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هيئة مشروعات الشراكةقاعة التميز الفاخرة اجلديدة في مركز خدمة الشويخجورج ريشاني

١٥٫١ مليون دينار  
أرباح «األهلي» 
بالنصف األول

«شفروليه الغامن» تفتتح 
قاعة «التميز» الفاخرة في مركز 

خدمة الشويخ

٦ مشروعات تنفذها «هيئة 
الشراكة».. حتمل فرصًا واعدة 

للقطاع اخلاص 131712

«البلدي»: ٥ ماليني م٢ للمنطقة االقتصادية بالعبدلي
بداح العنزي 

في جلسة اتسمت بالعديد من 
اإلجنازات على مدار ٤ ساعات، 
والتــي تنــاوب على رئاســتها 
أسامة العتيبي ونائبه عبداهللا 
احملــري، وافق املجلس البلدي 
أمــس علــى املخطــط الهيكلي 
للمنطقة االقتصادية في العبدلي 
والبالغــة مســاحته أكثــر من

٥ ماليني متــر مربع. كما وافق 
املجلــس على طلــب «الطيران 

املدني» زيادة املساحة التجارية 
إلى ١٢٧٣م٢. وأقر املجلس الئحة 
احملالت العامة. واعتمد املجلس 
إعفاء احملالت من رسوم ترخيص 
إشــغاالت الطرق خالل جائحة 
«كورونا». ووافق املجلس على 
تخصيــص ٣ مواقــع للعمالة 
الوافــدة في منطقة الشــدادية 
بواقــع ١٥٠٠٠٠م٢ لــكل موقع. 
وأقــر املجلس اقتــراح العضو 
عبدالوهــاب بورســلي بشــأن 
تســمية جميع حدائق الكويت 

بأسماء الشهداء. من جانب آخر، 
كشفت مصادر مطلعة في البلدية 
عن قرب اإلعالن عن حركة تدوير 
تشــمل مديــري أفــرع بلديات 
احملافظــات. وقالــت املصــادر

لـــ «األنباء» انه مت االنتهاء من 
وضع اللمســات األخيــرة لهذا 
التدويــر متهيدا لإلعــالن عنه 
قريبا، مشــيرة إلى أنه ســيتم 
اختيار أحد املهندسني لتعيينه 
مديرا لفرع بلدية محافظة مبارك 

الكبير.

٤ ضوابط لدخول غير الكويتيني.. األحد
مرمي بندق 

قرر مجلــس الوزراء عودة البالد 
الى احليــاة الطبيعيــة واعتمد فتح 
جميــع األنشــطة مبــا فيهــا إقامــة 
املؤمترات وحفالت الزفاف واملناسبات 
االجتماعية اعتبــارا من اليوم وفتح 
أنشــطة االطفال بدءا من ١ سبتمبر، 
وحظر املجلس التجمعات بأنواعها، 
وحظر استخدام الشيشة في املقاهي.
واقتصــر الســماح بدخــول هذه 
األنشــطة على احملصنني فقط، على 
ان يســمح لغير احملصنني بالدخول 
الى الصيدليات واجلمعيات التعاونية 
واألســواق املوازيــة واملستشــفيات 
والوزارات واجلهات احلكومية اعتبارا 
من األحــد املقبــل. وأعلــن املتحدث 
الرســمي للحكومــة طــارق املــزرم، 
انه يســمح بدخول غيــر الكويتيني 
اعتبارا من األحد املقبل بشرط تقدمي 
مــا يثبت التحصــني إلكترونيا وانه 
لن يســمح بقبــول أي أوراق. وكان 
مجلس الوزراء قد اشــترط السماح 

بدخول غيــر الكويتيني من دون أي 
تعديــل علــى القــرار، الــذي تضمن
٤ شروط هي االقامة السارية، وتلقي 
جرعتني من أحــد اللقاحات املعتمدة 
وهي فايزر وموديرنا واسترازينيكا، 
أو جرعة واحدة من لقاح جونســون 
أند جونسون، فضال عن عمل فحص 
Pcr قبل ٧٢ ساعة من موعد الطائرة 
الــى جانــب فحــص آخر خــالل أول

٣ أيام من احلجر املنزلي. 
وقال املتحدث الرســمي انه تقرر 
تسيير رحالت مباشــرة الى املغرب 
واملالديــف، وانه لم يتقرر الســماح 
بتســيير رحالت مباشرة الى مصر. 
وأوضح ان األطفال من عمر ١٢ ســنة 
حتى ١٦ يشــترط التحصني للســفر 
للخارج، وهذا الشــرط يسري ايضا 
على ابنــاء غير الكويتيــني القادمني 

من اخلارج.  
وردا علــى ســؤال حــول العمالة 
املنزلية، اجاب: يســمح لها بالدخول 
من خالل منصة «بالسالمة» مع حجر 
مؤسســي ١٤ يومــا. وأعلنت مصادر 

مطلعــة أن بعض الوزارات الصادرة 
لها موافقات من جلنة طوارئ كورونا 
على استثناء عودة العاملني بها مثل 
وزارة التربية جار التنسيق بينها وبني 
وزارة الداخلية بهدف إصدار تصاريح 
دخول للمعلمني العالقني الذين انتهت 
إقاماتهم، في حني سيسمح بدخول من 
متكن منهم من جتديد اقامته أونالين.
وأكــدت مصادر مختصــة، أنه ال 
يوجــد أي إجراء أو قرار مينع ســفر 
املواطنني الكويتيني إلى اخلارج مبن 
فيهــم املواطنــون فوق الـــ ٧٥ عاما، 
ولكن بشرط توافر التأمني الصحي، 
مســتطردة بقولهــا: من اشــتراطات 
الســفر حصــول جميــع املواطنــني 
املســافرين على تأمني صحي يغطي 
مرض ڤيروس«كوفيد-١٩» خالل فترة 
السفر إلى اخلارج، وموضحة ان رفض 
التأمني على البعض يرجع الى بعض 
شــركات التأمني وميكــن اللجوء الى 

شركات اخرى. 
ووافقت جلنة طوارئ كورونا على 
استثناء ٩ فئات للسماح لها بالعودة 

الى البالد شــملت املعلمــني العالقني 
العاملني في وزارة التربية، والتعليم 
اخلــاص واملعاهــد الثقافيــة، وأئمة 
املساجد، والعاملني في شركات النفط، 
واملستشارين في «الفتوى والتشريع» 
والعمالة املنزلية، واالطباء والسفراء 
وعائالتهــم، واالطبــاء واملمرضــني 

العاملني في املستشفيات اخلاصة. 
وقد تنظر اللجنة في طلب االحتاد 
الكويتــي لصيــادي األســماك عودة 
الصيادين، اال انه مت فتح باب اصدار 
تراخيــص الصيــد بعد اغالقــه منذ 
ســنوات، الى جانب أساتذة اجلامعة 
واالكادمييــني. واســتبعدت املصادر 
إلغاء منصة «كويت مســافر»، الفتة 
الــى ان التغييــرات واردة، والتقييم 
مستمر الى ان يتمكن مستخدموه من 
امتام االجراءات املطلوبة بكل يســر، 
داعية اياهم الى ادخال البيانات قبل 
يوم السفر وليس اثناء تواجدهم في 
املطارات اثناء العودة الى البالد، وان 
ادارة الطيــران املدني ســتوضح كل 

ذلك اليوم.  

فتح جميع األنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها مبا فيها إقامة املؤمترات وحفالت الزفاف واملناسبات االجتماعية اعتباراً من اليوم.. وفتح أنشطة األطفال بدءاً من ١ سبتمبر

دورة األلعاب األوملبية الصيفية 
 طوكيو ٢٠٢٠
٢٣ يوليو  -  ٨ أغسطس ٢٠٢١

ال رحالت مباشرة مع مصر وفتحها مع املغرب واملالديف .. ومنصة «بالسالمة» الستقبال العمالة املنزلية وتخضع حلجر مؤسسي ١٤ يومًا
التحصني اإللكتروني فقط املعتمد.. واألطفال من عمر ١٢ سنة حتى ١٦ يشترط التحصني للسفر إلى اخلارج وهذا يسري على أبناء الوافدين 

تكرمي الرياضيني املشاركني 
في أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ ـ رشيد الفعم 
سلطان العبدان ـ بدر السهيل

بارك رئيس وأعضاء مجلس األمة فوز 
البطــل الكويتي عبداهللا طرقي الرشــيدي 
ببرونزية رماية السكيت بأوملبياد طوكيو.
وأضافوا في تصريحات متفرقة ان هذا 
اإلجناز يثبت حب أبناء الوطن وإخالصهم 
واســتعدادهم للتضحية مــن أجل رفعته 
ورفــع رايته. وفي هــذا االطار، قال رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن إن تكرار إجنازه 
الذي حققه في أوملبياد ريو دي جانيرو هو 
فوز يثبت مجددا قدرة الشــباب الرياضي 
الكويتي على حتقيق املزيد من اإلجنازات 
فــي كل احملافل الرياضيــة. من جهته، قال 
نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي، 
إن حتقيق بطل الكويت عبداهللا الرشيدي 
امليدالية البرونزية في أوملبياد طوكيو في 
رماية «السكيت» يعتبر إجنازا جديدا ألبنائنا 

الرياضيــني الذين يؤكــدون يوما بعد يوم 
حبهم للكويت وإخالصهم لتحقيق الرفعة 

والسمو للوطن الغالي.
 بدوره، قال أمني سر املجلس النائب فرز 
الديحاني: نبــارك للبطل األوملبي عبداهللا 
الرشيدي إجنازه وإجناز بطلنا فهيد الديحاني 

في عام ٢٠١٦.
هذا، وبارك النائب مهلهل املضف للشعب 
الكويتــي فــوز البطل عبداهللا الرشــيدي، 
مقترحــا تكرمي جميع األبطــال الرياضيني 
املشاركني في أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠ مبكافآت 
ثمينة. أما النائب خليل الصالح فقال ان هذا 
إجناز يثبت مكانة وقدرة الكويتيني الذين 

يصنعون اإلجناز في مختلف الظروف. 
من جانبه، قال النائب د. خالد العنزي: 
 فالكم الذهب يا أبطــال. وقال النائب مهند 
الساير: رغم الواقع الرياضي احملبط إال أن 
أبناء الكويت لم يدخروا جهدا في الســعي 

العتالء منصات التتويج.

رئيس وأعضاء مجلس األمة يباركون فوز الرشيدي ببرونزية «السكيت»: فخر للكويتيني

النائب مهلهل املضف نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

عبداهللا الرشيدي 
يهدي الكويت 

امليدالية األولى 
في أوملبياد طوكيو

العرب يرفعون غلتهم بفضية أردنية وبرونزيتني مصريتني

عواصمـ  وكاالت: تواجه تونس أكبر أزمة سياسية 
منــذ «ثورة الياســمني» التي أطلقت شــرارة «الربيع 
العربي» قبل ١٠ سنوات إثر إطاحة الرئيس قيس سعيد 
باحلكومة وجتميد أنشطة البرملان وإعالنه توليه السلطة 
التنفيذيــة، في خطوة مدعومــة من اجليش ووصفها 
خصومه بأنها انقالب. وإلى جانب املؤسسة العسكرية، 
حصل الرئيس، على دعم االحتاد العام للشــغل وهو 
التنظيم النقابي الرئيسي الذي دعا الى توفير ضمانات 
دستورية للقرارات التي اتخذها الرئيس، معتبرا أنها 
«تأتــي وفق الفصل ٨٠ من الدســتور. في املقابل، ندد 
رئيس مجلس النواب راشــد الغنوشــي وزعيم حزب 
النهضة اإلســالمي، بقرارات سعيد، باعتبارها اعتداء 
على الدميوقراطية، متهما سعيد بتحويل احلكم «الى 
نظام رئاسي فردي استبدادي».وشهد الشارع التونسي 
انقساما بني مؤيدي قرارات الرئيس ورافضيها، وامتد 

االنقسام الى األحزاب السياسية.

الغنوشي يتهم قيس سعيد بالتحول إلى احلكم االستبدادي: اعتداء على الدميوقراطية

قوات األمن متنع أنصار حزب النهضة من الوصول إلى البرملان في العاصمة تونس  (رويترز)

تونس: قرارات الرئيس تقّسم الشارع.. والعسكر و«الشغل» يؤيدانه

التفاصيل ص ١٨

التفاصيل ص ٢٠

محمد الهاشل: االقتصاد الكويتي يحتاج «إصالحات عاجلة»
أكد خالل تنظيم ملتقى «تقرير االستقرار املالي لعام ٢٠٢٠» أن األدوات النقدية غير كافية ملواجهة التحديات الهيكلية

طارق عرابي

دق محافــظ بنــك الكويــت 
املركزي د.محمد الهاشل ناقوس 
اخلطر بشــأن التحديــات التي 
تواجه االقتصاد الكويتي، حيث 
قال إن الكويت حتتاج إصالحات 
عاجلــة لتقف أوضاعهــا املالية 
على أرضية أكثر اســتمرارية، 
غيــر  النقديــة  األدوات  إن  إذ 
التحديــات  ملواجهــة  كافيــة 
الهيكلية، مشــيرا إلى أن البالد 
بحاجة الى خطة معاجلة شاملة 
لتنويع االقتصاد وخلق وظائف 
للمواطنني، خاصة أن لدينا نحو 
٢٠ إلى ٢٥ ألف خريج ســنويا. 
حديث الهاشل جاء خالل تنظيم 
بنك الكويت املركزي صباح أمس 
ملتقى موســعا حــول اإلصدار 

وذكــر ان جهــود بنــك الكويت 
املركزي مكنت القطاع املصرفي 
من تخطي العقبة وأنهت العام 
املاضي بأرباح بلغت ٤٥٥ مليون 
دينار، وقامــت البنوك بتوزيع 
٢٤٦ مليون دينار على املساهمني.

وأشار احملافظ إلى ان وضع 
الســيولة فــي البنــوك ســليم 
وان الربحيــة تظــل جيدة رغم 
الناجمة  التحديات االقتصادية 
عن أزمــة ڤيــروس كورونا، إذ 
بلغت األصول املجمعة للبنوك 
٨٥ مليار دينار بنمو ٢٫٩٪ بنهاية 
٢٠٢٠، ومنت الودائع بنسبة ٤٫١٪ 
لتبلغ ٦١ مليار دينار، لكنه حذر 
مــن ســحب إجــراءات التحفيز 
أســرع من الــالزم، إذ قد يؤدي 
ذلــك إلى تخلــف مقترضني عن 

السداد.

د.محمد الهاشل

التاســع من تقرير االســتقرار 
املالي لعــام ٢٠٢٠، تنــاول فيه 
أهم التطورات االقتصادية على 
الصعيدين العاملــي واإلقليمي، 
بحضور شخصيات اقتصادية 
ومصرفيــة رفيعــة املســتوى. 

نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة البنك 
الوطني شيخة البحر: البنوك نقطة مضيئة 

في االقتصاد الكويتي.. وسط األزمة

شيخة البحر متحدثة في ملتقى «تقرير االستقرار املالي لعام ٢٠٢٠»

التفاصيل ص ١٤و١٥
15

التفاصيل ص ٨

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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زيادة التطعيم خالل األيام املقبلة
عبدالكرمي العبداهللا

علمــت «األنباء» من مصادر صحية مطلعة أن األيام 
املقبلة ستشهد زيادة في وتيرة التطعيم بجميع مراكز 
التطعيــم فــي البالد بهدف تطعيم أكبــر عدد ممكن من 
املواطنني واملقيمني للوصول الى املناعة املجتمعية قريبا.

وذكرت املصادر أن وزارة الصحة أعدت خطة متكاملة 
لزيادة وتيرة التطعيم، باإلضافة الى افتتاح مراكز تطعيم 
جديــدة خالل الفترة املقبلة. وأفادت املصادر بأن مراكز 
التطعيــم مبختلف انحاء البــالد، باإلضافة الى وحدات 
التطعيم امليدانية تعمل بشكل مستمر بعملية التطعيم 

للمساهمة في القضاء على الوباء.

