن 
بعدها يتم تثبيتهم وترقيتهم 
الــى رتبة مــالزم اول . ودعا 
الزعبي الضباط اجلدد الى اعالء 
مســاعدة املواطنني واملقيمني 
واالبتعاد كليا عن اي تعسف 

في تطبيق القانون.

اخلبرات التي يتعاملون معها 
خالل السنة األولى، الفتا الى 
ان هــذه التوجيهــات دخلــت 
حيز التنفيذ. وأشــار املصدر 
الــى ان اللقاء التنويري الذي 
عقده اللواء الزعبي بالضباط 
اجلدد (خريجي دفعة ٤٦) مطلع 
األسبوع اجلاري تضمن جملة 
مــن اإلرشــادات والتحذيرات 
التي حتــول دون اي انحراف 
يعود بالســلب على الوزارة. 
وتابع املصدر بالقول: ان وكيل 
قطاع االمن العام اكد للضباط 
اجلدد ان استمرارهم في العمل 

دعاهم إلى االستفادة من اخلبرات وتطبيق القانون دون تعسف

اللواء فراج الزعبي

«الدرنفيس» أداة لتصفية خالف مالي في الساملية
مبارك التنيب

«أوصلني إلى مرحلة لم أستطع 
معهــا ســوى اســتخدام العنف، 
انتظرته يسدد الدين املستحق لي 
ولكن دون جدوى، وحينما واجهته 
وطلبــت منه أن يحــدد لي موعدا 
لتصفيــة اخلالف املالــي وحينما 
ماطل ورفــض طعنته بدرنفيس 

أعددته لهذا الغرض».
هذا ما أدلى به مواطن من مواليد 
١٩٨٨ أمام رجال مباحث الساملية، 
كما أرشد عن أداة اجلرمية وكانت 
موجودة داخل «دبة السيارة» بعد 
غسلها من الدماء التي تعود للمجني 

عليــه، وإزاء اعترافــات املتهم مت 
إغالق ملف القضية رقم ٢٠٢١/٧٨ 
جنايات الساملية بإحالة املتهم وأداة 
اجلرمية الى النيابة العامة. وحول 
تفاصيل القضية قال مصدر أمني 
ان مواطنًا من مواليد ١٩٨٣ وصل 

الى مستشفى املبارك الكبير مصابا 
بجروح قطعية في البطن والصدر 
والقدم، وبســؤاله عما حدث اتهم 
مواطنًا باالعتــداء عليه بالضرب 

بدرنفيس والهرب.
وأضاف املصدر: مت عمل حتريات 

خلصت الى حتديــد مكان تواجد 
املتهم، حيث جرى عمل كمني محكم 
له وضبطه في منطقة الســاملية، 
ومبناقشته حول الواقعة اعترف 
وأقر بطعن املجني عليه بســبب 
مشاكل مالية وأنه ضربه بدرنفيس.

.. وملواطنة من تنصلها من سداد مليون دينار
برأت محكمة اجلنايات 
برئاسة املستشار عبداهللا 
العصيمــي مواطنــة من 
إخفــاء مديونية زوجها 
املفلــس وعــدم التزامها 
بسداد إيرادات تقدر بنحو 
مليون دينار ترتبت على 

هذا اإلخفاء.
وكانت النيابة العامة 
قد أسندت إلى املتهمة أنها 
خالل الفترة من ٢٩ أبريل 
٢٠٠٣ وحتى ٣ أبريل ٢٠١٣ 
بدائرة املباحث اجلنائية، 

أخفت واقعــة وتصــرف موجودين هما 
مديونية زوجها املفلــس وأنها تصرفت 
بإيــرادات قســيمتني صناعيتــني تبلــغ 
مليونــا و٤٦ ألــف دينــار والتــي تدخل 
في الضمــان العام للمديونية، بأن قامت 

بتأجير القسيمتني للغير 
واالستيالء على قيمتهما 
اإليجارية لنفسها دون أن 
تخطر بها مســبقا البنك 
املديــر لهــذه املديونيــة 
بصفته نائبا عن الدولة 
ولم تقم بإيداع حصيلة 
تصرفهــا حتت حســاب 
كامل املديونية وكان ذلك 
بقصد التهرب من سدادها.
وأكــد وكيــل املتهمة 
احملامي حسني العصفور 
أن األوراق خلــت مــن 
توافر ركني اجلرم املسند إلى املتهمة في 
النزاع اجلنائي الراهن، لكون التحقيقات 
قاصرة فــي دليلها مبا يثبــت جزما بأن 
مبالغ اســتثمار القسيمتني قد دخلت في 

حسابها املصرفي سواء نقدا أو إيداعا.

احملامي حسني العصفور
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اشتراطات متكاملة 
من «اإلطفاء» 

في جميع املنشآت

في الصميم

@ghunaimalzu٣by
م.غنيم الزعبي

ســأتكلم اليوم وأركز بحثي حول ممارســات اجتماعية 
مفترضة وفروض مجتمعية ضرورية، سأتناولها بشكل عام 
وســأحاول أن أجعل منها حالة عامة تقبل التأويل والتأويل 
اآلخر املوازي واملضاد أيضا وموضوعا عاما ذا خصوصية 

عامة. وبحثي سيرتكز إلى عدة مقومات منها: 
الوعي - واملوقع اإلدراكي: الوعي بطبيعة أي قضية، يعتبر 
اخلطوة األولى على طريق التعامل معها وحلها، وهو ما يستوجب 
قــدرا من التوازن والتعاطي باإلمكانية النســبية والتعددية 
االحتمالية، خالفا لنظرية (كوبلس) ومعادلته الصفرية (اما - أو).

ومن الطبيعي أن كل أزمة ستمنحنا فرصة حقيقية لإلدراك 
واســتدراك وتصحيح األخطاء إذا كنــا في املوقع اإلدراكي 
الصحيــح، ولكنها لن متنحنا هذه الفرصة إذا كنا في املوقع 

اإلدراكي اخلطأ.
ويجب توجيه رسالة للذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا 
«بأن األخطاء تتكرر ألنها ال تنتقد»، فمن يتخذ نفس اخلطوات 
ونفس األخطاء يجد نفس النتائج، والنقد أحد مظاهر استيقاظ 

الوعي وجتديده واستنهاض التفكير واستمراره.
< < <

وهذا ما يقودني ملقوم آخر هو: النقد املجتمعي والتفكير 
النقدي واحملاسبة: فالنقد هو الذي يكشف عن قصور إجنازاتنا، 
لذلك فأعلى مســتويات اإلجناز يتحقق حال توافر احملاسبة 
واملتابعة احلقيقية، وعند فضح االنحرافات، وكشف الغطاء 

عن الزيف والتحري.
كلما ضاقت مساحة النقد الذاتي واحملاسبة سرنا باجتاه 
املجهول، ووجدنا أنفســنا فجأة أمام انغالق كامل وشــامل 

وخروج عن معادلة التأثير.
والعكس بالعكس صحيح، فإن اتساع مساحة النقد وتقبل 
الرأي اآلخر واحملاسبة واملتابعة يضمن صحة املسير واملسار 

والبقاء ضمن معادلة التأثير.
وعندما يقوم التفكير النقدي بنزع الهالة والقدسية عن األشياء 
فإنــه يوفر لنا مناعة ضد التناقض وخيبة األمل والصدمات 
العنيفة، سواء تعلق األمر بالتاريخ والسلم واحلرب واألفراح 
واألتراح والفناء، وبالتالي تكتســب القدرة على العيش بأقل 

ما ميكن من اآلالم واآلمال الوهمية.
وال يوجــد عائق في هذا األمــر إال «خيالنا» الذي مينعنا 
من رؤية البدائل، وألجل أن نتخلص من هذا املأزق علينا أن 
نتقبل جميع اآلراء ووجهات النظر املختلفة برحابة صدر، وأن 
ندير األبحاث مبوضوعية وجترد وسعي جاد وراء احلقائق، 

فالعاقل هو من لم يكن بينه وبني احلق عداء.
< < <

املقوم اآلخر هو: الشجاعة: احلياد غير املوضوعي، ومحاولة 
السير بكل االجتاهات، غير ممكن وليس من الشجاعة في شيء.

فالنجاح، واالختالف، والثبــات على املوقف، واملواجهة، 
والتغيير كل هذه العناصر حتتاج للشــجاعة، واألشــخاص 
الذين يتحلون بالشــجاعة هم األشخاص الناجحون، واألمم 

الشجاعة هي األمم الناجحة.
وما عدم الشجاعة واخلوف إال وجه حقيقي لعملة الفشل 
والبؤس، وهو ما تشــرحه اآلية الكرمية: (بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا) ورأس الشــجاعة برأيي هو الصدق والدعوة له، 
وأســتطيع القول ان الدعوة للصدق حتى وإن كانت كاذبة، 

أفضل من الدعوة للكذب حتى وان كانت صادقة.
< < <

املقوم اآلخر املصاحب بالضرورة للشــجاعة هو القوة: 
والقوة تنقسم إلى أمرين رئيسيني هما القوة الصلبة (القدرة)، 
والقوة الناعمة (العلم) ومصــادره، وأحدهما ال يكفي بدون 
اآلخر، وما أصدق غوتة حينما قال: «ليس هناك ما هو أدعى 

للخوف من اجتماع القدرة واجلهل».
< < <

ختاما: (جورج برنارد شــو) يقول: «دائما ما يلقي الناس 
باللوم على الظــروف، ولكني ال أؤمن بالظروف، الناجحون 
في هذه الدنيا هــم أناس يقومون في كل صباح، ويبحثون 

عن ظروف مواتية، وإذا لم يجدوها، صنعوها».

جاءنا هذا الرد من قوة اإلطفاء 
العام على املقالة املنشورة في تاريخ 
٧ اجلاري، بعنوان «لعناية الفريق 
خالد املكراد مع التحية واالحترام»، 
للزميل م.غنيم الزعبي في زاويته 

األسبوعية:
تتوجــه إليكم إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام 
الشــكر والتقدير على  بخالص 
دوركم اإلعالمي الرائد وإسهامكم 
التنويري املتميز في خدمة قضايا 
املجتمع من أجل حتقيق الصالح 
العام، مؤكدين لكم أن هذا التفاعل 
اخلالق بني وسائل اإلعالم وقوة 
اإلطفاء العام ركيزة أساسية لدعم 
العمل على حماية أرواح املواطنني 

واملقيمني وممتلكاتهم.
وباإلشــارة إلى ما نشر في 
العدد رقم  صحيفة «األنباء» في 
١٦١٨٩ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٧ حتت عنوان 
«لعناية الفريــق خالد املكراد مع 
إدارة  التحية واالحتــرام»، تود 
العالقات العامة واإلعالم أن تؤكد 
على إســتراتيجيات وخطط قوة 
الهادفة إلى حتقيق  العام  اإلطفاء 
األمــن املجتمعــي عــن طريق 
الوقائية في  تطبيق االشتراطات 
املباني واملنشــآت ومنها  جميع 
التكسيات اخلارجية، حيث  تعتمد 
قوة اإلطفاء العام مواد التكسيات 
اخلارجية وفق اشتراطات خاصة 
في املباني واملنشآت آخذين بعني 
االعتبار مساحة التطبيق وارتفاع 
املبنى وحجمه ونوع االستخدام 
والتصميم واملوقع بالنسبة للمباني 
املجاورة.  وفــي الفترة التي متت 
دراسة وبناء واستالم املشروع 
(٢٠٠٨ ـ ٢٠١٥) لــم تكــن هناك 
مواصفــات محددة لهذه النوعية 
مــن التكســيات ألنها لــم تكن 
تستخدم بشكل موسع وملحوظ، 
ولم تكن هناك مؤشرات خلطورة 
استخدامها، وبعد عام ٢٠١٥ لوحظ 
انتشار استخدامها عامليا وإقليميا 
مما تقرر معه تشكيل جلنة عمل 
مشتركة بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي لبحث وضع اشتراطات 
موحدة من شــأنها تأمني سالمة 
استخدام هذه املواد ضمن عناصر 

البناء للمباني بأنواعها.
  وفي عام ٢٠١٦ بدأت قوة اإلطفاء 
العام بتطبيق هذه االشــتراطات 
 ASTM حسب املواصفات العاملية
 ١٣٦٢-٤ EN، ١٣٦٢-٣ EN، E١١٩
 ١-ENوإجراءات االختبــار ١٣٥٠١
التي تتضمن اعتماد املواد مبعايير 
محددة خاصة مبعدل انتشار اللهب 
وقابلية تســاقط الشظايا وكمية 
الدخان وذلك لتشــكل  انبعاثات 
 B، A٢، Aثالث فئات رئيســية ١
واملوضحة بشــكل تفصيلي في 
دليل اشتراطات السالمة والوقاية 
الهندسية  من احلريق (اخلدمات 

للمباني واملنشآت ٠٥).
  كمــا نفيدكم بــأن منظومة 
املباني هي منظومة  السالمة في 
متكاملة تشــمل معدات املكافحة 
وأنظمة إنذار احلريق ومتطلبات 
الهندسية والتي تشمل  اخلدمات 
مواد البناء، وإن االلتزام بتطبيق 
هذه االشتراطات يسهم في سرعة 
الســيطرة على احلريق وهذا ما 

حتقق في املبنى محل الكتاب.
كمل نؤكد استمرار حمالتنا 
التفتيشــية الوقائية على جميع 
املباني واملنشــآت فــي جميع 
لتطبيــق  البــالد  محافظــات 
االشتراطات الوقائية، وندعو من 
خالل نافذتكم املستنيرة اإلخوة 
املواطنــني واملقيمــني للمبادرة 
بالتعاون مع قطاع الوقاية واإلبالغ 
الفوري عن أي مخالفات يشاهدونها 
عن طريق خدمة الواتساب على رقم 

.٦٥٩١٤٤٣١

التحذيرات الكورونية جتنبا لألخطار، 
السيما في آخر ساعات النهار لكونها 

مكشوفة!
أما احلدائــق العامة وأوضاعها 
امللحة فقد مت تسليم اإلشراف عليها 
التعاونية،  لعناية اجلمعيات  مؤخرا 
وهذا القــرار املتزامــن مع خطط 
«تخضير اخلليج وجزيرة العرب!»، 
وهذا يعطي أمال إلنقاذ حدائقنا العامة 
وطرقنا من هــالك العود األخضر 
للجماهير بعد سنوات  وإنعاشــها 

عجاف بإذن اهللا.
وأخيرا وليس آخرا بعد رصاصة 
الرحمة للمدينة الترفيهية في منطقة 
الدوحة، اهللا يخلف عليها خيرا، لو 
جتــدد تاريخها جنة لألجيال، واهللا 
يستر على حديقة الشهيد بعد جتديد 

رعايتها اإلدارية السياحية! 
هكذا هو احلجر املزدوج يوازي 
الرســمي، وهو  الكوروني  احلجر 
احلجر الذي تلفــه إغالقات أماكن 
الترفيه بالشريط األحمر لتجديدها 
للقادم من األيام، بسالمتكم يا نخوتها 

وقت فسحتها! ودمتم.

املشروع على شاكلة القضايا التي 
باتت تزخر بها محاكمنا هذه األيام.

منع الرقابــة البرملانية جرمية 
ترتكب في حق الكويت والكويتيني، 
فالفساد عميق وخطير وال تستطيع 
احلكومة وحدها إذا ما صدقت النوايا 
محاربته وال األجهزة املختلفة، إال 

إذا قاد تلك اجلهود البرملان.
ختاما: ال ميكن أن يقوم البرملان 
بدوره دون أن ميارس صالحياته 
التشــريعية والرقابية كاملة حتى 
لو على حســاب احلكومة، إذا لم 
تكن عونا له في محاربة الفســاد 

وسوء اإلدارة.
رحيل احلكومات وليس حكومة 
واحدة خير مــن تعطيل البرملان 
خاصة إذا ما أراد أعضاء البرملان 
الفســاد وحتقيق بعض  محاربة 

اإلصالحات املنشودة.

ألن أي مكافأة مهما كانت قيمتها 
لــن تعوضهم عمن فقدوه في هذا 
األزمة ولن تعوضهم عن سهر الليالي 
وحتمل املشقة والصعاب والتفاني 
في العمل تاركني أسرهم وأبناءهم 
أن  لفترات طويلة ومــن املخجل 
تؤخر مكافآتهم مهما كانت األسباب 

والذرائع.
إن التعليمــات بتكرمي العاملني 
بالصفوف األمامية كانت منذ أكثر 
من عــام من لدن األميــر الراحل 
املغفور له بإذن اهللا الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، هي مبنزلة 
الوصية من األب ألبنائه التي يجب 
على اجلميع تنفيذها وعدم املماطلة 
بصرفها. وحتية خاصة وتقدير لكل 
العاملني بالصفوف األمامية جلهودهم 
بالعمل من أجل احلفاظ  وتفانيهم 
على صحة أفراد املجتمع من جائحة 

كورونا.

ومطاعم ومقاهي الشواطئ تعيش هي 
األخرى حجرا كليا بداعي صيانتها، 
رغم أن هذا الوقت هو موسم احلاجة 
إليها كبديل لســباحة البحر امللغم 
في هذه األشهر بقنديل البحر أو ما 
يطلق عليه عندنا «اجلارح املزعج» 
ألجســاد كبيرها وصغيرها دون 
مكافحة وال حتذيرات من لســعاته 
لعدم بروزه للعــني املجردة، وكان 
البديل هو حمامات وأندية السباحة 
الرســمي  املغلقة بعد رفع احلجر 
واستخدامها بعناية صحيه حسب 

معدالت انتشار قضايا الفساد أو 
بالنسبة لتكلفتها (قيمتها) العالية.

اإلدارة احلكومية يكلف  سوء 
البلد مليارات بســبب أخطاء غير 
متعمدة من أشخاص غير مؤهلني 
يتم اختيارهم باحملسوبية، أو بأخطاء 
متعمدة من مسؤولني لالنتفاع غير 

تتراجع آثاره املرجوة. وعلى الرغم 
من التصريحات اإلعالمية املتعددة 
واإلشارات اإليجابية فإنه يصعب 
توقع تاريخ محدد لوصول املكافآت 
ملستحقيها بالصفوف األمامية الذين 
سارعوا بتلبية النداء بأمانة وشرف 
وإخالص دون التفكير بأي مقابل 
سوى الثواب من اهللا سبحانه وتعالى 

املناســبة مع  البيئيــة والطبيعية 
درجات احلــرارة الصحراوية التي 
تصل ألعلى درجــة مئوية! كما أن 
الشواطئ البحرية وجزرها املنسية 
التي تعد رئة تنفــس ليلية للكثير 
من أهل الكويــت ووافديها، أفرادا 
وجماعات، أغلبها «مشمع بالشريط 
األحمر ولوحات عربية وأجنبية تقول 

ممنوع االقتراب!».
الرسمية  الســياحية  وللمواقع 
كمنتــزه اخليران رمز ســياحتنا 
ومنشآت الشركة كأحواض السباحة 

التي فضلت  السنوات  أن  للشك، 
املعارضــة السياســية او أغلبها 
اخلروج من البرملان بل والبلد في 
بعض األحيان، وهي الفترة املمتدة 
من ٢٠١٢ وإلى ٢٠٢٠ ميكن وصفها 
باألعوام الذهبية للفساد في تاريخ 
الكويت على اإلطــالق من حيث 

موقع تنعكس على األداء، ومن ثم 
فإن تكرمي ومكافأة املستحقني عن 
أعمالهم غير العادية يعود بالفائدة 
على املؤسسة التي يعملون بها ومن 
ثم على منظومة األداء احلكومي في 

جميع املجاالت.
وإن التكرمي املســتحق عندما 
يتأخــر فإنه يفقــد وميضه وقد 

اليزال مسلسل «وباء كورونا» 
ومستجداته، رغم دخوله العام الثاني، 
يتجدد ويتحور ويتطور متحديا كل 
بينما  املختبرات،  اللقاحات ومقامع 
تتحفز مصانع املســميات العلمية 
الطبية للجديد من كل جتديداته! مع 
رفع حتدي اإلنسانية إلى قمة راياته 
«فســبحان اهللا القاهر فوق عباده 
وله األمر كله مــن قبل ومن بعد»، 
لوقف ربكة الكــون وخلط أوراقه 
والوصول إلى نهاية ســعيده تعيد 
للجميع بفضل  األمان واالطمئنان 

رب العاملني.
هذه مقدمة لتوعية الناس بأهمية 
بالتعقيم واللقاح والكمام،  االلتزام 
حرصا علــى األرواح الغالية غنيها 
وفقيرها، كبيرها وصغيرها، في ظل 
التحذيرات املشتركة من كل اجلهات 
املعنية، وما رافقها من حظر شامل 
جتاوب معه املعلم واملتعلم، ودون ذلك!
وعندنا في دولتنا وأمثالها يبرز 
حجر مــزدوج آخر يتعلق بالترفيه 
املطلوب للبشــر أفرادا وجماعات، 
الترفيه  إنه مع غلــق مواقع  حيث 

بالرغم من أن الفســاد ظاهرة 
عاملية منتشرة في كل املجتمعات 
اإلنســانية، إال انه يصنف دوليا 
للدول  الوطنــي  كتهديــد لألمن 
خاصة عندما يصل إلى مستويات 
خطيرة تؤدي إلى تقويض التنمية 
وانهيار القيم األخالقية، مما يفاقم 
من املشكالت االقتصادية كالبطالة 
وتــردي األوضــاع املالية ألفراد 
املجتمع وبالتالي ظهور املشكالت 
االجتماعية حتى نصل إلى املشكالت 
األمنية وانتهاء بانهيار مؤسسات 

الدولة واملجتمع.
مقدمــة البد منها للحديث عن 
واقــع السياســة واالقتصاد في 
البرملان بنوابه  الكويت حيث كان 
املعارضني يصف بأنه وراء تعطيل 
التنميــة، بينما أثبتــت األحداث 
واإلحصائيــات، مبا ال يدع مجاال 

أمر املغفور له بإذن اهللا تعالى 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، بتقدمي مظاهر التكرمي 
املعنوي واملــادي جلهود املكلفني 
مبواجهة ڤيروس كورونا املستجد 
من الصفوف األماميــة منذ أكثر 
من عــام، ألنهم قدموا التضحيات 
بأرواحهم وصحتهــم بتلبية نداء 
الواجــب، فمنهم مــن فقد حياته 
وانتقل إلى رحمة اهللا تعالى ومنهم 
من أصيب بالڤيروس ونقله ألفراد 
أسرته، ومنهم من غاب عن أسرته 
لعدة أيام أو شهور. لكن حتى اآلن 
الروتني  وألسباب متعددة وأهمها 
القاسي فإن العاملني في الصفوف 
األمامية بالوزارات واملهن املختلفة 
لم يتم تكرميهم أو مكافأتهم بالرغم 
من أن معظمهم ينتظرون اجلزاء من 
اهللا عز وجل وليس من البشر ولكن 
احلوافز اإليجابية للعاملني في أي 

صدى األحداث

الفساد واألمن 
واحلكومة 

والبرملان
عادل عبداهللا املطيري

ألم وأمل

التكرمي املستحق 
للصفوف األمامية

د.هند الشومر

سكنية وغيرها من التطلعات.
أعرف متاما أن احلديث عن املشاريع التنموية في ظل األزمات 
السياسية املتكررة لدينا أمرها غير مقبول نظرا ألن هناك من يتعمد 
تعطيل التنمية لدينا لإلســاءة لصورة الدولة اخلارجية، ولكن هذه 
أمرها لن يستمر ونطالب احلكومة بضرورة التصرف السريع لعدم 
تعطيل الدولة ومشاريعها ووضع حد لهذه األزمات ألجل اإلجناز، 
فهذه أمرها ســيلقى قبول من طائفة كبيرة في املجتمع ألن أغلب 
أطياف املجتمع الكويتي تشعر باالستياء واإلحباط مما نشهده فال 
إجناز مشــاريع وال إعطاء احلكومة الفرصة في العمل فحال البلد 

املعطل البد أن جتد احلكومة له احلل السريع.
فهناك دول كثيرة سبقتنا ألنها ليس لديها املهاترات السياسية 
التي حتدث لدينا، وعليه فإن ما يعنينا كمواطنني أن تكفل لنا احلكومة 
حيــاة كرمية مع إعطائنا الفرصة في العمل وحتقيق تطلعاتنا، هذا 
فضال عن حفظ األمن وهيبته، وبالتالي فكل ما يثار اليوم حتت قبة 

حتديات كبيرة تعترينا بني وباء نحر العالم وعطل احلياة وبني 
أزمات سياسية مفتعلة وغير مبررة، وبني أزمات اقتصادية متكررة، 
إال أن أحالمنا ومتنياتنا البد أال تتوقف والبد لإلجناز أن يســتمر 
حتى ولو بإمكانيات متواضعة، فاملهم أال تتوقف عجلة التنمية لدينا.

فلدينا مشروع مدينة احلرير هذا احللم الذي توقف بسبب كل 
األزمات، إال أننا البد أن نحييه والبد أال يتوقف والبد من خطوات 
جادة للبدء في تنفيذه، نعي متاما كل التحديات ولكن نريد أن نذللها 

فنريد ملدينة احلرير أن تدب فيها احلياة ألنها مفخرة لنا جميعا.
كنت من اشد املطالبني بأال يعتمد تنفيذ مشروع مدينة احلرير 
على امليزانية العامة للدولة بل البد من إشراك القطاع اخلاص فيها 
ونعطي بالتالي األولوية للشركات احمللية ليكون لها دور بارز في 
تنفيذ املشروع، حيث إن االعتماد على امليزانية العامة للدولة دائما 
في تنفيذ املشــاريع التنموية أمرهــا غير مقبول ذلك ألنه البد أن 
يكون للقطاع اخلاص لدينا دور في تنفيذ املشــاريع ولدينا الكثير 
من القوانني كما هو قانون B.O.T من املمكن االعتماد عليه في تنفيذ 

مشروع مدينة احلرير.
فاليوم على الرغم من كل ما يشاع أن املشاريع التنموية معطلة 
حاليا في وطننا، إال أن ذلك األمر مستجد على الدولة فهناك الكثير 
من املشــاريع التي نفذت سابقا ســواء على صعيد البنية التحتية 
أو مشــاريع تعليمية أو ثقافية، ولكن نريد مشاريع حيوية تعزز 
االقتصاد القومي للدولة وجتذب السياحة لدينا وتزيد من معدالت 
الفرص الوظيفية وتلبي طموح الشــباب ســواء كانت وظيفية أو 

عبداهللا السالم ال يعني الكويتيني حقيقة، فلدينا تطلعات نرغب من 
احلكومة في أن تعطينا الفرصة في حتقيقها وما يحدث في البرملان 
عليها تسويته بأسرع وقت، ألننا لن نسمح بتعطيل حياتنا بسبب 

قضايا ال تعني املواطن.
اليوم لدينا مواطنون يرغبون في السكن وفي التعليم والفرص 
الوظيفية، وفعليا فإن قضايا املواطنني احليوية ال يناقشها البرملان 
فإذا كانت أبرز قضية تعني املواطن الكويتي أال وهي قضية ارتفاع 
قيمة اإليجارات هذه لم يضع لها البرملان حلوال حتى هذه اللحظة، 
هــذا فضال عن أن البرملان لم يعمل علــى دفع عجلة تنفيذ البنية 
التحتية للمشاريع اإلسكانية وهم بالتالي ال يناقشون القضايا التي 

تؤرق املواطن الكويتي.
فاحلكومة تدفع رواتب جيدة إال أن أغلب أموال املواطنني تذهب 
لإليجار وإذا ما قامت احلكومة بحل هذه املشــكلة فلن جند فئات 
تعاني من أزمات اقتصادية ألن هذه الشريحة من املواطنني ستكون 
ماديا بوضع أفضل متى مــا قلت قيمة اإليجارات أو مت احلصول 

على البيت احلكومي في زمن قياسي.
فجميعنا من رحــم الكويت ونرغب لوطننا في األفضل ونعي 
متامــا ما هو األكثر فائدة لنا كمواطنني، وعليه فإن كل ما نحتاجه 
أن نقف خلف احلكومة ونوقف املهاترات السياســية احلاصلة في 
البرملان لننعم بحياة أفضل، فمشاريعنا التنموية بحاجة إلى أن تنفذ 
ألن أجيالنا القادمة ال يعنيها القضايا التي تثار اليوم في البرملان بل 
يعنيها أال جتد مواطنا خليجيا من دول مجاورة يعيش أفضل منها.