ميقاتي يقبل «املهمة الصعبة»: متأكد من تشكيل 
احلكومة اللبنانية ولدّي ضمانات خارجية

بيروت - عمر حبنجر -  داود رمال 

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس 
احلكومــة األســبق جنيب ميقاتي بتشــكيل 
احلكومة اجلديدة بعد عام فشلت فيه محاولتان 
سابقتان لتأليف مجلس للوزراء يتولى مهمة 
إخراج البالد من دوامــة االنهيار االقتصادي 
املتســارع. وقال الرئيس املكلف اجلديد بعد 
اجتماعه بعون، ان الرئيس أبلغه تكليفه من 
النواب بتشكيل احلكومة، وان اخلطوة صعبة 
وهو مطمئن ولديه الضمانات اخلارجية وهناك 
قرار باحلد من امتداد النار. وأضاف في تصريح 
للصحافيــني، انه سيســير بتأليف احلكومة 
ومتأكد من تشــكيلها بالتعــاون مع الرئيس 
ميشــال عون، وأبــرز مهامها تنفيــذ املبادرة 
الفرنسية وإنقاذ البلد، داعيا الى منحه الثقة 
من اجلميع «ألن املهمة صعبة وجناحها يتطلب 
تضافر كل اجلهود». وحاز ميقاتي ٧٢ صوتا 
من اصــل ١١٨ نائبا هم تعداد أعضاء املجلس 
النيابي، وامتنع عن التسمية ٤٢ نائبا أغلبهم 

الرئيس جنيب ميقاتي متحدثا بعد إعالن تكليفه    (محمود الطويل)من النواب املسيحيني.
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الثالثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ محليات

إلغاء قرار إغالق األنشطة التجارية الساعة ٨ مساء اعتبارًا من اليوم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي بعد ظهر امس في 
قصر الســيف برئاســة سمو 
الشــيخ صبــاح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء.
ورحب سمو رئيس مجلس 
الوزراء باســمه وباســم أخته 
وإخوانه الوزراء بعودة صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمد إلــى أرض الوطن بعد 
رحلة الفحوصات الطبية التي 
تكللت بفضل من اهللا بالنجاح 
وهللا احلمد، داعيا املولى العلى 
القدير أن يدمي على سموه نعمة 
الصحة والعافية والعمر املديد.
واســتكماال لالجتماعــات 
التشاورية التي عقدتها احلكومة 
التداعيــات  بهــدف معاجلــة 
االقتصادية الناجمة عن جائحة 
كورونا من خــالل إعداد خطة 
تنفيذيــة ســريعة حتــدد بها 
اإلجنازات للمشروعات التنموية 
الكبرى التــي مت التطرق إليها 

خالل تلك االجتماعات.
فقد عرض وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر 
احملمد علــى مجلــس الوزراء 
مذكرة األمانــة العامة ملجلس 
الوزراء بشــأن اآللية املناسبة 
لوضع هذه املشروعات موقع 
التنفيذ، وقرر مجلس الوزراء 
تكليف اللجان الوزارية املختصة 
ملتابعة املشاريع وتقدمي تقرير 
بشأنها على أن يكون هناك بند 
دائم في جــدول أعمال مجلس 
الــوزراء لالطالع علــى ما يتم 

اجتماعــه رقــم (٢٢-٢٠٢١/٢) 
 ٢٠٢١/٥/١٠ بتاريــخ  املنعقــد 
بشــأن مواعيد إغالق األنشطة 
التجاريــة، وذلــك اعتبارا من 

اليوم الثالثاء ٢٧ اجلاري.
ـ فتح كافة األنشطة باستثناء 

التجمعات بأنواعهــا مبا فيها 
إقامة املؤمترات وحفالت الزفاف 

واملناسبات االجتماعية.
ـ فتح كافة األنشــطة اخلاصة 
باألطفــال، اعتبــارا مــن يــوم 

األربعاء االول من سبتمبر.

ـ يسمح بدخول احملصنني فقط 
إلى كافــة األنشــطة املتنوعة 
على أن يسمح لغير احملصنني 
إلــى الصيدليــات  بالدخــول 
التعاونيــة  واجلمعيــات 
االستهالكية واألسواق املوازية 

ڤيــروس كورونــا املســتجد ـ 
مبراقبــة تنفيذ االشــتراطات 
االلتــزام  الصحيــة وضمــان 
اجلاد بها في مختلف األنشطة 

والقطاعات.
ـ يلغــى كل حكم يتعارض مع 

أحكام هذا القرار.
ـ السماح بتسيير رحالت طيران 
مباشــرة إلى كل مــن (اململكة 
املغربية، جمهورية املالديف)، 
وذلــك اعتبارا من يــوم األحد 
املوافــق ٢٠٢١/٨/١، وتكليــف 
اإلدارة العامــة للطيران املدني 

بهذا الشأن 
الــوزراء  واطلــع مجلــس 
علــى العرض املرئي املقدم من 
وزير األشــغال ووزير الدولة 
لشئون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات واملدير العام للهيئة 
العامة للمعلومات املدنية بشأن 
التنفيــذي ملشــروع  املوقــف 
التطبيــق احلكومــي املوحــد 
للخدمات اإللكترونية بالكويت 
تطبيق «سهل» املتضمن شرحا 
لبرامــج وخدمــات التطبيــق، 
واجلهات احلكومية املشاركة في 
املرحلة األولى إلطالق التطبيق 
باإلضافة إلى التوصيات التي 
مــن شــأنها حتقيــق األهداف 

املرجوة من هذا التطبيق
وقد عبر مجلس الوزراء عن 
شكره وتقديره للجهود املبذولة 
مــن قبــل اجلهــات احلكومية 
التطبيــق  املشــاركة بتنفيــذ 
«سهل» والذي من شأنه تعزيز 
الشــفافية وتســهيل اخلدمات 
احلكومية املقدمــة للمواطنني 

ومنافــذ التســويق الغذائيــة 
والتموينيــة فقط، اعتبارا من 

يوم األحد املوافق ٢٠٢١/٨/١.
ـ تكليــف اللجنــة الرئيســية 
ملتابعــة تنفيــذ االشــتراطات 
الصحيــة املتعلقــة مبكافحــة 

واملقيمني إلكترونيا.
الــوزراء  ناقــش مجلــس 
الشــؤون  توصيــات جلنــة 

االقتصادية بشأن:
ـ مشــروع قانــون باعتماد 
لهيئــة  اخلتامــي  احلســاب 
أســواق املال عن السنة املالية 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
ـ مشــاريع قوانني باعتماد 
احلسابات اخلتامية للمؤسسات 
ذات امليزانيــات املســتقلة عن 

السنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠.
ـ مشــاريع قوانني باعتماد 
احلســابات اخلتامية للهيئات 
ذات امليزانيات امللحقة عن السنة 

املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠.
ـ مشــروع قانــون باعتماد 
احلســاب اخلتامــي ملؤسســة 
البترول الكويتية وشــركاتها 
التابعــة عــن الســنة املاليــة 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
املوافقــة  وقــرر املجلــس 
على مشاريع القوانني ورفعها 
لصاحب السمو األمير متهيدا 

إلحالتها إلى مجلس األمة
كما أعــرب مجلس الوزراء 
عــن إدانة واســتنكار الكويت 
الشديدين ملا تتعرض له اململكة 
العربية السعودية الشقيقة من 
اســتهداف ألمنها عبــر إطالق 
ميلشيا احلوثي طائرات مسيرة 
جتــاه املناطــق اجلنوبية من 
أراضي اململكــة، وأكد املجلس 
وقوف الكويت التام إلى جانب 
اململكة الشقيقة وتأييدها في كل 
ما تتخذه من إجراءات للحفاظ 

على أمنها واستقرارها.

السماح بتسيير رحالت طيران مباشر إلى املغرب واملالديف اعتباراً من يوم األحد ١ أغسطس

من إجناز إلجراءات وتنفيذ تلك 
املوضوعات.

كما استمع مجلس الوزراء 
إلى شــرح قدمه وزير الصحة 
الشــيخ د. باســل الصبــاح 
حول آخــر التطورات املتعلقة 
بالوضع الوبائي العاملي جراء 
انتشار جائحة ڤيروس كورونا 
ومتحوراته، كما أحاط املجلس 
علما بالوضع الصحي في البالد 
والذي بدأ يشــهد انحسارا في 
أعــداد اإلصابات والوفيات في 

اآلونة األخيرة.
الــوزراء  أكــد مجلــس  و 
ضرورة االستمرار في االلتزام 
بكافــة االشــتراطات الصحية 
وعــدم التهــاون فــي تطبيقها 
واتخاذ كافة وســائل احليطة 
واحلذر لتجنب انتشار العدوى 
وحدوث موجه وبائية جديدة 
فــي البالد، مع االســتمرار في 
تلقى اللقاح الحتواء انتشــار 

الوباء ومحاصرته.
مشــيدا بتعــاون جميــع 
الذيــن  املواطنــني واملقيمــني 
الشــعور باملسؤولية  جسدوا 
الوطنية والعمل كفريق واحد 
واالمتثــال لكافــة التعليمــات 
الصادرة من السلطات الصحية 
والتي وضعت ملصلحة اجلميع 
في سبيل العودة اآلمنة للحياة 

الطبيعية
وتــدارس مجلــس الوزراء 
توصيــات اللجنــة الوزاريــة 

لطوارئ كورونا وقرر اآلتي:
ـ إلغــاء قرار مجلــس الوزراء 
رقم (٥٤٧/ثانيــا/١) املتخذ في 

السماح بدخول احملصنني فقط إلى جميع األنشطة على أن يسمح لغير احملصنني بالدخول إلى الصيدليات واجلمعيات التعاونية االستهالكية واألسواق املوازية
تكليف اللجان الوزارية املختصة مبتابعة املشروعات التنموية الكبرى وتقدمي تقرير بشأنهافتح جميع األنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها وفتح األنشطة اخلاصة باألطفال اعتبارًا من أول سبتمبر

تعاونيون لـ «األنباء»: تعديل الئحة تنظيم العمل التعاوني
ينعكس إيجابًا على املساهمني ويحّد من املمارسات السلبية

عاطف رمضان

أصدر وزير الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجــددة ووزيــر 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
العتيبي  املجتمعية د.مشعان 
قــرارا وزاريا يقضــي بتعديل 
الئحة تنظيم العمل التعاوني 
ووضع ضوابط جديدة إلحكام 
الرقابة وحتديــد الصالحيات 
واملســؤوليات ملجالس إدارات 
اجلمعيــات التعاونية بشــكل 
واضح ال يقبل التأويل حفاظا 
على أموال املساهمني واحلد من 

املمارسات السلبية.
العتيبــي  الوزيــر  وقــال 
فــي تصريح صحافــي إن هذا 
القــرار سيســاهم فــي تنظيم 
املقدمة  اخلدمات االجتماعيــة 
الســماح  للمســاهمني وإعادة 
التعاونية بتنظيم  للجمعيات 
العمــرة واألنشــطة  رحــالت 
االجتماعية داخل الكويت مثل 
حجز الشــاليهات والفعاليات 
الترفيهيــة بضوابــط محددة 
إضافة إلى تعزيز دور التكافل 

والشراكة املجتمعية.
وفــي اول رد فعــل، أشــاد 
عــدد مــن رؤســاء مجالــس 
ادارات جمعيــات تعاونية في 
تصريحات لـ«األنباء» بالقرار 
الــوزاري الذي أصــدره وزير 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
ووزيــر الشــؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية د.مشعان 
العتيبي، الذي يقضي بتعديل 
الئحة تنظيم العمل التعاوني 
ووضع ضوابط جديدة إلحكام 
الرقابة وحتديــد الصالحيات 
واملســؤوليات ملجالس إدارات 
اجلمعيــات التعاونية بشــكل 
واضح ال يقبل التأويل حفاظا 
على اموال املساهمني واحلد من 

املمارسات السلبية.
واضافوا أن القرار القى إقباال 
كبيرا وسط القطاع التعاوني 
وذلــك ألنــه يحفــظ حقــوق 
املســاهمني، مشــيرين الى أنه 
من أهم ما جاء في القرار إعادة 
التعاونية  السماح للجمعيات 
العمــرة  رحــالت  بتنظيــم 
واألنشــطة االجتماعية داخل 
الكويت مثل حجز الشاليهات 
والفعاليات الترفيهية بضوابط 
محددة إضافة الى تعزيز دور 

التكافل والشراكة املجتمعية.
وأوضحوا أن القرار ستكون 
لــه انعكاســات ايجابية خالل 
الفترة املقبلــة خاصة في بند 
املعونــة االجتماعية مما يتيح 

بدوره، أفاد رئيس جمعية 
الصديق التعاونية بدر الوعالن 
ان القرار جيد، معربا عن شكره 
لوزير الكهرباء واملاء والطاقة 
الشــؤون  املتجــددة ووزيــر 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
د.مشــعان العتيبي، لصدوره 
لهــذا القــرار الــذي من شــأنه 
تفعيل حركة العمل التعاوني 
واملساهمة في تنظيم اخلدمات 
االجتماعية املقدمة للمساهمني 
واعــادة الســماح للجمعيــات 
التعاونيــة بتنظيــم رحــالت 
العمرة واألنشطة االجتماعية 
مثل حجز الشاليهات وهي من 

اهم مطالب املساهمني.
من جانبه، أفاد رئيس جلنة 
املشــتريات في جمعية الوفرة 
الســكنية التعاونية ســليمان 
الرشــيدي بأن صــدور الئحة 
تنظيم العمل التعاوني اجلديدة 
خطــوة في االجتــاه الصحيح 
مــن وزير الشــؤون بالتعاون 
مع احتاد اجلمعيات التعاونية 
عن طريق اللجنة املنبثقة منه 
«جلنة تطوير العمل التعاوني» 
برئاسة سعود احلرفان، والتي 
تضــم نخبة من أبــرز رجاالت 
القطاع التعاوني والتي بدورها 
ساهمت في اخلروج بهذه الالئحة 
املميزة. واضاف الرشيدي: ان 
هذه الالئحة تؤكد حرص وزارة 
الشؤون على تطوير العمل في 

هذا القطاع املهم.

التعاونية محمد العمر: ان القرار 
الــوزاري الذي يقضي بتعديل 
الئحة تنظيم العمل التعاوني 
قرار جيد، ألنه يعيد الســماح 
التعاونية بتنظيم  للجمعيات 
العمــرة واألنشــطة  رحــالت 
االجتماعية، موضحا أن أغلب 
القرارات جاءت لدعم املساهمني 
وعودة االنشطة التي مت إلغاؤها 
في السابق كرحلة العمرة بنسبة 
٢٥٪ من بند املعونة االجتماعية 
وزيادة بند االنشطة الترفيهية 
واملصروفــات  والترويجيــة 

اخلدمية من ١٥٪ الى ٢٥٪.
امــا رئيــس مجلــس ادارة 
جمعية صباح السالم التعاونية 
احمــد العتيبــي فقــد اكــد ان 
القرار موفــق ومبارك من قبل 
وزير الشؤون ويحفظ حقوق 
املساهمني خاصة انه يتضمن 
الســماح للجمعيــات  اعــادة 
التعاونيــة بتنظيــم رحــالت 
العمرة واألنشطة االجتماعية 
الكويــت مثــل حجــز  داخــل 
الشاليهات والفعاليات الترفيهية 
بضوابط محــددة، إضافة الى 
تعزيز دور التكافل والشراكة 
املجتمعيــة، الفتا الى ان هناك 
امــورا فنية اخــرى ايضا مثل 
الفروع املســتثمرة وضوابط 

التوظيف للمواطنني.
وأضــاف العتيبــي: ان هذا 
القرار بجميع بنوده القى قبوال 
كبيرا من قبل القطاع التعاوني، 

كما انه منذ ٦ شهور تقريبا كان 
هناك تعــاون كبير بني وزارة 
الشؤون مثلة بقطاع التعاون 
ووكيله املساعد سالم الرشيدي 
وجلنة تطوير العمل التعاوني 
التي متثل اجلمعيات التعاونية.
واشــار الى انه كانت هناك 
اجتماعات متعددة بني مسؤولي 
الــوزارة وممثلــي اجلمعيات 
التعاونية الى ان متت املوافقة 
على الصياغة النهائية لالئحة 
ومت رفعهــا لوزيــر الكهربــاء 
واملاء والطاقة املتجددة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
العتيبي  املجتمعية د.مشعان 
الذي كانت لــه اضافات طيبة 
حتــى مت صــدور هــذا القرار، 
مؤكدا ان القرار صدر بناء على 
توافق وتعاون مشترك بني جلنة 
تطوير العمل التعاوني املنبثقة 
من اجلمعيات التعاونية ووزارة 

الشؤون.
ونــو العتيبي الــى ان هذا 
القرار ســتكون له انعكاسات 
ايجابيــة خالل الفتــرة املقبلة 
املعونــة  بنــد  فــي  خاصــة 
االجتماعية في تفعيل العمرة 
والشاليهات مما يتيح الفرصة 
الســتفادة املســاهمني من هذه 
اخلدمات االجتماعية، باالضافة 
الى وجود انفراجة في ميزانيات 
اجلمعيــات مــن خــالل بعض 
االمور الفنية التي تخص الفروع 

املستثمرة.

أشادوا بقرار وزير الشؤون وعودة السماح بتنظيم رحالت العمرة واألنشطة االجتماعية داخل الكويت

بدر الوعالند.مشعان العتيبي

محمد العمر

مفلح العازمي

أحمد العتيبي

سليمان الرشيدي

أحمد غضنفري

الفرصة الســتفادة املساهمني 
من هــذه اخلدمات، اضافة الى 
وجود انفراجــة في ميزانيات 
اجلمعيــات مــن خــالل بعض 
االمور الفنية التي تخص الفروع 
املستثمرة، حيث متت معاجلة 
بعض السلبيات والقضايا التي 
كانت تسبب عبئا على ميزانيات 
اجلمعيات خالل الفترة السابقة، 

وفيما يلي التفاصيل:
فــي البداية، أشــاد رئيس 
جمعيــة ضاحيــة علي صباح 
الســالم مفلح العازمي بالقرار 
الــوزاري الذي أصــدره وزير 
الشؤون، مشيرا إلى أنه صدر 

نتيجة جهود طيبة مشتركة.
وأعرب العازمي عن شكره 
لوزير الشؤون، وكذلك احتاد 
التعاونية وجلنة  اجلمعيــات 
تطوير العمل التعاوني وكل من 
ساهم في هذا اجلهد املبارك الذي 
أعاد الــروح للعمل التعاوني، 
متمنيا من جميع مجالس إدارات 
اجلمعيــات التعاونية أن يتم 
اســتثمار هذه الالئحة لصالح 

املساهمني.
مــن جانبه، أعــرب رئيس 
جمعيــة اجلابريــة التعاونية 
أحمد طالب غضنفري عن شكره 
الشــؤون االجتماعية  لوزيــر 
والعمل ووكيل الوزارة والوكالء 
املساعدين وجلنة تطوير العمل 
التعاوني على اجلهود املشتركة 
فــي العمل والتي أســفرت عن 

صدور هذه الالئحة.
وأضــاف غضنفري أن من 
ايجابيات قــرار تعديل الئحة 
تنظيــم العمل التعاوني إعادة 
التعاونية  السماح للجمعيات 
العمــرة  رحــالت  بتنظيــم 
والشــاليهات وتنظيــم العمل 
اإلداري واملالي وزيادة الشفافية 
فــي أداء عمل مجالس اإلدارات 
التعاونية مما ينعكس باإليجاب 

على اجلمعية واملساهمني.
وفي اإلطار ذاته، قال رئيس 
مجلس ادارة جمعية العديلية 

٥٧٢ حيازة في اسطبالت اجلهراء
حتت مجهر «الكهرباء»

دارين العلي

تستعد وزارة الكهرباء 
واملاء لتنفيذ حملة واسعة 
اســطبالت  تســتهدف 
التابعــة للهيئة  اجلهراء 
العامة للشباب والرياضة 
وتشمل حوالي ٥٧٢ حيازة 
للكشف عن التعديات على 

الشبكة.
وقــال نائــب رئيــس 
فريق الضبطية القضائية 
وعضو جلنة العزاب أحمد 

الشمري ان احلملة متت بالتعاون مع قطاع 
شبكات التوزيع الكهربائية مبشاركة من 
الهيئة وذلك ضمن خطة موســعة اعدها 
الفريق للتعامل مع التعديات على الشبكة 

في مختلف املناطق.
وأوضــح الشــمري فــي تصريــح لـ 
«األنباء» ان احلملة تعتبر تكملة للحمالت 
التي نفذها الفريق في حيازات كبد والهجن 
وكانت ناجحة جدا متكن خاللها الفريق من 
القضاء على جميع التعديات في املنطقة.

ولفت الى انه مت التنســيق مع الهيئة 
النطــالق احلملة مطلع االســبوع القادم 

وذلك بالتعاون مع عدد من 
اجلهات االخرى كالبلدية 

والداخلية.
الــى ان عــدد  ولفــت 
احليازات املستهدفة يبلغ 
حوالي ٥٧٢ حيازة، داعيا 
الى  اصحاب لالسطبالت 
التعاون مع فرق التفتيش، 
الفتا الى ان عدم التعاون 
يترتــب عليــه مســاءلة 
قانونيــة بســبب عرقلة 

عمل التفتيش.
ودعا الــى عدم العبث 
بالشــبكة، الفتا الى انه ســيتم التعامل 
مع أي تعد او مخالفة بكل حزم ولن يتم 
استثناء اي مخالف، الفتا الى ان العقوبات 
تتدرج من االنذارات وقطع التيار وصوال 

الى سحب احليازات.
وقال ان الشبكة في تلك املنطقة تعاني 
ضعفا يؤدي الى انقطــاع التيار نتيجة 
املخالفات اجلســيمة والتعديات في تلك 
املخالفات مشيرا الى ان فريق الضبطية 
القضائية التابع للمنطقة الشمالية سيعمل 
بــكل جهوده لوضع حــد للمخالفات في 

تلك املنطقة.

الشمري لـ «األنباء»: سنتعامل بحزم والعقوبات تصل إلى سحب احليازات

أحمد الشمري

ذت «إفطار يوم عرفة» «مناء اخليرية» نفَّ
أعلنت مناء اخليرية بجمعية اإلصالح 
االجتماعي عن تنفيذ مشروع «إفطار يوم 
عرفة» لهذا العام في ١٢ دولة، واستفاد منه 

أكثر من ١٣ ألف مستفيد.
وقال مدير العالقات العامة في مناء اخليرية 
وليد الكندري إن مناء اخليرية قامت بتوزيع 
أكثــر من ١٣ ألف وجبــة على الصائمني يوم 
عرفة في كمبوديا والهند وإندونيسيا واليمن 
وكينيا واإلقليم الكيني وتنزانيا وفلسطني 
والالجئني السوريني في لبنان وتركيا واألردن 
والجئي الروهينغيا في بنغالديش، مشــيرا 
إلى أن إفطار صائم ليس مجرد لقيمات تسد 
اجلوع، بل بسمة تصنع فرحة الصائم، ورحمة 
تخفف أمله، وتداوي جرحه في ظل األوضاع 

املأساوية التي يعيشونها.
وأوضــح الكنــدري أن مشــروع إفطار 
يوم عرفة يأتــي ضمن حزمة من البرامج 
اإلنســانية التي تنفذها مناء اخليرية في 
العديــد من الــدول األفريقية واآلســيوية 
ولالجئني السوريني والروهينغيا والذين 
اجتمــع عليهم ألم النزوح واحلاجة، فكان 
هذا املشروع إلدخال البسمة والسرور عليهم 
في أفضل األيام، مصداقا حلديث النبي ژ 
الــذي رواه اإلمام البخاري عن ابن عباس 
ے: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب 
إلى اهللا منه في هذه األيام العشر». وتابع 
الكندري: جاء عن النبي ژ في صيام يوم 
عرفه أنه قال: «صيام يوم عرفة أحتســب 
على اهللا أنه يكفر السنة التي قبله والسنة 

وليد الكندري: أكثر من ١٣ ألف مستفيد من املشروع في ١٢ دولة

توزيع وجبات اإلفطار

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ د. باسل الصباح وعبداهللا الرومي خالل االجتماع

إشادة بجهود خادم احلرمني خلدمة احلجاج 
عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير خلادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحلكومة اململكة 
العربية السعودية الشقيقة على اجلهود العظيمة والترتيبات املنظمة 
والدقيقة والعناية الكرمية التي حظي بها ضيوف الرحمن حجاج 

بيت اهللا احلرام في ظل الظروف الصحية االستثنائية التي مير بها 
العالم أجمع جراء جائحة كورونا، والتي ساهمت في تأمني سبل 
أداء شعائر احلج في يسر وسهولة، سائال املولى العلى القدير أن 

يجزى األشقاء في اململكة خير اجلزاء.

التي بعده» (رواه مســلم)، فصومه رفعة 
فــي الدرجات، وتكثير للحســنات، ويا له 
مــن أجر عظيم ذلك الذي يحوزه من حرم 
نفسه من الطعام والشراب وامللذات، يناله 
من يشارك في إفطار الصائم بال مشقة أو 
معاناة حرمان، فقد قال رسول اهللا ژ: «من 
فطــر صائما كان له مثل أجره، غير أنه ال 

ينقص من أجر الصائم شيء».
وأعــرب الكنــدري عن خالص الشــكر 
والتقديــر لوزارتــي اخلارجيــة الكويتية 
والشؤون االجتماعية والعمل على اجلهود 
التي يبذالنها، وشدد على أن هذه اجلهود 
اإلغاثية تأتي جتســيدا للدور اإلنســاني 
للكويــت وشــعبها فــي تخفيــف معاناة 
الشعوب، ورسم البسمة على شفاه أشقائنا 

املنكوبني.

إشادة بحصول الرشيدي على امليدالية البرونزية
أثنى مجلس الوزراء على حصول الالعب البطل عبداهللا 
الطرقي الرشــيدي على امليدالية البرونزية في مسابقة 
السكيت للرجال ضمن منافســات ألعاب الرماية بدورة 

األلعاب األوملبية ٢٠٢٠ املقامة في طوكيو، معربا عن فخره 
بهذا اإلجناز الرياضي املشــرف الذي يضاف لإلجنازات 

الرياضية الكويتية.
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السفارتان األملانية والفرنسية: مستعدون 
للعمل مع الكويت في مكافحة تغير املناخ

أسامة دياب

االحتاديــة  أملانيــا  ســفارتا  أعربــت 
واجلمهورية الفرنسية عن الشكر للكويت 
وصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
على كلمات التعاطف مع ضحايا الفيضانات 
في أملانيا والبلدان األوروبية املجاورة بلجيكا 
ولوكسمبورغ وهولندا. وقالت السفارتان 
في بيان مشــترك إنهما تقدران بكل امتنان 
تضامن الشعب الكويتي وتآزره في ساعة 
احلاجــة هــذه. ودعتا املعنيــني وأصحاب 
الشأن في الكويت «إلى التعاون معنا ومع 
جميع املوقعني اآلخرين على اتفاقية باريس 
لتطوير وتنفيذ خطوات ســريعة ملكافحة 
تغير املناخ إلى جانب املساهمات الطموحة 
احملددة وطنيا وحماية التنوع البيولوجي». 
وأضافتا أن القطاع اخلاص الكويتي يؤدي 
دورا حاسما في تبني املعايير البيئية وتعزيز 

االستثمارات الصديقة للبيئة «ونحن ممتنون 
لدور الهيئة العامة لالستثمار في هذا الصدد 
جنبــا إلى جنب مع األعضــاء اآلخرين في 
 One Planet Sovereign Wealth مجموعــة
Funds».وأشــارتا إلــى أن مصــادر الطاقة 
املتجددة احمللية الشمس والرياح واحلرارة 
متوافرة بكثرة «لذلك دعونا نتكاتف فنحن 
على استعداد للعمل مع الكويت في مكافحة 
تغير املناخ وحماية التنوع البيولوجي». 
وذكرتــا أن هذا هو أســوأ فيضان تشــهده 
أملانيا ودول أوروبية أخرى في الـ١٠٠ عام 
االخيرة، مشــيرتني إلى أن أملانيا وفرنســا 
تقومان بدورهما بهدف خفض انبعاثاتهما 
بنســبة ٥٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠ واملساهمة 
في بنــاء حتالفات دولية حلمايــة التنوع 
البيولوجي على سبيل املثال من خالل دعم 
مكافحة التصحر في افريقيا أو احلفاظ على 

الغابات املطيرة واحمليطات.

أعربتا عن امتنانهما لتضامن الشعب الكويتي مع ضحايا الفيضانات في الدول األوروبية

وزير التعليم العالي يتجه إلى اعتماد 
«أستاذ دكتور» في أسماء املالحق الثقافية

ثامر السليم

علمــت «األنبــاء» من 
مصادر مطلعة في وزارة 
التعليم العالــي ان وزير 
النفط وزير التعليم العالي 
د. محمد الفارس يتجه الى 
اعتمــاد «أســتاذ دكتور» 
في اختيار أسماء املالحق 
الثقافية، الفتة الى انه كان 
في السابق متاحا للجميع 
التقدم الى منصب امللحق 
الثقافي مع أن العديد منهم 

قد ال يكون حتى تولى رئاسة قسم أو أي 
منصب قيادي كعميد او عميد مساعد أو 
أي منصب طالبي، ما اظهر تقاعس عدد من 
املكاتب الثقافية عن القيام باملهام املوكلة 
لها. وأشارت الى ان الوزير اتخذ هذا القرار 
كونه أستاذا أكادمييا ويعلم منهجية املكاتب 
الثقافية خارج البالد التي تتطلب وجود 
أصحاب اخلبرة ومن هم بدرجة «أســتاذ 
دكتور» كما كان معموال به في السابق، حيث 
ان هذا الشرط يضمن ان يكون املتقدم لديه 
ما ال يقل عن  ١٠ سنوات خدمة مع الطلبة، 
ويكون قد تولى عددا من املناصب في الكلية 
سواء رئيس قسم او عميد مساعد او عميد  
او حتــى رائــد  جلمعية الطلبــة، وكذلك 
شارك ونشر وساهم في نشر األبحاث التي 

جتعل اســمه في أوساط 
الهيئــات االكادمييــة فــي 
العالم. ولفتت الى ان هذه 
الشروط جتعل هناك ثقة 
فيمن يتولى هذه املكاتب 
الثقافية التي متثل الدولة 
في اخلارج، حيث انه من 
اصحــاب العلم ومعروف 
لدى األوســاط االكادميية 
في تخصصه ولديه عالقات 
وأصدقاء ملشاركاته العديدة 
فــي املؤمترات فــي انحاء 
الوطــن العربي او العالم، 
مشيرة الى ان هذه املدة الكافية كفيلة بصقل 
من ســيتم اختياره من خالل تعامله مع 
الطلبة ومستقبلهم الدراسي وكذلك التعامل 
اإلداري مــع أعضاء املكتب او الســفارة. 
وأشارت الى انه ال ميكن املساواة في التقدمي 
بني املدرس واألســتاذ واألســتاذ املساعد 
واألستاذ املشارك ممن تكلف عناء البحث 
والنشر وشارك في املؤمترات العلمية ان 
يتــم تكرميه اقل تقديرا باختياره رئيس 
مكتــب أو ملحقا ثقافيــا. ودعت املصادر 
الى ضرورة إعطاء املجال للوزير الفارس 
للقيام مبنهجيته وأفكاره وتطبيقها على 
ارض الواقع دون الضغوط لقيامه برسم 
استراتيجية التعليم العالي، مطالبة إياه 

بضرورة أن «يعقلها ويتوكل».

د. محمد الفارس

السفارة األميركية تخصص السبت
٣١ اجلاري ملقابالت التأشيرة الدراسية

أسامة دياب

أعلنت الســفارة األميركية لدى البالد عن 
موعد اســتقبال طلبات التأشيرات الدراسية 
لطلبــة العام الدراســي املقبــل، الراغبني في 
الدراســة في اجلامعات األميركية. وأشــارت 
السفارة في تغريدة على حسابها في تويتر، 
إلى أنها ســتخصص يوم الســبت املوافق ٣١ 
يوليو ملقابالت التأشــيرة الدراســية. ودعت 
املتقدمني إلى حجز املواعيد اآلن نظرا حملدودية 
املواعيد على أن يتم احلجز عن طريق الرابط 
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األمير بحث مع ملك األردن القضايا املشتركة واملستجدات اإلقليمية والدولية

«التربية»: خطة تدريجية آمنة للعودة إلى املدارس

انقسام «مجلس اجلامعة» لقبول األعداد الكبيرة من خريجي 
«الثانوية».. ورفع األمر ملجلس اجلامعات احلكومية

اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصــر بيــان صبــاح امس 
رئيس املجلس البلدي أسامة 

العتيبي. 
وتلقــى صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب 
اجلاللة امللك عبداهللا الثاني 
ابــن احلســني ملــك اململكــة 
األردنية الهاشــمية الشقيقة 
اطمــأن خاللــه علــى صحة 
صاحب السمو األمير، سائال 
املولــى تعالــى أن يدمي على 
سموه موفور الصحة والعافية 
وأن يحقق للكويت وشعبها 
الشقيق كل التقدم واالزدهار 
فــي ظــل القيــادة احلكيمــة 

لسموه.
كما جــرى خالل االتصال 
العالقــات األخويــة  بحــث 
الراسخة التي تربط البلدين 
والشعبني الشــقيقني وسبل 
تنميتها وتعزيزها في مختلف 
املجاالت وعلى كافة األصعدة 
االهتمــام  ذات  والقضايــا 
املشترك وآخر املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.
هــذا وقد أعــرب صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 

عبدالعزيز الفضلي

ترأس وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب االجتماع األسبوعي 
ملجلس الوكالء مت خالله مناقشــة وبحث آخر االستعدادات للعام 
الدراسي املقبل ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وخطة العودة التدريجية اآلمنة للمدارس.

وتناول االجتماع عددا من املقترحات إضافة إلى شرح تفصيلي 
آللية العودة للمدارس مع تطبيق االشتراطات الصحية واإلجراءات 
االحترازية الكفيلة بضمان سالمة الطلبة واملعلمني واإلدارة املدرسية.

وأكدت القطاعات االستعداد للعودة إلى الدراسة من خالل خطط 
مكثفة ستقوم بها لضمان استقبال الطلبة مبدارسهم في سبتمبر 
املقبل رغم الظروف الصحية واالســتثنائية التي متر بها الكويت 

والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.
وتطرقت التصورات واالقتراحات إلى إمكانية العودة الشاملة 
والكاملة للطلبة مع تطبيق اإلجراءات واالشتراطات الوقائية من 

خالل التنسيق مع وزارة الصحة.

ثامر السليم

انقسم مجلس اجلامعة، الذي اجتمع صباح أمس ملناقشة وبحث 
قبول األعــداد الكبيرة من خريجي الثانويــة العامة املتقدمني بطلب 
االلتحاق للجامعة الكويت بــكل برامجها وتخصصاتها والتي تفوق 
األعــداد املعتمدة، بني مؤيد لقبول االعداد ومعارض لها، وأنه مت رفع 
االمر إلى مجلس اجلامعات احلكومية مبا توصل اليه مجلس اجلامعة.
وقالت مصادر لـ «األنباء» إن املجلس شهد اختالف وجهات النظر 
حيث أبدى عدد من األعضاء رفضهم لقبول الطلبة وتكرار سيناريو 
٢٠١٢ في قبول اعداد زيادة عن االعداد احملددة لها ما تتســبب بأزمة 
كبيرة في اجلامعة، الفتة إلى انه ال ميكن قبول كل املتقدمني والبالغ 
عددهم ١٥ ألف متقدم ومتقدمة جلامعة الكويت. وأشارت الى ان الرأي 
الثاني ألعضاء املجلس هو قبول كل املتقدمني من الطلبة والطالبات 
فــي اجلامعة كونها  اجلامعة احلكوميــة الوحيدة مع طلب امتيازات 
إضافية للجامعة تساعد في قبول هذا العدد الكبير. وأكدت املصادر ان 
أغلب الكليات األدبية هي التي رفضت زيادة مقاعد الطلبة والطالبات 
فيما أيدته الكليات العلمية. ولفتت الى انه مت إقرار ميزانية مستقلة 
للجامعة، مؤكدة انه متت املوافقة على تشكيل جلنة للتصنيف اجلامعي.