مدينة احلرير ال نريدها 
أن تتوقف بسببكم!

عزة الغامدي

نقش القلم

احلجر 
املزدوج!

محمد عبداحلميد الصقر

وجهة فكر

الوعي - واملوقع 
اإلدراكي

hmmad _ alnomsy@yahoo.comحماد مشعان النومسي
@hammad _ alnomsy

بعد التجربة الطويلة واملمتدة ألكثر من عام والتي خاضها 
املجتمع الدولي بشــكل عام وأهل الكويت بشكل خاص، كان 
للعمــل إجراءات غير التي كانت عليها ســابقا، فعدد العمالة 
في القطاعات ســواء العام أو اخلاص تناقص إلى ٣٠٪ األمر 
الذي نتج عنه تراكما في املعامالت وتأجيال في تفعيل اللوائح 
واإلجراءات وإغالق الكثير من الفــروع والقطاعات، كما أن 
تناقص أعداد العاملني كان السبب الرئيسي وراء هذا التحول 
وهذا التغيير، ولو كان اإلميان بقدر اهللا راســخا بكل معانيه 
مع األخذ باألسباب بنوع من اجلدية واحلرص لكانت األمور 

أسهل بكثير مما عليه اآلن.
لقد أولت احلكومة ممثلة في الوزارات املختصة كوزارتي 
الصحة والداخلية وغيرهما اهتماما بتوفير جميع املتطلبات 
الالزمة واإلرشادات اجلازمة لسد احتياج املجتمع، وكان تعاون 
أفراد املجتمع متميزا إلى حد ما، إال أن الشــق كبير والبالء 
عظيم مما جعل اخلوف والهلــع وعدم جدية البعض له دور 

في زيادة اإلصابات.
من جانب آخر، لوحظ أن العمل اخليري سواء الداخلي أو 
اخلارجي متيز باالستمرار في عطائه وعمله، فجمعيات النفع 
العام أحيت شــراكة واسعة مع املؤسسات الرسمية بالتوافق 
معها، حيث وصل عدد املتطوعني في الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية على سبيل املثال إلى أكثر من ١٠٠٠ متطوع مع االلتزام 
باالشتراطات الصحية والقرارات األمنية بشكل كبير، وهذا 

ما كان واضحا في قطاعات العمل اخليري.
لقد أعطت هذه التجربــة الكثير من أبناء الكويت خبرات 
كبيرة في إدارة األزمات ومواجهة املشكالت وقوة التحديات 
مضافة إلى خبراتهم السابقة في إدارة العمل اخليري واالنساني.

إن الدور في أواخر هذا البالء إن شــاء اهللا على كل أفراد 
املجتمع زيادة االلتــزام للتحصن بهذه التجارب من كل بالء 
ومرض وال نتقاعس مثل بعض أسالفنا، رحمهم اهللا، فمنهم 
مر عليه بالء الطاعون وانتشــار مرض اجلدري وال يدري ما 
أصابه وماذا يعمل، فأكل البالء األخضر واليابس وتوفيت أعداد 
كبيرة من املجتمع، حفظ اهللا الكويت من كل شر ومرض وفتنة.

وقفات

األزمات أحد 
مصادر اخلبرات

مطلق القراوي mqarawi@hotmail.com
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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:

العب تونسي سابق من ٩ 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

نبيل معلول

أحالم

يبوردبدحان

اةسمادردلم

لءعوعهويشث

ااااشرلقرم

نضدسالاةقر

واعمبمراية

اتالاابلةا

عولةلليماع

عيبرمسعنشم

مباسقمواجا

ىلءلماجفال

لاسارءدسرو

١ - رجع - يؤم املصلني، ٢ - املثيل - متشابهان، ٣ - 
صاحب - رغبتي وهدفي (معكوسة)، ٤ - يستفسر 
- للرجاء، ٥ - من أدوات النجار، ٦ - ابتعد - اعترفي 
(معكوسة)، ٧ - إدراج - عالمة، ٨ - دهشة شديدة - 
يعبر (معكوسة)، ٩ - جوابه - خاصتهم (معكوسة)، 

١٠ - أعطى - الهواء الشديد.

األنواع
البيوت

الشرقية
حديقة

املنافس

إضاءة
سعاد

مواسم
دروب

أعشاب

الورد
مثمرة
أشجار

دهر
ربيع

عمى
السماء
املقمر
أعمال
السرة

وجد
البائس

١ - متمرد - صغير الكلب، ٢ - املؤامرات - دك (معكوسة)، 
٣ - علم مؤنث - من املعادن الثمينة، ٤ - القوام (معكوسة) 
للتوجع، ٥ - عتب، ٦ - يجمع - ضجر منها، ٧ -   -
املقصود - متشابهان، ٨ - اآلثام، ٩ - عكس برد - حلف 

ميينا، ١٠ - أزال (معكوسة) - علم مذكر.

أفقياً: عموديًا:
١ - عاد - امام، ٢ - الند - ح ح، ٣ - صديق - مرامي 
(معكوسة)، ٤ - يسأل - لعل، ٥ - املنشار، ٦ - نأى - 
أقري (معكوسة)، ٧ - ساللم - وسم، ٨ - ذهول - مير 
(معكوسة)، ٩ - رده - لهم (معكوسة)، ١٠ - وهب - الريح.

١ - عاصي - جرو، ٢ - الدسائس - هد (معكوسة)، 
٣ - دنيا - الذهب، ٤ - القد (معكوسة) - آه، ٥ - لوم، 
٦ - يلم - ملها، ٧ - املعني - ل ل، ٨ - الشرور، ٩ - 

حر - اقسم، ١٠ - محا (معكوسة) - رامي.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

آثار عربية

سور دمشق

من املنشآت احلربية التي ترجع إلى 
العصر األيوبي ولم يتبق منه غير أجزاء 
قليلة وهو مبني باألحجار الضخمة ويوجد 
عليه برجان أحدهما يرجع للقرن السادس 
الهجري، الثاني عشر امليالدي وهو دائري 
الشكل ويقع جنوب باب اجلابية ويعرف 
ببرج نور الدين زنكي، أما البرج الثاني 
فهو مربع الشكل ويعود تاريخه للقرن 
الثالث عشر امليالدي  الهجري،  السابع 

وعليه اسم امللك الصالح أيوب.
ومن أهم األجزاء الباقية (باب السالمة) 
وسمي كذلك تفاؤال، حيث انه ال يستطيع 
األعداء املهاجمة من ناحيته لكثرة األشجار 
الباب في  واألنهار حوله وقد بني هذا 
عهد نور الدين زنكي ايضا ثم جدده امللك 
الصالح جنم الدين أيوب سنة ٦٤١هـ وعلى 

عتبته كتابة تشير لذلك.
وحول السور كان يوجد خندق ميأل 
باملاء عند الضرورة وكانت عليه جسور 
التسعة  املدينة  أبواب  أمام كل باب من 
والتزال تلك األبواب باقية فيما عدا باب 
النصر الذي هدم ١٢٨٠هـ/ ١٨٦٣م جميعها 
ترجع الى العصر العربي فيما عدا الباب 

الشرقي الذي يعود للعصر الروماني.
العسكرية  لألبنية  والسور منوذج 
العربية التي تقدمت تقدما ملموسا في 

أوائل القرن السابع الهجري.

من كتاب: أبرز اآلثار العربية واإلسالمية ودالالتها التاريخية ـ  منى عطية

عالم الصحة

ما أبرز األطعمة التي ال غنى عنها لصحة الكبد؟

٭ الشاي األخضر: يساعد االستهالك املنتظم 
للشاي األخضر على إزالة الفضالت الضارة 
من اجلسم، وتشير دراسة إلى أن «الكاتشني»، 
وهو مكون أساسي في الشاي األخضر، 
يعتقد أنه يعزز صحة الكبد. وعالوة على 
ذلك، فإن الشاي األخضر يزيل السموم 
من اجلسم ويزيل املواد الضارة بالصحة.
٭ الكركم: هو أحد أكثر التوابل استخداما 
التوابل  الهندي. وتشتهر هذه  في املطبخ 
الذهبية القدمية بخصائصها العالجية. يعتقد 
أن محتوى الكركمني في الكركم مكون مثالي 
لتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض الكبد. وينصح 
بإضافة الكركم إلى نظامك الغذائي اليومي 

لتقوية الكبد.
الرغم من وجود  الزيتون: على  ٭ زيت 
الزيوت املفيدة للصحة، فإن  الكثير من 
زيت الزيتون على وجه اخلصوص معروف 
مبنع ترسب الدهون في الكبد. عالوة على 
ذلك، يساعد هذا الزيت في إزالة النفايات 

السامة من اجلسم.
٭ اخلضراوات الورقية: اخلضراوات الورقية 
مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط واللفت 
واخلس وغيرها حتتوي على اجللوتاثيون، 
إذ يحفز هذا املركب بدوره أنزميات تطهير 
السموم في الكبد، وبالتالي، فإن االستهالك 
املنتظم لهذا اخلضار سيعزز صحة الكبد.
البري والتوت  العنب  التوت: هو مثل  ٭ 
التلف، وحتتوي  الكبد من  البري، يحمي 
التي  الفاكهة على مضادات األكسدة  هذه 
تسمى األنثوسيانني والتي حتمي العضو 

وتزيد من مستوى املناعة.

عن «سكاي نيوز»
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الفاشينستا د.خلود لـ «األنباء»: كثيرون 
شككوا في كوني طبيبة وعيادتي أبلغ رّد

حاورها: ياسر العيلة

د.خلود الزهر فاشينستا ومدونة موضة من أشهر املتخصصات في عالم التجميل واملوضة على مستوى الوطن العربي، يتابعها ما يقرب من ٢٠ مليون متابع على 
مواقع التواصل االجتماعي عبر موقعي «سناب شات» و«انستغرام»، وفرضت نفسها بقوة في هذا املجال والحقتها االتهامات والشائعات فواجهتها برباطة جأش وثقة 

بالنفس، وكان آخر هذه الشائعات اتهامها بأنها ليست طبيبة وإمنا تدعي ذلك لترد عليهم بقرب افتتاح مركزها الطبي املتخصص في التجميل واألسنان.
«األنباء» التقت د.خلود في مركزها وحتدثنا معها عن الكثير من األمور، فجاءت ردودها على النحو التالي:

بداية وبعدما مررت به من متاعب سواء 
إصابتك بڤيروس كورونا أو إصابة عينك.. 

هل نقول إن عني احلسود أصابتك؟
٭ احلمــد هللا، هذا قضــاء وقدر، وأي 
شيء يحدث لي هو من عند اهللا وراضية 
به، وأنا دائما حريصة على الرقية لي 

وألهلي.

ملاذا  «خلود كلينيك».. في ظنك  وأخيراً 
تأخر هذا املشروع ملدة ثالثة أعوام؟

٭ أنت تعلم أن اإلجراءات التي تتطلب 
افتتــاح عيادة صعبة وطويلة، فهناك 
تراخيص طبية وموظفون والترخيص 
اخلاص بي، ناهيك عن ديكورات املكان.

إذن انت طلعت دكتورة يا خلود!
٭ طبعا دكتورة.

تأتي ردا على من  العيادة  ان  هل نقول 
شككوا في السابق بأنك دكتورة؟

٭ بالتأكيد، رغم ان اجلميع شاهدوني 
وأنا أداوم في مستشفى حكومي ومع 
ذلك ظلوا على تشكيكهم، وأطلقوا علي 
مسميات وظيفية عديدة لكنها بعيدة كل 
البعد عن عملي كدكتورة، وأنا أفتخر 
بكل هذه املســميات مادام انها شــغل 
حالل، وهؤالء حاقدون، وأعداء النجاح 
ودهم اني ما أكــون دكتورة، لكن هذا 

واقع البد أن يتقبله اجلميع.

الطب وقد حققت  ملاذا تتمسكني مبهنة 
جناحا ملحوظا على مواقع التواصل؟

٭ مهنة الطب ليســت باملهنة السهلة 
أو من الســهل احلصول عليها، تعبت 
وتغربت حتى احصــل عليها، وكذلك 
أهلي تعبوا من أجل تلك الشهادة، وكلها 
أمور جتعلني ال أستطيع االبتعاد عن 

مهنتي وحلمي.

شعارك «أبديت يور بيوتي».. ما املغزى 
من ورائه؟

٭ «األبديت» هنا ليس على مســتوى 

الوجه فقط، بــل كل امرأة حتتاج إلى 
ذلك نفسيا على األقل، وكذلك شعرها 
وبشــرتها، وتلك أمور حتسن احلالة 
النفسية لها وجتعلها أفضل، وهذا ما 

قصدته «ابديت» جمالي ونفسي.

هل البيزنس اخلاص تعتبرينه استقرارا 
أم قلقا من املجال الذي تهتمني به حاليا؟

٭ كنت أعمل موظفــة لدى احلكومة، 
واآلن أنا مالكة مركز جتميل، مسؤولة 
عن مكان وموظفني، ما يجعل املسؤولية 

أكبر وأصعب.

مسمى  عليك  يطلق  أن  ترفضني  ملاذا 
«فاشينستا»؟

٭ ال على العكس متاما، نعم أميل أكثر 
إلى لقــب دكتورة، لكنني أرحب كذلك 

بلقب «فاشينستا» أو«بلوقر».

في ظنك هل عالم الفاشينستات له مدة 
صالحية ثم ينتهي؟ ومتى تنقرضوا؟

(ضاحكة).. ما راح ننقرض وقاعدين 
على قلبك، وكل شيء راح ينقرض إال 

الفاشينستات.
 

وماذا ستفعلني لو اإلنترنت اختفى عن 
العالم؟

٭ راح منوت، صحيــح الؤنترنت لم 
يختــف لكن كل مهنة متر بفترة ركود 

ثم نشاط وهكذا.

التي  تأثر مجالكم باحلظر واألزمة  هل 
طالتكم كمشاهير مؤخرا؟

٭ أصعب فترة كانت احلظر من دون 
شك، فكل من لديه مشروع وأنا وزوجي 
أمني منهم تأثرنا وتضررنا ماديا بشكل 
كبير، حتى عيادتي ســبب كبير وراء 
تأخر افتتاحها كان احلظر، لكن أنا دائما 

أقول احلمد هللا لعله خير.

ماذا غيرت الشهرة في خلود؟
٭ أعطتنــي القــوة، وجعلت تفكيري 

جتاريا بشــكل كبيــر، وحولتني إلى 
انسانة اجتماعية وقريبة من الناس، 
وألنني ليس لدي أخوات بنات فكانت 
أمي تدعو لــي أن يرزقني بأخوات لم 
تنجبهن هي، وهو األمور الذي حققته 
لي الشهرة وجعلت لي ماليني املتابعات 

الالتي أعتبرهن اخواتي.

الزمن، هل تختارين نفس  لو عاد بك 
الطريق؟

٭ نعم، وتدري ليش؟ ألنه طريق جناح، 
وهــدف، وحققت مــن خالله أحالمي، 
ومسيرة جيدة وبعيدة عن املشكالت.

هل تسببت لك عفويتك في املتاعب؟
٭ عفويتــي بحدود وحســاب، فاألمر 
حتكمه األخالق، فعفويتي بعيدة عن 

التجريح واإلهانة.

الظاهرة  هناك مقولة ان حياة املشاهير 

على الشاشات كذبة، فما رأيك؟
٭ ال أتفق، عن نفسي كل ما يراه الناس 
على حساباتي هو نفس ما أمارسه في 
الواقع، فقبل فترة ذهبت إلى الصالون 
أنا وخلود الصغيرة واملربية، وكل من 
رآني هنــاك قالوا لي كأننا نشــاهدك 

على «سناب».

أال تخشني من تأثير األضواء على أبنائك 
في تلك السن املبكرة؟

٭ ال أبــدا، لكننــي دائما أقول إنهم إذا 
كانوا يسعون وراء الشهرة فالبد أوال 
من التركيز على دراستهم، ثانيا البد 

من خضوعهم لرقابة مني.
انزعجت من هاشتاغ «طالق أمني  هل 

من خلود»؟
٭ صدمني بالطبع، وهناك من قالوا إننا 
من أطلقناه، واتساءل «هل انا في حاجة 
إلــى هذا النوع من الدعاية، خاصة لو 
كانت دعاية تضرني؟ وعندما انتبهت 
للهاشتاغ أول مرة كنا في جلسة عائلية 
وفوجئــت باألمر، وكذلــك أهلي وأهل 

زوجي انزعجوا للغاية.

ماذا عن عروض التمثيل التي تلقيتها؟
٭ نعم تلقيت عروض متثيل وال أمانع 
فــي ذلك، املهم أن يكــون العمل كبيرا 

كاملسلسالت املصرية.

ما نوعية األدوار التي حتبني تقدميها؟
٭ األم العصامية التي تتعب من أجل 

تربية أبنائها.

من بعجبك من املمثالت؟
٭ أعجبني مسلسل «نبض مؤقت» وأداء 
هنادي الكندري وهيا عبدالسالم أبدعوا 
فيه صراحة، وأيضا عجبني املسلسل 

املصري «نسل األغراب».

تصريح زوجك أنك أكثر شهرة من ميسي 
ورونالدو أثار اللغط، ما تعليقك؟

٭ التصريح صحيح وزوجي بالتأكيد 

يريد أن يشجعني فأنا أكثر شهرة منهما، 
فميسي ورونالدو شهرتهما تتوقف على 
وقت بث املباريات فقط لكنني متواجدة 
طوال الوقت وفي كل مكان اطلع لكم.

هل صحيح ان هناك ڤيديو لك حقق ٣٠ 
مليون مشاهدة؟

٭ نعم، وأنا األولى على مستوى الوطن 
العربي كأعلى مشاهدة ومتابعة أكثر 

عبر «سناب شات».

كم يبلغ عدد متابعيك حاليا؟
٭ على «سناب شات» ١١ مليونا ومائة 
ألف، وعلى «انستغرام» ٩ ماليني ومائتي 

ألف.

هل كل هؤالء املتابعني يحملونك مسؤولية؟
٭ هؤالء أهلي.

ما الدور املجتمعي الذي تستطيعني تقدميه 
لهؤالء املتابعني الذين كانوا سبب شهرتك 

وما وصلت إليه حاليا؟
٭ كل مــن يحتاج إلى عالج في نطاق 
تخصصــي وليس لديه املقدرة املادية 
أنا على استعداد لتقدمي روحي وليس 
األموال واملساعدة فقط، وأنا دائما معهم، 
أنا مع اإلنســانية والرحمة بشكل عام 

سواء مع البشر أو مع احليوانات.

كيف تخططني لشكل ومعالم افتتاح عيادتك؟
٭ االفتتاح الرســمي يوم ١٢ اجلاري، 
وســيكون مختلفا وجديــدا من نوعه 
كعادتــي دائما مــع اتباع اإلرشــادات 
الوقائية وبدون زحــام ومراقبة على 

ارتداء الكمامات والتعقيم.

لو كانت حركة الطيران في وضعها الطبيعي.. 
الدعوة لنجوم من  هل كنت ستوجهني 

اخلارج حلضور االفتتاح؟
٭ بالتأكيــد، كنــت ســأدعو كل رموز 
اجلمــال مثــل نادين جنيم وياســمني 

صبري ومي عمر.

لوال ظروف «كورونا» لدعوت جنيم وصبري وعمر في حفل االفتتاح

«Update your Beauty» شعار عيادتي.. وكل امرأة حتتاجه
مهنة الفاشينستا تتعرض للركود مثل باقي املهن ولن ننقرض!

نعم.. أنا أكثر شهرة من ميسي ورونالدو وباألرقام
صدمني هاشتاغ «طالق أمني من خلود» واتهامنا بإطالقه

د.خلود تتحدث مع الزميل ياسر العيلة

عاصي احلالني: ال أحد مثلي حتى ابني الوليد
بيروت - بولني فاضل

بني دبــي وبيروت، يوزع عاصي احلالني نفســه هذه 
األيــام، علمــا أن اإلقامة في دبي حصل عليها منذ نحو ١٥ 
عاما لتردده املســتمر عليها، أما اليوم فرمبا طال وجوده 
فيهــا لتحضيره لتصوير أكثر من أغنيــة فيها من بينها 

ديو «حبيبي» الذي جمعه بنجله الوليد.
وباحلديــث عن ابنه، يجــزم بأن أحدا لــن يكون مثل 
عاصــي احلالني حتى الوليد، والســبب أن له «كراكتره» 
اخلاص الذي يجمع الصوت واحلضور والدبكة والفروسية، 
وبالتالي فإن أحدا ال ينافسه، وبدوره هو ال ينافس أحدا، 
ويضيف: حضوري على املسرح ال يشبه حضور أحد ولو 
أن كثيريــن حاولوا صنع ما أصنعــه لكنهم لم ينجحوا، 
لذا أقول إن كل من يقترب من منطقتي أو يحاول الدخول 

إليها، سوف يحترق. 
ويرى عاصي أن كل جنم على الســاحة العربية اليوم 
هو متفــرد وله شــخصيته اخلاصة ولوال ذلــك ملا صار 
جنما وملا اســتمر، مشيرا إلى أن مســيرته طبعها اجلهد 
والتعــب ألن أول أغنية في مشــواره تختلف من أغنياته 
في الســنوات األخيرة، وهذا يعود إلى كونه تطور وغير 
كثيــرا في األمناط الغنائية التي قدمها، وهذا بالتالي أحد 

أسباب استمراريته. 
وعن إغراءات النجومية، يقول فارس الغناء العربي إن 
شهرته أتت تدريجيا وعلى مراحل ال بني ليلة وضحاها، لذا 
لم يطرق الغرور بابه وظل على طبيعته وعفويته وقربه 
مــن الناس، ويقول: قناعتي هــي أن من يتواضع يرتفع، 
وكلما كان الفنان بعيدا عن الناس، كلما ابتعد عنه الناس 
وعاش في عزلة، وشــخصيا هذا أنــا وال ميكن أن أتبدل، 
وحتى النجومية أضعها جانبا في أحيان كثيرة وأحملها 

في أحيان أخرى.
ومن يتابع حضور عاصي احلالني على مواقع التواصل 
االجتماعي، يالحظ أنه يغيب من حني آلخر وال مييل إلى 
نشــر تفاصيل يومياتــه، خصوصا أنه علــى قناعة بأن 
«السوشيال ميديا» سالح ذو حدين ميكن أن يستفيد منه 
الفنان إن أحسن التعامل معه مثلما ميكن أن يحرقه إن أساء 
اســتخدامه، ولفت إلى أن ابنته ماريتا «شاطرة كتير» بـ 
«السوشيال ميديا» وهي مستشارة العائلة في هذا املجال.

وباحلديــث عــن ماريتا، أكــد عاصي أنه لــوال متتعها 
وشــقيقها الوليد بالصوت اجلميل، ملا دعمهما ووقف إلى 
جانبهما ألن املسألة ليست مسألة وراثة، «بس شو بيعمل 
إذا عندن املوهبة؟»، كما يقول عاصي، ويؤكد انه طاملا ما 
يقومان به فنيا ليس مدعاة خجل له وطاملا أنهما ميلكان 
املوهبة فمن البديهي إال يقف في طريقهما، مؤكدا أن العائلة 

في حياته هي أجمل ما صنعه كإنسان.

عودة النجوم املهاجرة للسينما املصرية
القاهرة ـ محمد صالح 

جنحــت السينمـــــا 
املصرية مؤخرا في جذب 
بعض طيورها املهاجرين 
الــى الســينما العاملية.. 
وقدمــت اكثر مــن فنان 
ملــع وتألق فــي اخلارج 
واستغلت انهم من اصول 
مصرية، فتعاقدت معهم 
وقدمتهم في اعمال محلية 
آخرهم كان مشاركة املمثل 
األميركــي املصري أدهم 
الشرقاوي الذي شارك في 
مسلســل «لعبة نيوتن» 
الرمضاني  خالل املوسم 
األخيــر، وهي املشــاركة 
الدرامية املصرية األولى 
ألدهم الذي ظهر في العديد 

 Adam Elshar من األفالم األميركية باســم
حيــث لم يظهر هنــاك كممثل فقط بل قام 
باملشاركة في كتابة وإخراج أحد األفالم.. 
ويستعد حاليا لبطولة اول اعماله بالسينما 

املصرية.
كما عاد الفنان أمير املصري إلى السينما 
املصرية بعد غياب ١٠ سنوات منذ مشاركته 
في فيلم «الثالثة يشتغلونها» وكان اشهر 

اعمالــه فيلم «رمضان مبروك أبو العلمني 
حمودة» مع محمد هنيدي..وعاد ليشارك 

في بطولة فيلم «ريتسا».
والفنان مينا مسعود حقق جناحا باهرا 
كبيرا في فيلمه الســينمائي األخير «عالء 
الدين» وهو قصة الفيلم الكرتوني الشهير 
عاد ليشارك من خالل فيلم «في عز الظهر» 

مع هنا الزاهد.

منى زكي وأدهم الشرقاوي في «لعبة نيوتن»

أمير املصري مينا مسعود
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اجلمعة ١١ يونيو ٢٠٢١ اقتصـاد

«األهلي املتحد» يستكمل بنجاح تسعير
وإصدار صكوك بقيمة ٦٠٠ مليون دوالر

أعلــن البنــك األهلــي املتحــد عن 
اســتكماله بنجــاح تســعير وإصدار 
صكوك مضاربة ضمن الشريحة األولى 
اإلضافيــة من رأس املــال بقيمة ٦٠٠ 
مليون دوالر، وذلك في ٩ اجلاري، مشيرا 
إلى أن إجمالــي الطلب على الصكوك 
جتــاوز ١٫٨ مليار دوالر، مبا يغطي ٣ 
أضعاف حجم اإلصدار املستهدف، وهو 
ما يعكس ثقة املستثمرين بإدارة البنك 

ومتانة أدائه.
وأوضح البنك في بيان على موقع 
البورصــة أمس، أن الصكــوك دائمة 
وهيكلهــا (مضاربة)، مشــيرا الى أن 
تاريخ التســوية هو ١٧ يونيو ٢٠٢١، 
وتاريخ االستدعاء األول ١٧ يونيو ٢٠٢٦، 
وان معــدل الربــح ٣٫٨٧٥٪، الفتا إلى 

أن منســقي اإلصدار هم: سيتي بنك، 
وبنك «HSBC»، وبنك ستاندرد تشارتر، 
ومدراء اإلصدار هم: مصرف أبوظبي 
اإلســالمي، وكامكو إنفســت، وبيتك 
.«KIB» كابيتال، وبنك الكويت الدولي

وكان البنك قد أعلن في أواخر مايو 
املاضي عن حصوله على موافقات نهائية 
من هيئة أســواق املال، وبنك الكويت 
املركزي إلصدار أوراق مالية (صكوك 
غير قابلــة للتحويل ألســهم)، حيث 
قال آنذاك إن اإلصدار ضمن الشريحة 
األولــى اإلضافية لرأس املــال، وذلك 
من أجل تعزيز قاعدة رأســمال البنك 
وفق متطلبــات «بازل ٣»، وتعليمات 
بنك الكويت املركزي الصادرة للبنوك 

اإلسالمية بهذا اخلصوص.