جناته وأن يلهم األسرة املالكة 
الكرمية جميل الصبر وحسن 
العــزاء. وبعــث ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
اململكــة العربية الســعودية 
الشقيقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفور لهــا بإذن اهللا تعالى 

األحمد ببرقيتــي تعزية إلى 
أخيه صاحب الســمو الشيخ 
ســعود بن راشد املعال عضو 
مجلــس األعلى حاكــم إمارة 
أم القيوين وإلى أخيه ســمو 
الشــيخ راشــد بن سعود بن 
راشد املعال ولي عهد أم القيوين 
عبر فيهما سموه عن خالص 
تعازيــه وصــادق مواســاته 
بوفاة املغفــور لها بإذن اهللا 
تعالى الشيخة مرمي بنت علي 

بن راشد املعال، سائال سموه 
املولــى تعالــى أن يتغمدهــا 
بواســع رحمتــه ومغفرتــه 
ويســكنها فسيح جناته وأن 
يلهمهما جميل الصبر وحسن 
العزاء. وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقيتي 
تعزية إلى أخيه صاحب السمو 
الشيخ سعود بن راشد املعال 
عضــو مجلــس األعلى حاكم 
إمــارة أم القيوين وإلى أخيه 

سمو الشيخ راشد بن سعود 
بن راشــد املعال ولــي عهد أم 
القيوين ضمنهما سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفور لهــا بإذن اهللا تعالى 
الشــيخة مرمي بنــت علي بن 
راشــد املعال، ســائال ســموه 
املولــى تعالــى أن يتغمدهــا 
بواســع رحمتــه ومغفرتــه 

ويسكنها فسيح جناته. 
كمــا بعــث ســمو رئيس 
الشــيخ  الــوزراء  مجلــس 
صباح اخلالد ببرقيتي تعزية 

مماثلتني. 
كما بعث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس 
إبراهيم محمد صولح رئيس 
املالديف الصديقة  جمهورية 
عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبــالده، متمنيــا ســموه له 
موفــور الصحــة والعافيــة 
وللبلــد الصديــق املزيد من 

التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلــى الرئيس إبراهيم 
محمد صولح رئيس جمهورية 
املالديــف الصديقــة ضمنها 

سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا 

له موفور الصحة والعافية.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى ماري ج.ماي سيمون 
احلاكــم العام والقائــد العام 
لكندا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناســبة 
تنصيبهــا حاكمــا عاما لكندا 
الصديقة، متمنيا ســموه لها 
كل التوفيق والسداد وموفور 
الصحة والعافية، وللعالقات 
الوطيدة بني البلدين الصديقني 

املزيد من التطور والنماء.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى مــاري ج.مــاي 
سيمون احلاكم العام والقائد 
العام لكندا الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
تنصيبهــا حاكمــا عاما لكندا 
الصديقة، متمنيا ســموه لها 

كل التوفيق والسداد.
كمــا بعث ســمو الشــيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

والدة صاحب الســمو امللكي 
األمير مصعب بن سعود بن 
عبدالعزيز آل سعود، مبتهال 
ســموه إلى الباري جل وعال 
أن يتغمدهــا بواســع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

إلــى ذلــك، بعــث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 

صاحب السمو عّزى خادم احلرمني بوفاة والدة األمير مصعب بن سعود وحاكم إمارة أم القيوين بوفاة مرمي بنت علي بن راشد

في اجتماع ملجلس الوكالء ترأسه اليعقوب

أغلب الكليات األدبية رفضت زيادة مقاعد الطلبة والطالبات فيما أيدته الكليات العلمية

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله أسامة العتيبي

د.علي اليعقوب وفيصل املقصيد خالل االجتماع

مدخل مبنى جامعة الكويت

األحمد عن بالغ شكره وتقديره 
ألخيه صاحــب اجلاللة امللك 
عبداهللا الثاني ابن احلســني 
ملك اململكة األردنية الهاشمية 
الشــقيقة على هــذه املبادرة 
الكرمية وهذا التواصل األخوي 
املجســد ألواصــر العالقــات 
التاريخيــة والوطيــدة التي 
البلديــن والشــعبني  تربــط 
الشقيقني، متمنيا سموه رعاه 
اهللا جلاللتــه موفور الصحة 
العافيــة وللمملكــة  ومتــام 
األردنية الهاشــمية الشقيقة 
دوام التقــدم والنماء في ظل 

القيادة احلكيمة جلاللته.
إلــى ذلــك، بعــث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة أعرب فيها ســموه 
عن خالــص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفــاة املغفور لها 
بإذن اهللا تعالى والدة صاحب 
الســمو امللكي األمير مصعب 
بن ســعود بن عبدالعزيز آل 
سعود، ســائال سموه املولى 
تعالــى أن يتغمدها بواســع 
رحمتــه ويســكنها فســيح 

«احلقوق» تنظم «القانون في مواجهة التحديات االقتصادية» 
آالء خليفة

حتت رعاية القائم بأعمال 
عميــد كلية احلقــوق د.خالد 
الضفيري، ينظم قسم القانون 
العــام بكلية احلقوق بجامعة 
الكويــت مؤمتــر «القانــون 
العام في مواجهــة التحديات 
اوراقا  االقتصادية» املتضمن 
بحثية متخصصة في مجاالت 
الدستوري، االداري،  القانون 
االقتصــادي، واملالــي مقدمة 
مــن نخبــة مــن االكادمييــني 
واملختصــني، وذلك على مدار 
يومــني حيث تبدأ اجللســات 
من الســاعة ٩ صباحا وحتى 

الساعة ١٢ ظهرا.
وستبدأ اجللسة االفتتاحية 
بكلمة للقائم بأعمال عميد كلية 
احلقوق د.خالد الضفيري تليها 
كلمة للقائم بأعمال رئيس قسم 
القانون العام د.فواز اجلدعي 
ثم كلمة لرئيس حترير مجلة 

احلقوق د.فهد الزميع.
االولــى  اجللســة  امــا 
فسيترأسها أ.د.جورجي ساري 

عنــوان «اجلهــود املقدمة من 
الدول في احلد من االنهيارات 
االقتصادية خالل جائحة كوڤيد 
ـ ١٩»، ود.سارة السلطان بورقة 
عمــل «تأمالت في السياســة 
التحديــات  امــام  الضريبيــة 

العامــة ملواجهــة التحديــات 
ود.هديــل  االقتصاديــة» 
الزعبي والتي ســتتحدث عن 
«اثر تطبيق مبــادئ القانون 
االداري العاملــي علــى حتفيز 
االقتصــاد القومــي: احلوكمة 
الرشيدة، الشفافية واملساءلة، 
ســيادة القانون، الشراكة بني 
القطاع العام واخلاص» ود.منى 
الفودري التي ستسلط الضوء 
على «التخلي عن احلياد املالي 
كضــرورة ملواجهة التحديات 

االقتصادية».
ويختتم املؤمتر جلســته 
التــي  الرابعــة  باجللســة 
النمش،  ستترأســها د.منيرة 
حيث سيقدم د.سعود الطامي 
ورقــة عمــل بعنــوان «تدخل 
الدولة لدعم االســتقرار املالي 
امــا جــراح  واالقتصــادي»، 
املطيري فســيقدم ورقة عمل 
حــول «الديــون املســتحقة 
للحكومــة: رافــد للميزانيــة 
العامة للدولة»، وختاما سيقدم 
عبدالعزيز املطيري ورقة عمل 

«حوكمة القطاع العام».

االقتصادية في الكويت».
وتترأس اجللســة الثانية 
د.فاطمة احملسن مبشاركة كل 
من د.فالح العازمي الذي سيقدم 
ورقة عمل بعنوان «الســلطة 
التقديرية لالدارة واختصاصها 
املقيد لالنفــاق العام ملواجهة 
االقتصاديــة»،  التحديــات 
ود.خالــد الداهوم بورقة عمل 
«فــرض الضرائب والرســوم 
ملواجهة التحديات االقتصادية 
في الكويت»، ود.منيرة النمش 
بورقة عمل «نحو دور تنظيمي 
لــالدارة فــي املجــال  فعــال 
القالف  االقتصادي» واســراء 
بورقة عمل «العقوبات االدارية 
بني الواقــع واملأمول: تطبيق 

على القطاع االقتصادي»
أما يوم االربعاء ٢٨ اجلاري 
فيشــمل اجللســتني الثالثــة 
والرابعــة، يتــرأس اجللســة 
الثالثة د.عبدالعزيز الشبيب 
ويشارك فيها كل من د.عذبي 
العازمــي والذي يقــدم ورقة 
عمل بعنوان «تطور االقتراح 
البرملاني بشأن زيادة النفقات 

جلسات املؤمتر

مبشاركة كل من د.أحمد العبيان 
الذي سيقدم ورقة عمل بعنوان 
«دور اللجان املالية البرملانية 
في احلد مــن تداعيات االزمة 
االقتصاديــة»، ود.عبدالعزيز 
الشــبيب بورقــة عمل حتمل 

صاحب السمو استقبل رئيس املجلس البلدي وهنأ رئيس املالديف بالعيد الوطني وهنأ احلاكم العام والقائد العام لكندا ماري سيمون مبناسبة تنصيبها
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جراغ: آلية تعقيم األسطح باألشعة فوق البنفسجية للقضاء
على الڤيروسات وامليكروبات األكثر انتشارًا في أوروبا

تســعى العديد من اجلهات 
احلكوميــة واخلاصة للحفاظ 
علــى ســالمة العاملــني فيهــا 
ومرتــادي مرافقهــا مــن خالل 
احلرص علــى النظافة العامة 
وعمليــات التعقيم املســتمرة 
فيها، لذلك كانت مبادرة شركة 
«الصوجلــان» لتوفير أجهزة 
تعمل باألشعة فوق البنفسجية 
UV_C لتعقيم كل أنواع األسطح 
بهدف القضاء على الڤيروسات 

وامليكروبات العالقة عليها.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
عبدالكرمي جراغ: ان اجلهاز هو 
األكثر انتشــارا في دول العالم 
خاصة األوروبيــة منها والتي 
يحرص مواطنوها على اقتناء 
هــذا اجلهاز لتعقيم كل ما تقع 
عليــه أيديهــم قبل الشــراء أو 
االســتخدام، وذلــك بتمريــر 
األشعة فقط باجتاه السلعة أو 
املنتج املراد تعقيمه بهدف أمان 
استخدامها وضمان خلوها من أي 
ميكروبات او ڤيروسات، مشيرا 
إلى ان الصوجلان هي صاحبة 
التوكيل لهذه األجهزة في فرنسا 
والكويــت. وأضــاف جراغ في 
بيان صحافي ان حصول جهاز 
 ROH- التعقيم على شــهادات
 SGS واملختبر العاملي CE- FC
في سويســرا، هو دليل قاطع 
على مستوى األداء والتصنيع 

كانت وظائفها واستخداماتها مبا 
فيها مختلف املشتريات وحتى 
األطعمة. وحــرص جراغ على 
تنبيه املستخدمني من تعريض 
األشــعة مباشرة على العني او 
استخدامها بشكل دائم ومتواصل 
على اجللد البشري، فحالها حال 
األشــعة فوق البنفسجة التي 
لها أضرار مباشرة على اجلسم 
شأنها شــأن أي اســتخدامات 
لألشعة، موضحا ان من مميزات 
اجلهاز انه يحتوي على صمام 
أمان حــال اســتخدام األطفال 
له، حيث ال يعمل إال بالضغط 
علية لثوان عدة، وبني جراغ انه 
ومع التطور الســريع في عالم 
الصناعــات اإللكترونية جرى 
تطويــر هذه التقنيــة الثورية 
للحصــول على الطول املوجي 

بخارطة هندسية علمية لبرمجة 
اجلهاز حســب القياسات لكل 
غرفة (طول وعرض وارتفاع) 
وهو مناســب لتعقيــم الغرف 
حتى مســاحة ٨٠م٢، أما جهاز 
Tube Light U١٢ فهو عبارة عن 
ملبات تثبــت بالســقف بهدف 
التعقيــم اليومي للغرف حتى 
مساحة ٨٠م٢ لكل جهاز، ميكن 
تثبيت أكثر من ملبة في املخازن 
والصاالت الكبيرة، وتعمل عن 
طريق الرميوت كنترول وهي 
 Infra Red مزودة بنظام حماية
يســمح بتوقفها عن العمل في 
حال استشعار وجود أي جسم 

بشري.
وأشار جراغ إلى أن الكثير 
من الفنادق واملــدارس وحتى 
املستشفيات عمدت إلى استخدام 
هذه األجهزة، السيما في غرف 
العمليــات جلودتهــا وقدرتها 
القضــاء علــى  العاليــة فــي 
امليكروبات والڤيروسات وهذا 
ما دفع العديد من املؤسســات 
الكبرى، كاملصارف والشركات 
واملراكــز الصحية وحتى دور 
العبــادة واملبانــي واألســواق 
وحتــى املنازل الى اعتماد هذه 
األجهزة للتخفيف من احتمالية 
انتشــار العدوى داخلها وذلك 
لفعاليتها العالية واملثبتة علميا 

إضافة إلى جودة التصنيع.

لإلشــعاع املطلــوب للتعقيــم 
الكامل ضد امليكروبات املجهرية 
بطــول موجي محــدد ومثبت 
علميا ٢٠٠-٢٨٠ nm واملعروفة 
علميــا بـ UVC، مشــيرا الى ان 
الدراســات العلمية املثبتة في 
 SGS- Center معاهد سويسرا
أكــدت فعاليــة هــذه األجهزة 
وجناحها في تعقيم البكتيريا 
والڤيروسات والفطريات وكافة 
أنواع امليكروبات بنسبة ٩٩٫٩٩٪ 

على األسطح الصلبة.
وأضــاف ان هــذه األجهزة 
املتطــورة الثوريــة فــي عالم 
التعقيــم متوافرة بـــ ٣ أنواع: 
 Portable الشــخصي اجلهــاز 
احملمول، وهــو بحجم الهاتف 
اجلوال يستعمل لتعقيم كافة 
املقتنيات الشــخصية وبشكل 
يومي فعال وآمن، حيث يكفي 
مترير اجلهاز على السطح املراد 
تعقيمه من مســافة ٥ سم مدة 
٢٥ ثانية للحصول على ٩٩٫٩٩٪ 
تعقيم مثبتة من خالل شهادات 
عاملية موثقة من اجلهات العلمية 

والطبية.
 ،Corn light Uواجلهــاز ١٠
عبــارة عن ملبــات مثبتة على 
حامل «ستاند» ميكن نقله من 
غرفة الى أخرى لتعقيمها حسب 
احلاجة، ميكن التحكم بها عن 
بعد عبر الرميوت كنترول، مزود 

ميكن استخدامها في املستشفيات واملدارس والفنادق واملباني واملنازل واألسواق

عبدالكرمي جراغ

وفاعليته في تعقيم األســطح 
للتخلص السريع من امليكروبات 
والڤيروســات، مؤكــدا ان هذه 
األجهزة املتطورة تعمل بتقنية 
األشــعة فوق البنفســجية أي 
«الطيف الضوئي البنفسجي» 
املعتمدة في احلقــول الطبية، 
الصناعيــة والغذائيــة وكذلك 
في تعقيم السوائل واملياه وما 
صاحبها من صعوبة في تصنيع 
الطول الضوئي املناسب للتعقيم 
الكامل الفعــال واآلمن بالوقت 
نفســه. وبني جــراغ ان تقنية 
األشعة ما فوق البنفسجية بدأت 
باالنتشار الســريع في اآلونة 
األخيرة، حيــث إن هذا اجلهاز 
يعد بديال آمنا للمعقمات اللزجة 
والتي قد يسبب كثرة استخدامها 
العديــد من املشــاكل الصحية 
خاصــة ألصحاب احلساســية 
نظــرا لســلبيتها علــى اجللد 
والبشــرة وما قــد ينتج عنها 
من حتسس للجهاز التنفسي، 
إضافة إلى صعوبة تعقيم جميع 
مســتلزمات احلياة العصرية 
من أجهــزة إلكترونية وأدوات 
مختلفة لصعوبة مترير املواد 
اللزجة على مثل هذه األشياء، 
مؤكدا فــي الوقت ذاته على ان 
مترير جهــاز التعقيــم والذي 
يعمل بســهولة وكفاءة عالية 
بتعقيم كافة أنواع األسطح مهما 

كانت بداية جولتنا مع احمد 
امني وهو عامل في مخبز عربي، 
حيث قال لـ«األنباء»: ال اعرف 
التسجيل االلكتروني  طريقة 
الخــذ اللقــاح بالرغــم اننــي 
افكر بالسفر في اجازة، حيث 
انني لم اســافر الى بلدي منذ 
٣ ســنوات والتطعيم اصبح 
مرتبطا بالسفر وبشكل رسمي، 
ويجب أن آخذه للحفاظ على 
ســالمتي وســالمة غيري من 
احمليطني بي والذين يتعاملون 
معي سواء في العمل أو املنزل 
وحتى في األســواق واألماكن 

التي أذهب إليها.
التسجيل في املنصة

والتقينا مع محمد شفيق 
من اجلنسية البنغالية، الذي 
قــال: لقد ســجلت في منصة 
وزارة الصحة ألخذ التطعيم 
منذ ٣ اشــهر ولم يتم حتديد 
موعد لي للتطعيم الى يومنا 
هــذا علمــا اننــي اســكن في 
سكن عربي مع ٣٥ عامال من 
نفــس جنســيتي، وجميعنا 
لم نأخذ اللقــاح ومت ابالغنا 
من قبل الشــركة التي نعمل 
بهــا بالتســجيل فــي منصة 
وزارة الصحة ومت التسجيل 
وجميعنا لم نأخذ اللقاح الى 
اآلن ونخــاف مــن اإلصابــة، 
حيــث إن للقاح فوائد كبيرة 
في تخفيف حدة املرض ومنع 

مضاعفاته.