ضمن الشريحة األولى اإلضافية لرأس املال.. ومبعدل ربح ٣٫٨٧٥٪

جتاوز الطلب ٣ أضعاف حجم اإلصدار بـ ١٫٨ مليار دوالر.. 
يعكس ثقة املستثمرين بإدارة البنك ومتانة أدائه

١٠٪ قفزة بالقروض االستهالكية.. في عام «كورونا»
عالء مجيد

شهد االئتمان لدى البنوك 
ارتفاعا شــهريا  الكويتيــة 
بنهاية أبريل املاضي ليصل 
الــى مســتوى ٤٠٫٣٨ مليار 
دينار، مرتفعا بنسبة ٠٫٥٪ 
وبقيمة بـ٢٠٨ ماليني دينار، 
وذلك مقارنة بنهاية مارس 
املاضي الذي حقق االئتمان 
فيــه ٤٠٫١٨ مليــار دينــار، 
وارتفــع االئتمــان بشــكل 
سنوي بنسبة ٢٫٨٦٪ مقارنة 
مبستوياته في ابريل ٢٠٢٠ 
والذي سجل بنهايته مستوى 

٣٩٫٢٥ مليار دينار.
ووفقــا لبيانــات بنــك 
الكويت املركزي لشهر أبريل 
٢٠٢١، فقد شهدت القروض 
االستهالكية املوجهة لشراء 
سلع معمرة وسيارات، قفزة 
سنوية كبيرة بنهاية أبريل 
٢٠٢١ بنسبة ١٠٪ لتصل إلى 
مســتوى ١٫٦٢ مليار دينار، 
مقارنة مع ١٫٤٧ مليار دينار 
أبريــل ٢٠٢٠، أي  بنهايــة 
بارتفــاع قيمته ١٥٠ مليون 

دينار.
لتســجل بذلك القروض 
االستهالكية منوا جيدا خالل 
العام األول جلائحة ڤيروس 
كورونا، والذي شهد اجراءات 
اقتصادية قاســية ملواجهة 
انتشار اجلائحة متثلت في 
فرض حظر التجول ما بني 
اجلزئــي والكلــي بالكويت 
لفترة طويلة خالل هذا العام، 
باالضافة الى اغالق العديد 

من األنشطة االقتصادية.
كمــا شــهدت القــروض 
متنــح  والتــي  املقســطة 
للكويتني بغرض ترميم او 
شراء سكن خاص، ارتفاعا 
بأكثر من ٠٫٨٥٪ بنهاية أبريل 
املاضي لتســجل مســتوى 
١٣٫٠٥ مليار دينار، باملقارنة 
بـ١٢٫٩٤ مليار دينار بنهاية 
مارس املاضي، كما سجلت 
منويا ســنويا قويا بنسبة 
٩٫٦٨٪ مقارنة مبســتويات 
البالغة ١١٫٨٩  ابريــل ٢٠٢٠ 

مليار دينار.
تراجعــت  وباملقابــل، 
القــروض املوجهة لشــراء 
اوراق مالية بتراجع شهريا 
لتســجل   ٪٤٫٠٣ بنســبة 
مستوى ٢٫٥٦٦ مليار دينار 
خالل ابريل املاضي باملقارنة 
بـــ٢٫٦٧٤ مليــار دينــار في 
مارس املاضي كما ســجلت 
تراجعا سنويا بنسبة ٣٫٢٧٪ 
مقارنة مبستوياتها في ابريل 
من العــام املاضي والبالغة 

٢٫٦١٩ مليار دينار.
بينما شهد قطاع النفط 
والغاز ارتفاعا شهريا بنسبة 
٠٫٣٥٪ لتســجل مســتوى 
١٫٩٧٩ مليار دينــار بنهاية 
ابريل املاضي باملقارنة ١٫٩٧٢ 
مليــار دينار خــالل مارس 
املاضي. بينما سجلت ارتفاعا 
ســنويا بلغ نسبته ٦٫٦٨٪ 

ابريل  باملقارنة مبستويات 
من العــام املاضي والبالغة 

١٫٨٥٥ مليار دينار.
انخفاض الودائع

وعلى صعيد الودائع لدى 
الكويتي  القطاع املصرفــي 
بنهاية شهر أبريل املاضي، 
فقد انخفضت ودائع القطاع 
املصرفــي بنســبة ٠٫٧٦٪ 
لتصــل الــى ٤٣٫٥٥ مليــار 
دينار، باملقارنة مع تسجيلها 
مستوى ٤٣٫٨٨ مليار دينار 
بنهايــة مــارس املاضــي، 
وباملقارنة مع مستوياتها في 
ابريــل ٢٠٢٠ فقد انخفضت 
الودائع بشكل سنوي بنسبة 
١٫٢٪ بانخفاض ٥٣٧ مليون 

دينار.
ويأتــي هــذا االنخفاض 
نتيجيــة ســحب احلكومة 

١٩٧ مليون دينار من ودائعها 
خــالل ابريل املاضي ليصل 
اجمالــي ودائــع احلكومــة 
باجلهاز املصرفي الى ٧٫٠٩ 
مليارات دينار بتراجع شهري 
بلغ نســبته ٢٫٧٪، وبشكل 
سنوي فقد انخفضت بنسبة 
٧٫٥٪ مقارنة مبســتوياتها 
فــي ابريل من العام املاضي 
البالغة ٧٫٦٦ مليارات دينار، 
لتكــون احلكومــة بذلك قد 
ســحبت ٥٧٥ مليون دينار 

من ارصدتها خالل عام.
القطاع  وعلى صعيــد 
اخلاص فتراجعت الودائع 
بالدينار الكويتي بنســبة 
٠٫٥٣٪ شهريا خالل شهر 
ابريــل لتصل الى ٣٤٫٤٢٢ 
مليار دينار بنهاية الشهر 
القطــاع  بعدمــا ســحب 
اخلاص ١٨٤ مليون دينار 

من ودائعه بالدينار.
بينمــا ارتفعــت ودائــع 
بالدينار  القطــاع اخلــاص 
بشكل سنوي بلغ ٤٥٢ مليون 
دينار عن مستويات ابريل 
من العام املاضي وبنســبة 

.٪١٫٣
ارتفعت  ابريــل  وخالل 
القطــاع اخلــاص  ودائــع 
بالعمــالت األجنبية حيث 
ارتفعــت بنســبة ٢٫٢٦٪ 
لتصل الى مستوى ٢٫٠٣٥ 
ابريل،  مليار دينار بنهاية 
بينمــا انخفضــت ودائــع 
اخلاص بالعمالت األجنبية 
على اساس ســنوي خالل 
ابريل املاضي بنسبة ١٦٫٩٪ 
بانخفاض ٤١٤ مليون دينار 
عــن مســتويات ابريل من 
العام املاضي والبالغة ٢٫٤٤٩ 

مليار دينار.

ارتفعت ١٥٠ مليون دينار بني أبريل ٢٠٢٠ و٢٠٢١.. لتصل إلى ١٫٦٢ مليار

ارتفاع االئتمان املمنوح من البنوك الكويتية بنهاية أبريل إلى ٤٠٫٣٨ مليار دينار
احلكومة سحبت ٥٧٥ مليون دينار من أرصدتها لدى البنوك الكويتية خالل عام

«مؤسسة البترول» تطلب من 
الشركات النفطية مستندات ثبوتية 
ملستحقي مكافأة الصفوف األمامية

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصــادر نفطية 
مســؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية 
وّجهت الشــركات النفطيــة التابعة الى 
ضرورة تزويدها باملســتندات الثبوتية 
للموظفــني املســتحقني لصــرف مكافأة 
الصفوف األمامية والتي مت رفعها سابقا 

الى مؤسسة البترول.
وقالت املصادر إن املستندات الثبوتية 
املطلوبة من املقرر أن تثبت تواجد العاملني 

أثناء فتــرة تعطيل األعمال خالل الفترة 
من ١٢ مارس ٢٠٢٠ وحتى ٣١ مايو ٢٠٢٠.

وجاء في مذكــرة داخلية صادرة عن 
شركة البترول الوطنية الكويتية وحصلت 
«األنباء» على نســخة منها، أن الشركات 
النفطية مطالبة بتزويد مؤسسة البترول 
الكويتية بكشوف إلكترونية باملوظفني 
(soft copy) وأن يتم حفظ كشف كل موظف 
حتت رقمه الوظيفي، وذلك في موعد أقصاه 
نهاية دوام يوم االثنني املقبل املوافق ١٤ 

يونيو ٢٠٢١.

الشركات سترفع الكشوف اإللكترونية باملوظفني
حتى نهاية دوام يوم االثنني املقبل

«البورصة» تواصل مكاسبها األسبوعية بـ ٣٠٠ مليون دينار
«MSCI» ملكية األجانب في «اخلليج» ارتفعت لـ ١١٫٩٪ رغم خروجه من مؤشر

شريف حمدي

عاد الزخم الشرائي من قبل األجانب على أسهم البنوك 
الكويتية خالل جلسات األسبوع، وذلك من خالل رفع 
امللكيات في أسهم ٥ بنوك، هي: بنك الكويت الوطني، 
وبنك اخلليج، وبنك الكويت الدولي «KIB»، وبيت التمويل 
الكويتي «بيتك»، وبنك وربة، فيما شهدت ملكيات األجانب 
تراجع في بنكي األهلي وبرقان، واستقرت نسب امللكيات 
في اسهم ٣ بنوك، هي: التجاري، واألهلي املتحد، وبوبيان.

وعلى النقيض من األسبوع املاضي، لوحظ ارتفاع 
ملكيات األجانب في سهم بنك اخلليج بعد خروج البنك 
من مؤشر «MSCI» الرئيسي نهاية األسبوع قبل املاضي، 
حيث ارتفعت نسبة ملكية االجانب في البنك إلى ١١٫٩٣٪ 

بزيادة ١٫٤٤٪ بقيمة اجمالية ٨٩٫٤ مليون دينار.
ووفقا إلحصائية البورصة حول نســب امللكيات 
االجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ ٩ يونيو اجلاري، فإن 
نسبة األجانب في بنك الكويت الوطني ارتفعت بـ٠٫٠٤٪ 
لتصل إلى ١٩٫٨٥٪، وتبلغ القيمة اإلجمالية لهذه األسهم 
١٫٢ مليار دينار. وزاد األجانب نسبة ملكيتهم في بنك 
الكويت الدولي «KIB» بناية تعامالت األسبوع بـ ٠٫١٣٪ 
بإجمالي ٤٫٨٪ بقيمة مجمعة ١١٫٩ مليون دينار، كما زادت 
ملكياتهم في بيتك بنسبة ٠٫٨٪ لتصل إلى ١٠٫٤٣٪ بقيمة 
اجمالية ٦٥٨٫٥ مليون دينار هي ثاني أعلى قيمة مللكيات 

االجانب، كذلك ارتفعت امللكية في بنك وربة بنسبة ٠٫٠١٪ 
لتصل إلى ٤٫١١٪ بقيمة ١٦٫٣ مليون دينار. وتراجعت قيمة 
ملكيات االجانب في بنك برقان بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل إلى 
٢٫٦٢٪ بقيمة ١٦٫٧ مليون دينار، كما تراجعت في بنك 
االهلي بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل إلى ٠٫٤٤٪ بقيمة ١٫٥ مليون 
دينار. واستقرت النسبة في بنك بوبيان عند ٥٫٠٢٪ بقيمة 
١١١ مليون دينار، واستقرت كذلك في البنك التجاري عند 
٠٫٠٦٪ بقيمة ٥٩٧ ألف دينار، وفي بنك املتحد عند ٠٫٣٢٪ 
بقيمة ٢٫٠١ مليون دينار، وبذلك تكون القيمة اإلجمالية 
مللكيات األجانب في البنوك الكويتية ٢٫١٠ مليار دينار.

مكاسب البورصة

وعلى صعيد أداء الســوق خالل األسبوع املاضي، 
فقد واصلت بورصة الكويت نشاطها االيجابي خالل 
تعامالت االســبوع الثاني على التوالي خالل تعامالت 
يونيو اجلاري بعد موجة من التراجع لكافة املؤشرات 
جراء عمليات تصحيح بهدف جني األرباح قبل نهاية 
مايو املاضي، سلبت املؤشرات بعض املكاسب احملققة 
على مدار الشهر. وتعم ارجاء السوق خالل الفترة احلالية 
حالة من التفاؤل بالنتائج املالية للنصف األول من العام 
احلالي، حيث تشير التوقعات بأن تأتي النتائج في إطار 
ما حتقق خالل الربع األول من ٢٠٢١ والتي أعادت لألذهان 
نتائج ما قبل جائحة كورونا. ويعزز من التفاؤل بسوق 

األسهم الكويتي االرتفاع الالفت في سعر برميل النفط 
الكويتي في ظل ارتفاع اسعار النفط بالسوق العاملي، وهو 
ما ينعكس بشكل جلي على بورصة الكويت. وشهدت 
القيمة السوقية ارتفاعا جديدا بنهاية تعامالت األسبوع 
بنسبة ٠٫٨٪ بإضافة ٣٠٠ مليون دينار ليصل إجمالي 
القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى ٣٦٫٧٣ مليار دينار 
ارتفاعا من ٣٦٫٤٣ مليار دينار نهاية االسبوع املاضي.

وارتفعت السيولة بنهاية تعامالت األسبوع بنسبة 
٢٣٪، مبحصلة بلغت ٣١٠ ماليني دينار مبتوسط يومي 
٦٢ مليون دينار ارتفاعا من ٢٥٢ مليون دينار مبتوسط 
يومي ٥٠ مليون دينار في األسبوع الذي سبقه، وتركز 
السيولة حول األسهم القيادية بشكل الفت خاصة البنكية.

وانهت البورصة تعامالت األســبوع على ارتفاع 
املؤشرات، وذلك على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة ٠٫٦٪ محققا ٤٣ 
نقطــة ليصل إلى ٦٨٤٦ نقطة ارتفاعا من ٦٨٠٣ نقاط 

األسبوع املاضي. 
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة ١٫٢٪ 
مضيفا ٤٩ نقطة للمكاســب السابقة ليصل إلى ٥٢٥١ 

نقطة من ٥١٨٨ نقطة.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة ٠٫٨٪ بإضافة ٤٩ 
نقطــة ليصل إلى ٦٣٠٥ نقاط ارتفاعا من ٦٢٥٦ نقطة 

األسبوع املاضي.

درجات حرارة قياسية يشهدها اخلليج..
كيف ستؤثر على أسواق الطاقة؟

محمود عيسى

توقعــت «بلومبيرغ» 
اإلخبارية ان تؤدي درجات 
احلرارة املرتفعة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، 
والتي تعد واحدة من أكبر 
املناطق املنتجة للطاقة في 
العالم إلى ارتفاع أســعار 
الوقود نتيجة اســتهالك 
هذه الدول كميات ضخمة 
من النفط والغاز الطبيعي 
لتوليد الطاقة الكهربائية 

الالزمة لتشغيل أجهزة التبريد وتكييف الهواء 
للحفاظ على برودة املنازل. وأضافت الوكالة 
ان كال من السعودية واإلمارات والكويت تسجل 
درجات حرارة أعلى من املعتاد، ويتزامن هذا 
املوسم شديدة احلرارة مع تشديد سوق النفط 
اخلام في ظل استمرار منظمة أوپيك وحلفائها 
في كبح اإلنتاج وتقليص ماليني البراميل من 

اإلمدادات النفطية في األسواق.
وفي هذا السياق، نسبت الوكالة الى محلل 
شــؤون الشرق األوســط في معهد أكسفورد 
لدراسات الطاقة أحمد مهدي قوله إن «الطلب 
على الطاقة سيكون خالل الصيف احلالي أكثر 
قوة في هذه املنطقة مما شهدناه العام املاضي».

وأشــارت «بلومبيــرغ» الى أن اســتهالك 
الكهرباء خالل هذا األسبوع في الكويت جتاوز 
ذروته الســابقة، حيث ان ارتفاع احلرارة في 
وقت مبكر من الصيف استدعى زيادة استخدام 
أجهزة التكييف والتبريد في البالد. وباملقابل 
يعتمد العراق برغم املعاناة الشديدة من انقطاع 
التيار الكهربائي التي عاشها الصيف املاضي، 
على حرق اخلام وزيت الوقود ملواصلة تشغيل 

محطات توليد الطاقة الكهربائية.

جتدر اإلشارة الى ان درجات احلرارة في 
يوليو وأغســطس تتجاوز في دول اخلليج 
العربــي حاجز ٥٠ درجة مئوية. فقد أحرقت 
السعودية، أكبر منتج في «أوپيك» نحو ٢٥٪ 
من النفط اخلام في محطات الكهرباء اخلاصة 
بها العام املاضي وقالت آنذاك إن محطات توليد 

الكهرباء حترق نحو مليون برميل يوميا.
وذهبــت الوكالة الى القول ان اســتخدام 
الكهرباء ارتفع فــي جميع أنحاء املنطقة في 
٢٠٢٠، حيث أبقت عمليات اإلغالق الناجمة عن 
ڤيروس كورونا السكان في منازلهم خالل أشهر 
الصيف احلارقة التي اعتاد سكان هذه الدول 
خاللها على السفر الى اخلارج فرارا من احلر، 
لكن اســتمرار القيود املفروضة نتيجة وباء 
كورونا يدل على أن الكثيرين ال ميكنهم السفر.

وفي ظل وصول سعر برميل النفط حاليا 
حوالي ٧٠ دوالرا، وتعافي معظم دول العالم 
من اجلائحة واستمرار اتفاقية «أوپيك+»، فإن 
حتليال خاصا صادرا عن «أوپيك» يشير إلى أن 
استهالك النفط اخلام يرتفع بوتيرة أسرع من 
العرض، مما يجبر املشترين على سحب املزيد 

من النفط من مخزوناتهم النفطية.

«بلومبيرغ»: دفعتها حلرق كميات كبيرة من النفط والغاز لتشغيل أجهزة التبريد



اقتصـاد
اجلمعة ١١ يونيو ٢٠٢١

13

«بيتك»: ١٫٣ مليار دينار قيمة مشروعات «الرعاية السكنية»
كشف تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتــي (بيتك) أن 
قيمة مشروعات املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية تقترب من 
نحو ١٫٣ مليــار دينار في عدة 
مدن سكنية جديدة، من خالل 
مشــاريع ما زالت قيد التنفيذ 
وأخــرى فــي طــور التخطيط 
والتصميم، ومشاريع مستقبلية 
تنــوي املؤسســة تنفيذها في 
بعض املدن السكنية اجلديدة 
خالل الفترة القصيرة القادمة. 
وقال التقرير إن املؤسســة 
العديــد مــن  تقــوم بتنفيــذ 
املشــروعات في املدن اجلديدة 
طبقــا للبرنامــج الزمني الذي 
وضعتــه املؤسســة للخطــة 
اإلمنائية احلالية ٢٠١٦/٢٠١٥ – 
٢٠٢٠/٢٠١٩، وواصلت املؤسسة 
تنفيذ مشــروعاتها املقررة في 
الربع األول ٢٠٢١ بعد أن تباطأ 
إجنازها في ٢٠٢٠ تأثرا بفترة 
اإلغــالق التي فرضت، وتهدف 
الكويت أن تصبح مركزا ماليا 
وجتاريا جاذبا لالستثمار، من 
العديد من املشــروعات  خالل 
املطروحة، ومشروعات البنية 
التحتيــة التي تنفذهــا وزارة 
األشغال العامة، باإلضافة إلى 
مشــروعات ســكنية تنجزها 
املؤسســة وفقا لشروط فنية 
وضعتها لتنفيذ مشروعات املدن 
السكنية اجلديدة، ويلبي ذلك 
العدد بعضا من جانب الطلب 
الذي يتمثل جزء منه في حجم 

الطلبات السكنية املتراكمة.
وأضــاف التقرير أن جهود 
العامــة للرعايــة  املؤسســة 

الــى أن  التقريــر  وأشــار 
العمل في الشركات والقطاعات 
االقتصاديــة اســتمر ببعــض 
طاقتهــا التشــغيلية في الربع 
األول ٢٠٢١، ولــم تعــد احلياة 
االقتصادية بعد إلى مستوياتها 
الطبيعية حيث عادت إجراءات 
اإلغالق بنهاية الربع األول من 
جديد للحد من انتشار عدوى 
إال أن املؤسســة  كوفيــد-١٩، 
الســكنية  للرعايــة  العامــة 
باشرت جهودها لتنفيذ العديد 
من املشــروعات السكنية التي 
خططت لها فيما مضى، وبرغم 
تأخر إجناز بعض املشروعات 
بســبب اإلجراءات االحترازية 
للحد من انتشــار العدوى، إال 
انه قــد واصلــت جهودها في 
تنفيذ العديد من املشــروعات 
األخرى، فطبقا للبيانات املتاحة 
في تقريرها الصادر خالل أبريل 
٢٠٢١ قاربــت على إنهاء تنفيذ 
مشــروعات خططــت لها فيما 

املؤسسة لتصميم مشروعات 
سكنية في ست مناطق مختلفة 
تضم أكثر من ٥٣ ألف وحدة 
سكنية مبساحة ٤٠٠ م٢ كما 
في جنوب صباح األحمد التي 
تبعــد ٧٠ كــم عــن محافظة 
العاصمــة، ومدينــة جنوب 
سعد العبداهللا التي تبعد ٢٧ 
كم، وجنوب عبداهللا املبارك 
التي تبتعد مبســافة حوالي 
١٦ كــم، باإلضافة إلى منطقة 
خيطان في محافظة الفروانية 
ومنطقة شرق تيماء التي تقع 
في وســط محافظة اجلهراء، 
وكذلــك املســاكن منخفضة 
التكاليف في املنطقة الغربية 
للكويــت وتبتعد ٤٥ كم عن 
العاصمة و١٥ كم عن محافظة 

اجلهراء. 
باإلضافة إلى مشاريع أخرى 
ما زالت قيد التنفيذ لتســليم 
نحو ٣٩ ألف قسيمة مبساحة 
٤٠٠ م٢ منها حوالي ٩٠٠ شقة 
مساحتها ٣٨٥ م٢، وتتوزع تلك 
املشروعات في عدة مدن سكنية 
منها مشــروع توسعة الوفرة 
ومشــروع الوفرة القائم الذي 
يوفر قســائم تصل مساحتها 
٦٠٠ م٢، ومدينــة جابر األحمد 
التي تبتعد ٢٢ كم عن العاصمة، 
وجنوب املطالع ومدينة صباح 
األحمد وشمال غرب الصليبخات 
ومدينة غــرب عبداهللا املبارك 

كذلك. 
وتخطــط املؤسســة لعدة 
مشروعات مستقبلية توفر ما 
يقترب من ١٤٠ وحدة ســكنية 

مبساحة ٤٠٠م٢.

ســبق تفوق قيمتها نحو ٦٩٣ 
مليون دينار بنسبة تفوق ٩٠٪ 
منها مشــروعات بحوالي ٥٣٤ 
مليــون دينــار بنســبة إجناز 
١٠٠٪ أو تقتــرب من ذلك، فيما 
استكملت مشروعات بدأتها قبل 
ذلك كما بدأت التخطيط ملشاريع 
في عــدة مدن ســكنية أخرى، 
وتصل قيمة تلك املشــروعات 
٣١٩٫٢ مليون دينار بنسبة إجناز 
بني ٧٥٪ و٨٩٪، وتواصل العمل 
على تنفيذ مشــروعات أخرى 
تتراوح نسبة إجنازها بني ٦٠٪ 
و٧٤٪ وتصل قيمتها إلى نحو 
١٢٨٫٨ مليون دينار، ومشروعات 
أخرى تقل نسبة اإلجناز فيها 
عــن ذلك تصل قيمتها إلى ١٦٣ 
الــف دينــار منها مشــروعات 
بداتهــا في الربــع األول وجار 
إعداد البرنامــج الزمني خالل 
هذه الفترة قيمتها ٥٧٫٩ مليون 

دينار. 
ووفقــا للتقريــر تخطط 

منها ما زالت قيد التنفيذ وأخرى في طور التخطيط والتصميم ومشاريع مستقبلية

الســكنية جنحــت فــي تلبية 
عدد الطلبات السكنية القائمة 
طبقا آلخــر تقرير صادر عنها 
فــي ديســمبر ٢٠٢٠، في حني 
ارتفعــت الطلبــات الســكنية 
القائمة إلى ٩١٫٥ ألف طلب أي 
بزيادة حوالي ٤٪ على أساس 
سنوي، وما زالت الدولة ماضية 
في توفير وتوزيــع الوحدات 
واألراضي السكنية، وجنحت 
املؤسســة فــي تنفيــذ خطتها 
وفق جدول توزيــع الوحدات 
الســكنية مبســاحة ٤٠٠ متر 
مربع للقسيمة، وطبقا للبيانات 
املنشورة على املوقع اإللكتروني 
للمؤسســة وفق آخر حتديث 
لها فقد أعلنت عــن توزيعات 
لعــدد ١١ ضاحية ســكنية من 
مشــروع جنوب مدينة صباح 
األحمــد تضم ٢٠٫٤ ألف وحدة 
وتشمل ٥٤٥ مبنى عاما في كامل 
املشروع، وقد جنحت املؤسسة 

في توزيع ١٢٫٢ ألف وحدة.

الكثيــر من اخلريجــني الكويتيني 
يرغبــون في العمــل بالقطاع اخلاص 
وخاصة الذين يحبون اإلنتاجية واألداء 
والتــزام بالدوام ويريدون اكتســاب 
اخلبرات العملية اجلادة التي يجدونها 
في العمل للشركات والبنوك. العمل في 
اجلهاز احلكومي أصبح دالل واعتماد 
الذين  وواســطة لكثير من الشــباب 
إنتاجية وساعات  بأقل  العمل  يريدون 
عمل وتسمح لهم بيئة العمل بعدم التزام 
وكثرة االستئذانات واإلجازات وقبض 
رواتبهم وهم في البيت بدون عمل وكما 
هناك تضخم في اجلهاز احلكومي بأعداد 
من املوظفني أكثر من حاجة العمل وأصبح 
بند الرواتب ميثل ٧٠٪ من مصروفات 
امليزانية احلكومية الســنوية وال تزال 
احلكومة لم تتخــذ قرارا جادا وحازما 
الرواتب وعدم عدالتها  بشأن فروقات 

وهناك حل لها منذ عام ٢٠١٥.
حتى نشجع وندعم الكويتيني العمل 
في القطاع اخلاص يجب مراجعة ومقارنة 
الرواتب واملزايا بني احلكومة والقطاع 
اخلاص وأن تتوصل احلكومة إلى حل 
عادل ومشجع ومراجعة قانون اخلدمة 
املدنية وقانون العمل في القطاع األهلي 
وقانون دعم العمالة الوطنية، ونســب 
العمالة في القطاع اخلاص ويكون مشجعا 
وداعما للشــركات ليتمكنوا من زيادة 
توظيف الكويتيني لديهم واالهتمام بهم 

من تدريب وتأهيل ومزايا مالية ومعنوية.
كما على احلكومة أن تعمل على تطوير 
وتعديل مناهج وأساليب الدراسة اجلامعية 
والتطبيقية لتتالءم مخرجاتها مع حاجة 
سوق العمل احلالية واملستقبلية وسواء 
في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب واجلامعات اخلاصة 
الدراسية اخلارجية  بالكويت والبعثات 
وإعادة تأهيل اخلريجــني التي لديهم 
مشكلة في تخصصاتهم غير املطلوبة 
وفائضة عن حاجة سوق العمل ومتكينهم 
مبهارات تساعدهم في إيجاد فرص عمل 

في القطاع اخلاص.
يا حكومة ظهرت لكم خالل األزمات 
املاليــة واالقتصادية والصحية الكثير 
من املشــاكل واملفــروض أخذمت منها 
العبر والدروس واحللول لتالفيها في 
األزمات املستقبلية، ولكن ولألسف لم 
نر ذلك ومنها مت االستغناء عن الكثير 
من املوظفني الكويتني في القطاع اخلاص 
خالل هذه األزمات ملاذا؟ ألن يا حكومة 
لم تتغاض عمــا حصل وتأثر العائالت 
الكويتية بأزمة مالية، ولذلك نرجو خالل 
هذه السنة إصدار التعديالت املناسبة في 
بالتوظيف والرواتب  القوانني اخلاصة 
ومخرجــات التعليم في اخلدمة املدنية 
والقطاع اخلاص وهــذا يتطلب منكم 
التعاون مع مجلس األمة في إصدارها 

وتنفيذها لصالح الوطن واملواطن.

املستشار الكويتي

دعم وتشجيع 
الكويتيني للعمل 

بالقطاع اخلاص
د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية Abumishari١@yahoo.com

عماد بوخمسني: «العربية العقارية» جتاوزت اجلائحة بخطة ثالثية ناجحة
أكد رئيــس مجلس إدارة 
العقارية  الشــركة العربيــة 
عماد جواد بوخمسني أن خطة 
عمل الشركة ارتكزت في عام 
٢٠٢٠ بصورة رئيسية على 
إدارة األزمة، حيث كان عاما 
استثنائيا بكل املعايير جراء 

تفشي وباء «كورونا».
وقــال عمــاد بوخمســني 
فــي كلمتــه خــالل اجلمعية 
العمومية التــي عقدت امس 
بنسبة حضور ٥٧٪ ان اخلطة 
ارتكزت على ٣ محاور رئيسة 
هدفت الشركة من خاللها الى 
تقليــل األثر الســلبي الناجت 
عــن عمليات الشــركة جراء 

اجلائحة، حيث تضمن:
- احملــور األول: احلفاظ 
الســيولة  اســتقرار  علــى 
الدائمــة الناجتة من عمليات 
الثاني:  التأجيــر. واحملــور 
تقليص املصروفات والنفقات 
لدى الشــركة خالل الســنة 
لتخفيض كلفتها التشغيلية 
الثالث:  واإلدارية، واحملــور 
إدارة االلتزامــات اجلوهرية 
لــدى الشــركة جتــاه دائني 
الشــركة من الغير كالبنوك 
واملوردين الرئيسني وغيرهم 
لتحقيق التوازن املطلوب بني 
هذه األمور بالشكل الذي يدعم 
متانة املركز املالي للشــركة 

وتدفقاتها النقدية.
فريق لألزمات

وأضاف عماد بوخمسني 
ان الشركة العربية العقارية 
لــم تدخر جهدا فــي مواجهة 
تداعيــات ڤيــروس كورونا 
بشــتى  وذلــك  املســتجد، 
الســبل والطرق املتاحة ومت 
تشــكيل فريق أزمة للتعامل 
مــع تداعيات تلــك اجلائحة 
بهدف احلفاظ على عالقاتها 
مع املستثمرين واملستأجرين، 
الفتــا الى أن الشــركة قامت 
مببادرة مــن مجلس اإلدارة 
وبتعــاون اإلدارة التنفيذية 
على دراسة الوضع اإليجاري 
والتشغيلي لعقاراتها ودراسة 
التأثيرات التي صاحبت تلك 
اجلائحة على املســتأجرين 
وقدرتهم على الوفاء بجميع 
املاليــة جتــاه  التزاماتهــم 

التكنولوجيــا  واســتخدام 
وأحــدث األجهــزة، لضمــان 
ســالمة وصحة األفــراد من 
رواد وعاملني داخل مجمعات 
وعقارات الشركة، حيث القت 
الشــركة وإجراءاتها  خطــة 

استحسان اجلميع.
عمل جاد ودؤوب

وزاد ان عام ٢٠٢٠ مر على 
العقارية  الشــركة العربيــة 
وهــي حتتفــل مبــرور ٤٤ 
عاما على تأسيســها متكنت 
خاللها الشــركة من حتقيق 
الكثير من اإلجنازات العقارية 
واالســتثمارية على مختلف 
األصعدة احمللية واخلليجية 
والعربية، فمنذ تولينا ملهامنا 
في مجلس اإلدارة، لم نتوان 
للحظــة واحدة نحــو العمل 
الــدؤوب  اجلــاد والســعي 
واملتواصــل فــي اســتكمال 
ومواكبــة معاييــر احلوكمة 
للوصــول الى النظــام الذي 
يتواكب مــع متطلبات هيئة 

نسبة وقدرها ٠٫٦٩٪ والذي 
نطمح ألن ينعكس مردود ذلك 
باإليجاب على السوق الكويتي 

في عام ٢٠٢٠.
ضعف احملفزات

وقــال عمــاد بوخمســني 
إن عــام ٢٠٢٠ جاء باألخص 
النصــف األول منــه تأثــرا 
واضحا في انخفاض أسعار 
النفــط والكثير من األحداث 
التي كان لها اثر سلبي على 
أداء معظم األسواق املالية في 
املنطقــة ومنها ما أثر ســلبا 
في األداء العام للسوق، الفتا 
الــى ان األداء العام لبورصة 
الكويــت جــاء ســلبا وأقــل 
بكثير، وذلك كنتيجة حتمية 
لضعف احملفزات في االقتصاد 
الكويتي بشــكل عام وسوق 
األوراق املالية بشكل خاص.

وأشــار الــى ان كل هــذه 
الســلبيات ســيطرت علــى 
مجريات السوق العقاري بكل 
شرائحه وأدت الى انخفاض 

أسواق املال في تطبيق معايير 
حوكمة الشركات، فقمنا بإعداد 
اللوائــح الالزمــة وتشــكيل 
اللجــان املطلوبة واإلفصاح 
عن كل املعلومات والبيانات 
املطلوبة التزاما من الشركة 
بخدمــة مســاهميها وجميع 
األطــراف املتعاملــة معهــا 

بشفافية كاملة.
وذكر عماد بوخمسني أن 
االقتصاد الكويتي في ٢٠٢٠ 
شــهد حملــة مــن األحــداث 
والتطــورات اإليجابية على 
الصعيــد اإلقليمــي كان من 
أبرزهــا ترقيــة الكويت الى 
مصــاف األســواق الناشــئة 
على مؤشر مورغان ستانلي 
خــالل  مــن  وذلــك   ،MSCI
إصدارهــا تقريــر مراجعتها 
واخلــاص بتصنيــف الدول 
الصــادر بتاريــخ ٢٠٢٠/١١/٨ 
وبحســب مؤشــر مورغــان 
ستانلي MSCI فإنه من املتوقع 
أن يبلغ وزن الكويت ضمن 
مؤشراتها لألسواق الناشئة 

املؤشرات العقارية وانخفاض 
في أســعار قيمــة العقارات 
بشكل عام وضعف في الطلب 

على هذا االستثمار.
اإلجراءات االحترازية

وأوضح عماد بوخمســني 
ان العالم أجمــع بكل أطياف 
ومؤسســاته شــهد في ٢٠٢٠ 
تفشي وباء كورونا املستجد، 
والذي كان له بالغ األثر السلبي 
علــى جميــع االقتصــادات 
واألســواق العاملية، الســيما 
قطاعات اخلدمــات العقارية، 
األمر الــذي ألقى بظالله على 
األسواق واألنشطة االقتصادية 
في منطقتنا العربية واخلليج 
آثــار  العربــي، بدايــة مــن 
اإلجــراءات االحترازيــة التي 
اتخذتهــا جميــع دول العالم 
للحد من تفشي الوباء وحماية 
الــى االنكمــاش  مواطنيهــا 
الكبير الــذي نتج عن تباطؤ 
األسواق واالقتصادات نتيجة 
تفشــي هذا الوباء ما انعكس 

العمومية أقّرت بنود جدول األعمال كافة

عبداهللا جنم ود.حيدر اجلمعة خالل اجلمعية العمومية عماد جواد بوخمسني

الشركة، حيث تبنت الشركة 
مبدأ التعاون مع املستأجرين 
وتقدمي جميع التسهيالت لهم 
لتخفيف اآلثــار االقتصادية 
السلبية عنهم نتيجة جائحة 
كورونا، وقد قوبلت إجراءات 
الشركة برضا وترحيب من 
الذين  جانــب املســتأجرين 
باركوا هذه اخلطوات وأبدوا 
شــكرهم علــى حســن تفهم 
الشركة وطريقة تعاملها في 

إدارة األزمة.
خطة متكاملة

وأوضح عماد بوخمسني 
العربيــة  الشــركة  إدارة  أن 
العقارية قامت بوضع خطة 
كاملــة وفق مراحــل العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية 
التشــغيل وفتــح  وإعــادة 
املنشآت املقررة من قبل أجهزة 
الدولة، والتي شملت التدابير 
االحترازيــة الالزمة للتعامل 
مع أزمــة «كورونا» وتوفير 
جميع املستلزمات الضرورية 

تشكيل فريق أزمة للتعامل مع تداعيات «كورونا» للحفاظ على عالقاتنا مع املستثمرين واملستأجرين

مجلس إدارة الشركة لم يتوان في استكمال ومواكبة معايير احلوكمة وفقًا ملتطلبات هيئة األسواق
الشركة قامت بوضع خطة كاملة وفق مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية وإعادة التشغيل

«العربية العقارية» متكنت من حتقيق الكثير من اإلجنازات العقارية واالستثمارية على مختلف األصعدة

سلبا بالتبعية على األسواق 
العقارية بجميــع منتجاتها، 
ســواء كانت عمليات تطوير 
عقــاري أو مبيعات أو تأجير 

أو إدارة عقارات.
وأكد بالقول: اننا ملسنا هذه 
التحديات منذ بدايتها وبادرنا 
الى احلد من اآلثار السلبية على 
عمليات الشركة قدر املستطاع، 
واستطاعت الشــركة بجهود 
أعضاء مجلس اإلدارة وفريق 
عمل الشركة اإلداري والتنفيذي 
أن تضع خطة عمــل واقعية 
مبنية على عــدد من احللول 
االستراتيجية املوائمة للظروف 
للتعامــل مع هــذه التحديات 
وآثارها السلبية بدءا من الدعم 
واحلفاظ على قاعدة مستأجري 
عقارات الشركة والسعي الى 
إدارة التدفقات النقدية للشركة 
وتقليــص مصروفاتها للحد 
من اآلثار السلبية على املركز 

املالي للشركة.
وأشــار عماد بوخمســني 
الى أن للخطــوات التنفيذية 
إدارة  الســتراتيجية مجلس 
الشركة والتطورات امللموسة 
التــي طــرأت علــى مجمــل 
أوضاعهــا أبلــغ األثــر علــى 
النتائج املاليــة بنهاية العام 
٢٠٢٠، حيــث بلــغ إجمالــي 
إيرادات الشركة ٧٫٠٨٦ ماليني 
دينــار ومصروفاتها ١٠٫٦٦٦ 
ماليني دينار، موضحا ان تلك 
اخلســائر في معظمها ناجتة 
عن انخفاض القيمة السوقية 
في قيمة العقــارات اململوكة 
للشــركة، وكذلــك انخفاض 
أربــاح الفنــادق لهــذا العام، 
ما كان له من اآلثار الســلبية 
على الشركة، وهي من العوامل 
التي ساهمت بنسبة كبيرة في 

زيادة اخلسائر املالية.
تأجير بناية الفروانية

وكشف عماد بوخمسني عن 
انه في إطار مبادرات الشركة 
مبساعدة مستأجريها وقدرتهم 
على الوفاء بجميع التزاماتهم 
املالية جتاه الشركة مت التعاون 
معهــم للتخفيــف مــن اآلثار 
الســلبية للجائحة واجلدير 
بالذكر انه مت االنتهاء من تأجير 
كامل البناية السكنية الواقعة 

في أرقى منطقــة بالفروانية 
قســيمة (٢٩٥)، بجوار فندق 
الكــراون بــالزا وتتكون من 
سردابني ومواقف للسيارات 
مع مصعد مخصص للسيارات 
+ أرضي + ١٢ طابقا متكررا، 
كل طابق يحتوي على شقتني 
(غرفتي نوم) بعدد ٢٤ شقة + 
محل جتاري مبساحة ٤٠م٢.

واختتم عماد بوخمســني 
تصريحه بأن اإلدارة التنفيذية 
للشــركة بذلت وســتبذل كل 
جهودهــا لتحســني وتطوير 
أنشــطة الشــركة مبــا يعود 
علــى  اإليجابــي  باملــردود 

مساهمي الشركة.
املصادقة على جدول األعمال

وقــد صادقــت اجلمعيــة 
العموميــة للشــركة العربية 
العقارية والتي ترأسها عضو 
مجلــس اإلدارة عبداهللا جنم 
وبحضــور د.حيــدر اجلمعة 
علــى تقارير مجلــس اإلدارة 
واحلوكمــة وجلنــة التدقيق 
ومراقبي احلسابات، كما متت 
مصادقة البيانات املالية للسنة 
املالية املنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، 
وتفويــض مجلــس اإلدارة 
بالتعامل مع أطراف ذات صلة.

ووافقــت العموميــة على 
توصية مجلس اإلدارة بعدم 
توزيــع أرباح وعــدم صرف 
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 
واملوافقة على تفويض مجلس 
او  بيــع  او  بشــراء  اإلدارة 
التصرف في أســهم الشركة 
مبــا يتجاوز نســبة ١٠٪ من 
عدد أسهمها، وذلك وفقا ملواد 
القانــون رقم ٧ لســنة ٢٠١٠ 
والئحته التنفيذية وتعديالتها 
ووفقا للقرارات والتعليمات 

ذات الصلة وملدة ١٨ شهرا.
ووافقت اجلمعية العمومية 
علــى مقترح مجلــس اإلدارة 
املســؤولية  بنــد  باعتمــاد 
والتكافل االجتماعي بـ ١٠ آالف 
دينار كتبرعات ومســاعدات 
إنسانية للســنة املالية التي 
ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، 
كمــا مت إخالء طــرف أعضاء 
مجلــس اإلدارة وإبراء ذمتهم 
عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم 
املالية واإلدارية والقانونية.

«كريستال».. صرح معماري
قال عماد بوخمسني انه فيما يتعلق 
مبشاريع الشركة فقد قامت الشركة 
مببادرة من مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية بدراسة الوضع اإليجاري 
والتشغيلي لعقاراتها والتأثيرات التي 
صاحبت اجلائحة على املستأجرين 
وقدرتهم على الوفاء بجميع التزاماتهم 
املالية جتاه الشــركة بعد ان قاربت 
نســبة التشــغيل ٩٧٪ في املطاعم 
واألدوار ولذا قامت الشركة في إطار 
احملافظة على نسبة االشغال بالتعاون 
مع املستأجرين وتقدمي التسهيالت 

كافة لهم لتخفيف اآلثار االقتصادية 
السلبية عليهم نتيجة اجلائحة والتي 
قوبلت برضا وترحاب من املستأجرين 
باركوا هذه اخلطوات وأبدوا  الذين 
شكرهم على حســن تفهم الشركة 

وطريقة تعاملها مع إدارة األزمة.
وأضاف عماد بوخمسني ان برج 
كريستال يتمتع مبوقع متميز مبا 
يحتويه من أدوار السرداب واألرضي 
وامليزانني + ٤٧ دورا متكررا، حيث 
يضم مكاتب وشركات عاملية وبنوك 
ويوجد بالبرج ســردابني كمواقف 

للسيارات مع مقاعد مخصصة لذلك 
ومت تعديل استغالل األدوار التجارية 
(سرداب - أرضي - ميزانني) لتصبح 
مخصصة جميعهــا للمطاعم، ومت 
تأجيره ملجموعة من أشهر املطاعم 
والكافتيريات بالكويت، وطبقا لذلك 
مت تنفيذ تعديالت في البنية التحتية، 
ومتت زيــادة احلمل الكهربائي إلى 
١٦٠٠ كيلو وات لتتالءم مع استهالك 

املطاعم والكافتيريات.
وأشار الى انه مت التعاقد مع أكبر 
شركات الصيانة وإدارة البرج على 

أعلى مستوى من اخلدمات الذكية، 
وكذلك مت االنتهاء من تركيب اإلضاءة 
التي تعكس  للواجهــات  اخلارجية 
الصورة اجلميلة لكويتنا احلبيبة، 
ليصبح البــرج صرحا معماريا في 
قلب املدينة وعالمة مميزة في شارع 
أحمد اجلابر، خاصة أن برج كريستال 
ملحق بــه مواقف متعددة الطوابق 
مكونة من أرضي+ ٤ طوابق بطاقة 
استيعابية (٣٥٠) سيارة متصلة مع 
البرج بجسر زجاجي خلدمة رواد 

املجمع.

توسعة فندق «هوليداي إن»
ذكر عماد بوخمســني انه مت توســعة فندق 
هوليــداي إن ليكون إضافــة حقيقية للمرافق 
السياحية بالكويت، ويؤكد على بعد استراتيجية 
الشركة وحسن بصيرتها في سياستها التوسعية 
املقبلة، حيث أثبتت دراسات اجلدوى االقتصادية 
حاجة البالد الى املزيد من املنشــآت السياحية 
والفندقية لتلبية حاجة السوق الكويتي للخدمات 

الفندقية املتميزة ذات السمعة العاملية.
وزاد انه وفقا لهذه الرؤية متت توسعة املعهد 
الصحي واستراحة كبار الزوار، ومت االنتهاء من 
تصميم وترخيص املرحلة الثالثة بإنشــاء برج 
جديد على هذه األرض بارتفاع ٣٢ دورا مبساحة 

إجمالية ١٤٫٠٠٠م٢ تقريبا، يشــمل غرفا فندقية 
وصالة لألفراح وطوابق لرجال األعمال ومعهدا 
صحيا جديدا ومواقف للسيارات متعددة الطوابق، 
ومن املتوقــع أن نبدأ بتنفيذ هذه املرحلة قريبا 
ومدة تنفيذ املشروع ٢٤ شهرا، بكلفة تقديرية 
قيمتها ١٠ ماليني دينار، كما أنه جار حاليا العمل 
على احلصول على املوافقات املطلوبة من البلدية 
وأمالك الدولة بإنشاء مواقف السيارات متعددة 
الطوابق (املرحلــة الثالثة) على األرض املجاورة 
لفندق الهوليداي إن ومســتغلة حاليا كمواقف 
سيارات سطحية، وســوف تخدم هذه املواقف 

الفندق والتوسعات املستقبلية.
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«املركزي»: «بيتكوين» وسيلة ملمارسة 
كثير من األعمال غير القانونية

«وربة» يعلن الفائزين في سحب «احلصالة»

الكويــت  قــال بنــك 
املركزي أمس إنه انطالقا 
من حــرص البنــك على 
تعزيز الثقافة املالية لدى 
مختلف شرائح املجتمع، 
وفي إطار توجيهاته نحو 
توســيع وتعزيــز دور 
القطاع املصرفي الكويتي 
في املسؤولية املجتمعية، 
تتواصل فعاليات حملة 
التوعية املصرفية «لنكن 

علــى دراية» التي انطلقــت يناير املاضي 
بإشــراف «املركزي» وبالتعاون مع احتاد 
مصارف الكويت، بهدف نشر الثقافة املالية 
لدى أوسع شــريحة من املجتمع، وزيادة 
الوعي لدى اجلمهور بدور القطاع املصرفي 
وكيفية االستفادة من اخلدمات املتنوعة التي 
تقدمها البنوك علــى الوجه األمثل، حيث 
أطلقت احلملة إعالنا توعويا يوضح كيفية 
االســتثمار اآلمن وطرق حمايــة البيانات 
املصرفية والشــخصية للعمــالء، لتكون 
وســيلة تســهم في توعية عمالء البنوك 
بحقوقهم التي يحرص بنك الكويت املركزي 

على حمايتها.
وأكد «املركزي» في بيان صحافي حرصه 
الدائم على توجيه البنوك الكويتية نحو 
تشجيع العمالء على االدخار، وشرح مختلف 
اخلدمات واملنتجات االستثمارية واالدخارية 
التي تساعد على إدارة االستثمارات وزيادة 
العائدات كالودائع االستثمارية وحسابات 
التوفير والصناديق االستثمارية، مع تبيان 
الفرق بينهــا ودرجة املخاطــر إن وجدت 
ملساعدة العمالء في اتخاذ القرار، وتوعيتهم 
بأهمية التخطيط واالستعداد الحتياجات 
املستقبل املختلفة ومواجهة أي متطلبات 
مثل تعليم األبناء أو التقاعد أو غير ذلك. 
وأشــار «املركزي» إلى أن االستثمارات 
تتنوع بحسب درجة املخاطر التي تنطوي 
عليها، كما أن هناك استثمارات عالية املخاطر 
يتم الترويج لها عبر وعود بأرباح مرتفعة 
وسريعة، ومن بينها تلك االستثمارات التي 

مع االلتزام التام بكل اإلرشادات الوقائية 
من اجلهات الصحية، قام البنك األهلي املتحد 
األربعاء املاضي بإجراء السحب األسبوعي على 
جوائز احلصاد اإلسالمي، حساب السحب على 
اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت واحلاصل 
على «جائزة أفضل برنامج ادخار في الكويت 
للعــام ٢٠١٩» مــن مجلة بانكر ميدل إيســت 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد من املميزات التي 
ينفرد بها، حيــث يقدم لعمالئه ما يزيد على 
٧٥٠ جائزة ســنويا، واستطاع أن يعيد رسم 

حياة اآلالف من الرابحني من سعداء احلظ.
وأسفر السحب عن حصول ٢٠ فائزا على 
١٠٠٠ دينار لكل منهم وهم: محمد فالح الهاجري، 
خليــل علي عبداهللا، رشــيد عامــر العازمي، 
عبدالكرمي عبداهللا السعيد، بندر نادر الشمري، 
ختــام عودة محمد، محمــد علي غلوم، نواف 
فارس الدبوس، بشرى عبادي عبداملجيد، خالد 
محمد اخلاطر، علي حيدر الصفار، مرمي أحمد 
بوحمد، جاسم يوسف الكندري، أحمد رسالن 
منوز، جمال حسن الفضالة، صباح عيد نصار، 
سعاد عبداهللا اجلسمي، أحمد نور ابواحلسن، 

بهزاد بهرام علي، وزلفى زيد الزيد.
واجلديــر بالذكر، أن ســحوبات احلصاد 
تتضمــن العديد من اجلوائــز التي من بينها 
جائزة قيمتها ١٠٠ ألف دينار في كل من العيدين. 
وتبقى اجلائزة الربع ســنوية الكبرى بقيمة 
٢٥٠ ألــف دينــار أهم ما يطمــح إليه العمالء 
لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز 
احلصاد ٢٠ جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار 
كويتــي لكل رابح. وباإلضافة إلى هذه الباقة 
من اجلوائز اجلذابــة، يحظى العمالء بأرباح 
سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن 
هذا احلساب، وهو ما يجعل حساب احلصاد 

أعلــن بنــك وربة عــن فائزي ســحوبات 
«Bloom» األسبوعية، وهو احلساب اخلاص 
بالشــباب الذين تتراوح أعمارهم بني ١٥ و٢٥ 
سنة. حيث يجري البنك سحب أسبوعي كل يوم 
أربعاء طوال العام على جميع عمالء شريحة 
Bloom وممــن لديهم حصالة رقمية ســارية 
طوال الشهر األسبق للسحب، ويتم السحب 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة 
وموظفــي بنك وربة لتتويج ٥ رابحني بـ ١٠٠ 
دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول 
يوم أربعاء من بداية كل شــهر، بعمل سحب 
خاص لعمالء Bloom ممن قاموا بتحويل املكافأة 
الطالبية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك 
وربة لتتويج ٥ رابحني شهريا مببلغ ٢٠٠ دينار 
لكل منهم. كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب 
 Bloom احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء»
العاشر لهذا العام وهم كل من: رميا ماجد راشد 
الرحماني، حسن محمد حسني املطيري، تركي 
طالل تركي العتيبي، محمد فواد حميد مظفر، 

ومنار وليد ناصر الرشيدي.
اجلدير بالذكر أن بنك وربة ميز شــريحة 
عمالء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة 
من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي 
تعتبره ركيزة التطور من خالل تطبيق مصرفي 
خــاص واألول مــن نوعه ليس فــي الكويت 
فحسب، بل في املنطقة بأسرها، مستوحى من 
تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي، األكثر 
استخداما من حيث تصميم والواجهة وطرق 
التصفح واختيار األلوان خصيصا للشباب.

ومن جانب آخر، يقدم البنك مكافأة تقديرية 
للطالب املتفوقني واحلاصلني على معدل فصلي 
٣٫٥ أو أكثر من أصل ٤ نقاط مببلغ ٥٠ دينارا 

ال تخضع جلهة رقابية تنظم عملها وتضع 
القوانني التي تضمن للمستثمر احلماية، ومن 
أمثلتها األصول االفتراضية مثل «بيتكوين» 
حيث ال تخضع تلك االســتثمارات لرقابة 
أي مؤسســة سواء على املستوى الوطني 
أو املستوى العاملي، ما قد يجعلها وسيلة 
ملمارسة عديد من األعمال غير القانونية.

كما تعد املضاربة فيما يعرف بالفوركس 
«Forex» من بني االستثمارات عالية املخاطر، 
ومصطلح فوركس هو صيغة مختصرة من 
«Foreign Exchange»، وبالتالي فهو عملية 
جتارية لتبادل العمالت األجنبية، تتم عبر 
تطبيقات إلكترونية تعمل ضمن سوق عاملي 
لتبــادل العمالت، ومــع أن تبادل العمالت 
يجري في كثير من األحيان ألسباب تتعلق 
بالسفر واالستيراد والتصدير وغيرها، إال 
أن هناك من يقوم باملضاربة في هذا السوق 
بهدف حتقيق األرباح نتيجة تغير أسعار 
العمالت، كما أن كثيرا من عمليات االحتيال 
توقــع باملضاربني من خالل مواقع مزيفة، 
لذا فإنه إضافة إلى مخاطر االســتثمار في 
هــذا اجلانب هناك مخاطــر متعلقة مبدى 

موثوقية هذه املواقع.
وشــدد «املركــزي» علــى مــن يرغــب 
باالســتثمار أن يعــي جيدا مــدى مخاطر 
االستثمار الذي يقبل عليه وأن يكون على 
معرفة وثيقة باملجال الذي يرغب باالستثمار 
فيه، مع أهمية عدم الدخول في استثمارات 
مع جهــات غير موثوقة لتجنــب الوقوع 

فريسة لعمليات االحتيال املالي.

اإلسالمي مفيدا لألسرة وللراغبني في التوفير 
بوجه عام من خالل حتقيقه للعديد من املميزات 
سواء على املدى القصير أو على املدى الطويل 
مما يقابل باستحسان وتقدير مختلف العمالء 
سواء اجلدد أو احلاليون. إضافة إلى ذلك، ألول 
مرة في الكويت، مت تقدمي «سحب األفضلية» 
الربع ســنوي بقيمة ٢٥ ألــف دينار حصريا 
للعمالء الذين لم يفوزوا بأي من جوائز احلصاد 
اإلسالمي خالل السنوات اخلمس األخيرة بشرط 
مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل ٥٠ 
دينارا في حســاب العمالء ضمــن هذه الفئة 

فرصة واحدة للمشاركة في السحب.
وقد نال حســاب احلصــاد «جائزة أفضل 
برنامــج ادخار في الكويت للعــام ٢٠١٩» من 
مجلة بانكر ميدل إيست املرموقة، وذلك نظرا 
للعديد من املميزات التي ينفرد بها، ومنها أنه 
أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم إلى 
أكبر عدد من الفائزين أكبر قيمة من اجلوائز، 
وكذلك لتميزه بســحوبات متميــزة في عيد 
الفطر وعيد األضحــى، فضال عن مضاعفات 

نقاط برامج الوالء.

تودع على هيئة نقاط في برنامج الوالء «املخبة» 
املتوافرة على تطبيق بنك وربة، باإلضافة إلى 
إصدار وجتديد مجاني لبطاقة VISA مســبقة 
الدفع بنسبة استرجاع ٣٪ بحد استرجاع شهري 
بقيمة ١٥٠ دينارا على هيئة نقاط في «املخبة». 
وأوضــح البنك أن هنــاك برنامج مكافآت من 
 «Bloom» شركائه خاص بتقدمي خدمات لعمالء
باإلضافــة إلى خصم إضافــي وحصري لهم. 
كما أشــار إلى أن مزايا «Bloom» متتد خارج 
النطاق املصرفي بهدف بناء مجتمع للشباب 
Bloom Community جتاه تعزيز املســؤولية 
االجتماعيــة من خالل مشــاركة فرق وورش 
عمل هدفها توظيف الطاقات الشبابية لالبتكار 
وإيجاد حلول للتحديات، حيث يحصل الفريق 
الفائز على فرصة تدريب ملدة شهر في اإلدارة 
الرقميــة اخلاصة في بنك وربة باإلضافة إلى 
مكافأة شهرية. يضاف إلى ذلك اليوم اخلاص 
بعمالء Bloom لإلعالن عن الفعاليات والعروض 
اخلاصة بالشــريحة على منصــات التواصل 

االجتماعي التابعة لبنك وربة.