ونساء مثل اجلليب وأن يكون 
قسم صحي خاص في املنطقة 
إلعطاء ســكان هــذه املنطقة 
جرعــات التطعيم وتســريع 
آليتــه لكي نصــل الى املناعة 
املجتمعية الكافية وعدم تفشي 
الڤيروس بني السكان لكثافة 
االعداد باملنطقة، وخالل فترة 
١٠ ايام بالكثيــر لو مت وضع 
مركز صحي خاص للتطعيم 
باملنطقة ستكون منطقة جليب 
الشــيوخ جميعها قــد آخذت 
اللقــاح اال من يكــون ممتنعا 
عن اخذ اللقاح من تلقاء نفسه 
وهذا يجب ان يكون عليه اجراء 
آخر من احلكومة، داعية اهللا أن 
يحفظ الكويت من أي مكروه 
وأن تنتهي هذه اجلائحة بأقرب 

وقت.
والتقينا مع يوسف حسني، 
وبشــكل عفوي قــال: جليب 
الشــيوخ هي بؤرة االمراض 

كذلك قــال عبداحلميد محمد 
الذي يسكن اجلليب منذ نحو 
سنتني، أنه ينوي التسجيل 
لتلقي التطعيم حيث ان هناك 
الكثيريــن ممن ســجلوا ولم 

يأخذوا اللقاح حتى اآلن.
بانتظار املوعد

أما علي احمد من اجلنسية 
اآلسيوية فقال: قمت بالتسجيل 
في منصة التطعيم عن طريق 
احد االصدقاء منذ عدة اشهر 
ولــم يتــم حتديــد موعد لي 
للتطعيم وعند ســماعي عن 
وجــود حملــة للتطعيم في 
الفراونية ذهبت  مستشــفى 
علــى الفور مــن دون موعد، 
ولكن وجدت الزحمة بشــكل 
غيــر طبيعــي ومــع وجود 
الشرطة وصعوبة الوصول 
الى الداخل ألخذ اللقاح رجعت 
مــن دون أي فائــدة، وللعلم 

والنــوادي الصحية وبعض 
املرافق االخرى ويجب تسريع 
وتيــرة التطعيــم، حيث اني 
قمت بالتسجيل ألخذ اللقاح 
منــذ فتــرة طويلــة ولم يتم 
حتديــد موعــد للتطعيم الى 
الكثيرون  اليوم، وكذلك  هذا 
ممــن أعرفهم، وكلما زاد عدد 
الذين يأخذون التطعيم قلت 
اإلصابات وكذلك عدم وصول 
املصابني إلــى مراحل اخلطر 
وتخفيف الضغط عن الفرق 
الصحية التي التــزال تعمل 
بكل طاقتها منذ بداية اجلائحة 
قبل أكثر من ســنة ونصف، 
ونتمنى انتهاءها بأسرع وقت 
لتعود احليــاة إلى طبيعتها 

بإذن اهللا تعالى.
تكاتف وتعاون

والتقينــا مع حامت احلامت 
وكليــب نــور الديــن وكانــا 

حتى من قبل «كورونا» بسبب 
كثافة الســكان العالية فيها، 
وبعــد «كورونــا» اصبحنــا 
في وســط االمــراض وجميع 
اجلنسيات بالكويت موجودة 
فــي منطقــة اجلليــب وحتى 
مخالفــي االقامــة منــذ اعوام 
عديــدة موجودون في جليب 

الشيوخ.
وبســؤاله عــن التطعيم، 
قال حسني: سجلت في منصة 
التطعيم من ٤ اشهر وبالرغم 
ان عمري جتاوز االربعني عاما، 
ولكن لم يتم حتديد موعد ألخذ 
اللقاح الى هذا اليوم، وهناك 
من سجل بعدي وخالل عشرة 
ايام فقط حصــل على موعد 
ألخذ اللقاح وال اعرف ما اآللية 
وكيفية استدعاء الناس ألخذ 
اللقاح هل هــي باحلظ ام أن 
هناك عوامل اخــرى جنهلها 
كالعمــر أو الوضع الصحي. 

منطقة جليب الشيوخ اتوقع 
اكثر من ٩٠٪ من ســكانها لم 
يحصلوا على التطعيم الى هذا 
اليوم رغم أن أكثرهم مسجل 

عبر موقع وزارة الصحة.
كذلك متنى محمد شــفيق 
وهو من بنغالديش انتهاء أزمة 
«كورونا» قريبــا وأن تعود 
األمــور إلــى طبيعتهــا وهو 
بانتظار أن تأتيه رسالة قريبا 
مبوعد التطعيم ضد «كورونا» 
بعــد أن ســجل بياناتــه منذ

 فترة.
جهود «الصحة»

مــن جهتــه، قــال وليــد 
أمــر  الزعبــي: إن التطعيــم 
مهــم جدا صحيا لتجاوز هذا 
املرض، حيث انه اصبح شبه 
إلزامــي مع تطبيقه كشــرط 
لدخول االسواق واملجمعات 
والصالونــات  واملطاعــم 

الوحيدين خالل جولتنا من 
حصلــوا على اللقــاح، وقاال 
لـ«األنباء»: نحن محظوظان 
فقد سجلنا في منصة التطعيم 
وخالل شــهر تقريبا جاءتنا 
رسالة مبوعد أخذ اللقاح، ومت 
أخذ اللقاح وهللا احلمد ونشكر 
ووزارة  الكويــت  حكومــة 
الصحة على جهودها املبذولة 
خالل هذا االزمة الصعبة التي 
نحاول ان نتجاوزها بالتكاتف 
والتعاون واتباع االرشادات 
والتعليمــات واالحتــرازات 
الصحية من قبل وزارة الصحة 
واجلهــات املعنيــة، ونتمنى 
من اجلميع التســجيل ألخذ 
التطعيم واســتمرار  موعــد 
االلتزام باالشتراطات الوقائية 
والصحية وعدم التهاون حتى 
وإن كانــوا من الذيــن تلقوا 
التطعيم حفاظا على سالمتهم 

وسالمة اآلخرين.

حامت احلامت

التزام بارتداء الكمامات في جليب الشيوخ

علي نور الدينوليد الزعبي كليب نور الدينمحمد شفيق سيد محمودعبداحلميد محمد

مــن جهتهــا، قالــت دالل 
لـ«األنباء»: شــكرا  احلوراني 
حلكومــة دولــة الكويت على 
اهتمامها باملواطنني واملقيمني 
وبجميــع املناطــق مــن دون 
اســتثناء، فقد كانــت منطقة 
اجلليب اكثر منطقة متضررة 
من جائحــة «كورونا»، حيث 
اننا شــفنا االمرين من حظر 
مناطقي وحظر جزئي وحظر 
كلي، وخالل كل ذلك لم تقصر 
احلكومــة الكويتية معنا في 
ايصال جميع املستلزمات لنا 
خالل تلك الفترة، واآلن قمنا 
بالتســجيل في منصة وزارة 
الصحة ألخذ جرعات التطعيم 
منذ عدة اشــهر ولكن لم يتم 
حتديــد مواعيد لنــا الى هذا 
اليوم، وأمتنــى من احلكومة 
املناطــق  الكويتيــة متابعــة 
التي يقطنها نسبة كبيرة من 
الوافديــن العــزاب من رجال 

األسالك الشائكة واحلواجز املعدنية ال تزال قائمة في جليب الشيوخ بعد أشهر على احلظر   (أحمد علي)

مشاهدات من جولة «األنباء» 
في جليب الشيوخ 

٭ استمرت جولتنا ملدة ٣ ساعات متواصلة.
٭ جليب الشيوخ من أكثر مناطق الكويت عشوائية بسبب 

كثرة املخالفات فيها وسوء البنية التحتية.
٭ اغلب سكان املنطقة لم يحصلوا على اللقاح رغم أنهم 

مسجلون عبر موقع «الصحة».
٭ اسواق عشوائية في الشارع وإعالنات للبيع أوللتبرع 

بأعضاء بشرية.
٭ اغلب العوائل هجرت املنطقة بسبب كثرة العزاب فيها.
٭ جميع مــن اخذ اللقاح ضد «كورونا» في املنطقة هم 
من العاملني في شركات التنظيف او العاملني في االسواق 
واالدارات احلكومية والذين مت تطعيمهم في اماكن عملهم.

ملشاهدة الڤيديو

قاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاحقاطنو جليب الشيوخ لـ «األنباء»: سجلنا ألخذ اللقاح
منذ أكثر من منذ أكثر من منذ أكثر من ٣٣ أشهر.. بانتظار املوعد أشهر.. بانتظار املوعد أشهر.. بانتظار املوعد أشهر.. بانتظار املوعد أشهر.. بانتظار املوعد أشهر.. بانتظار املوعد أشهر.. بانتظار املوعد أشهر.. بانتظار املوعد أشهر.. بانتظار املوعد أشهر.. بانتظار املوعد أشهر.. بانتظار املوعد أشهر.. بانتظار املوعد أشهر.. بانتظار املوعد

أكدوا التزامهم باالشتراطات الصحية وبعضهم طالب بتخصيص مركز صحي في املنطقة للتطعيم

أعداد من تلقوا التطعيمات من التزال أعداد اإلصابات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد من تلقوا التطعيمات من  بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد من تلقوا التطعيمات التزال أعداد اإلصابات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد من تلقوا التطعيمات من تلقوا التطعيمات ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد ارتفاع ونزول  التطعيمات من من تلقوا متأرجحة التزال أعداد اإلصابات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد من تلقوا بـ«كورونا» التزال أعداد اإلصابات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد من تلقوا التطعيمات التزال أعداد  من تلقوا التزال أعداد اإلصابات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد التزال أعداد اإلصابات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد من تلقوا التطعيمات أعداد اإلصابات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد من اإلصابات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد من تلقوا التطعيمات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم أعداد اإلصابات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد من التزال أعداد اإلصابات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد من تلقوا التطعيمات من متأرجحة بني ارتفاع  التزال أعداد اإلصابات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد من تلقوا التطعيمات من مقيمني ووافدين، غير أن هناك مناطق تشهد كثافة سكانية ارتفاع ونزول بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم زيادة أعداد من تلقوا التطعيمات التزال أعداد اإلصابات بـ«كورونا» متأرجحة بني ارتفاع ونزول رغم بني ارتفاع 
 أشهر على تسجيلهم، ومنهم من 

يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية لهم تواصل مع اآلخريعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظريعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية و املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقويعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية خرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. ويعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يريعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية لهم توايعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية صل مع يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية لسفر، ويعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية لوا ينتظريعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية و املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقويعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية غب بالسفريعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية ت أو املطايعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية ملجمعايعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية آلخرين أيعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية ملطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية ملجمعايعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بايعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللويعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية زالوا ينتظرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللويعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية اآلخرين يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقويعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية ت أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية ينتظرونيعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية غب بالسفريعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف على هذه املسألة قامت «األنباء» بجولة في محافظة الفروانية يعمل في املجمعات أو املطاعم ولهم تواصل مع اآلخرين أو من يرغب بالسفر، ومازالوا ينتظرون. وللوقوف 
وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، ع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، والتداوبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعروبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ووبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، ء جائحة وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، لتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، لشيوخ الستطالوبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، لشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ووبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعروبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، عها والتداعيات اوبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، لتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كووبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جاوبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، جائحة «وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، الستطالوبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، منطقة جليب وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، ئحة «كورووبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، من جراوبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، منطقة وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، لشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعروبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، ستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كوروت التي وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، خ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كوروناوبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، لتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصاوبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، ت التي أوبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعياوبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، لتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصاوبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعروبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعرفة االجراءات الصحية املتبعة ونسبة التطعيم في املنطقة، وبالتحديد في منطقة جليب الشيوخ الستطالع اوضاعها والتداعيات التي أصابتها من جراء جائحة «كورونا» ومعر
 الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة وعزاب الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة بني عائال الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة عزاب، معظمهم  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة بني عائالت وعزاب، معظمهم  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة نسمة بني  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة وعزاب الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة عزاب،  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة عائالت  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة لف نسمة  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة ت وعزاب، معظمهم  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة نسمة بني عا الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة معظمهم  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة نسمة بني  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة عزاب، معظمهم  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة نسمة بني  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة نسمة بني عا الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة بني عائال الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة معظمهم  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة ئالت وعزاب، معظمهم  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة نسمة بني عائالت وعزا الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة لف نسمة  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة عائالت وعزاب، معظمهم  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم لم يستطع اخذ جرعات اللقاح ومنهم من سجل في املنصة  الف نسمة بني عائالت وعزاب، معظمهم 

يعرف طريقة التســجيل من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم من ذهب وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل التســجيل طريقة التســجيل طريقة التســجيل ومنهم اشهر وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم من ذهب إلى املستشفيات  ذهب إلى املستشفيات حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم ال يعرف له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم من ذهب ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم من يتم حتديد موعد له ومنهم من   اشهر وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم من ذهب إلى املستشفيات من دون موعد ألخذ اللقاح ولم يتم استقباله، حتديد موعد اشهر وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم اشهر وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم من وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم التســجيل ومنهم اشهر وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم من ذهب وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم من ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم من ذهب  اشهر وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم من اشهر وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم من ذهب إلى حتديد موعد اشهر وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل اشهر وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل وأكثر، ولم يتم حتديد موعد له ومنهم من ال يعرف طريقة التســجيل ومنهم ولم يتم حتديد موعد له ومنهم 

محمد الدشيش
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ال سعادة وال راحة تعادل راحة الضمير!
صورتان متضادتان في احلياة في بيت 

شعري واحد:
اثنان ال يتهادنان دقيقة

شبح الضحية والضمير املجرم

في السابق كان هناك رجال ال يشترون 
مبــال األرض ألن همهم اخلــوف من اهللا 

وضمائرهم الطاهرة!
في كثير من األحيان رأينا في احلياة أن 
الضمير قد ال يحول دون ارتكاب اخلطيئة، 

لكنه مينعك من التمتع بها!
وأنا أقرأ كتاب غاندي فيلســوف الهند 
الكبير يقول: «الطاغية الوحيد الذي أتقبله 
في هذا العالم هو ذلك الصوت الهامس الذي 

يتردد بني جوانحي.. إنه الضمير»!
كم حربا دخلناها من غير ضمائر؟

وكم ضحية سقطت من الضمير املتآمر؟
وكم عدد الضمائــر اخلائنة واملتخاذلة 

مع الشيطان؟
وكم (ضميراً حياً) نطق بكلمة احلق ودفع 

الثمن؟!
تبقى احلقيقة ناصعة: إذا اقتنعت بأنك 
على حق فيما تعمل فال تهتم مبا يقول الناس 
عنك، وافعل ما ميليه عليك ضميرك ووجدانك!

٭ ومضة: اليوم العالم كله وشعوبه يقفون 
بكل احترام وتقدير لكل (شخص) صاحب 
ضمير يظل محافظا على ضميره رغم حجم 
اإلغراءات، فيكون قديسا في زمن الشياطني، 
صارخا: ليس من وسادة حية مثل «الضمير 

احلي»، وال سعادة تعادل راحة الضمير.
الضمير اإلنساني اليوم عملة نادرة في 
زمن الفاسدين رغم وجود سوق رائجة في 

زمن اجلائحة والفارق هــو غياب التجارة 
مع اهللا!

٭ آخر الكالم:
قال الشاعر:

ومن نكدي أني بريء مسالم
ومتهم عن آفة وغرور

ما ضائري اغضاب من ليس منصفا
ومن ليس يرضى عن صالح أُموري

كفاني أن يرضى صديق ومنصف
وحسبي أن يرضى علي ضميري

نحن في زمن ظهر فيه  ٭ زبدة احلچي: 
(الضمير الفاسد)، وقلة هم أصحاب الضمائر 

احلية النقية، يقول الشاعر:
قد أفعل الشيء ال أبغي به أمال

وال أُبالي الورى ماذا يقولونا
همي ضميري فإن أرضيته فعلى

رأي العباد سالم املستخفينا

عزيزي القارئ.. ضميرك هويتك ومقياسك 
في كل األمور، فال تغفــل عنه وظل الغيه 

حتى ال ينحرف!
الضمير شيء نادر اليوم ال جتده في كل 
إنسان والبطولة احلقيقية اآلن أن يحمل كل 

إنسان ضميرا حيا ال يشترى!
خوفي أن يكون الضمير أصبح من دروس 

(النحو) فقط!
عزيزي القارئ الكرمي ضميرك تاج على 
رأسك فال تفرط به في زمن التفريط بالقيم 

واملبادئ.. ضميرك هويتك.
فمن أنت؟ أنا ال أحب الضمير املســتتر 

اخلوان.
..في أمان اهللا.