«لنكن على دراية» أطلقت إعالناً توعوياً يوضح كيفية االستثمار اآلمن

«الوطني» و«لوياك» ينظمان برنامجًا للتوعية باجلرائم اإللكترونية

«ISO» مصنع البولي بروبيلني لـ «الكيماويات» ينال ٣ شهادات

قدم بنك الكويت الوطني 
دعمه لبرنامج التوعية جتاه 
اجلرائم اإللكترونية والذي 
تنظمــه مؤسســة لويــاك 
التطوعية ويستهدف الشباب 
من عمر ١٥ ولغاية ٢٥ عاما.
املبــادرة  وتأتــي هــذه 
ضمن رعاية البنك السنوية 
لنشــاطات املؤسسة، حيث 
يتنــاول البرنامــج ورشــة 
عمل مع الشــباب عبر األون 
الين للتوعية بقوانني جرائم 
تقنيــة املعلومات والبرامج 
التي تقع حتت طائلة القانون 
بهدف رفع الوعي املجتمعي 
مببادئ األمان على اإلنترنت. 
كمــا يشــارك فــي البرنامج 

البولــي  حصــل مصنــع 
بروبيلــني بالكويــت التابــع 
الكيماويات  لشــركة صناعة 
البترولية على شهادة األيزو 
 (ISO ١٤٠٠١) لــإلدارة البيئية
وشهادة األيزو إلدارة اجلودة 
(٩٠٠١ ISO) وشــهادة األيزو 
 ISO) للصحة والسالمة املهنية
٤٥٠٠١)، حيث مت ضم املصنع 
إلى باقي منشآت الشركة في 
الرئيسي  الشــعيبة واملكتب 
ونــادي بوبيان فــي حتقيق 
متطلبات الشــهادات واإليفاء 

إلى دعم كافة شرائح املجتمع، 
بهــدف  الشــباب  الســيما 
توعيتهم جتاه كيفية التعامل 
مع خطر اجلرائم اإللكترونية 

اإلنســانية ودعمــه لبرامج 
الرعاية االجتماعية إميانا منه 
بدورها في جتسيد املسؤولية 
االجتماعية وأثرها الفعال في 
خدمة املجتمع وأبنائه، كما 
إنها تعكس الــدور القيادي 
الذي يلعبه البنك الوطني في 
هذا املجال منذ عقود طويلة.
وتهدف مؤسســة لوياك 
التطوعية إلى دعم الشباب من 
خالل توفير الفرص التدريبية 
لتمكينهــم وإشــراكهم فــي 
البرامج التنموية. وتستهدف 
فئــة الشــباب ب مــن خالل 
البرامج واملشاريع التعليمية 
والتطوعيــة  والتدريبيــة 

املخصصة للشباب.

وتوفيــر كل اإلمكانات بهدف 
احلفاظ على صحة وســالمة 
العاملني، موضحا أن اجتياز 
عمليــات التدقيــق اخلارجي 
الدورية والتوصية باستمرار 
الشهادات وتوسعتها لتشمل 
مصنع البولي بروبيلني يعبر 
عن رغبة الشــركة في اإليفاء 
ومســؤوليتها  بالتزاماتهــا 
املجتمعية وحتسني وتطوير 
إلــى أفضل  أعمالهــا لترقــى 
املمارسات والتجارب العاملية 

في هذا املجال.

وتوجيههم نحو االستغالل 
األمثل للثورة املعلوماتية.

العبداجلليــل  وأضافــت 
أن دعــم مؤسســة لويــاك 
يعد أصبح جزءا من برامج 
االجتماعيــة  املســؤولية 
األساسية التي يدعمها البنك 
سنويا، وذلك بهدف تعزيز 
التواصــل مــع املؤسســات 
اإلنسانية التنموية ملساعدتها 
على أداء رسالتها على أكمل 
وجه، وذلك بهدف تشــجيع 
التطوعــي  العمــل  ثقافــة 
الوطن  واالجتماعي وخدمة 

واملجتمع الكويتي.
ويواصــل بنــك الكويت 
الوطنــي ســنويا مبادراته 

املعايير واالشتراطات بهدف 
حتقيــق املزيد مــن التطوير 
والتحسني في أعمال الشركة 
واســتثماراتها مــع حتقيــق 
التوازن مع االحتياجات البيئية 
وأهداف االستدامة، مؤكدا أن 
املنتجات في مختلف املشاريع 
داخل الكويت وخارجها تخضع 
ألفضل مقاييس اجلودة سواء 
خالل التصنيــع أو التخزين 
أو النقــل. وأوضــح العازمي 
أن الشــركة ملتزمــة بإيجاد 
بيئة صحية ومناسبة للعمل 

ضمن رعاية البنك السنوية لنشاطات املؤسسة

في اجلودة والصحة والسالمة املهنية واإلدارة البيئية

جوان العبداجلليل

م.مطلق العازمي

التوعــوي مجموعــة مــن 
اخلبراء واملتخصصني بهذا 
النوع من اجلرائم من وزارة 

الداخلية.
البرنامج ملدة  ويســتمر 
٣ أسابيع ويستهدف تعزيز 
وعي الشباب بضرورة العمل 
على حماية أنفسهم وكذلك 
املجتمع من حتديات تشكلها 

مثل هذه اجلرائم.
مســؤولة  وأشــارت 
العالقــات العامــة فــي بنك 
الوطنــي جــوان  الكويــت 
العبداجلليــل، إلى أن رعاية 
بنــك الكويــت الوطني لهذا 
البرنامج يأتــي انطالقا من 
الهادفة  رسالته االجتماعية 

بجميــع االلتزامــات واجتياز 
التدقيــق  عمليــات  جميــع 

اخلارجي بنجاح.
وقــال الرئيــس التنفيذي 
الكيماويات  لشــركة صناعة 
البترولية م.مطلق العازمي إن 
الشركة كانت سباقة دائما إلى 
تطبيق أفضل املعايير العاملية 
في إدارة أعمالها وأنشــطتها 
لتحقيق أهدافها في االستدامة 
واجلودة والصحة والسالمة 
والبيئة، وإن هذا االهتمام ينبع 
من حرصها على تطبيق أعلى 

.. وفي تقريره: ٣٨٫٨٪ ارتفاع أسعار النفط منذ بداية ٢٠٢١
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطني إن أســعار 
النفط ســجلت مؤخرا نقطة 
حتــول مهمــة فــي مســيرة 
تعافيها من تداعيات اجلائحة 
بعد أن متكنت أسعار العقود 
املستقبلية ملزيج خام برنت 
من كســر حاجــز ٧٠ دوالرا 
صعودا مطلع الشهر اجلاري 
مع االحتفاظ بتلك املكاســب 
لينهــي اخلام تداوالت الرابع 
من يونيو عند أعلى مستوياته 
املسجلة منذ أكثر من عامني، 
إلــى ٧١٫٨٩ دوالرا  وصــوال 
للبرميل (+٣٨٫٨٪ منذ بداية 
العام). كما ارتفع سعر مزيج 
غرب تكساس الوسيط، املعيار 
القياسي ألســعار النفط في 
الواليات املتحدة، إلى ٦٩٫٦٢ 
دوالرا للبرميل (+٤٥٫٠٪ منذ 
بداية العام)، فيما يعد انتعاشا 
ملحوظا من أدنى مستوياته 
البالغة -٣٧٫٦ دوالرا للبرميل 
في ٢٨ من «أبريل األسود» من 
العام املاضي الذي شهد أكبر 

تراجع للطلب على النفط.
وأضاف التقرير أن االرتفاع 
األخيــر لألســعار يعزى إلى 
االنتعاش املطرد للطلب العاملي 
على النفط، وإن كان بوتيرة 
غير متكافئة، في ظل حتسن 
آفاق منو االقتصادات الرئيسية 
وتوسع برامج اللقاحات. كما 

إلى ٥٫٨٪.
وأشار التقرير إلى أن آراء 
وكالة الطاقة الدولية واألوپيك 
حتولت مؤخرا لتعكس رؤية 
أكثر تفاؤال، إذ توقعت وكالة 
الطاقة الدولية إمكانية عودة 
استهالك النفط إلى مستويات 
ما قبــل اجلائحة في غضون 
عــام، وهو حتــول جوهري 
مقارنة بتوقعات مارس التي 
أشارت خاللها إلى أن الطلب 
لــن يتعافــى علــى األرجــح 
إلى املســتويات املسجلة في 
عــام ٢٠١٩ حتــى ٢٠٢٣. كما 
حذرت وكالة الطاقة الدولية 
من انــه إذا لم تتخذ األوپيك 
وحلفاؤها خطوات نحو زيادة 
اإلمدادات في األشــهر املقبلة 

الشهري عن سوق النفط لشهر 
مايــو املاضي. وبدون حترك 
األوپيــك وحلفائهــا ملواجهة 
هذا الوضع، فقد تتسع فجوه 
هذا النقص إلى حوالي -٢٫٥ 
مليون برميل يوميا في الربع 
الرابع من ٢٠٢١ ليصل املتوسط 
للعام بأكمله إلى -١٫١ مليون 
برميل يوميــا، فيما يعد أقل 
قليــال من تقديــرات األوپيك 
التي أشارت إلى وصول العجز 
إلى -١٫٤ مليون برميل يوميا. 
ورفعت وكالة الطاقة الدولية 
توقعات الطلــب على النفط 
مبقــدار ٥٫٤ ماليــني برميــل 
يوميــا (في املتوســط) لعام 
٢٠٢١ بأكمله، إال أنه من املتوقع 
أن ترفع توقعاتها للنمو قريبا.

أمــا علــى صعيــد فائض 
العــرض، فقــد انخفضــت 
اخلــام  النفــط  مخزونــات 
واملنتجــات املكــررة للــدول 
األعضــاء مبنظمــة التعاون 
االقتصــادي والتنمية بنحو 
٤٩ مليــون برميل إلى ٢٫٩٨٧ 
مليون برميل بنهاية مارس، 
وفقا ملنظمة األوپيك. وبذلك 
يصل املخزون إلى حوالي ٣٧ 
مليون برميل فوق متوســط 
اخلمس ســنوات مبــا يوفر 
تغطية ٦٧ يوما من االستهالك 
(مقابل ٧٠ يومــا بنهاية عام 

.(٢٠٢٠

سوف تتعرض السوق ملخاطر 
االرتفاع املفرط في األســعار 
نظــرا التســاع الفجــوة بني 
العرض والطلب. كما أشارت 
إلى أن إمكانية عودة اإلنتاج 
اإليراني إلى األسواق لن تكون 

قادرة على سد هذا النقص.
وأوضح انه على الرغم من 
توازن العرض والطلب على 
النفط إلى حد كبير في الوقت 
احلالــي إال أنــه مــن املتوقع 
أن يتزايــد العجــز من جهة 
العرض قليال ليتخطى أكثر 
من مليــون برميل يوميا في 
الربع الثالث من ٢٠٢١ في ظل 
االجتاهات احلالية، وذلك وفقا 
للتقديرات التي نشرتها وكالة 
الطاقة الدولية ضمن تقريرها 

أدى حتســن بيانات النشاط 
الصناعي واإلنفاق االستهالكي 
والتوظيف إلى تســارع منو 
األنشطة االقتصادية، والتي 
ســاهم في تعزيزهــا حزمة 
أميركيــة مبليارات  حتفيــز 
الــدوالرات. وأدى ذلــك إلــى 
ارتفاع معــدل التضخم على 
خلفيــة العوائق التــي تقيد 
سالســل التوريــد العامليــة. 
كما ينعكس ذلك بوضوح في 
تزايد أســعار السلع العاملية 
بنســبة ٢٣٪ منذ بداية العام 
احلالــي وبنســبة ٦١٪ علــى 
أساس سنوي. وقامت منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 
برفع تقديراتها لنمو االقتصاد 
العاملي لعام ٢٠٢١ بنسبة ٠٫٢٪ 

«فورد» تستخدم قدرات احلوسبة لتسريع تطوير 
املركبات واالرتقاء باختبارات شاحنة رينجر

املركبات  يتطلب تطويــر 
اجلديدة مئات النماذج األولية 
وآالف املوظفــني فــي مرافــق 
العالم، حيث  التصنيع حول 
يســتغرق تصنيــع املركبات 
اجلديدة وحتويلها من تصاميم 
إلى سيارات حقيقية في صاالت 

العرض عدة سنوات.
فاملركبات اجلديدة تتمتع 
مبستويات غير مسبوقة من 
التطــور والغنى بالتفاصيل، 
ولدى الشركات املصنعة قائمة 
متنامية من الطرازات اجلديدة 
سنويا. وتعد شــاحنة فورد 
رينجر التي مت إطالقها مؤخرا 
منوذجا مثاليا لكيفية تطور 
اإلنتــاج وتعقيداتها  خطوط 
املتزايدة، نظرا لوجود فروقات 
عدة تشمل قدرات نقل احلركة 
التعليــق  والقيــادة ومنــط 

وتصميم الهيكل.
ونظرا ألن تطوير املركبة 
اجلديــدة وحتويلهــا مــن 
تصاميم إلى سيارات حقيقية 
في صاالت العرض يستغرق 
فترة تصل حتى ٥ سنوات، 
حرصــت فــورد أســتراليا، 
موطــن فــورد رينجر، على 
االستثمار بقوة في منظومتي 
التصميم والهندسة مبساعدة 

إجــراء آالف عمليات احملاكاة 
التحليلية التي تعادل عشرات 
اآلالف من ســاعات احلوسبة 
قبل أشهر من إصدار النموذج 

األولي الفعلي.
وفــي هــذا الســياق، قال 
جيســون نوجيــرا، مهندس 
منظومــة  فــي  الشــاصيه 
الهندسة مبساعدة احلاسوب 
في فــورد أســتراليا: تســهم 
الهندســة مبساعدة  منظومة 
احلاســوب فــي متكيننــا من 
حتســني منتجاتنــا ضمــن 
مســاحة افتراضية واستنادا 
إلى البيانات املجمعة على مدار 
ســنوات من االختبارات على 
أرض الواقع، حيث يتم اختبار 
النماذج األوليــة على الطرق 

دورا محوريا في تلك العمليات. 
النمــاذج األوليــة  فمازالــت 
الفعلية ضرورية ملقارنة نتائج 
احملاكاة املتوقعة ضمن بيئة 
الهندسة مبساعدة احلاسوب، 
والتحقق من جودة التصميم 

النهائي للمركبة.
املركبــات  ولتطويــر 
واختبار جودتها، يتعني على 
مهندســي فــورد إخضاعهــا 
الختبارات هندســية قاســية 
في مختلف أنحاء العالم وفي 
البيئــات والظــروف  أقســى 
املناخيــة. فقد خضعت فورد 
رينجر املطورة في أســتراليا 
ظــروف  فــي  لالختبــارات 
مناخيــة وتضاريس متباينة 
عبر القارات اخلمس، وأكملت 
أكثر من ٦٠٠ ألف كيلومتر من 
االختبارات بدءا من صحاري 
أستراليا والشرق األوسط إلى 
التضاريس الوعرة في جنوب 
أفريقيا وجبــال األميركيتني، 
وفي درجات حرارة تتراوح بني 
-٤٠ درجة مئوية إلى أكثر من 
٥٠ درجة مئوية. وبالنتيجة، 
جاءت فورد رينجر بتصميم 
مطور قــادر على تقدمي أعلى 
مســتويات األداء في أقســى 

الظروف والبيئات.

املعبدة والوعرة لتحسني هذه 
النماذج والتحقق من جودتها 
ومن صحــة نتائــج عمليات 
احملــاكاة. ويعني ذلك أن هذه 
املنظومة تتيــح لنا البدء من 

مرحلة أكثر تقدما.
وميكن ألجهزة احلاسوب 
إدارة عمليات احملاكاة واإلجابة 
التســاؤالت  عــن  بصــورة 
والسيناريوهات االفتراضية 
خــالل مــدة أقصــر مقارنــة 
باســتخدام النمــوذج األولي 
الفعلي. وبالفعل، ميكن ملنظومة 
الهندسة مبساعدة احلاسوب 
اختصار املدة الزمنية إلجراء 
االختبارات الواقعية من عدة 
أيام إلى ساعات قليلة. ويعني 
هذا تقليص عــدد التغييرات 
املكلفــة التــي قد تطــرأ على 
تصميــم املركبة فــي مراحل 
متأخرة، نظرا لقدرة املنظومة 
على اكتشاف املشاكل احملتملة 
مبكرا أثنــاء مرحلة التطوير 

االفتراضي.
وبينما ساهمت منظومتا 
التصميم والهندسة مبساعدة 
احلاســوب في اختصار املدة 
الالزمــة لعمليــات تطويــر 
املركبــة، تبقــى االختبــارات 
الفعلية جانبا أساسيا وتلعب 

احلاسوب للمســاعدة على 
تســريع عمليــة التطويــر. 
وبفضــل اســتخدام أجهزة 
الكمبيوتر لتبسيط وتيسير 
عمليات التصميم والهندسة، 
متكن الفريق من تقليص املدة 
الالزمة إلمتام هذه العمليات 
وبالتالي احلد من التكاليف 

بشكل ملحوظ.
وحتتوي املركبة اجلديدة 
علــى أكثــر مــن ١٥٠٠ قطعة 
تتطلــب تصميمــا وتطويرا 
وتثبيتــا على الهيكل، إضافة 
إلى اختبارات األمان واملتانة 
والتحقق من جودة التصميم 
والكثير غير ذلك. ولهذا، تأتي 
الهندســة مبساعدة  منظومة 
احلاسوب لتتيح للمهندسني 

٢٠ فائزًا يتوج في «احلصاد اإلسالمي»
أجراه البنك األهلي املتحد األربعاء املاضي
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والزور وقاروه واألرياق خالل شهر نوفمبر لغاية يناير.
الهامور يبي دريه عودة

ويقــول: الهامــور يبني من شــهر مايو فــي الطبعانات 
ويطلــع يرعــى مع وقفة املايه وإذا ضــرب اكرب عليه ألن 
الهامور والبالول يلحف على طول 
في امليافر والصخر ويقص خيطك 
ويبي محاياة دريــه عودة وييمته 
اجلم، أما بالنسبة للشعم فهو يكثر 
فــي الشــتاء ويبني فــي الفنطاس 
واألسياف الشمالية ويضرب على 
الربيانة الزراعية وفي فصل الصيف 
وايضا في جون الكويت وحتديدا في 
الرشدان واحليشان وييمته الشريب.

اجلق األفضل للشيمة

وأضاف: الشيم صارت صيدته 
أســهل بكثير من قبل وذلك بسبب 
طريقة الصيد احلديثة التي ظهرت 
على الســاحة البحريــة واملتميزة 
وهي اجلق وهذه الطريقة بالنسبة 
للشــيمة أفضل بكثيــر من احلداق 
ألنها سمجة يلفت انتباهها اي شيء 
حتــى لو ما كانــت ترعى بس تبي 
تضربه ومتشي واجلق افضل شيء 
لها وأنصح احلداقة فيه وأفضل أماكن 
الشــيمة الدردور وقفاصة األبراج 

وطريقة صيده في احملاياة.
ختامية

واختتم بن حصــني قائال: أكثر 
شــيء يضايقني بعض األشخاص 
الذيــن يرمــون األكيــاس والعلب 
الفارغة في البحر بصراحة وأيضا 
التلوث احلاصــل فقد أكل األخضر 
واليابــس ودمــر البيئــة البحرية 
وأمتنــى ان يكــون هنــاك تشــديد 
مــن اجلهات الرقابيــة على تطبيق 
القوانــني علــى كل مخالف، وأوجه 
نصيحــة إلخوانــي احلداقة وأقول 
لهم البحر كل يوم في شــيء جديد 
وخلك مســتعد بالنسبة حق الييم 
واخليط وما مينع في البدايات تنوع 
في الييم وأحجام اخليط مع الفشل 
والنجاح تبدأ تكتسب اخلبرة والزم 
تكثر طلعاتك وتكتشف أماكن صيد 
جديــدة وعليكم باجلق تراه وحدة 

بوحدة، وربي يحفظ اجلميع.

فــي البداية يقــول بن حصني: بديت الصيــد مع الوالد 
قبل تقريبا ١٢ سنة وكانت أكثر طلعاتنا الى طبعانات كبر 
وقاروه وذلك لصيد الهامور، وبعدها رافقت النواخذة سعد 
بن حصني وبدر بن حصني بوخالد وتعلمت منهما الكثير 
مــن األمور في البحر وطرق الصيد ومنها حســبة املايات 

واملــوادع والترديع وأيــام الصيد 
العربيــة واختيار نــوع الييم حق 
كل سمجة ومتى تتواجد األسماك في 
مكان وتنتقل الى آخر ومتى استخدم 
الركة والعالق وأشياء بحرية كثيرة.

السبيطي قريب األسياف

ويضيــف: الســبيطي يكثر في 
مايــات احلمــل وقريب األســياف 
وأكثر مايــه تصيده فيها هي ماية 
الثبــر وأفضــل ييمــه له الســلس 
ومصيــران الدجاج وخيطك يكون 
٦٠ وتستخدم الركه الطويلة وميدار 
رقم ٦ ويبدأ صيده من شهر أبريل 
وحتصله على األسياف ويكثر في 
شهر يونيو ويرجع بكثر في شهر 
ســبتمبر وأكتوبر وباألقواع يبني 

في شهري ديسمبر ويناير.
شعم «مايو» يبي الشريب

ويتابــع: أفضــل أماكــن الصيد 
حاليــا تقــع فــي شــمال الكويــت 
الدفان والركسة الشمالية وأسياف 
الدوحة يبني فيها النويبي واملزيزي 
واألسياف الشمال فيها الشعم بكثرة 
وييمته الربيان ومع بداية شهر مايو 
يبي الشريب حتى نهاية الصيف، 
أما بالنسبة حق الشماهي تصيده 
بخيط ٨٠ ونفس طريقة حداق الشيم 
بالــدردور ويبني عليــك من توقف 
الشيمة بالدردور وحتصله بني فيلكا 
وعوهه وييمته الربيانة اجلامبو.

النويبي باألطيان

ويضيف: النويبي أكثر سمچة 
تقدر تصيدهــا ومتواجده باالقوع 
وخــالل فصــل الشــتاء تصيدهــا 
باألطيان والركسة ومداخن الصبية 
وقطعــة الدعية وييمتهــا الربيانة 
والصالخة، اما بالنســبة للچنعدة 
فصيدتها متعة بطريقة التشخيط 
بالبورد أو اجلق وحتصلها إذا برد 
اجلو عند اجلزر مثل كبر وأم املرادم 

بن حصني: الشماهي خيطه بن حصني: الشماهي خيطه ٨٠٨٠٨٠٨٠ ومكانه الدردور
ييمته الربيانة «اجلامبو» وحتصله بني «فيلكا» و«عوهه»

تعلم أصول وأسرار الصيد الناجح من والده وأغلب رحالت صيده 

واملوادع وأيام الصيد العربية. صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق 

يبني الهامور وأماكن الشيمة وطريقة صيدها باجلق، وأكثر األمور 
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تصعيد إسرائيلي في معظم األراضي احملتلة وحتذيرات من انفجار األوضاع
عواصمـ  وكاالت: صّعدت 
قوات االحتالل االســرائيلي 
اجراءاتها واستفزازاتها في 
مختلف االراضي الفلسطينية 
مــا يهــدد بتفجــر جديــد 
لألوضاع، فقد استشهد ثالثة 
فلسطينيني بينهم ضابطان 
من قــوات األمن فــي مدينة 
جنني شمال الضفة الغربية 
احملتلة فجر امس، في هجوم 
لقوات االحتالل اإلسرائيلية، 
اعتبرته الرئاسة الفلسطينية 

«تصعيدا خطيرا».
أمنــي  وقــال مســؤول 
فلســطيني رفيع املســتوى 
«إن قوات إسرائيلية وصلت 
إلى محيط مقر االستخبارات 
في جنني بســيارة مدنية»، 
وأضــاف «ووقــع اشــتباك 
بــني حــراس املقــر ووحدة 

املستعربني» اإلسرائيلية.
من جهتهــا، أكدت وكالة 
األنباء الفلسطينية الرسمية 
(وفا) «استشهاد كل من املالزم 
أدهم ياســر توفيق عليوي 
(٢٣ عاما) والنقيب تيســير 
محمود عثمان عيســة (٣٣ 

الفلسطينيون في قطاع غزة 
امس طفال قضى في انفجار 
«جسم مشبوه من مخلفات 
احلرب اإلسرائيلية» األخيرة 
شــرق مدينة غزة بحســب 

النائــب  األقصــى بقيــادة 
ايتمار  املتطــرف  اليمينــي 
بن عفير الذي اعلن ســابقا 
رفض قرار تأجيل مســيرة 
االعــالم في ذكــرى احتالل 

النائــب املتطرف وأكثر من 
١٦١ مستوطنا اقتحام املسجد 
األقصى املبارك ورفع االعالم 

االسرائيلية فيه.
واندلـعــــت اشتباكـــات 
باأليدي بني الشــبان وقوات 
االحتــالل بعد اقتحــام أفراد 
«القوات اخلاصة» و«حرس 
احلدود» صحن قبة الصخرة 
املشرفة داخل املسجد األقصى 
املبارك. ونقلت وكالة «وفا» 
عن مصادر محلية ان الشبان 
تصــدوا لقــوات االحتــالل 
وهتفوا بالتكبيرات قبل قيام 

اجلنود باعتقال عدد منهم.
في السياق، أرجأت احملكمة 
املركزيــة اإلســرائيلية فــي 
القــدس احملتلــة النظــر في 
االســتئناف املقدم ضد قرار 
تهجير عائلتي أبو ناب وغيث 
الفلسطينيتني من حي بطن 
الهــوى من ضاحية ســلوان 

جنوب القدس.
وقالت قناة »اجلزيرة» ان 
القرار كان متوقعا، مشيرا إلى 
أن احملكمــة كانــت قد أجلت 
البت في التماســات ســابقة 

مصادر طبية فلسطينية.
وتأجـجــــت التوتـــرات 
فــي القدس احملتلــة مجددا 
عشــرات  اقتحــام  مــع 
املستوطنــيـــن للمسجــــد 

القــدس الشــرقية واعــالن 
االحتالل سيطرته على كامل 
املدينة، وتداعى فلسطينيون 
للتواجــد فــي محيــط باب 
العمــود للتصدي حملاوالت 

في القضية نفســها إلى حني 
اتضاح قــرار احملكمة العليا 
اإلسرائيلية بخصوص قضية 
مماثلــة لتهجيــر اهالي حي 

الشيخ جراح.
قــــرار  وقبيـل صــــدور 
التأجيل، قمعت قوات االحتالل 
وقفــة احتجاجيــة ســلمية 
لسكان حي بطن الهوى قبالة 
احملكمة تزامنا مع اجللســة، 
واعتقلت عددا من املشاركني 
فيهــا بعــد االعتــداء عليهم 
بالضرب املبــرح، واقتادتهم 
إلى مراكز الشرطة للتحقيق 

معهم.
ويتهدد الترحيل نحو ٧٥٠ 
فلســطينيا في بطــن الهوى 
بزعم أن األرض املقامة عليها 

تعود تاريخيا لليهود.
فــي غضون ذلك، شــارك 
الفلســطينيني في  عشــرات 
وقفة وســط مدينة رام اهللا 
امــس، رفعــوا فيهــا االعالم 
الفلسطينية رفضا ملا يسمى 
«مســيرة االعالم» التي قرر 
االحتــالل تنظيمهــا الثالثاء 

املقبل في القدس.

االحتالل اإلسرائيلي يقتل ٤ فلسطينيني من الضفة الغربية وشبان يتصدون ملتطرفني حاولوا اقتحام األقصى

(أ.ف.پ) جنود االحتالل يعتقلون فلسطينيا خالل مظاهرة أمام احملكمة احتجاجا على محاوالت طرد سكان حي بطن الهوى في سلوان بالقدس احملتلة 

عاما) من جهاز االستخبارات 
العسكرية، واألسير احملرر 
جميل محمود العموري من 
مخيــم جنني». ولم تســجل 
إصابات في صفوف القوات 
اإلســرائيلية علــى مــا أكد 
املسؤول األمني اإلسرائيلي.
من جانبه، قــال الناطق 
الفلسطينية  الرئاسة  باسم 
نبيل أبو ردينة في بيان «إن 
استمرار ممارسات االحتالل 
وانتهاكاته املتواصلة ستخلق 
توترا وتصعيــدا خطيرا»، 
وحمل أبــو ردينة احلكومة 
اإلســرائيلية مسؤولية هذا 
التصعيد وتداعياته، مطالبا 
الدولــي بتوفيــر  املجتمــع 
احلماية لشعبنا الفلسطيني.
اخلارجيــة  وزارة  أمــا 
الفلســطينية فدانــت فــي 
بيان نشــرته علــى موقعها 
اإللكتروني احلادثة ووصفتها 
بأنها «جرمية بشعة»، وأعلن 
اإلضراب الشامل في مدينة 
جنــني «حــدادا علــى أرواح 

الشهداء».
إلى ذلك، شــّيع عشرات 

روحاني يعلن أن مفاوضات «ڤيينا» 
ستشهد اللمسات النهائية

عواصم - وكاالت: أكد الرئيس اإليراني 
حسن روحاني ان املفاوضات النووية التي 
تقام في ڤيينا حملاولــة العودة الى االتفاق 
النووي مع الواليات املتحدة ودول أوروبية 
تشهد اللمسات النهائية، الفتا إلى ان بالده 

أفشلت العقوبات وستفشلها مرة أخرى.
وقــال روحاني : «إننا أفشــلنا العقوبات 

وسنفشلها مرة أخرى».
من جهته، أعلن كبير املفاوضني اإليرانيني 
ومساعد وزير اخلارجية عباس عراقجي في 
اجتماع برملاني، امس، أن النصوص املتبادلة 
بني الوفود املشــاركة فــي مفاوضات ڤيينا 
باتــت أكثر شــفافية، إال أنه أكــد في الوقت 
عينــه أن اخلالفات مازالت قائمة، من بينها 
إزالــة احلظر الدولي على التعامل مع إيران 

نتيجة العقوبات األميركية.
فــي املقابــل، أعــرب االحتــاد األوروبي 
والواليات املتحدة عــن قلقهما العميق إزاء 
امتناع إيران عن توضيح مصدر مواد نووية 
مت العثور عليها في عدة منشآت لم يسبق أن 
أبلغت إيران عنها، وحثا طهران على التعاون 

الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشــارت وكالة «بلومبيرغ» لألنباء أن 
هذا االنتقــاد قد يلقي بظاللــه على اجلولة 

السادسة املرتقبة من املفاوضات الهادفة إلى 
إعادة إحياء االتفــاق النووي اإليراني الذي 

مت التوصل إليه عام ٢٠١٥.
وأعرب االحتاد األوروبي، في بيان نشره 
على موقعه اإللكتروني، عن «أسفه العميق» 
ألن إيــران لم متــد الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية بتفســير للنشــاط النووي الذي مت 
رصده في مواقع غير معلنة. وقال املبعوث 
األميركي لويس بونو، في خطاب ألقاه أمس، 
أمام مجلس حكام الوكالة، إن السماح بتعثر 
التحقيق «من شأنه أن يقوض نزاهة نظام 
الضمانات الدولي، وميثل سابقة مثيرة للقلق 
للجهود الدولية لضمان امتثال إيران جلميع 
التزاماتها املتعلقة مبنع انتشــار األســلحة 

النووية».
مــن جهة أخرى، أعلــن اجليش اإليراني 
عــن وصول مجموعة بحرية تابعة له ألول 

مرة إلى احمليط األطلسي.
وأكد مساعد القائد العام للجيش اإليراني 
للشــؤون التنســيقية، األميرال حبيب اهللا 
ســياري، امس، أن املدمرة «سهند » احلديثة 
والسفينة «مكران» (وهي ناقلة نفط سابقة 
مت حتويلهــا إلى قاعــدة عائمة) دخلتا مياه 
احمليط األطلسي، دون الرسو في أي ميناء.

انتقادات أوروبية - أميركية إليران المتناعها عن تفسير نشاطها النووي غير املعلن

الساللة «دلتا» متثل ٩١٪ من إصابات بريطانيا 
والهند تسجل أعلى وفيات يومية عامليًا

عواصــم ـ وكاالت: قــال وزير الصحة 
البريطانــي مات هانكوك امس إن ســاللة 
«دلتا» املتحورة من ڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيدـ  ١٩) متثل ٩١٪ من حجم اإلصابات 

احلالية في البالد.
وذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية أن 
العلماء أثبتوا أن ساللة «دلتا»، التي جرى 
اكتشافها في الهند في شهر مايو املاضي، 
شديدة العدوى وتفتك باألشخاص الذين 
أصيبــوا بالڤيروس من قبل أو لم يكملوا 

مرحلة التطعيم.
جاء ذلك فيما أعلنت الهند امس تسجيل 
أعلــى زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن 
«كوفيدـ  ١٩» في يوم واحد في العالم حيث 
رصدت ٦١٤٨ وفاة جديدة على مدى ٢٤ ساعة 
بعد أن عدلت واليات كبرى في شرق البالد 
أعدادها الحتساب من راحوا ضحية املرض 

في منازلهم أو في مستشفيات خاصة.

وعدلت هيئة الصحة في والية بيهار، 
إحدى أفقر واليات البالد، العدد اإلجمالي 
للوفيــات الناجمة عــن اإلصابة باملرض 
أول مــن أمس، إلى أكثــر من ٩٤٠٠ حالة 

من ٥٤٠٠.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، 
ارتفع العدد اإلجمالي إلصابات كورونا في 
الهند إلى ٢٩٫٢ مليون بعد تسجيل ٩٤٠٥٢ 
إصابة جديدة في ٢٤ ساعة، ووصل إجمالي 

حاالت الوفاة إلى ٣٥٩٦٧٦.
كما جتاوزت إيران عتبة ثالثة ماليني 
إصابة بالڤيروس امس، على ما أكدت وزارة 
الصحة، فيما واصلت اإلصابات والوفيات 
اليومية االنخفاض بعدما بلغت ذروتها في 
أبريل، وسجلت ١٢٫٣٩٨ إصابة و١٥٣ وفاة 
جديدة ليصل إجمالي عدد اإلصابات إلى 
الكثر من ٣ ماليني والوفيات إلى ٨١٫٦٧٢ 

وفقا لألرقام الرسمية.

روسيا: منظمة ناڤالني املعارضة تتعهد 
بـ«مواصلة محاربة» الفساد بعد حكم حظرها

عواصــم - وكاالت: تعهــدت منظمــة 
مكافحة الفساد التابعة ملعارض الكرملني 
املسجون أليكسي ناڤالني امس، مواصلة 
محاربة الفساد، بعد ساعات من تصنيفها 
من قبل محكمة في موسكو بأنها متطرفة 
وحظر عملها في قرار لقي تنديدا من الغرب.

من جانبها، ردت موسكو على االنتقادات 
األميركية للقرار متهمــة املعارض األبرز 
لفالدميير بوتني بأنــه «عميل» للواليات 

املتحدة.
وكتبــت املنظمة علــى تويتر ردا على 
احلكــم الــذي أصدرتــه محكمــة مدينــة 
موســكو في وقــت متأخر مــن ليل امس 
االول «اســتيقظنا بابتســامة مدمرة على 

شفاهنا، سنستمر في محاربة الفساد».
وكان املعارض الذي يبلغ ٤٥ عاما دعا 
في رســالة على «إنستغرام» أنصاره إلى 
مواصلة العمــل وقال: «ســنتدبر أمورنا 

ونتطــور ونتكيف. لكننا لن نتراجع عن 
أهدافنا وأفكارنا».

وبعد محاكمة استمرت ١٢ ساعة عقدت 
خلف أبــواب مغلقة، صنفــت محكمة في 
موسكو املنظمات الثالث التابعة لناڤالني 
على أنها «متطرفة» ما يؤدي إلى حظرها 

وحلها.
كمــا أن هذا اإلجراء يســمح مبالحقات 
قضائيــة ضد موظفيهــا الذين يواصلون 
العمــل رغــم العقوبات املشــددة التي قد 
تفــرض عليهم. ومبوجب قانــون جديد، 
ســيمنعون من املشــاركة في االنتخابات 
خصوصا االنتخابات التشــريعية املقرر 

إجراؤها في سبتمبر.
من جانبه، سخر جورجي ألبوروف وهو 
أحد كوادر فريــق ناڤالني، من هذا القرار 
وكتب على تويتر «استيقظت كمتطرف، 

وبدأت العمل. ال أشعر بأي فرق».

حتالف «دعم الشرعية» يوقف عملياته في اليمن 
لتهيئة األجواء للمسار السياسي السلمي

عواصم - وكاالت: أعلن 
حتالــف دعم الشــرعية في 
اليمن بقيادة اململكة العربية 
السعودية في اليمن أمس، أنه 
علق عملياته ضد ميليشيا 
احلوثي إفســاحا في املجال 
أمام إيجاد حل سياسي للنزاع 

الدامي في البلد الفقير.
وقــال املتحــدث باســم 
التحالف العميد الركن تركي 
املالكــي حســبما نقــل عنه 
اإلعالم احلكومي السعودي: 
«لــم يتــم تنفيــذ عمليــات 
عســكرية مبحيــط صنعاء 
وأي مدينــة مينيــة أخــرى 
خالل الفترة املاضية»، مضيفا 
أنــه تقرر «عــدم القيام بأي 
عملية بهدف تهيئة األجواء 
السياسية للمسار السلمي».
من جانبه، حث املتحدث 
باسم االحتاد األوروبي بيتر 
ستانو، ميليشيات احلوثي 
على التعامــل بإيجابية مع 
مبادرات وقــف إطالق النار 

فورا.
وقــال فــي مقابلــة مــع 
العربيــة - احلــدث أمــس: 
«ندعو األطراف كافة إلى وقف 
إطالق النار فورا واالنخراط 
في مســار سياســي شامل، 

إطالة أمد الصراع يفاقم من 
الكارثة اإلنسانية ويزيد من 
معانــاة اليمنيــني. كما جدد 
تعهد االحتاد باستمرار تقدمي 
الدعــم لليمن في مجال دعم 

العملية السياسية.
بــدوره، أوضــح وزيــر 
اليمنــي أحمــد  اخلارجيــة 
عوض بن مبارك، أن جولته 
األوروبية تهدف إلى شــرح 
استعداد احلكومة الشرعية 

حتقيق أي تقدم إيجابي.
اليمنــي  الوزيــر  وكان 
بحث مع كبير مستشــاري 
السياسة اخلارجية لرئيس 
مجلــس االحتــاد األوروبي 
سيمون موردو، في العاصمة 
البلجيكيــة بروكســل أمس 
األول مســتجدات األوضاع 
واجلهــود املبذولــة إلحالل 
الســالم في اليمن، مؤكدا أن 
السبيل الوحيد إلنهاء األزمة 
اإلنســانية هو إنهاء احلرب 
التــي شــنتها امليليشــيات 

املدعومة من إيران.
كما أكد انخراط احلكومة 
اإليجابــي فــي كل املبادرات 
واجلهــود الدولية للوصول 
الى حل سياسي يستند إلى 

املرجعيات الثالث.
وأوضــح أن العائق أمام 
التوصل للسالم ووقف النار، 
هــو اســتمرار امليليشــيات 
بالتصعيد العسكري ورفضها 
لكل املبــادرات التي طرحت 
لوقــف إطــالق نــار شــامل 
وفتح مطار صنعاء وحتويل 
إيرادات املشــتقات النفطية 
لسداد رواتب املوظفني بدال 
من توظيف هذه العائدات في 

مجهودها احلربي.

للسالم املســتدام. وقال في 
مقابلة مع «العربية» «شرحت 
األوروبيــني  للمســؤولني 
انتهــاكات احلوثــي حلقوق 

اإلنسان».
كما دعا االحتاد األوروبي 
إلــى مقاربة جديــدة جتاه 
األزمــة اليمنيــة، الفتا إلى 
أن العائــق احلقيقــي أمام 
التوصــل الى الســالم هو 
عدم جدية امليليشيات في 

االحتاد األوروبي يحث ميليشيا احلوثي على التعامل بإيجابية مع مبادرات وقف النار

(العربية) انفجارات تطول مقر معسكر الفرقة األولى مدرع في صنعاء  

مضيفا أن املدنيني يدفعون 
ثمنا باهظا نتيجة استمرار 

النزاع.
كما شدد على دعم االحتاد 
القوي للشــعب واحلكومة 
اليمنية، وحثه أطراف النزاع 
على تنفيذ مقتضيات اتفاق 

الرياض كاملة.
وأكد املسؤول األوروبي 
أنه ال حل عسكريا للصراع 
فــي اليمــن، محــذرا من أن 

بايدن يبدأ املاراثون الديبلوماسي إلعادة أميركا للصدارة
ويوقع مع جونسون «امليثاق األطلسي» اجلديد

ـ وكاالت: اســتهل  لنــدن 
الرئيــس األميركي جو بايدن 
املاراثون الديبلوماسي الهادف 
إلــى إعــادة الــدور القيــادي 
للواليات املتحدة، بقمة جمعته 
مع رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون أمس وضعا 
خاللها أســس ميثــاق جديد، 
رغم ظالل يرخيها «بريكست» 
وتداعياته في إيرلندا الشمالية 
على «الصداقة املميزة» القدمية 
بينهما. واســتقبل جونسون 
بايــدن في كاربيــس باي في 
كورنوال، وقال «شعر اجلميع 
بسعادة بالغة» لرؤية بايدن 
فــي املنتجع الســاحلي، فيما 
هنأ الرئيس األميركي رئيس 
الوزراء علــى زواجه مؤخرا، 

قبل بدء محادثاتهما املغلقة.
وأعلنت رئاســة احلكومة 
«امليثــاق  أن  البريطانيــة 
األطلســي» يأخذ في االعتبار 
الهجمــات اإللكترونية  خطر 

واالحتباس احلراري.
وقالــت رئاســة احلكومة 
إن  بيــان  فــي  البريطانيــة 
«ميثــاق األطلســي» اجلديد 
وضع وفــق صيغة «امليثاق» 
الذي وقعــه رئيس احلكومة 
األسبق وينســتون تشرشل 

مثــل احلاجــة إلــى معاجلــة 
التهديد الذي متثله الهجمات 
اإللكترونيــة والعمل بشــكل 
عاجــل ملكافحة تغيــر املناخ 
وحمايــة التنــوع احليــوي، 
وبالتأكيد ملساعدة العالم على 
وضع حد لوباء «كوفيد ـ ١٩» 

والتعافي منه».
ومازالــت مســألة إيرلندا 
الشــمالية تثيــر توتــرا بني 

تأكيد قوة الشــراكة القدمية، 
ذكــرت تقاريــر أن بايدن أمر 
أميركيــني  ديبلوماســيني 
بتوبيخ جونسون على إدارته 
لـ «بريكست» وتداعيته على 
عمليــة الســالم فــي إيرلندا 
الشــمالية. وذكــرت صحيفة 
«تاميز» أن أرفع ديبلوماسي 
أميركي فــي بريطانيــا يايل 
ليمبرت قال لوزير «بريكست» 
لــورد فروســت ان احلكومة 
البريطانية «تؤجج التوترات 
في إيرلندا وأوروبا مبعارضتها 
إلجراءات التفتيش في موانئ 

في اإلقليم».
مــع  محادثتــه  وبعــد 
جونسون، سيشارك بايدن في 
اجتماعات مجموعة السبع التي 
تعقد في منتجع ســاحلي من 
اليوم حتى األحد، إلى جانب 
قادة أملانيا وإيطاليا واليابان 

وفرنسا وكندا بريطانيا.
ثم يزور امللكــة اليزابيث 
الثانيــة في قصر ويندســور 
ويتوجــه بعد ذلك جــوا إلى 
بروكسل الجتماعات قمة مع 
حلف شمال األطلسي اإلثنني، 

واالحتاد األوروبي الثالثاء.
وتنتهي جولته في جنيڤ 

حيث يلتقي بوتني األربعاء.

اجلانبــني، فقد شــعر البيت 
األبيض باالستياء من محاوالت 
لندن التراجــع عن التزاماتها 
خــروج  بشــأن  التجاريــة 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، 
وحذر مــن أن هذا قد يعرض 
للخطر جنــاح اتفاق جتاري 
بني الواليات املتحدة واململكة 

املتحدة، تطمح إليها لندن.
لكــن رغــم حرصــه على 

إيرلندا تبقى نقطة اخلالف الرئيسية بعد «بريكست».. واتفاق على مواجهة اجلائحة والهجمات اإللكترونية واملناخ

الرئيس األميركي جو بايدن متحدثا إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خالل اجتماعهما أمس     (رويترز)

والرئيس األميركي األســبق 
فرانكلني روزفلت. وينص هذا 
امليثاق اجلديد حسب داونينغ 
ســتريت على أنــه «إذا تغير 
العالــم منذ ١٩٤١، فــإن القيم 
تبقى هي نفسها» في الدفاع عن 
الدميوقراطية واألمن اجلماعي 

والتجارة الدولية.
وأكــد البيــان أن الوثيقة 
«ســتعترف بتحديات أحدث 
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«ملتقى البياضة» حّل عقدة «الطاقة» وبقيت اثنتان 
و مبادرة بري مستمرة مادام أنه لم يعلن سقوطها 

بيروت - عمر حبنجر

مســاعي تأليف احلكومة 
البياضة» بني  عبر «ملتقــى 
ثنائــي أمل وحــزب اهللا مع 
التيــار احلر، توصل الى حل 
عقدة وزارة الطاقة. فقد تخلى 
رئيــس التيار احلــر جبران 
باسيل عن هذه «املغارة»، لكنه 
رفض ان تسلم ألنداده في تيار 
املردة. وبقي رهن االتصاالت 
أمران: آلية تسمية الوزيرين 
املسيحيني اإلضافيني، ومنح 
تكتــل نــواب التيــار الثقــة 
حلكومة الرئيس املكلف سعد 
احلريري، الذي ســجل عتبه 
على نقل مفاوضات تشــكيل 
احلكومة من القصر اجلمهوري 
الى منزل «ظل» الرئاسة في 

منطقة البياضة.
كما أعربت أوساط رئيس 
املجلس النيابي نبيه بري، عن 
انزعاجها مما نقلته قناة «أو 
تي في» مــن ان الطرح الذي 
مت التوافق عليه في اجتماع 
البياضة ينتظر جواب الرئيس 
الــذي تبقى الكرة  احلريري 
فــي ملعبه، وان الطرح الذي 
قدمه الثنائي الشيعي، حصل 

التوافق عليه بني اجلانبني.
ان  واعتبــرت األوســاط 
فــي هــذا الــكالم تهــرب من 
املســؤولية ورمي للكرة في 
ملعــب احلريــري، وقد ردت 
قنــاة «ان بــي أن» الناطقــة 
بلســان بري، بقول العكس، 
وهو ان اللقــاء األخير جنح 
في حل عقدة واحدة من العقد، 
العقدتــني املتبقيتــني،  وان 
تستوجبان اجتماعات أخرى 
مع باسيل، وقالت ان مبادرة 
بري مستمرة طاملا انه لم يعلن 
ســقوطها، إال انهــا تتعرض 
اليومية، ســعيا  للضربــات 

إلفشالها.
التيــار احلــر،  مصــادر 
حتدثــت من جهتهــا عن حل 
اليــه، حــول  التوصــل  مت 
تسمية الوزيرين املسيحيني 
اإلضافيني، بحيث ال الرئيس 
عون يسمي وال الرئيس سعد 
احلريري، بــل يوافقان على 
أسماء من املجتمع املدني، أو 
موظفــي الفئة األولى، او من 
أهل االختصاص، وال مانع من 
ان يعرض البطريرك املاروني 
بشارة الراعي والرئيس نبيه 
بري األسماء، الختيار اثنني 

منهم.

احلريــري امتناعــه من لقاء 
جبران باسيل الذي يرأس أكبر 
كتلة في مجلس النواب، وترد 
املصادر عينهــا بأن الرئيس 
املكلف يعتبــر أن الكالم عن 
تشكيل احلكومة يكون بينه 
وبني رئيس اجلمهورية وأنه 
كرئيس مكلف هو من يعرض 
األســماء املقترحــة لدخــول 
احلكومة، وعلى الرئيس عون 

أن يوافق أو ال يوافق.
أمــا عــن موضــوع الثقة 
يعطونهــا نــواب التيــار أو 
يحجبونهــا، وفــي احلالــة 
الســلبية ال ميكــن إعطــاء 
رئيس اجلمهورية ٨ وزراء في 
حكومة الـ ٢٤، بينما حتجب 
كتلة تياره السياســي الثقة 
عن حكومة له ثلث أعضائها.
كما ليس مــن حق التيار 
احلر االعتراض على اختيار 
وزير الطاقة من كتلة املردة، 

كما يبدو أنه حاصل.
املتابعون ملسار املفاوضات 
بني ثنائــي أمل - حزب اهللا 
مع جبران باســيل يلمسون 
حالة مــن التباعد بني طرفي 
تفاهم «مــار مخايل» (حزب 
اهللا والتيــار احلر)، إال انهم 
يســتصعبون اجلزم بأن ما 
يجري حقيقة هو مجرد توزيع 
أدوار، في ضوء حاجة التيار 
احلــر إلى اســتعادة تعاطف 

الســابق د.أحمد فتفت، أمس 
أمام عرض األمني العام حزب 
اهللا السيد حســن نصراهللا 
تقــدمي ٢٠ ألف متطوع لدعم 
الدولة في مواجهة االحتكار.
وســأل فتفت: هــل يريد 
السيد نصراهللا أن يضع يده 
على النفــط واالقتصاد عبر 
عنــوان املتطوعــني إلصالح 
اإلدارات، على غــرار ما فعل 
في وزارة الصحة التي أغرقتها 

األدوية اإليرانية؟
من جهتــه، رئيس حزب 
الكتائب سامي اجلميل فقال 
لقنــاة احلــرة األميركية: في 
لبنان مقــرر واحد هو حزب 
اهللا، ولــو كان يريــد تأليف 
حكومة لكانت تألفت. وأضاف: 
ان حتالف ميليشــيات حزب 
اهللا مــع املافيــا السياســية 
التي أوصلــت الرئيس عون 
الى بعبــدا مينع قيام الدولة 
اللبنانية مــن خالل تيئيس 
الشعب اللبناني وإقناعه بأن 
التغيير غيــر ممكن، ونحن 
نــرى العكس ســيحصل في 

االنتخابات املقبلة.
بــدوره، النائب الســابق 
فارس ســعيد قال في مؤمتر 
صحافي: سقط لبنان كله حتت 
االحتالل اإليراني ووقعنا في 
احملظور وصــار من واجبنا 
إطالق معركة حترير لبنان.

بيئتــه، التــي انفضــت عنه 
بنسبة كبيرة بسبب حتالفه 
مع احلزب الذي بات بحاجة 
سياسية وشعبية إلى االبتعاد 
عن حليفه املصاب بالوهن هو 
اآلخر، علما ان ثمة معطيات 
سياســية توحي للمتابعني، 
بــأن تفاهم مــار مخايل، بني 
احلــزب والتيــار اقترب من 
مصير تفاهم معراب بني التيار 

والقوات اللبنانية.
أمــا التظاهــرات الليليــة 
املستدامة من جانب املواطنني 
طوابيــر  علــى  احملتجــني 
أمــام محطــات  الســيارات 
احملروقــات، واملرضــى أمام 
الصيدليات التي قررت اإلقفال 
العــام اليــوم اجلمعــة، فقد 
ارتفع األدرينالني لدى بعض 
املراجع الدينية والسياسية، 
مــن الفوضــى املاثلــة امــام 
العيون، وكانت زيارة نائبة 
رئيس احلكومة وزيرة الدفاع 
واخلارجية بالوكالة زينة عكر 
الــى دار الفتوى في بيروت، 
صباح أمس، حيــث أطلعت 
مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف 
دريان على واقع احلال، إال انها 
طمأنته الى جهوزية اجليش 
اللبنانــي لضبــط األوضاع، 
وتناولــت ما حتقــق في هذا 

الصدد.
في األثناء، توقف النائب 

رئيس املجلس  مستاء من حتميل مسؤولية العرقلة لـ«املستقبل».. واحلريري عاتب على إعطاء «البياضة» دور بعبدا

زحمة مواطنني على محطات الوقود في بيروت بسبب تراجع كبير في مخزون احملطات     (محمود الطويل)

ونفى املصدر «البرتقالي» 
التمســك بوزارة الطاقة، وال 
بأي وزارة أخرى، معتبرا ان 
الثقة املســبقة التــي يطالب 
احلريري االلتــزام بها أثناء 
التصويت في مجلس النواب، 
لن يقدمها التيار باملجان، لكننا 
مننــح الثقة او نحجبها بناء 
على برنامج احلكومة، ومن 
غير الدستوري االشتراط على 
رئيس اجلمهورية اإلتيان بثقة 

الكتل النيابية.
وردا علــى ســؤال، حول 
الثنائــي  تفــاوض  مبــرر 
الشــيعي مع جبران باسيل، 
قالت املصادر ان زيارات وفد 
الثنائي الى باســيل ليســت 
للتفاوض معه على تشــكيل 
احلكومــة نيابة عــن رئيس 
اجلمهورية، بل بصفته رئيس 
تكتل نيابي ملطالبته باملشاركة 
في احلكومة، وهو أبلغهم بأنه 

ال يريد املشاركة.
وردت املصــادر املتابعة، 
الــرد، بالقــول  علــى هــذا 
لـ «األنباء»: إذا كان التعاطي 
مع باســيل بصفتــه رئيس 
كتلته فحسب، فلماذا ال نرى 
وفد الثنائي في معراب يفاوض 
سمير جعجع على دخول كتلة 
القوات اللبنانية في احلكومة؟
البرتقاليــون  ويســجل 
علــى الرئيس املكلف ســعد 

رئيس حزب «الوطنيني» كميل شمعون لـ «األنباء»: 
اخلروج من جهنم يتم بتسلم اجليش السلطة

النائب سامي فتفت لـ«األنباء»: احلريري صامد 
في وجه االنقالب على املبادرة الفرنسية

ارة بيروت - زينة طبَّ

رأى رئيس حزب الوطنيني 
األحــرار كميل شــمعون، أن 
لبنــان علــى موعــد حتمي 
وقريب مع االنهيار الشــامل 
والتام، ومن املتوقع بالتالي 
املؤسســات،  كل  ســقوط 
باســتثناء مؤسسة اجليش 
والقوى األمنية الضامنة لعدم 
انزالق األوضاع الى تطورات 
أمنية ال حتمد عقباها، مشيرا 
إلى ان الســلطة السياســية 

احلاكمة، باعت لبنان للشيطان، ولم يعد من 
السهل تغيير هذا الواقع، إال بصدمة إيجابية 
كبيرة، تتمثل بتسلم اجليش السلطة، وتعليق 
الدســتور، وفــرض أحكام سياســية وأمنية 
مؤقتــة، وذلك كخطوة البد منها للخروج من 

جنهم.
ولفت شــمعون في تصريح لـ «األنباء»، 
الى انــه «ال ميكن مداواة لبنان بالذين كانوا 
هــم الداء»، فما نشــهده حاليا مــن مبادرات 
ومحاوالت مكوكية للوصول الى حكومة تسوية 
قوامها تقاســم اجلبنة، مضيعة للوقت، ألن 
املطلــوب واحد ال غير، وهو رحيل الســلطة 
كل الســلطة، ال تكرار التجارب والســابقات 
التي أوصلتنا الى االنهيار، املطلوب حكومة 
وطنية لبنانية مســتقلة مــن اختصاصيني 
كفوءين، ال حكومــة أحزاب وطوائف مقنعة 

على غرار حكومة تصريف 
األعمال، حكومة تطبق اتفاق 
الطائف بحرفيته، ال حكومة 

تغيير نظام.
واســتطرادا، لفت إلى ان 
انهيــار لبنــان، بــدأ منذ ان 
حتولــت احلكومات فيه الى 
مجلس نيابي مصغر، فتعطل 
املراقبــة  النائــب فــي  دور 
واحملاســبة، ودور القضــاء 
القوانني، األمر  في تطبيــق 
الــذي فتح مغــارة علي بابا 
أمام الفاسدين، حيث النهب 
املنظم للمــال العام، والســرقة الال محدودة 
ملقدرات الدولة، من هنا، يرى شمعون أهمية 
تسلم اجليش للسلطة في سبيل وقف الشواذ، 
والعــودة الى القاعدة، أال وهــي الال مركزية 
اإلدارية التي شــكلت بندا أساسيا في اتفاق 
الطائف. وردا على سؤال، أكد شمعون ان العهد، 
إن متكــن من إثبات شــيء، فهو ان اإلصالح 
والتغيير كان مجرد شعارا شعبويا انتخابيا 
ليس إال، معتبرا ان اإلصالح والتغيير احلقيقي 
غير الشعبوي، يبدأ برحيل السلطة، علما ان 
رئيس اجلمهورية مفروض علينا دستوريا 
ونحن بانتظار انتهاء واليته، واالنطالق بالتالي 
نحو والدة لبنان اجلديد املدعوم عربيا، مؤكدا 
ان مصداقية العهد سقطت، وانتهى زمن جبران 
باسيل، وذلك بعد سنني طويلة من املسرحيات 

الشعبوية واملعارك الدونكيشوتية.