ومضات

شراء الضمائر.. 
ما أسهله!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

باسل الصباح: مدينة اجلهراء الطبية تعزز قوة منظومتنا الصحية

أعلن وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصباح اســتكمال 
انتقــال كل األقســام الطبية 
واملســاندة واإلداريــة مــن 
مستشــفى اجلهــراء القدمي 
إلى مدينة اجلهــراء الطبية 
(املستشفى اجلديد) استكماال 
جلهود تشغيل مدينة اجلهراء 
الطبية في خطوة تعكس قوة 

وقدرة املنظومة الصحية.
وأكد الوزير في تصريح 
لـــ «كونا» أمــس االثنني أن 
استكمال عملية االنتقال إلى 
مدينة اجلهراء الطبية التي 
تعد صرحا حضاريا متكامال 
جرى تنفيذه باستخدام أحدث 
وسائل التكنولوجيا الطبية، 
يعد إضافــة مهمة وحيوية 
للمنظومة الصحية ويندرج 
ضمن الرؤى السامية للقيادة 
السياسية واخلطة التنموية 
للدولة في تنفيذ وتشــغيل 
املشــاريع الصحية الكبرى 
لالرتقاء مبســتوى وجودة 
اخلدمة الصحية في البالد.

وأضاف ان مدينة اجلهراء 
الطبية التي متتد على مساحة 
٢٣٥٠٠٠ متر مربع ومبساحة 
بناء إجماليــة ٧٢٤٠٠٠ متر 
مربــع تعــد صرحــا طبيــا 
متكامال صمم ونفذ حســب 
املعايير واملواصفات  أفضل 
العامليــة، كمــا مت جتهيــزه 
الطبيــة  بأحــدث األجهــزة 

ومستلزماتها.
األقســام  ان  وأوضــح 
التــي اســتكملت  الطبيــة 
انتقالهــا وتشــغيلها أمــس 
وفق أعلى درجــات الكفاءة 

اخلدمــة الصحيــة املقدمــة 
للمواطنــني واملقيمني ودعم 
كل اجلهود لالرتقاء باخلبرات 
الســعة  وزيــادة  الطبيــة 
الســريرية للمستشــفيات 
احليــاة  أمنــاط  وتعزيــز 

الصحية.
وأوضــح ان اســتكمال 
االنتقــال إلــى هــذا الصرح 
يواكبه حتول رقمي ملنظومة 
العمل وإعداد قدرات رقمية 
تدعــم عمليــات أو خدمات 
الرعايــة الصحيــة وإدارة 
أفضــل للبيانــات وزيــادة 
إمكانية التفاعل وطرق أفضل 
النتائــج وحوكمة  لقيــاس 
األداء اإلداري مــا يســاهم 
في حتسني جودة اخلدمات 
املقدمة للمواطن وحتســني 
بيئة وإجراءات العمل وتوفير 
الدعم لعملية صناعة القرار.
وتقدم الشــيخ د.باســل 
الصباح بأسمى آيات الشكر 
للقيادة السياسية في البالد 
ممثلــة بصاحــب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
وســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد، وسمو رئيس 

يضمه مــن إمكانات ضخمة 
يشــمل أحد أكبر املختبرات 
املركزية مع خطوط عمل ذكية 
ومركز أمومة ألمراض النساء 
وقســم حــوادث وطــوارئ 
وغيرها من مكونات املدينة 
الطبية من أقســام ووحدات 

طبية وفنية وإدارية.
مبنــى  أن  وأوضــح 
القدمي ســيظل  املستشــفى 
الطبيــة  مســاندا للمدينــة 
ويضم حاليا مرضى (كوفيد) 
فــي بعض أجنحتــه، مثمنا 
تضافر كل اجلهود املخلصة 
التي بذلت جتهيزا واستعدادا 
ووصوال إلى استكمال عملية 
االنتقال للمستشفى اجلديد 

بنجاح.
إلــى ان مدينــة  وأشــار 
اجلهراء الطبية تشــكل مع 
تشــغيل املشــاريع األخرى 
الكبــرى كمستشــفى جابر 
واملستشفى األميري اجلديد 
نقلة نوعية في زيادة السعة 
السريرية وحتسني مستوى 
اخلدمــة الصحيــة فــي ظل 
الكبيــرة لهــذه  اإلمكانــات 

املرافق.

مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، على الدعم املتواصل 
في مواجهة وباء كورونا مع 
احلرص التام على أال تؤثر 
اجلائحــة على تنفيذ خطط 
الوزارة واجلهود الهادفة إلى 

حتسني اخلدمة الصحية.
كمــا تقــدم بالشــكر إلى 
الكوادر الطبية في مختلف 
املرافق الصحية على عطائهم 
املميــز والالمحدود، وخص 
بالشكر الطواقم الطبية التي 
ساهمت في استكمال عملية 

االنتقال.
من جهته، أكــد املتحدث 
الرسمي باسم وزارة الصحة 
د.عبداهللا السند في تصريح 
مماثــل لـ «كونــا» أن مدينة 
اجلهراء الطبية تعتبر صرحا 
طبيا عامليا وإضافة متميزة 
للمنظومة الصحية بخدماته 
وجتهيزه وتصميمه، حيث 
يتكــون من ٤ أبراج بســعة 
تصــل لغايــة ١٢٣٤ ســريرا 
باإلضافة للعيادات اخلارجية 

ومبنى األسنان.
وقال د.السند إن استكمال 
االنتقــال لهــذا الصــرح مبا 

وزير الصحة أشار إلى استكمال انتقال كل األقسام الطبية واملساندة واإلدارية من مستشفى اجلهراء القدمي إليها

مدينة اجلهراء الطبية مزودة بأحدث األجهزةالشيخ د.باسل الصباح توفير أفضل اخلدمات ملراجعي مدينة اجلهراء الطبية

جانب من أحد أقسام مدينة اجلهراء الطبيةمدينة اجلهراء الطبية صرح عمالق يعزز من قوة املنظومة الصحية في البالد

ومعايير اجلودة تضم أقسام 
اجلراحــة العامــة ووحــدة 
العظام  املســالك وجراحــة 
واألنــف واألذن واحلنجــرة 
واألمراض الباطنية والطب 
الطبيعــي والعناية املركزة 
والتخدير والتصوير الطبي 
وقسم احلوادث والطوارئ، 
فيما شــملت املرحلة األولى 
من االنتقال أقســام النساء 
والتوليد واألطفال واخلدج.
وأشار وزير الصحة إلى 
أن استكمال عملية االنتقال 
شــمل أيضا األقسام الطبية 
املســاندة وتضــم التغذيــة 
واإلطعام والصيدلة واملختبر 
والعالج الطبيعي إلى جانب 
األقســام اإلداريــة وتشــمل 
الفندقيــة ونظم  اخلدمــات 
املعلومات والعالقات العامة 
واخلدمة االجتماعية وقسم 
اجلودة واالعتراف والشؤون 

اإلدارية واملالية.
وأكد أن مختلف قطاعات 
الوزارة تقود بجانب تواصل 
جهود التصدي لوباء كورونا 
ملحمــة أخــرى تنطلق من 
مرتكــزات حتســني جــودة 

الصحية اخلدمة  جودة  لتحسني  أخرى  ملحمة  «كورونا»  لـ  التصدي  جهود  بجانب  تقود  الوزارة 

السند: تشغيل املدينة الطبية يشكل نقلة نوعية في زيادة السعة السريرية وحتسني اخلدمة الصحية
 مبنى املستشفى القدمي سيظل مساندًا للمدينة الطبية ويضم حاليًا مرضى «كوفيد» في بعض أجنحته

٧٢٤٠٠٠م٢ إجمالية  بناء  ومبساحة  ٢٣٥٠٠٠م٢  مساحة  على  متتد  الطبية  اجلهراء  مدينة   

عملية حتول رقمي ملنظومة العمل في خدمات الرعاية الصحية تزامنًا مع االنتقال إلى هذا الصرح

«كان» تنظم «نرسم االبتسامة» لدعم أطفال مرضى السرطان
أكــد رئيس مجلــس إدارة 
احلملــة الوطنيــة للتوعيــة 
مبرض السرطان (كان) د.خالد 
الصالح أهمية دور املجتمع في 
دعم احلالة النفســية ملريض 

السرطان.
وقد حرصت حملة «كان» 
علــى تقــدمي الهدايــا ألطفال 
مرضى الســرطان، خصوصا 
في العيدين الفطر واألضحى 
ملا ملسته من حتسني مزاجية 
مريض السرطان، وقد لوحظ 
أن املريض الذي يتمتع بحالة 
نفســية جيدة يتقبل العالج 
ويــداوم عليــه ممــا يســاعد 
في ســرعة الشــفاء، وتتقدم 
احلملة بالشكر لتعاون شركة 
عبداحملسن وحمزة التجارية 

الســرطان مبستشــفى بنــك 
الوطنــي لألطفــال  الكويــت 
حرصا من إدارة املستشفى على 
تطبيــق التوصيات الصحية 

حملــة «نرســم االبتســامة» 
للتبرع بالشعر لعمل باروكة 
لتقدميهــا ألطفــال مرضــى 
الذيــن يفقــدون  الســرطان 
شــعرهم بســبب تعرضهــم 
للعــالج الكيميائــي، ونحــن 
نرحب بتعاون خبيرات الشعر 
لقص الشعر وجتميعه وعمل 
باروكــة الشــعر، كمــا ندعو 
للمشــاركة في احلملة سواء 
من خالل تقدمي باروكة شعر 
أو من خــالل تقدمي خصالت 
الشــعر. وللمشــاركة بحملة 
التواصل  «نرسم االبتسامة» 
على الرقم: ٦٠٦٤٧٨٠٧ أو إرسال 
واتساب للتنسيق ملوعد قص 
الشعر: ٦٠٦٤٧٨٠٧، وكل ذلك 

ضمن االشتراطات الصحية.

لڤيروس كورونا.
ومن املشروعات املستقبلية 
التي تنوي اقامتها حملة «كان» 
لدعم مرضى الســرطان إقامة 

د.خالد الصالح

بتقدمي هدايا لألطفال، والتي 
مت تسليمها للعالقات العامة، 
والذين سيقومون مشكورين 
بتوزيعها على أطفال مرضى 

جهود مشكورة
باقة ورد محملة بالشكر والتقدير مقدمة إلى املوظفة 
إميان الشيرازي من مستشــفى البحر للعيون - قسم 
اللجان، على جهودها املبذولة وحسن استقبالها وسعيها 
الدائم في خدمة املرضى والتســهيل عليهم بكل رحابة 
صدر ودماثة خلق. بارك اهللا فيها وكثر اهللا من أمثالها.

وبالطبع مثل هؤالء املتميزين تفتخر وزارة الصحة 
بعملهم وجهودهم.. عساك على القوة.

«التعريف باإلسالم»: «أمانة األوقاف» دّعمت مشروع «األضاحي» 
التعريف  أعلنــت جلنــة 
باإلسالم عن دعم األمانة العامة 
لألوقــاف ملشــروع مصرف 
األضاحي لعام ١٤٤٢هـ مببلغ 
وقدره ٢٠ ألف دينار. وأعرب 
مديــر عــام جلنــة التعريف 
البدر عن  إبراهيم  باإلســالم 
عميق شــكره لألمانة العامة 
لألوقــاف نظيــر هــذا الدعم 
الســخي وعلــى ومــا تبديه 
األمانــة من تعــاون دائم مع 

جلنة التعريف باإلسالم.
وأكد البدر أن هذا التعاون 
الذي جتسده االتفاقيات بني 
اللجنة واألمانة كان سببا في 
تنفيــذ العديد من املشــاريع 
والتــي اســتفاد منهــا آالف 
املهتديــن اجلــدد واجلاليات 
املسلمة. جاء ذلك خالل زيارة 
البدر ورئيــس قطاع املوارد 

الدعوي والتوعوي والثقافي 
الرائد الذي تقوم به التعريف 
باإلسالم جتاه ضيوف الكويت 

من اجلاليات الوافدة.
وحول مشروع األضاحي، 
قال البدر: مشروع األضاحي 
هو أحد أهم املشاريع املوسمية 

االجتماعي والظروف الصحية 
التي نعيشــها حاليا، مشيرا 
إلى أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ 
هذا املصــرف داخل الكويت. 
وأكد البدر أن مشروع مصرف 
حلوم األضاحي هو أحد أشكال 
التكافل االجتماعي الذي يتميز 
بها املجتمع اإلسالمي ويعكس 
الصورة الطيبة ألهل الكويت. 
وفي نهاية الزيارة، قدم رئيس 
قطاع املوارد والعالقات العامة 
واإلعــالم بالنجــاة اخليرية 
عمر الثوينــي درعا تذكارية 
ملدير إدارة املصارف الوقفية 
ندبــا خالد املطيــري تقديرا 
لدعم «أمانة األوقاف» املميز 
ملشــاريع النجــاة اخليريــة 
التعريف باإلســالم  وجلنــة 
والتي انعكست على حتسني 

حياة آالف املستفيدين.

التــي تقوم جلنــة التعريف 
باإلســالم بتنفيذها ونسعى 
مــن خــالل هــذا املشــروع 
اإلنســاني إلى تعزيز روابط 
التكافــل االجتماعي، وإحياء 
ســنة أبينــا إبراهيــم عليــه 
وعلــى نبينا أفضــل الصالة 
املهتدين  والسالم، وإشــعار 
اجلــدد باألخوة اإلســالمية، 
وإدخــال البهجة والســعادة 
على نفوســهم في هذه األيام 

املباركة.
وتابع البدر: قمنا بشــراء 
األضاحي املطابقة للشريعة 
اإلسالمية والسليمة صحيا ثم 
نقلها وذبحها وتغليفها بطريقة 
مميــزة وراقيــة، وتوزيعها 
على شــريحة املستحقني من 
املهتديــن اجلــدد واجلاليات 
املســلمة مع مراعــاة التباعد 

البدر ثّمن الدعم السخي الذي أسعد آالف املهتدين اجلدد

تعاون مستمر بني جلنة التعريف باإلسالم واألمانة العامة لألوقاف

والعالقــات العامــة واإلعالم 
بالنجاة اخليرية عمر الثويني 
إلى األمانــة العامة لألوقاف، 
حيث كان في استقبالهم مدير 
الوقفية ندبا  إدارة املصارف 
خالد املطيــري والذي رحب 
بالوفد الزائر، مشيدا بالدور 

«إطارات امليلم» و«كونتيننتال أملانيا» 
تطلقان حملة لدعم مرضى السرطان

«GUST» تقدم منحًا بحثية ألساتذتها

مبناســبة االحتفال مبــرور ٥٠ عاما من 
الشراكة في الكويت، بني مصنعي اإلطارات 
املتميزة إطارات كونتيننتال أملانيا وموزعيهم 
إطارات امليلم الكويت فقد أطلقوا حملة هذا 
العــام بالتعاون ولصالح جمعية الســدرة، 
املركــز الرائد للتأهيل النفســي في الكويت 
ملرضى السرطان. وتتضمن هذه احلملة، لكل 
إطار «كونتيننتال» يتم بيعه، يتم استقطاع 
مبلغ يتم توجيهه لدعم اخلدمات اإلنسانية 
جلمعية السدرة. وفي احتفال مت عقده في ١٢ 
يوليو في مكتب جمعية السدرة، مت تسليم 
شيك بقيمة املبالغ املتراكمة في الستة أشهر 
األولــى من هــذا العام إلى ألطاف العيســى 
واملسؤولني اآلخرين في جمعية السدرة من 

قبل فريق شركة امليلم.
«نحن نشعر بشدة انه علينا مسؤولية 
جتاه املجتمع والبيئة التي ترعانا وتغذينا» 
كما صرح بذلك املدير العام ملجموعة امليلم 
كولديب المبا، عند حتدثه في هذه املناسبة، 
مضيفا «أن مجموعتنا تسعى باستمرار بشكل 
اســتباقي لدعم القضايــا االجتماعية. وان 
جمعية السدرة تقدم الدعم املعرفي والنفسي 
ملرضى السرطان، ونحن نشعر بالفخر في 

التعاون مع هذه املنظمة.

وأضــاف المبا: «نحن نقدر بعمق العمل 
الكبيــر الذي يتــم عمله من قبــل املوظفني 
املتفانــني واملتطوعني في جمعية الســدرة 
لتوفيــر الــدفء والرعايــة والبيئــة اآلمنة 
للمرضى وعائالتهــم في التعامل مع مرض 
السرطان. كالنا نحن وإطارات كونتيننتال 
لدينا الشعور بااللتزام والدعم لهذه اجلمعية 

وما تقوم به».
خالل الـ ١٥٠ عامــا املاضية، فإن إطارات 
كونتيننتال مــع جذورها القويــة املتميزة 
بالهندســة األملانيــة، أصبحت فــي طليعة 
الشركات في تكنولوجيا اإلطارات وتطويرها، 
حيث إنها من بني اكبر ٤ من مصنعي اإلطارات 

عامليا.
وكما هم شركائنا كونتيننتال، فنحن ايضا 
قصة عزمية وشغف. من محل إطارات واحد 
في عام ١٩٦٠ إلى ٢٠ معرضا حاليا، لقد أحرزت 
الشركة تقدما من خالل اخلدمة املمتازة وجودة 
املنتجات، واألسعار التنافسية وقاعدة كبيرة 
من العمالء املخلصني، واليوم انها الرائدة في 
الكويت لبيع منتجات الســيارات. من خالل 
رحلتها، فان امليلم قــد أظهرت التزاما قويا 
باملسؤولية االجتماعية وسوف تستمر في 

القيام بذلك في املستقبل كذلك.