بيروت - زينة طبارة

رأى عضو كتلة املستقبل 
النائــب ســامي فتفــت، أن 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
صامد في وجه االنقالب على 
الفرنســية،  املبادرة  روحية 
وعلى مساعي الرئيس نبيه 
بري للخروج من نفق التأليف، 
وهو بالتالي متمســك حتى 
اللحظــة االخيــرة، بتأليــف 
حكومة غير تقليدية، قادرة 
ضمن خطة علمية وعملية، 

الظــروف االقتصاديــة  التعامــل مــع  علــى 
واالجتماعية اخلانقة، وعلى سحب اللبنانيني 
من مســتنقع البؤس، علما انه في حال وصل 
الرئيــس احلريــري الى طريق مســدود، فإن 
خياراته، ستكون مفتوحة على كل االحتماالت 
ومن بينها االعتذار. ولفت فتفت في تصريح 
لـ«األنباء»، الى ان الرئيس احلريري، مستمر 
مبعركته االنقاذية حتى النهاية، وعلى النائب 
جبران باســيل بالتالي أال يكلف نفسه مشقة 
البحث عن البديــل لتأليف احلكومة، قبل ان 
يرمي احلريري سالحه على قاعدة «مع الفريق 
السياسي لرئيس اجلمهورية فالج ما تعالج»، 
مشيرا في السياق نفسه، الى ان القاصي والداني 
يدرك ان غايات وأهداف فريق رئيس اجلمهورية 

وعلى رأســه جبران باسيل، 
حتول دون تشــكيل حكومة 
االنقاذ املستقلة، «هذا الفريق 
مسؤول منذ العام ٢٠٠٥، عن 
٢٩٢٥ يومــا من التعطيل في 
االســتحقاقات الدســتورية، 
والشلل في احلياة السياسية، 
ومستعد ملضاعفة هذا الرقم، 
في ســبيل حتقيق ما يطمح 
اليــه مــن مواقع ومكاســب 
سياسية، واهمها موقع رئاسة 
اجلمهورية». وردا على سؤال، 
أكد فتفت ان تيار املستقبل، لن 
يتهاون مع اي مخطط الغتصاب السلطة، عبر 
نسف االنتخابات النيابية ومن ثم الرئاسية، 
مؤكدا مبعنى آخر، ان كتلة املستقبل ستكون 
باملرصاد، بحيث انها ستستقيل حكما ودون 
تــردد من مجلس النواب، وذلك كخطوة اولى 
في التصدي لهذا املخطط التدميري، في حال 
قفز من دائرة االفتراض والتحليل والتوقعات، 

الى دائرة اجلدية والتنفيذ.
وختــم معربا عن امله بــأال تصل مبادرة 
الرئيس بري الى االنهيار، علما انه حتى الساعة، 
ال بــوادر ايجابية تشــي باقترابها من الهدف 
املنشود، مؤكدا في املقابل، انه في حال سقطت 
املبادرة، فإن حكومة األقطاب، لن تكون البديل 

عن حكومة االختصاصيني.

كميل شمعون

سامي فتفت

تصعيد روسي ـ سوري على جنوب إدلب
وحتذير من نزوح جماعي وانهيار «وقف إطالق النار»

عواصمـ  وكاالت: تتعرض 
املنطقة الواقعة في جنوب إدلب 
منذ نحــو أســبوع لتصعيد 
متواصــل مــن قبــل القــوات 
كان  والســورية  الروســية 
اعنفه أمس، ورد عليه اجليش 
الوطنــي املعــارض واجليش 
التركي بقصف مدفعي، وسط 
حتذيرات مــن موجات نزوح 
جديدة، ومن انهيار اتفاق وقف 
اطــالق النار الذي مت توقيعه 
بني الرئيسني الروسي ڤالدميير 
بوتــني والتركــي رجب طيب 

اردوغان قبل أكثر من عام. 
وقتل عشــرة مدنيني على 
االقــل بينهــم أم وطفلها، الى 
جانب عناصر من هيئة حترير 
الشام (جبهة النصرة سابقا)، 
جــراء القصــف الصاروخــي 
املتكــرر مــن قــوات النظام، 
تزامنا مع غارات تشنها طائرات 
روســية، بحســب املرصــد 

السوري حلقوق االنسان.
واســتهدفت قوات النظام 
بصــاروخ موجــه، بحســب 
املرصد، سيارة كانت متوقفة 
قــرب منزل في بلدة إبلني في 
ريــف إدلب اجلنوبــي. ولدى 
وصــول مدنيني ومقاتلني من 
هيئة حترير الشام الى املكان 
لالســعاف، جرى استهدافهم 
بصاروخ موجه آخر، ما تسبب 
مبقتل عشــرة أشخاص على 
األقــل، إضافة الى جرحى في 
حاالت خطرة. ورصدت وكالة 
«فرانس بــرس» جثثا ممددة 
علــى األرض موضوعة داخل 
أكياس أو مغطاة حتت أشجار 

مع جني املدنيني محاصيلهم 
التــي تعتبــر مصــدر رزقهم 

الوحيد.
وحذرت «اخلوذ البيضاء» 
مــن موجة نزوح شــاملة مع 
التصعيــد، نحــو  اســتمرار 
مخيمات الشمال املهددة أساسا 

بكارثة إنسانية أصال. 
التصعيــد  علــى  وردا 
اســتهدفت املدفعيــة التركية 
والتابعــة للجيــش الوطنــي 
املدعــوم مــن أنقــرة، مواقع 
عســكرية جليش النظام في 

ريفي إدلب وحماة.
الرســمي  وقــال املتحدث 
باسم «اجليش الوطني» الرائد 
يوســف احلمــود إن مدفعية 

اجليشــني الوطنــي والتركي 
اســتهدفتا مواقــع عســكرية 
لقــوات النظــام بأكثر من ٨٠ 
قذيفــة فــي مناطــق مختلفة 
بأرياف حماة وإدلب، بحسب 

موقع «عنب بلدي».
وقالــت صفحــة «الدفــاع 
للنظــام  التابــع  الوطنــي» 
الســوري عبــر فيســبوك ان 
مدفعية اجليش التركي ردت 
ألول مرة على استهداف قوات 
النظام لقرى الشمال السوري، 
وقصفت مواقع لقوات النظام، 
مضيفــة أن االتفــاق التركي 
الروسي رمبا فشل، واملنطقة 
تقتــرب مــن معركــة كبيرة، 

بحسب الصفحة.

مقتل أكثر من ١٠ مدنيني و٣ من كوادر «حترير الشام»

جثث ضحايا القصف على جبل الزاوية           (أ.ف.پ)

الزيتون، ومنزال مدمرا وسيارة 
محترقة طالهما القصف.

حتريــر  هيئــة  وأكــدت 
الشــام في تصريح مقتضب 
عبر إحــدى مجموعاتها على 
تطبيق واتساب مقتل املتحدث 
العســكري باســمها أبو خالد 
الشامي، وعضوين في مكتب 
العالقات اإلعالمية التابع لها.
املدنــي  الدفــاع  وتوقــع 
الســوري (اخلــوذ البيضاء) 
ارتفــاع احلصيلــة لوجــود 
حاالت حرجة عدة بني املصابني، 
واتهم قوات النظام والطيران 
الروسي، بتكثيف هجماتهما 
واســتهداف األحياء السكنية 
بالتزامن  الزراعية  واألراضي 

تأجيل لقاء الفصائل الفلسطينية بالقاهرة.. 
دون حتديد موعد جديد

القاهرة - خديجة حمودة ووكاالت

أبلغت مصر الفصائل الفلســطينية 
تأجيــل موعد احلوارات واللقاءات الذي 
كان من املقرر أن ينطلق في القاهرة غدا، 

دون حتديد موعد جديد.
وبعد ساعات من إعالن التأجيل، وصل 
وفد اجلهاد اإلسالمي برئاسة زياد النخالة 
األمــني العام للحركة، إلى القاهرة امس، 
للقــاء مســؤولني مصريــني، ضمن وفد 
ضم عضوي املكتب السياســي للحركة 
محمد الهنــدي وأنور أبو طه.  أما حول 
أسباب التأجيل، فأكد مصدر فلسطيني 
مسؤول بحسب «العربية.نت» أن السبب 

يكمن في منح الفصائل مزيدا من الوقت 
للتشــاور والوصول إلى تفاهمات حول 
خالفات مرتبطة مبلفات جذرية، يعتبرها 
الفلســطينيون ســبب كل ما يحدث من 
انقســامات. كما أضاف أن «هناك فريقا 
من الفصائل يــرى أنه يجب البدء بحل 
املشكالت العاجلة، كإعادة اإلعمار وملف 
األسرى واحلصار وبعدها وبتدرج ميكن 
النقاش حــول وضعية منظمة التحرير 

الفلسطينية وملف االنتخابات».
ولفــت إلى أن بعــض الفصائل تريد 
حوارا شامال، يرد االعتبار ملنظمة التحرير 
ككيان ميثل جميع الفلسطينيني، وحتت 
مظلتها السياسية الواسعة ميكن تخفيف، 

بل كسر احلصار وإعادة اإلعمار في قطاع 
غزة دون اخلضوع البتزاز أو مساومات 
أو شروط. من جانبه، قال وليد العوض 
عضو املكتب السياســي حلزب الشعب 
الفلسطيني، إن عدم االتفاق على األولويات 
وامللفات التي كان يجب مناقشتها، كانت 

السبب الرئيسي لتأجيل اجللسات.
كما أضاف: أن حركة حماس وآخرين، 
متســكوا بوجوب البحث أوال في وضع 
منظمة التحرير كأولوية، فيما رأت فصائل 
أخرى أنه يجب البحث أوال في كيفية إنهاء 
االنقسام وتوحيد الصف وتشكيل حكومة 
وحدة وطنية واالنتقال تدريجيا إلى ملفات 

أخرى مبا فيها ملف منظمة التحرير.

مصر جتمع ممثلي ٣٤ دولة أفريقية مبنتدى 
رؤساء هيئات ترويج االستثمار بشرم الشيخ اليوم

شرم الشيخ ـ ناهد إمام

يفتتــح رئيــس مجلــس 
الــوزراء املصري د.مصطفى 
مدبولي، اليوم املنتدى األول 
لرؤســاء هيئات االســتثمار 
األفريقية، الذي تنظمه الهيئة 
العامة لالســتثمار واملناطق 
احلرة، في الفترة من ١١ إلى ١٤ 
يونيو اجلاري بشرم الشيخ، 
بحضــور وزراء ورؤســاء 
هيئات االستثمار في ٣٤ دولة 
أفريقية باإلضافة إلى ممثلي 
كبرى املؤسسات والتكتالت 
االقتصاديــة، وعلى رأســهم 
وامكيلــي مني، األمــني العام 
ملنطقة التجارة احلرة القارية 
القرقاوي،  األفريقية، وفهــد 

والطاقة، وكبار رجال األعمال 
املصريــني أصحاب التجارب 

الناجحة بالسوق األفريقي.
وعقب الكلمة االفتتاحية 

لرئيس الوزراء تبدأ اجللسة 
اليوم حتت عنوان «العمل معا 
من أجل مستقبل أكثر إشراقا» 
ويلقي فيهــا كلمة الترحيب 
املستشار محمد عبدالوهاب، 
التنفيــذي للهيئة  الرئيــس 
العامة لالســتثمار واملناطق 
احلــرة، والســفير ســامح 
شــكري وزيــر اخلارجيــة، 
وفهد القرقاوي رئيس الرابطة 
لــوكاالت ترويــج  العامليــة 
 Wamkeleو ،WAIPA االستثمار
Keabetswe Mene األمني العام، 
منطقة التجارة احلرة القارية 
األفريقية AfCFTA، ومن املقرر 
ان يشــهد املنتــدى، توقيــع 
مجموعة من مذكرات التفاهم 

والتعاون.

منتدى رؤساء هيئات ترويج االستثمار في أفريقيا

العامليــة  الرابطــة  رئيــس 
لوكاالت ترويج االســتثمار 
WAIPA، ومفــوض االحتــاد 
األفريقــي للبنيــة التحتيــة 
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«النشامى».. أكثر منافس 
غير خليجي للكويت

ينفرد املنتخب األردني بكونه أكثر منافس، غير 
خليجي، واجهه منتخبنا الوطني خالل فترة قاربت 
الـ ٦٠ عاما، غير أن مواجهات الطرفني حملت أيضا 
بعداً مختلفاً جعل من األردنيني «شريكا تاريخيا» 

في مسيرة «األزرق» الطويلة.
في صيف العــام ١٩٦٢ وعلى هامش نهائيات 
كأس العالم في تشيلي، جنحت الكويت الدولة الفتية 
واحلاصلة على اســتقاللها قبل عام فقط في نيل 
عضوية االحتاد الدولي لكرة القدم، وبعد شهور 
قليلة كان «األزرق» يخوض مباراته الدولية الرسمية 
األولى، كعضو في «فيفا»، أمام املنتخب األردني.

وفــي ١٨ يناير ١٩٦٣، احتضــن ملعب ثانوية 
الشويخ املباراة التاريخية، والتي انتهت بانتصار 
كويتي بهدفني للنجمني الكبيرين عبدالرحمن الدولة 
وعلي ناصر بهبهاني مقابل هدف لسلطان العدوان 
(الرئيس التاريخي للنادي الفيصلي األردني الحقا). 
هذه املواجهة حملت «بعدا رياديا» آخر، حينما باتت 
أول مباراة في تاريخ الرياضة الكويتية تنقل عبر 

أثير إذاعة الكويت.
بعد يومني فقط، تواجه املنتخبان مجددا وانتهى 
اللقاء بالتعادل ٢-٢، لتكر سبحة اللقاءات الدولية بني 
اجلانبني والتي بلغت، حتى ما قبل مباراة اليوم، ٢٨ 
مواجهة تنوعت ما بني ودية ورسمية وفي مختلف 
املنافسات (تصفيات ونهائيات كأس آسيا، التصفيات 
األوملبية، كأس العرب دورة األلعاب العربية، بطولة 

غرب آسيا).
ورغم سجل مواجهاتهما الطويل، انتظر املنتخبان 
حتى أكتوبر ٢٠١٩ ليخوضا أول لقاء ضمن التصفيات 
املؤهلة إلى كأس العالم والتي أقيمت للمرة الثانية 

مشاركة مع تصفيات كأس آسيا.

أرقام من مواجهات 
املنتخبني

٢٨ مواجهة رسمية وودية جمعت الكويت واألردن.٭ 
١٣ انتصــاراً حققهــا األزرق مقابــل ٦ لألردن ٭ 

و٩ مباريات انتهت بالتعادل.
٤٤ هدفاً أحرزها «األزرق» في مرمى األردن، فيما ٭ 

تلقت شباكه ٢٦ هدفا.
١٨ مباراة رسمية خاضها الفريقان مقابل ١٠ وديات.٭ 
٦ مباريات جمعــت املنتخبني في «كأس العرب» ٭ 

كأكثر بطولة تواجها فيها.
١٠ أهــداف هو عدد األهداف التي ســجلها جنم ٭ 

الكويت السابق عبدالرحمن الدولة كأكثر مسجل في 
مواجهات املنتخبني.

٥ أهداف ســجلها األردني حسن عبدالفتاح في ٭ 
مرمى «األزرق» وضعته فــي صدارة هدافي بالده 

في املواجهات.
٤- ٠، أكبــر فوز حققه األزرق على األردن، فيما ٭ 

كانت أفضل نتيجة لـ «النشامى» ٣-٢.

املنافسة على التأهل بعدما خدمتهم 
النتائــج في املجموعات األخرى، 
إذ لــم يكــن أداء الالعبــني مقنعا 
للجماهير، وكذلك مدرب الفريق 
كاراســكو الذي ال يحرك ســاكنا 
طوال املباراة، ويفتقد إلى قراءة 
املنافــس والوصــول إلــى مرماه 
كمــا كان عليــه طــوال املباريات 
التجريبية الســابقة وأســتراليا 

السابقة.
ومن املتوقع أن يجري مدرب 
منتخبنــا كاراســكو تعديال على 
تشــكيلته األساسية السابقة في 
النواحــي الهجومية حتديدا، في 
حــني أن املنتخــب األردني ميلك 
مقومات الفوز بوجود تشــكيلة 
متجانسة بقيادة املدرب البلجيكي 
فيتال بوركلمانز، ويتميز األردن 
بقوة األداء والقدرة على التسجيل. 
وفي املباراة األخرى وفي اجلولة 
نفسها من املجموعة يلتقي املنتخب 
األســترالي مع نيبــال في مباراة 
تكاد تكون محسومة لألستراليني.

احلركة وقلة الفاعلية في منطقة 
اجلزاء، وعلينا أن نوصل احلقيقة 
ألفراد األزرق كي ال يخسروا فرصة 

من الصورة التي كان عليها، فال 
ميكن ان يصل العبونا إلى مرمى 
اخلصــم وهم في هــذا البطء من 

مباراتــه الســابقة بثالثيــة مــن 
أســتراليا بعدمــا قــدم عرضــا 
متواضعا، وعليه اليوم أن يحّسن 

ناصر العنزي

يخــوض منتخبنــا الوطنــي 
«األزرق» مساء اليوم مواجهة مهمة 
وصعبة أمام املنتخب األردني على 
ستاد جابر الدولي ضمن منافسات 
املجموعــة الثانية في التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة إلى كأس العالم 
٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣، تتطلب 
الفوز فقط كي يدخل في ســباق 
أفضل ٤ منتخبات في املركز الثاني 
في املجموعات الـ ٨ املتأهلة للدور 
احلاســم من التصفيات النهائية 
بعدمــا ظفرت أســتراليا ببطاقة 
التأهــل، في حــني يتنافس على 
املركز الثانــي األردن بـ ١٣ نقطة 
ومنتخبنا بـ ١٠ نقاط. لذلك ستكون 
املواجهة بينهمــا اليوم غاية في 
األهمية والصعوبة لقدرة املنتخبني 
علــى حتقيق الفــوز. وقد انتهت 
مواجهة الذهاب التي جرت بينهما 

في األردن بالتعادل السلبي.
وقد خســر منتخبنا الوطني 

 ترتيب منتخبات املجموعة الثانية قبل اجلولة التاسعة

النقاطالفارقعليهلهخسارةتعادلفوزلعبالفرقالترتيب
٦٦٠٠٢٤٢٢٢١٨أستراليا١
٦٤١١١٣٢١١١٣األردن٢
٦٣١٢١٧٦١١١٠الكويت٣
٦-٧٢٠٥٤١٩١٥نيبال٤
٠-٧٠٠٧٣٣٢٢٩الصني تايبيه٥

«األزرق» أمام األردن.. «هذي فرصتكم»
في صراع على املركز الثاني مبجموعتهما ضمن التصفيات اآلسيوية املشتركة

أستراليا7:00 كويت سبورتنيبال
األردن10:00 كويت سبورتالكويت

كاراسكو: الروح واإلرادة مفتاح الفوز.. ومواجهة اليوم األهم
بوركلمانز: ال نخشى أي فريق

عبداهللا الشالحياندريس كاراسكو غراهام أرنولدفيتال بوركلمانز

وقــال مــدرب منتخــب 
أســتراليا غراهام ارنولد ان 
تركيزه اليــوم خالل مباراة 
نيبال سيكون على تقدمي أداء 
جيد أمام منافس يشهد تطورا 
ملحوظا في الفترة األخيرة. 
وبالطبــع املنتخب النيبالي 
أفضل في الوقت احلالي عن 
بداية التصفيات، السيما بعد 

تولي مدرب جديد املهمة.
إلــى  أرنولــد  وأشــار 
أنــه ســيجري العديــد من 
التغييــرات على التشــكيل 
اللقاء، مبينا  األساســي في 
أنه ســيعيد بعض الالعبني 
الذيــن لعبوا أمــام منتخب 

الكويت للتشكيل.
وبشأن توقعاته بنتيجة 
منتخبــي الكويــت واألردن 
علق ارنولد قائال: «مستواهما 
متقارب للغاية، ومن ميتلك 
الرغبة بشكل أكثر لتحقيق 

الفوز سيحقق هدفه».

األســترالي فقط يبقي على 
حظوظنا، الفتا إلى انه ال يهتم 
بالنتائج في الوقت احلالي.

وأشاد الشالحي بالتغيير 
امللحوظ في نيبال، حيث مت 
االتفاق على مواجهة منتخبات 
أوروبية وأفريقية في يوليو 
وأغسطس املقبلني، لتجهيزه 
لبطولة كأس جنوب آسيا في 

حال إقامتها.

ومــع احترامــي للمنتخــب 
الكويتي لكننا ال نخشى أي 

فريق».
ذكر مدرب منتخب نيبال 
عبداهللا الشالحي أنه يسعى 
لتقدمي مســتوى أفضل أمام 
املنتخب األسترالي. وموقفنا 
بات صعبا للتأهل لتصفيات 
كأس آسيا التكميلية مباشرة، 
نظرا ألن الفوز على املنتخب 

على الطريقة الهجومية وال 
يلجأ إلــى الدفاع، مؤكدا في 
الوقت ذاته قوة األزرق وما 

ميلكه من العبني مميزين.
وأشار الى ان فريقه كان 
األفضــل فــي املبــاراة التي 
جمعت املنتخبني في مباراة 
الذهــاب أكتوبــر ٢٠١٩، وما 
اختلــف عن تلك املباراة هو 
األجواء فقط والطقس احلار، 

الطريقة  االستحواذ وهي 
التــي ســيعتمد عليها في 

املباراة.
فيتال: لقاء صعب

وأكد مدرب منتخب األردن 
البلجيكي فيتال بوركلمانز 
صعوبة اللقــاء مبديا ثقته 
بالعبيه لتحقيق الفوز، الفتا 
الى انه يحب االعتماد دائما 

قــال مــدرب منتخبنــا 
الوطني، االسباني اندريس 
كاراسكو ان األزرق مطالب 
بتحسني الصورة التي ظهر 
عليهــا في اللقاء الســابق 
أمــام أســتراليا وحتقيق 
الفوز على األردن من أجل 
احملافظــة على أمل التأهل 
إلــى الــدور احلاســم من 
تصفيات املونديال. معترفا 
خالل املؤمتر الصحفي امس 
اللقاء وأهميته،  بصعوبة 
إال ان األزرق ميتلك الروح 
واإلرادة وهما مفتاح الفوز 

في مواجهة الليلة.
وأكــد ان مبــاراة اليوم 
هي األهــم له ولألزرق في 
التصفيــات ألن نتيجتهــا 
املنتخــب  حتــدد مصيــر 
ومتنحه فرصــة مواصلة 

الطريق الى املونديال.
وأشــار إلى انه يعتمد 
على اللعب الهجومي ويحبذ 

تفقد عيادة املنشطات
قام املنسق الطبي لالحتاد اآلسيوي د.يوسف التنديل 
مبعاينة عيادة فحص املنشطات في ستاد جابر األحمد 

الدولي ومطابقتها للشروط الدولية.
وُخصصت العيادة ملنتخبــات املجموعة الثانية في 
التصفيات املشــتركة املؤهلة إلــى نهائيات كأس العالم 

٢٠٢٢ في قطر، ونهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ في الصني.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بني املنتخبني
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«كالسيكو التنس» بني ديوكوڤيتش ونادال اليوم
بلغ اإلسباني رافايل نادال نصف النهائي الرابع عشر له 
في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطوالت األربع 
الكبرى، عندما تغلب على األرجنتيني دييغو شفارتسمان 
ليالقــي المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوڤيتش الذي 

تخطى بصعوبة اإليطالي ماتيو بيريتيني.
ويبدو أن المباراة رقم ٥٨ المنتظرة بين نادال والمصنف 
أول الصربــي نوفاك ديوكوڤيتش المقررة اليوم فرضت 

نفسها.
وتمكن نادال من حســم المباراة لصالحه ٦-٣،٤-٦، 

٦-٤، و٦-٠، رغم المقاومة التي أبداها األرجنتيني.
ويتعادل نادال بعدد األلقاب في الغراند ســالم حاليا، 
مع السويســري المنســحب من البطولة روجيه فيدرر 

بعشرين لقبا.
من جهته، حسم ديوكوڤيتش المباراة ٦-٣،٦-٢،٦-

٧ (٧/٥)، و٧-٥، ليحجــز مقعده في نصف نهائي روالن 
غاروس للمرة الحادية عشرة.

وسيسعى اإلسباني والصربي اليوم، إلى حجز مكان 
لهما في النهائي ليواجه أحدهما الفائز من المباراة 
التي تجمع اليوناني ســتيفانوس تسيتسيباس 

(٥) واأللماني ألكسندر زفيريف (٦).
ولدى السيدات، نجحت الروسية انستازيا 
بافليوشــينكوفا فــي التأهل الــى النهائي بعد 
فوزها على السلوڤينية زاندشيك بمجموعتين 
دون رد ٧-٥ و٦-٣، وهــي أول العبة روســية 
تتأهل لنهائي البطولة منذ ماريا شارابوڤا في 

أستراليا ٢٠١٤.
وأصبح جو سالزبوري أول العب بريطاني 
منذ ٣٩ عاما، يفوز بلقب «روالن غاروس» بعد أن 
توج رفقة األميركية ديزيرا كراوزيك بلقب فئة 
الزوجي المختلط بالفوز على الثنائي الروسي 
يلينا فيســنينا واصالن كاراتســيف ٦-٢، 

و٦-٤، و١٠-٥.