عقد مكتب األبحاث والدراسات العليا في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا دورته 
األولى اخلاصة ببرنامج منحة البحث الداخلية 
للعام األكادميي ٢٠٢٠/٢٠٢١، والتي مت خاللها 
طرح ٨ عروض تقدميية للمبادرات البحثية 
املختلفة التي ســتتلقى الدعم التمويلي من 

اجلامعة.
ومت فتح باب التقدم على املنحة الداخلية 
جلميــع أعضاء هيئــة التدريس في جامعة 
اخلليج، فيما وقع االختيار على ٨ مبادرات 
بحثية اجتازت عملية تقييم دقيقة وصارمة 
لتلقي املنحة. وشــملت قائمة أعضاء هيئة 

التدريس احلاصلون على املنحة كال من د.خالد 
كســواني، ود. خالد املوازيني، ود.عبداهللا 
املطيري، ود.كريستينا نافارو، ود.حنان بدر، 
ود.طاهر علي، وهناء استاد، ود.منال القاضي.
مــن جانبه، بــارك نائب رئيــس جامعة 
اخلليج للشؤون األكادميية بالوكالة، د.بسام 
علم الدين، حصول هذه املجموعة من أعضاء 
هيئة التدريس على هذه املنح البحثية، الفتا 
إلــى أن املنح متثل فرصة مميزة لتشــجيع 
أساتذة اجلامعة على حتقيق أهدافهم البحثية 
املنشودة، متمنيا التوفيق والنجاح في أعمالهم 

األكادميية.

مبناسبة مرور ٥٠ عاماً على الشراكة بينهما وبالتعاون مع جمعية السدرة

فريق شركة امليلم خالل تسليم شيك التبرعات

بسام علم الدين متوسطا ٔاعضاء هيئة التدريس
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عادل املرزوق: احذروا ارتفاع الرطوبة والتعرض لضربة الشمس
قال اخلبيــر الفلكي عادل 
املرزوق أن نوء املرزم يدخل 
يوم بعد غد اخلميس مضيفا 
أن املرزم أو كما يسمى فلكيا 
الــذراع هــو جنم مــن جنوم 
كوكبة اجلبار ويسمى باللغة 
اإلجنليزية (Bellatrix) وهو 
جنم عمالق جدا وعظيم احلجم 
حيث يبلغ حجمه ٥ أضعاف 
حجم الشــمس (أي أكبر من 
الشــمس خمس مرات) وهو 
مــن النجــوم الســاطعة في 
الســماء ليــال وأكثرها ملعانا 
وبريقــا ومييــل لونــه بــني 
األزرق واألبيض ويفوق ملعانه 
وضياءه ضياء الشمس بنحو 
٤٠٠٠ مرة ويبلغ ترتيبه ٢٧ 
في قائمة أشد النجوم سطوعا 
في الســماء لكن بسبب قرب 
الشمس والقمر وكوكب الزهرة 
من الكرة األرضية تغطي هذه 
األجرام على ضوء هذا النجم، 
فتجد هذه األجرام اكثر ملعانا 
مــن هذا النجــم والذي يبعد 
بحوالــي ٢٤٥ ســنة ضوئية 

معدالتها السنوية في نصف 
الكرة األرضية الشــمالي في 
هــذه الفترة وكذلــك في هذه 
الفتــرة تنتهي فتــرة حرارة 
اجلــوزاء الثانية حيث تبلغ 
احلرارة فــي منطقة شــمال 

اخلليج العربي شدتها.
وتابع: فتــرة املرزم يقول 
فيها أهل اخلليج العربي عادة 
املقولة املشــهورة (في املرزم 
يــا خراف الــزم) أي في فترة 
شــدة احلرارة يتم جني ثمر 
النخيل وهو البلح، واخلراف 
هي عملية جنــي ثمرة البلح 
والتي عادة ما تكون في الفترة 
احلارة من السنة ونشير هنا 
إلى أنه في يوم ٢٩ يوليو من 
كل عام يدخل (نوء املرزم أو 
نوء الــذراع) وهو النوء رقم 
(٢٦) مــن أنواء منــازل القمر 
والتي عددهــا (٢٨) منزلة أو 
نوء والتي تبلغ مدتها الكلية 
(٣٦٥) يوما. وعادة يظهر هذا 
النجم في هذا اليوم من كل عام 
في اجلنوب وهو موجود في 

امللحوظ في نســبة الرطوبة 
اجلويــة والتي عادة ما تكون 
نســبة هذه الرطوبــة بني ٦٥ 
و٨٥٪، وتستمر هذه الرطوبة 
حتى نهاية هذا النوء في يوم 
١٠ أغسطس ثم يدخل في يوم 
١١ أغسطس نوء النثرة والذي 
يعرف محليا (بالكليبني) والذي 
يبدأ معــه حســاب (النيروز 
الهندي) أو ما يعرف بحساب 
الدرور البحري أو حساب أهل 
البحر حيث تنخفض في العادة 
نســبة الرطوبة إلــى ٢٥٪ ثم 
تعــاود باالرتفــاع مرة أخرى 
والتي قد تســتمر إلى ما بعد 
دخول نوء الطرفــة أو دلوق 
السهيل وهذه الرطوبة ستكون 
نسبتها عالية في كل املناطق 

الساحلية للكويت.
وعن حــرارة الطقس قال 
املــرزوق: سيشــعر اجلميــع 
بارتفاع في درجة احلرارة التي 
من احملتمل أن تكون بني ٥٠ و٥٣ 
درجة مئوية، وســوف يشعر 
االنسان فيما بعد الظهيرة أن 

السماء قبل هذا التاريخ ولكن 
يكون ظهوره في السماء خالل 
النهــار ولذلك تغطيه أشــعة 
الشمس فال يظهر للعيان قبل 
هذه الفترة ويســتمر ظهوره 
في الليل حتى يوم ١ نوفمبر 
حيث يغيب عن السماء ويكون 
غروبه في جهة الغرب وظهور 
هذا النجم في السماء هو وقت 

دخول (نوء املرزم).
واســتطرد اخلبير الفلكي 
عــادل املــرزوق: ومــع دخول 
هــذا النــوء ومشــاهدة جنمه 
العربي  في منطقــة اخلليــج 
وشمال شرق شــبه اجلزيرة 
العربيــة في يــوم ٢٩ يوليو 
تهب على هذه املنطقة مع بداية 
هــذا النوء الريــاح اجلنوبية 
الشرقية والتي تعرف محليا 
(بريــاح الكــوس املطلعــي). 
نســبة إلى هبوبها من مطلع 
الشــمس وهبوب هذه الرياح 
من عالمات ومؤشرات دخول 
املنطقة في فترة «نوء املرزم» 
الــذي يعطــي ســمة االرتفاع 

حرارة اجلو في هذه الفترة قد 
وصلت إلــى ٥٨ درجة مئوية 
خصوصا مع وجود الرطوبة 
العالية التي ستصيب اإلنسان 
باالختنــاق، ولذلك يجب أخذ 
احلذر وعدم اخلروج في فترة 
الظهيرة خشية التعرض الى 
اجلفاف والعرق الكثير من شدة 
الرطوبة والتعــرض لضربة 
الشــمس خصوصا وأن اجلو 
ســوف يخلو من الغبار الذي 
هو في العادة يخفف من أشعة 
الشمس الساقطة على األرض 

في هذه األيام.
كمــا يجب أخذ احلذر بأنه 
خالل هذه الفترة ستكثر حركة 
الزواحف الضارة واحلشرات 
مبختلــف أنواعهــا وتنتشــر 
بشــكل كبير خصوصا خالل 
فترة الليل بسبب ازدياد نسبة 
الرطوبة وعلى وجه التحديد 
في املناطق الســاحلية فعلى 
اجلميع واملتواجدين في تلك 
املناطق اتخاذ كل سبل احليطة 

واحلذر.

اخلبير الفلكي أكد أن الدرجة تصل إلى ٥٣.. ودخول املرزم يعني انتهاء الباحورة «أقصى فترات الصيف قيظًا»

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

عن األرض. وأوضح املرزوق 
دخول املرزم يعني انتهاء فترة 
الباحورة والتي نحن فيها اآلن 
والتي تبدأ في يوم ٢٣ يوليو 
من كل ســنة ومدتها أسبوع 
واحد وتنتهي يوم ٣٠ يوليو 
والتــي تبلــغ فيهــا احلرارة 
ارتفاعــا،  أقصــى درجاتهــا 
ففــي الباحورة أو كلة القيظ 
والتي تبلغ أشــعة الشــمس 
شــدة ســطوعها إذ إن درجة 
حــرارة اجلو تصل إلى أعلى 

الكويتية لألسر املتعففة وّزعت األضاحي 
على أكثر من ٨٥٠ أسرة متعففة

نفذت اجلمعية الكويتية 
لألســر املتعففة مشروعها 
املوســمي الســنوي «ذبح 
األضاحــي»  وتوزيــع 
بالتعاون مع الهيئة اخليرية 
العاملية وفريق  اإلسالمية 
«صناع اخلير التطوعي»، 
حيــث اســتفاد مــن هــذا 
املشــروع أكثــر مــن ٨٥٤ 
أســرة متعففــة ومحتاجة 
داخل الكويت. وقد أشرف 
الكويتية  فريق اجلمعيــة 
لألسر املتعففة مع إدارتها 

التطوعية على عملية الذبح والتوزيع. في هذا السياق أعرب 
رئيس مجلس إدارة «الكويتية لألســر املتعففة» م بدر حمد 
املبارك، عن شــكره اجلزيل للمتبرعــني الكرام الذي خصوا 
اجلمعيــة بتبرعاتهم ولتوكيلهم اجلمعية في الذبح وثقتهم 
في إدارة اجلمعية حيث أشــرفت جمعيتهم بشكل كامل على 
توزيــع األضاحي على املســتحقني من الفقــراء واحملتاجني 

وأصحاب الدخول الضعيفة.
وعن التعاون بني اجلمعية والهيئة اخليرية، أكد املبارك 
على أهمية هذا النمط من التعاون املشترك بني الهيئة اخليرية 
وبــني اجلمعية منوها بحرصه واجلمعيــة على تقوية هذه 
الشراكة مع الهيئة اخليرية وسائر مؤسسات العمل اخليري 
الكويتية ســواء احلكومية منها أو األهلية والقطاع اخلاص 
بغرض ترشيد وتوطني خدمات إنسانية خيرية داخل الكويت 
تنفــع املجتمع بكل شــرائحه وفي كافة مجاالت ومشــاريع 

العمل اخليري.

م بدر حمد املبارك
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«البلدي» أقّر أكثر من ٥ ماليني م٢ للمنطقة االقتصادية في العبدلي

بداح العنزي

وافــق املجلــس البلدي في 
جلسته العادية التي تناوب على 
رئاستها رئيس املجلس أسامة 
العتيبي ونائبه عبداهللا احملري 
على املخطط الهيكلي للمنطقة 

االقتصادية في العبدلي.
كمــا أقــر املجلــس الئحــة 
احملالت العامة، كما اعتمد إعفاء 
احملــالت من رســوم ترخيص 
إشغاالت الطرق خالل جائحة 
«كورونا»، ووافق املجلس على 
تخصيــص ٣ مواقــع للعمالة 
الوافــدة في منطقة الشــدادية 
بواقــع ١٥٠٠٠٠م٢ لــكل موقع.

اقتــراح العضو  وأقر املجلس 
عبدالوهاب بورســلي بشــأن 
تســمية جميع حدائق الكويت 
بأســماء الشــهداء. كما شهدت 
اجللســة موافقة األعضاء على 
طلــب اإلدارة العامــة للطيران 
املدني بزيادة املساحة التجارية 
إلى ١٣٧٢م٢ في مبنى T٤، بينما 
اســتخدم األعضاء املادة (٢٥) 
لرفض اعتراض وزير البلدية 
على قرار املجلس املتعلق بشأن 
«آلية إصدار شهادة األوصاف 
للقســائم» بحيــث تكــون كل 
معاملة على حــدة، وفيما يلي 

تفاصيل اجللسة: 
افتتح نائب رئيس املجلس 
البلدي عبداهللا احملري اجللسة 
الساعة ١٠٫٢٥ صباحا بعد رفعها 
قبل ذلك لعدم اكتمال النصاب. 
وقــام املجلــس مبناقشــة بند 
الرســائل الــواردة واملتضمنة 
اعتراض وزير البلدية على عدد 
مــن القرارات: اقتــراح العضو 
عبدالعزيز املعجل بشــأن آلية 
إصدار شهادة األوصاف للقسائم 
املشاع، بحيث تكون كل معاملة 
مشــاع لوحدهــا. قــال عضو 
املجلس مشعل احلمضان: نظرا 
لعدم وجود العضو عبدالعزيز 
املعجل اطلب استخدام املادة ٢٥، 
ووافق املجلس على استخدام 
املادة ٢٥ برفض اعتراض الوزير، 
لتتم إحالته إلى مجلس الوزراء 
للفصل فيه.كما اطلع املجلس 
على اعتراض الوزير على قرار 
إضافة أنشطة جتارية باملناطق 
احلرفية. وقال مشعل احلمضان: 
استغرب من رفض الوزير رغم 
أن اجلهاز التنفيذي دائما يقوم 
بإضافة أنشطة وملا تصدر بقرار 
من املجلس ترفض، لذلك أطلب 
استخدام املادة ٢٥. لكن الطلب 
سقط لعدم حصوله على عدد 
األصوات املطلوبــة. وبالتالي 
اعتمدت موافقــة املجلس على 
اعتراض الوزير. وانتقل املجلس 
إلــى مناقشــة توصيــة مكتب 
املجلــس البلدي بشــأن النقل 
التلفزيوني جللسات املجلس، 
ووافق املجلس على التوصية.

وبحث املجلس طلب العضو 
حمــود العنزي، عــرض طلب 
وزارة التجارة والصناعة نقل 
موقع احلــراج املؤقت مبنطقة 
شــرق أمغرة إلــى موقع بديل 
آخر ضمن ذات املنطقة. وذكر 
العضــو مشــعل احلمضان أن 
هــذا املوضوع ســيفتح عالمة 
استفهام ألن القرار صدر ٢٠٠٢ 
ولم يعتمد باجلريدة الرسمية. 
وقال نائب املدير العام لشؤون 
التنظيــم م. محمــد الزعبي إن 
الطلــب يتعارض مــع املدينة 

على إحالته إلى جلنة احملافظة 
علــى التراث. وانتقــل املجلس 
إلى مناقشــة السؤال املقدم من 
األعضاء محمــد الرقيب،، فهيد 
املويزري، أحمد هديان بشــأن 
العراقيل في منطقة جنوب سعد 
العبداهللا، حيث اكد العضو فهيد 
املويزري االكتفاء بالرد إلدراج 
املوضــوع على جــدول اللجنة 

القانونية.
اإلطارات.. واحملالت

وبحث املجلس الكتاب املقدم 
من األعضاء: مشعل احلمضان، 
أحمد هديان، محمد الرقيب، م. 
حسن كمال، حمد املدلج، م.مها 
البغلي بشــأن مناقشــة زيارة 
موقع الساملي لإلطارات وحجم 
الكارثة البيئية. وطلب العضو 
مشعل احلمضان إحالة الكتاب 
إلى اللجنة البيئية حيث وافق 
املجلــس على الطلــب. وانتقل 
املجلس ملناقشة مشروع القرار 
الوزاري بشــأن احملالت العامة 
واملضــرة  للراحــة  واملقلقــة 
بالصحة. وعاد رئيس املجلس 
أسامة العتيبي لترؤس اجللسة، 
حيث اســتعرض املجلس مواد 
الالئحة كل على حدة والتصويت 
عليها. وطالب العضو مشــعل 
احلمضان بأن إضافة أي انشطة 

أحمد البغلي بشأن إضافة مادة 
في الئحة البناء تلزم املؤسسات 
واجلهات احلكومية واخلاصة 
التــي يزيد عــدد العامالت بها 
عن (٥٠) عاملة أويتجاوز عدد 
العاملني بها عــن (٢٠٠) عامل 
بإنشاء دور حضانة لها حيث 
أوضح العضو فهيد املويزري 
بأنه متت مناقشة املوضوع في 
ورشة عمل وســيتم استكمال 
بحثه في االجتماع القادم، ووافق 
املجلــس علــى إعادتــه للجنة 
القانونية. كما استعرض الطلب 
املقدم من األعضاء حمد املدلج، 
د.علي بن ساير، حمدي العازمي، 
عبدالعزيز املعجل، محمد الرقيب 
بشأن تكليف اللجنة القانونية 
واملالية بتقصي احلقائق حول 
تنفيذ قــرارات املجلس البلدي 
املتعلقة مبواقع جنوب ســعد 
العبداهللا. ووافق املجلس على 

إحالته للجنة القانونية.
وأحال املجلس مشروع الئحة 
النظافــة العامة ونقل النفايات 
إلى جلنة تقصي احلقائق بعقود 
النظافــة. كمــا أحــال املجلس 
مشــروع القرار الوزاري بشأن 
الئحة األسواق العامة إلى اللجنة 
القانونية. ووافق املجلس على 
إحالة جميع الشــكاوى الواردة 
على جدول األعمــال إلى جلنة 

العامة  الهيئــة  بالتنســيق مع 
للشباب إلى اللجنة القانونية.