املسلم يستعد لـ «سباق افتراضي»
يســتعد جنم سباقات 
(كواد)،  الرباعية  الدراجات 
الكويتي فهد املســلم (٢٧ 
عاما)، لتحد جديد يتمثل في 
خوض غمار بطولة الكويت 
«ديجيتال رييس»، واملقررة 
عبر اإلنترنت، خالل عطلة 
نهايــة األســبوع من ١٨ 
حتــى ٢٠ يونيو اجلاري، 
الدولي  النــادي  وينظمها 
الكويتي لرياضة السيارات 
(KIMC)، وهو اجلهة املنظمة 
الدولة  الرســمية داخــل 

للسيارات  الدولي  لبطوالت سباقات االحتاد 
للســالمة على الطرق والتي تشمل سباقات 

الرالي وسباقات الطرق.
وميثل هذا السباق جتربة جديدة للمسلم 
الذي يحظــى برعاية كاملة من «ريد بل» في 
التحديات التي يخوضها على منت الدراجات 
الرباعية، بيد أنه سيسعى إلى فرض موهبته 

األخرى في سباق سيارات يقام «أونالين».
السباق االفتراضي يجرى على منصة «لعبة 
غران توريزمو سبورت» احلصرية لـ«سوني 
باليستيشن ٤» واألكثر مبيعا عليها، علما أنها 
النســخة األحدث في سلسلة ألعاب محاكاة 

القيادة التي بدأت قبل ٢٢ عاما. 
ويبدو املسلم، بطل العالم في سباق باها 

عن فئة الناشــئني في ٢٠١٨، في أوج حماسه 
خلوض هذا التحدي، ومن املنتظر أن يعتمد 
على سيارته القوية واملفضلة، «بورش ٩١١ آر 
إس آر (٩٩١) ‹١٧»، وهــو يثق من قدرته على 
حتقيق الفوز مــن خاللها بعدما قضى وقتا 

طويال في التدرب عليها. 
ومن املقرر أن يتأهل الفائزون بالســباق 
االفتراضي من النهائيات الوطنية إلى النهائيات 
العامليــة، والتي تقرر أن تقام في وقت الحق 

من العام احلالي في فرنسا.
يذكر أن الشــركاء املوثوقني في البطولة 
هم الهيئة العامة للرياضة، الشــركة العربية 
للمشروبات، واالحتاد الدولي للسيارات للسالمة 

على الطرق.

عودة النشاط الرياضي للفئات السنية
أعلنت اللجنة األوملبية الكويتية الســماح 
بعودة النشــاط الرياضي والتدريبات لالعبني 
والالعبات مبختلف الفئات السنية لكل االحتادات 
واألندية الرياضية الشاملة واملتخصصة واللجان 
الرياضية املنبثقة عن اللجنة اعتبارا من امس 
اخلميس بعد أكثر من ١٥ شهرا من اإليقاف إثر 

تداعيات جائحة كورونا.
وقالت اللجنة في بيان صحافي إن هذا القرار 
مشــروط بااللتزام الكامل من هذه االحتادات 
واألندية باتخاذ كل اإلجراءات الصحية والوقائية 
املعتمدة لدى وزارة الصحة والتقيد بتعليمات 

اللجنة بهذا الشأن وفق دليل تنظيم الفعاليات 
الرياضية. وأضافت ان هذا القرار يأتي أيضا 
امتدادا للجهود املتواصلة التي تقوم بها اللجنة 
الثالثية املشكلة من الهيئة العامة للرياضة ووزارة 
الصحة واللجنة األوملبية الكويتية املكلفة بتقييم 
ومتابعة األوضــاع الصحية الراهنة واملتعلقة 

بجائحة كورونا.
وأكــدت اللجنة على األنديــة واالحتادات 
الرياضيــة ضرورة تطبيــق كل االحترازات 
واالشتراطات الصحية لضمان سالمة وصحة 

العبيهم.

٣ ميداليات للكويت في «الرماية العربية»
حقق الرامي ناصر املقلد امليدالية الذهبية في 
مسابقة اجلائزة الكبرى (جراند بريكس) لرماية 
التراب ضمن البطولــة العربية للرماية التي 
تستضيفها مصر حتى ١٢ اجلاري. كما حقق 
الراميان عبدالرحمن الفيحان وطالل الطرقي 
ميداليتني فضية وبرونزية في منافســات 
(رماية التراب) فردي ضمن البطولة نفسها.

وأكد املقلد سعادته بحصوله على املركز 
األول وامليدالية الذهبية، وأشار إلى أنه لم 
يتأهل إلى دورة األلعاب األوملبية طوكيو 
٢٠٢١، متمنيــا التوفيق للرماة الكويتيني 

املتأهلني.
وقال الطرقــي إن هذا «إجناز عظيم 
لبلدنا الكويت»، مؤكدا أن الرماية الكويتية 

دائما ســباقة باإلجنازات في احملافل الدولية، 
وأنه ســيبذل قصارى جهده خالل البطوالت 
املقبلة وعلى رأسها أوملبياد طوكيو ٢٠٢١ لرفع 
اسم الكويت عاليا. وأعرب الفيحان عن سعادته 
بتحقيق املركز الثاني وامليدالية الفضية، مشيرا 
إلى أنه كان قريبا من حتقيق امليدالية الذهبية، 
مؤكدا أهمية هذا الفوز خاصة أن البطولة تعتبر 

استعدادا لدورة األلعاب األوملبية املقبلة.
بدوره، أشاد رئيس االحتاد املصري واألفريقي 
للرماية اللواء حازم حســني مبستوى الرماة 

الكويتيني املشاركني في البطولة.
وأكد أن املشــاركة الكويتية كانت «قوية» 
وســاهمت في خلق منافســة أكبر خاصة أن 

املشاركني من املتأهلني ألوملبياد طوكيو ٢٠٢١.

أحد مالك إنتر ميامي يؤكد أن الفريق سيكون احملطة األخيرة لـ «البرغوث»

غريزمان: ميسي يحّول البطيخ إلى كافيار
كشــف جنم برشلونة، الفرنســي أنطوان 
غريزمــان، تفاصيــل عالقتــه بنجــم وقائــد 
«البلوغرانــا»، ليونيل ميســي، حيث أثيرت 
الكثير من الشائعات حول وجود خالفات بينهما.

وقــال غريزمــان خــالل حــواره لصحيفة 
«ليكيب» الفرنسية: «عالقتي مع ميسي جيدة، 
ونفهم بعضنا البعض جيدا، وأحيانا نرســل 
الرسائل لبعضنا البعض، ونتواصل كثيرا في 
التدريبات». وأضاف: «بالتأكيد ميســي العب 
ســهل التعامل معــه للغاية، حيث ترســل له 

بطيخا ويحوله إلى كافيار».
وتابع: «ال يوجد أي ضغط يؤثر على عالقتي 
مبيسي، وتتحســن األمور بشكل أفضل، ففي 
إسبانيا إذا حتول مركزي في امللعب من اليمني 
إلى اليســار فإن الصحف تنقل شــائعات عن 
عالقتي بزمالئي، وال أستطيع أن أضيع وقتي 

باخلــروج لنفي ذلك، حيث فعلت ذلك ســابقا 
في نوفمبر املاضي».

واختتــم: «اآلن أترك مــا يقولونه وأفّضل 
العمــل، لكن في احلقيقــة أن األمر كان صعبا 
في البداية، لكنني فهمت كيف تسير األمور».

الى ذلك، من املرجح أن ينهي ميسي مسيرته 
الكرويــة مع نــادي إنتر ميامي فــي الواليات 
املتحدة، كجزء من عقد جديد مدته ١٠ سنوات 
بني «البرغوث» والنادي اإلسباني، بحسب ما 

أكد أحد مالكي النادي األميركي.
وبحسب وســائل إعالم إسبانية، فإن عقد 
ميســي اجلديد يربطــه ملوســمني آخرين مع 
برشلونة حتى نهاية الدوري في موسم ٢٠٢٢-

٢٠٢٣، ثــم يقضي موســمني في ميامي قبل أن 
يعــود إلى كاتالونيا لســت ســنوات ليصبح 

«سفيرا عامليا» لبرشلونة.

كونتي: األموال ليست شغلي الشاغل
اإليطالي  المــدرب  تحــدث 
أنطونيو كونتي، عن أســباب 
الفنية  المهمــة  رفضه تولــي 
لتوتنهام هوتسبير االنجليزي، 
مشــيرا إلــى تفضيلــه البقاء 
في المنزل عــن تدريب النادي 

الخطأ.
وبدا كونتي قريبا من تدريب 
«السبيرز» خلفا للمدرب المقال 
جوزيه مورينيــو، بعدما رحل 
اإليطالــي عن تدريب اإلنتر، إال 

أن المفاوضات مع رئيس توتنهام، 
دانيل ليفي، توقفت سريعا.

وقال كونتي فــي حوار مع 
صحيفة «الغازيتا ديللو سبورت» 
اإليطالية: «دعوني أقول إنه إذا 
كانت مشكلتي أو شغلي الشاغل 
هو األمــوال، فكان بإمكاني في 
السابق أن أبقى كما أنا، وأتق بل 
التنازالت وأوافق على التجديد، 
لكنني أنظر إلى المشروع وأفضل 
البقاء في المنزل إذا لم أقتنع به».

فينالدوم «باريسي» رسميًا
أعلن نادي باريس ســان جرمان 
الفرنسي تعاقده مع العب خط الوسط 
الهولندي جورجينيو فينالدوم في صفقة 
انتقال حر. ونشر النادي على حسابه 
الرسمي على «تويتر» ڤيديو اإلعالن عن 
الصفقة والتي ستمتد حتى صيف ٢٠٢٤ 

دون اإلعالن عن أي تفاصيل أخرى.
ورفض فينالدوم صاحب الـ ٣٠ عاما 
جتديد عقده مع فريقه السابق ليڤربول 

ليرحل بنهاية املوسم مجانا.
وكان الهولندي على أعتاب االنضمام 

لصفوف برشلونة حيث عرض النادي 
الكاتالوني على الالعب راتبا ســنويا 
بقيمة ٤ ماليني يورو لكن باريس سان 
جرمان انقض على الصفقة وحول الكفة 

لصاحله. 
وعــرض مســؤولو باريس على 
فينالدوم راتبا سنويا بقيمة ٨ ماليني 
يورو، باإلضافة إلى مكافأة توقيع نظرا 
النضمامه مجانا وفقا للتقارير األخيرة 
ليغير الالعب وجهته من برشلونة إلى 

نادي العاصمة الفرنسية.

يعقوب العوضي

يفتتــح الفريــق األول لكرة اليد بنــادي الكويت 
مشواره في البطولة اآلسيوية غدا مبواجهة املستضيف 
الوحدة الســعودي في الـ ٦ مســاء ضمن منافســات 
املجموعة الثانية في البطولة، فيما يدشــن الساملية 
مشــواره بلقاء كازرون اإليراني بعد غد األحد ضمن 
منافســات املجموعة األولى، وتنطلق البطولة بلقاء 
كيرمان والقطن اليمني الذي يشارك معه كمحترفني 
أبناء البرك خالد ووليد وجاســم. وقد يفتقد الكويت 
جهود محمد الغربللي، وسعود الضويحي ومشاري 

صيوان وذلك لظروف خاصة خارجة عن اإلرادة.
وقال املنسق اإلعالمي ليد الكويت سعد الشمري 
إن الفريق خاض خمس مباريات ودية خالل املعسكر 
اخلارجي الذي أقيم في صربيا ملدة أسبوعني فاز بأربع 
منها وخســر واحدة، وقــد تعاقد الفريــق مع أربعة 
محترفني في مراكز مختلفة استعدادا للبطولة، معربا 

عن األمل بأن يكونوا إضافة مميزة للنادي.
في املقابل، أقام الســماوي معســكرا تدريبيا في 
الدوحــة خاض خالله ٣ مباريــات ودية فاز بواحدة 
وخسر اثنتني منها، وكانت املباريات مع كل من الشمال 
القطري الدحيل والغرافة. وأكد عضو مجلس إدارة نادي 
الساملية رئيس جهاز الكرة للعبة د.حسني اخلضري 
أن الساملية قادر على الظهور بصورة مشرفة وقد دعم 
مجلــس إدارة النادي صفــوف الفريق بـ ٤ محترفني 
هم ســامي ياسني، واســالم حسن، وســجاد استكي 
وأمني زكار. في اطار متصل، أكد نائب رئيس االحتاد 
الدولي عن قارة آســيا بدر الذياب أن البطولة ستقام 
حتــت املراقبة الطبية للحفاظ على الفرق املشــاركة 
والعناصر املنتســبة لها مشيرا إلى أن نظام الفقاعة 

الطبية سيطبق على البطولة منذ البداية.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة املنظمة للبطولة أن تقنية 
«ڤيديو بروف» ستطبق في البطولة رسميا للتقليل 

من األخطاء التحكيمية.

العصيمي: معسكر «سلة» الكويت يحقق املطلوب
هادي العنزي

أكد نائــب رئيس مجلس 
إدارة نــادي الكويت ورئيس 
جهاز كرة السلة بدر العصيمي، 
في تصريح خاص لـ «األبناء»، 
أن معســكر «األبيض» املقام 
حاليا في صربيا يحقق األهداف 
الفنية واإلدارية املرجوة، ويأتي 
للمشاركة  املعسكر حتضيرا 
الـ ٤٠  البطولة اخلليجية  في 
املؤهلة ملنافسات  السلة  لكرة 
بطولة األندية اآلسيوية، والتي 

يستضيفها نادي شباب األهلي اإلماراتي خالل 
الفترة من ١٨ حتى ٢٦ يونيو املقبل.

وأشار العصيمي الى أن جميع الالعبني في 

حالة بدنيــة ومعنوية عالية، 
الذي  الهدهود  باستثناء علي 
تعرض إلصابــة خفيفة في 
«األنكل» ويتوقع أن يغيب على 
إثرها ليومني على أقصى تقدير، 
«العميد» محمد  فيما استعاد 
تعافيه من إصابة  عدنان بعد 
مشابهة بداية املعسكر، وقال 
«حريصون على حتقيق أقصى 
استفادة ممكنة من املعسكر، 
سواء عبر املباريات الودية أو 

التدريبات اليومية».
يذكر أن ٥ أندية خليجية 
تشارك في البطولة هي: الكويت والدحيل القطري، 
والنصر السعودي، واألهلي اإلماراتي، وشباب 

األهلي اإلماراتي املستضيف.

بدر العصيمي

وسيسعى اإلسباني والصربي اليوم، إلى حجز مكان 

فوزها على السلوڤينية زاندشيك بمجموعتين فوزها على السلوڤينية زاندشيك بمجموعتين 

وأصبح جو سالزبوري أول العب بريطاني 
 عاما، يفوز بلقب «روالن غاروس» بعد أن 
توج رفقة األميركية ديزيرا كراوزيك بلقب فئة 
الزوجي المختلط بالفوز على الثنائي الروسي 

غران توريزمو سبورت» احلصرية لـ«سوني 
باليستيشن 

مسابقة اجلائزة الكبرى (جراند بريكس) لرماية 

وكان الهولندي على أعتاب االنضمام 
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اجلمعة

واحد أبواللطف

.Gتخريج دورة ضباط الصفاليوم تنطلق قمة ٧
الـ ٥٠ واملتطوعني األغرار 

الـ ٩٠ لاللتحاق باجليش.
  العالم ينتظر منكم املزيد 

  حطو الكويت وأهلها للقضاء على «كورونا»
بني عيونكم.

 

أبعد من الكلمات
«سنضم دوًال جديدة لالتفاقيات اإلبراهيمية 

على خطى ترامب»

أنطوني بلينكن، وزير اخلارجية 
األميركــي، يؤكــد أن إدارة بايدن 
التي  ستســتكمل االســتراتيجية 
دشنها ترامب إلبرام اتفاقيات سالم 

بني إسرائيل ودول عربية.

«بعد ١٥ سنة و٢٠ موسمًا من النجاح»

كيــم كارديشــيان، تعلن نهاية 
لعائلة  الواقــع  تلفزيــون  برنامج 
كارديشــيان على قناة ان بي سي، 
والبدء في برنامج جديد نهاية العام، 

مع شركة ديزني.

«الجائحة غّيرت حياتي وكشفت لي السعادة 
في الزواج والطهي»

ليزا دوان، املمثلة األيرلندية، تؤكد 
أن فترة اإلغالق بســبب «كورونا» 

كانت أسعد فترات حياتها.

«أريد مسلسًال ناجحًا مثل السوبرانوز عن عائالت 
المسلمين المغتربين»

حنيف قريشي، الكاتب البريطاني، 
يطالب التلفزيون البريطاني باالهتمام 

بتصوير حياة املسلمني املغتربني.

«ابتزاز أكاديمي»

تيم لوتون، وزير بريطاني سابق، 
يتهم أستاذة «أكسفورد» باالبتزاز بعد 
مقاطعتهم الدروس احتجاجاً على عدم 
إزالة متثال سيسل روديس العنصري 

من حرم اجلامعة البريطانية.

البقاء هللا

خيرية علي عبداهللا صبيحه: ٨٥ عاماـ  ت: ٩٩٢١٩٤٣٠ـ  ٩٧٤٤٥٤٤٤ 
ـ شيعت.

صفيه أحمد كاظم: أرملة محمد صديق بستكي: ٩٤ عاما ـ ت: 
٦٦٦٣٣٠٢١ ـ شيعت.

سليمه خميس عبداهللا: أرملة جوهر جمعه جوهر الشرقاوي: 
٨٣ عاما ـ ت: ٩٠٠٨٤٤٠٦ ـ ٦٠٠٩٩٤٥٥ ـ شيعت.

حمد سعد اجلدعان الهاجري: ٥٦ عاماـ  ت: ٩٩٦٢٥٢٢٥ـ  ٩٩٦٥٧٧٨٧ 
ـ ٩٩٦٢٢٠١١ ـ شيع.

عبدالعزيز عبداهللا محميد أكبر: ٧٧ عاما ـ ت: ٩٩٧٧١٧٩٧ ـ شيع.
منيره محمد شاهني راشد: أرملة يوسف عبدالرزاق احملمود: ٨٥ 

عاما ـ ت: ٩٧٨٩٣٢٩٣ ـ ٩٩٨٣٠٢٠٢ ـ شيعت.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

3:13الفجر

4:48الشروق

11:47الظهر

3:21العصر

6:47املغرب

8:19العشاء

أعلى مد: ١:٤٣ ص ـ ١١:٣٣ ظ
أدنى جزر: ٦:٢٣ ص ـ ٧:٣٤ م

العظمى:  ٤٤         الصغرى:  ٢٨

مصر تدشن مصنعاً مخصصاً لتصنيع مناذج لتماثيل الفراعنة 

الفرعون في منزلك

باحلجم الطبيعي حينا، وصغيرة ومنمقة بحرص حينا 
آخر، دشــنت مصر مصنعا مخصصا لصنع مستنســخات 
فائقة اجلودة لآلثار الفرعونية املصرية القدمية من التماثيل 
الكبيرة وحتى موجودات املقابر التي تعد كنوزا أثرية حتى 

يتسنى للسائحني شراءها.
ويضم مصنع (كنوز) الذي تبلغ مســاحته عشرة آالف 
متر مربع أكثر من ١٥٠ فنانا ومرمما لآلثار وأنتج حتى اآلن 
ما يربو على ٦٤٠٠ نســخة مصنوعة من احلجر واخلشب 

والسراميك وحتى الذهب والفضة.
ومن بني أكثر حتف املصنع غالء، نسخة باحلجم الطبيعي 
للكرســي اجلنائزي للملك توت عنخ آمون إذ يبلغ ســعره 
١٤٠ ألــف جنيه مصــري (٨٩٢٣ دوالرا) إضافــة إلى قناعه 
امللكي املطلي بالذهب الذي يتكلف مائتي ألف جنيه مصري 

(١٢٧٤٨ دوالرا).

ملكة إجنلترا تتلقى
زهرة األمير فيليب

رويترز: تلقت امللكة إليزابيث ملكة بريطانيا زهرة حتمل 
اسم زوجها الراحل األمير فيليب مبناسبة مرور مائة عام على 
ميــالده بينما عمدت األســرة املالكة إلى تأبني عميدها. وقال 
القصر إن امللكة تلقت األســبوع املاضي زهرة دوق إدنبره، 
وهي ساللة جديدة وردية اللون، إحياء لذكراه. وكتب األمير 
تشالز ابن الدوق وامللكة األكبر على تويتر يقول إنه يتذكر 
والــده في حني قال االبن األصغــر إدوارد إنه يوم لالحتفال 
بحياة فيليب الذي وصفه بأنه «شخص أكبر من احلياة». وقال 
إدوارد لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «كان سيروق 
لنــا األمر لو كان هنــا معنا، لكن أعياد امليالد لم تكن تعنيه 
بالضرورة، ... فهو لم يكن يحب كل هذه اجللبة واألعباء». 
وعبر إدوارد عن شعوره باحلزن في معرض رده على سؤال 
عن الشــهور القليلة الصعبة التي مرت على األســرة املالكة 
بعد مقابلة عاصفة أجرتها مقدمة البرامج األميركية الشهيرة 
أوبرا وينفري مع األمير هاري حفيد امللكة وزوجته ميغان.

امللكة إليزابيث تتسلم زهرة دوق إدنبره

دراسة تؤكد اآلثار العصبية 
والنفسية لـ «كوڤيد - ١٩»

بينت دراسة أجراها باحثون في جامعتي «يونيفيرسيتي 
كوليج لندن» و«ادنبره» شــيوع أعراض عصبية ونفسية 

لدى املصابني بكوڤيد-١٩ وحتى في احلاالت اخلفيفة.
وحسب مجلة «نيو ساينتيست» فان البحث شمل ٢١٥ 
دراسة من ٣٠ بلدا على ١٠٥٫٦٣٨ شخصا عانوا من إصابات 
حــادة بكوڤيد-١٩. ونقلت عن املؤلف الرئيســي للدراســة 
د.جوناثــان روجرز قوله: «كنــا نتوقع ان تكون األعراض 
العصبية والنفســية أكثر شــيوعا في حــاالت كوڤيد-١٩ 
احلادة ولكننا وجدنا ان بعض األعراض هي أكثر شــيوعا 
فــي احلاالت اخلفيفة، وهذا يجعلنا نعتقد ان تأثير املرض 
على الصحة العقلية والدماغ هو القاعدة وليس االستثناء».

وكانت أكثر األعراض شــيوعا هي فقدان حاســة الشم 
والضعــف والوهن وفقدان حاســة التذوق وآالم العضالت 
واالكتئاب والصداع والقلق. ولكن األعراض العصبية الرئيسية 

املتعلقة بالقلب والشرايني كانت أقل شيوعا.
ومع ان الدراسات تركزت على احلاالت احلادة التي أدخلت 
املستشفى فإن احلاالت احلادة التي عوجلت خارج املستشفى 

أظهرت أيضا شيوع األعراض العصبية والنفسية ذاتها.

بعض األعراض هي أكثر شيوعا في احلاالت اخلفيفة

هل ملرض السكري صلة 
باإلصابة بـ «الفطر األسود»؟

إذا أمكن تفسير كثرة حاالت اإلصابة مبا يعرف بعدوى 
«الفطر األسود» املترافقة مع اإلصابة بكوڤيد-١٩ في الهند 
بأنها مرتبطة بشــيوع مرض السكري في أوساط السكان، 
فكيف ميكن تفســير قلة اإلصابات بـ «الفطر األســود» في 
بلدان تعاني من ارتفاع نسبة مرضى السكري بني سكانها؟

موقع «بي بي سي» ينقل عن د.ديڤيد دينينغ من جامعة 
مانشســتر قوله ان «الفطر األسود ذو صلة وثيقة مبرض 

السكري املنفلت، وهناك الكثير من السكري في الهند».
وفي املقابل يشير املوقع الى شيوع مرض السكري في 
باكستان وبنغالدش املجاورتني للهند ولكن أرقام اإلصابة 
بالفطر األسود فيهما أقل. ويقدر عدد املصابني مبرض السكري 
في الواليات املتحدة بـ ٩٫٣٪ من الســكان كما انها حتتوي 
علــى أعلى معدل من اإلصابــات بكوڤيد-١٩، ومع ذلك فإن 
حاالت اإلصابة بالفطر األسود نادرة جدا وهذا احلاالت تتم 
معاجلتها بشكل عام. اخلبراء يحتجون بأن املسألة ليست 
في حاالت السكري املسجلة بل في احلاالت غير املشخصة 
التــي تقدر نســبتها بـ ٥٧٪ في الهنــد ونيبال وبنغالديش 
وســريالنكا مع نســبة مرتفعة في باكســتان أيضا. ولكن 
هنالك نســبة مرتفعة تصل إلى ٦٠٪ من حاالت الســكري 
غير املشخصة في بعض أرجاء أفريقيا ومع ذلك فإن معدل 

اإلصابات بالفطر األسود منخفض وفي حدود ٣٪ فقط.
هنا يتجه خبراء آخرون إلى دور األدوية الستيرويدية 
فــي انتشــار اإلصابات بالفطر األســود ويشــيرون إلى ان 
اســتخدام هذه األدوية بشــكل عشــوائي لعالج االلتهابات 
املرافقــة لإلصابة بكوڤيــد-١٩ قد تكون لــه عواقب ضارة 

خصوصا إذا كانت اإلصابة معتدلة.

هناك دور لألدوية الستيرويدية في انتشار اإلصابات بالفطر األسود

كسوف جزئي للشمس في نصف الكرة الشمالي
أ.ف.پ: تأمل سكان نصف 
الكرة األرضية الشمالي أمس 
كسوفا جزئيا للشمس على 
شريط يقترب طوله من ٥٠٠ 
كيلومتر من كندا إلى سيبيريا 

مرورا بأوروبا.
وفي ذروة هذا «الكسوف 
احللقي»، أمكنت رؤية القمر 
ميــر ببــطء أمــام الشــمس 
ليحولها خالل فترة وجيزة 
إلى حلقة مضيئة رقيقة مثل 

«دائرة نار» في املساء.
وأتيحــت مشــاهدة هذا 
احلدث لعدد قليل من سكان 
أعلــى خطــوط العرض في 
منطقة توازي حوالى ٢٪ من 
مساحة األرض: شمال غرب 
كندا وأقصى شــمال روسيا 
وشمال غرب غرينالند. وفي 
القطب الشمالي، كانت نسبة 

رؤية الكسوف أتيحت لعدد قليل من سكان األرضاالحتجاب تناهز ٨٨٪.

زوجة «إل تشابو» تقّر: شاركت في االجتار باملخدرات
أ.ف.پ: أقرت زوجة بارون املخدرات املكسيكي «إل تشابو»، 
إميــا كورونيل التي أوقفت في فبراير في مطار واشــنطن، 
بذنبها باملشاركة في االجتار باملخدرات، في إطار اتفاق مع 

القضاء األميركي.
وخالل جلسة أمام القاضي الفيدرالي في واشنطن رودولف 
كونتريــراس، قالت ملكة اجلمال الســابقة البالغة ٣١ عاما 
إنهــا «مذنبة» في ثالث تهم موجهة ضدها، وهي املشــاركة 
فــي االجتار باملخدرات وتبييض أدوات مالية والتعامل مع 
تاجر مخدرات أجنبي. ويؤكد املدعون العامون أن كورونيل 
احلائزة اجلنســيتني األميركية واملكســيكية، ساعدت «إل 

تشابو» في الفرار من سجن مكسيكي سنة ٢٠١٥.
وكان «إل تشابو» هرب من نفق بطول كيلومتر ونصف 
الكيلو شقه من حتت دش االستحمام في زنزانته، في عملية 

وجهت صفعة قوية للسلطات املكسيكية.
ومــن املقرر إصــدار احلكم في حق إميــا كورونيل التي 

أجنبت ابنتني توأمني من «إل تشابو»، في ١٥ سبتمبر.
وتواجــه كورونيل نظريا احتمال الســجن حتى عشــر 
سنوات، لكن يتوقع صدور حكم مخفف في حقها بعد إقرارها 

بالذنب مبوجب االتفاق مع القضاء األميركي.
وكان مصــدر مطلع علــى امللف أفاد الثالثــاء عن بلوغ 

إميا كورونيل ساعدت «إل تشابو» في الفرار من سجن مكسيكي سنة ٢٠١٥هذا االتفاق.
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