اقتــراح  وأحــال املجلــس 
العضو املجلس البلدي د.علي 
بــن ســاير بشــأن اســتحداث 
مستوصف في منطقة القصور 
خلدمة أهالي املنطقة إلى جلنة 

مبارك الكبير.
توصيات اللجنة الفنية

وانتقــل املجلس ملناقشــة 
الفنيــة  اللجنــة  توصيــات 
املتضمنــة، حيــث وافــق على 
االقتراح املقــدم من العضو م. 
مها البغلي بشأن استخدام نظام 
اإلشارات املرورية الذكية والتي 
تتميز بربط اإلشارات جميعها 
بنظام واحد. كما وافق املجلس 
على طلب تخصيص (٣) مواقع 
مبنطقة الشدادية ضمن نطاق 
محافظة اجلهراء إلقامة مجمعات 
سكنية خاصة بالعمالة الوافدة 
وذلــك تنفيذا لقــرار املجلس. 
ووافق املجلس على طلب الهيئة 
العامة للصناعة إعادة تنظيم 
بضم جزء من القطعة رقم (٦) 
مبنطقة صبحان الصناعية بضم 
االرتداد البالغ مساحته (٩٧٢م٢ 

املجاور للقسيمة رقم (١١٧).
مخطط املنطقة االقتصادية

وأقــر املجلس طلب اعتماد 
النهائــي  الهيكلــي  املخطــط 
للمنطقة االقتصادية بالعبدلي، 

كما يلي:
١ـ  املوافقة على اعتماد املخطط 
الهيكلي النهائي واســتعماالت 
األراضي للمنطقة االقتصادية 
بالعبدلي، مبســاحة ٥ ماليني 
و٢٠ ألف متر مربع، وذلك وفقا 
النهائية واملستندات  للتقارير 
واملخططات الشارحة للمشروع 
القســائم الصناعيــة  شــاملة 
والتجارية والسكنية واخلدمية 
وفق االستعماالت واملساحات 
الواردة بالتقريــر، مع تكليف 
االســتثمار  تشــجيع  هيئــة 
املباشر بالتنســيق مع الهيئة 
العامة للبيئــة والهيئة العامة 
للطرق والنقل البري واجلهات 
احلكوميــة األخــرى لتنفيــذ 
شــروطهم ومالحظاتهم، على 
أن يتم الحقا اعتماد املخططات 
التنظيمية التفصيلية من قبل 

إدارة التنظيم العمراني.
الوصلتــني  تخصيــص  ـ   ٢
الواقعتني علــى طريق الرتقة 

تتم من خــالل املجلس البلدي 
بهدف احملافظة على صالحيات 
املجلس. وقال نائب املدير العام 
لشــؤون بلديتي مبارك الكبير 
والعاصمــة م.فيصــل اجلمعة 
إن األنشطة املعتمدة من وزارة 
التجــارة مت توحيد مســمياتها 
بناء علــى التصنيــف الدولي، 
لذلك أي نشاط يحتاج إلى وقت 
كمــا أن املناطــق احلرفية فيها 
استعماالت مختلفة ولذلك هناك 
عقبات إلقامة بعض األنشــطة 
تتطلب موافقات معينة. وعلق 
األعضــاء على املــادة ١٩ حيث 
أوضــح م.فيصــل اجلمعــة أن 
رخص الفنادق تصدر بدون قرار 
من املجلس البلدي حيث يجوز 
حتويل العقارات االســتثمارية 
والتجارية، إلــى فنادق كما أن 
املادة تخول اجلهــاز التنفيذي 
حتويــل العقارات إلــى عيادات 
ومعاهد وذلك لوجود قرار من 
املجلس البلدي. ووافق املجلس 
على الئحة احملالت العامة بجميع 

موادها.
موقع جنوب سعد العبداهللا

وانتقل املجلس الى مناقشة 
املواضيع التــي مر عليها أكثر 
مــن (٦٠) يوم عمل في اللجان 
وتشــمل اقتراح العضو م.مها 

االعتراضات والشكاوى والتي 
تشمل شكوى بعض من أهالي 
منطقة العديلية على قرار املجلس 
البلدي مؤخرا بإقامة جسر مشاة 
بني منطقتي الفيحاء والعديلية، 
وكذلك الشكوى املقدمة من شركة 
لعدم املعاملة باملثل بشأن إضافة 
بيع مواد غذائية إلى الترخيص 
املمنوح لهم، إضافة إلى الشكوى 
املقدمة من أهالي منطقة قرطبة 
بخصوص إنشــاء فرع جمعية 
قرطبــة التعاونيــة بالقطعــة١ 
بجانب مدرسة البيروني بنني.

كمــا متت إحالــة رد اجلهاز 
التنفيــذي علــى املوضوعــات 
احملالة من جلنة ذوي اإلعاقة إلى 
اجلهاز التنفيذي لتحديث الرد.

ووافق املجلس على االقتراح 
املقدم من العضو املجلس البلدي 
مشــعل احلمضان بشأن إغالق 
وتسوير قسيمتني بالشباك في 
منطقة الشاليهات بنيدر قطعة 
(١) طريق ٢٦٧. وأحال املجلس 
السؤال املقدم من العضو أحمد 
هديان بشأن منطقة جنوب سعد 
العبداهللا ومشروع إنشاء املدينة 
الذكيــة إلى اللجنــة القانونية 
واملاليــة. كمــا أحــال املجلــس 
االقتراح املقدم من عضو املجلس 
البلدي عبدالعزيز املعجل بشأن 
إنشاء مركز شباب جنوب السرة 

والوصلتــني الواقعتــني علــى 
املبــني على  العبدلــي  طريــق 
املخططات املرفقة للهيئة العامة 
للطرق والنقل البري وتسليمهما 
لها لتطويرهما هيئة تشــجيع 
االستثمار املباشر والهيئة العامة 

للبيئة.
٣ ـ تفويــض اإلدارة املختصة 
بالبلديــة بالتثبيــت وتعديل 
احلــدود واإلحداثيات النهائية 

وفقا للطبيعة.
٤ ـ االلتزام بشــروط الوزارات 
املختصة والهيئة العامة للبيئة

٥ـ  أخذ موافقة وزارات اخلدمات 
املعنيــة والتنســيق معها قبل 

التنفيذ.
البنــاء  ـ تطبيــق أنظمــة   ٦
املعمول بها على االستعماالت 
املقررة باملشــروع حسب نوع 
االســتعمال، واعتماد اجلداول 
اخلاصة بالشروط واملواصفات 
الواقعــة  اخلاصــة باألبنيــة 
باملشــروع والتــي ليــس لهــا 
نظــام بناء خــاص بها بالئحة 
البناء االســتعماالت املختلطة 
اســتعماالت التخزيــن) وذلك 
وفقا للجداول امللحقة بالتقرير، 
مــع االلتزام بأن تكون نســبة 
البناء لقسائم السكن املختلط 
باملشــروع ٢٥٠٪ بحيث يكون 
األرضــي  الــدور  اســتعمال 
جتــاري علــى كامــل مســاحة 
القسيمة وباقي النسبة للسكن 
االستثماري، ويتم اعتماد نسبة 
البناء خارج املدينة بالنســبة 
للســكن االســتثماري العادي 

باملشروع.
توصيات اللجنة القانونية واملالية

وافق املجلس على االقتراح 
املقدم من العضو د. حسن كمال 
بشأن إعفاء احملالت من رسوم 
ترخيص إشغاالت الطرق خالل 
جائحة كورونا. وأعاد املجلس 
الكتاب املقدم من صاحب العالقة 
بشــأن وضــع الئحــة خاصة 
باملداخل املستخدمة في السكن 
اخلــاص حتــى يؤمن ســالمة 
النــاس من الناحيــة الصحية 
والبيئية إلى اللجنة القانونية 

واملالية.
وأبقى املجلس على جدول 
أعماله مشروع ميزانية بلدية 
الكويت للسنة املالية (٢٠٢١-

٢٠٢٢) واحلساب اخلتامي للسنة 
املاليــة (٢٠٢٠-٢٠١٩). ووافق 
املجلس على االقتراح املقدم من 
العضو عبد الوهاب بورســلي 
بشــأن تســمية جميع حدائق 
الكويت بأسماء الشهداء، وأحال 
املجلس عددا مــن االقتراحات 
الى اجلهاز التنفيذي للدراسة. 
ووافــق املجلس على توســعة 
الســوق املركزي فــي جمعية 
العمرية قطعة ٣، كما وافق على 
فتح بند ما يستجد من أعمال، 
حيث وافق علــى طلب اإلدارة 
العامة للطيران زيادة املساحة 
التجاريــة مبقــدار (١٣٧٢م٢) 
مببنــى الــركاب (T٤) والواقع 
ضمــن حــدود مطــار الكويت 
الدولي لتصبح إجمالي املساحة 

التجارية (٥٠١٠م٢).
موزعة ما بني الطابق األرضي 
وطابق اخلدمات والطابق األول 
وجسر املشــاة ومبنى مواقف 
الســيارات شــريطة إبرام عقد 
مع أمالك الدولة. هذا، ورفعت 

اجللسة الساعة ٢٫١٢ ظهرا.

املجلس استخدم املادة ٢٥ ضد اعتراض وزير البلدية على قرار «آلية إصدار شهادة األوصاف للقسائم»

مداخلة من د. حسن كمال ويبدو عبداهللا احملري وعبدالوهاب بورسلي عبداهللا احملري مترئسا جانبا من اجللسة

جانب من اجللسة                        (محمد هاشم)أسامة العتيبي خالل ترؤسه اجللسة

م. عبدالسالم الرندي وبدر الرفاعي وفهيد املويزري حوار باسم بني األعضاء فهيد املويزري وأحمد هديان ومها البغلي ومشعل احلمضان

الطبية للمتقاعدين. واستغرب 
العضو مشــعل احلمضان من 
منــح موقع بديــل رغم صدور 
قرار من املجلس باملوقع احلالي. 
وذكر العضو أحمد هديان أنه 
صاحب املقترح ويطلب سحب 
املعاملة. وقال د. حســن كمال: 
هنــاك منطقة متكاملة للحراج 
على الدائري الســابع واملوقع 
الدائم حل ملشكلة احلراج وما 
هــو معــروض علــى املجلس 
معاملة جديدة ولذلك ملا ال يتم 
إعطاؤهــم أرض دائمة بدال من 
املوقع املؤقــت. وقال م. محمد 
الزعبــي إن املوقع املؤقت جاء 
نتيجــة التعارض مــع املدينة 

الطبية وهو ملدة ٥ سنوات.
مــن جانبه قــال العضو م. 
الرنــدي أخشــى  عبدالســالم 
أن يكون املوقــع املؤقت دائما 
ولذلك حل املشكلة بإيجاد موقع 
متكامل اخلدمات. وطلب العضو 
مشعل احلمضان إحالة املوضوع 
للجهاز التنفيذي إليجاد موقع 
بديل بالقرب من املوقع الدائم، 
وقــد صــوت املجلــس برفض 
الطلــب، ثــم صــوت باملوافقة 
على طلب آخر لسحب املعاملة 

وإحالته إلى جلنة اجلهراء
مواضيع مؤجلة

وانتقــل املجلــس ملناقشــة 
الــردود املؤجلــة على أســئلة 
األعضاء، الرد على السؤال املقدم 
من العضو أحمد هديان بشــأن 
مباني البلدية املستغلة من قبل 
هيئة الغذاء والتغذية، حيث مت 

إبقاؤه على جدول األعمال.
كما مت إبقاء الرد على السؤال 
املقدم من العضو حمود العنزي 
بشأن قرار املجلس البلدي إعادة 
تطوير منطقة خيطان على جدول 
األعمال.وناقــش املجلس كتاب 
العضو أحمد هديان بشأن تأخر 
عرض املواضيع اخلاصة بلجنة 
محافظة اجلهراء، حيث أشــار 
العضو أحمد هديان إلى وجود 
العديد من املواضيع املهمة، ومنها 
مشروع سعد العبداهللا وتطوير 
القصــر األحمر. وأبقى املجلس 
السؤال املقدم من العضو أحمد 
هديان بشأن عدم افتتاح مشروع 
صالة اجلهــراء الترفيهية على 
جدول أعمالــه. وبحث املجلس 
االقتراح املقدم من العضو أحمد 
هديــان بشــأن تطويــر حديقة 
القصر األحمر حيث وافق املجلس 

اعتماد إعفاء احملالت من رسوم ترخيص إشغاالت الطرق خالل فترة «كورونا»املوافقة على تخصيص ٣ مواقع مبساحة ٤٥٠٠٠٠م٢ للعمالة في الشدادية
املوافقة على طلب «الطيران املدني» زيادة املساحة التجارية في مبنى T٤  إلى ١٣٧٢ م٢املجلس أقّر الئحة احملالت العامة.. واعتمد تسمية احلدائق العامة بأسماء الشهداء

حترير ٧ مخالفات و١٤ إنذارًا لعدم االلتزام باالشتراطات في «مبارك الكبير»
بنــاء علــى توجيهــات 
مديــر عام البلديــة م.أحمد 
املنفوحي بتكثيف اجلوالت 
امليدانيــة فــي املجمعــات 
التجارية الكبري واألسواق 
واملطاعم والكافيهات واملعاهد 
الصحية وصالونات احلالقة 
التجميــل في  وصالونــات 
مختلف احملافظــات تنفيذا 
الــوزراء  مجلــس  لقــرار 
بالســماح للحاصلــني على 
اللقــاح املضــاد لفيــروس 
كورونا والفئات املعفاة من 
تلقي اللقاح بالدخول إلى تلك 
األماكن بهدف حتقيق املناعة 

باملجمعات والبقاالت واملطاعم 
واجلمعيات التعاونية خالل 
عطلة عيد األضحى، أسفرت 
عن توجيه ٨٢ تنبيها لعدم 
باالشــتراطات  االلتــزام 
الصحيــة، توجيه ١٤ إنذارا 
وتنبيهــا إلزالــة تعديــات 
على أمــالك الدولة وحترير 
٢٠ مخالفة، اشتملت على ٧ 
مخالفات اشتراطات صحية، 
٦ مخالفــات بائــع متجول 
ونظافة عامــة، ٤ مخالفات 
استغالل مساحه خارجية، 
إلى جانب حترير ٣ مخالفات 
عدم جتديد ترخيص اإلعالن 

فضال عــن إزالــة ٨٦ إعالن 
جتــاري مختلــف األحجام، 
إعــالن تهنئــة بالعيــد   ٣٦
و٣ صناديــق جمع تبرعات 
ملخالفــة أنظمــة ولوائــح 

البلدية.
تواصــل  إلــى  وأشــار 
اجلــوالت امليدانية من قبل 
الفريق الرقابي، مؤكدا عدم 
التهــاون فــي اتخــاذ كافــة 
اإلجــراءات القانونية حيال 
لالشــتراطات  املخالفــني 
الصحيــة وأنظمــة ولوائح 
البلديــة مــن قبل مفتشــي 

الفريق الرقابي. جانب من إحدى اجلوالت امليدانية

الفريق  املجتمعيــة، كثــف 
الرقابي بفريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير 
من جوالته امليدانية على كافة 
األنشطة التجارية باملجمعات 
والبقــاالت واملطاعــم خالل 
فترة عيــد األضحى، والتي 
أسفرت عن الكشف على ٣٦٦ 

محال.
وأوضــح رئيــس فريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير ناصر الهاجري، 
أن اجلــوالت امليدانية التي 
نفذهــا الفريق الرقابي على 
كافــة األنشــطة التجاريــة 

املكونات األساسية ملنطقة العبدلي االقتصادية
النسبة ٪املساحة هكتارتصنيف االستعمال

التصنيف الفرعيالتصنيف الرئيسي

االستعماالت الصناعية

١٣٫٩٠٢٫٧٧صناعي (خفيف)
١٢٩٫٨٠٢٥٫٨٧صناعي (متوسط)

٨٥٫٥٩١٧٫٠٥صناعي (مخازن ولوجستية)
٣٦٫٠٥٧٫١٨استعماالت مستقبلية

االستعماالت التجارية
٢٫٩٠٠٫٥٨بيع بالتجزئة ومكاتب

٢٫٠٠٠٫٤٠فندق

االستعماالت السكنية

٥٫٦٠١٫١٢سكن خاص
١٢٫٩٠٢٫٥٧سكن عمال (سكن جماعي/ عزاب)

١٥٫٠٧٣٫٠٠سكن استثماري
٦٫٢٠١٫٢٤سكن مختلط

١٠٫٧٠٢٫١٣اخلدمة االجتماعيةاخلدمات االجتماعية واخلدمات العامة
٣٫٣٦٠٫٦٧اخلدمات العامة

١٢٫٠٠٢٫٣٩البنية التحتية
١٦٥٫٩١٣٣٫٠٥طرق وممرات ومساحات مفتوحة

٥٠١٫٩٩١٠٠اإلجمالي

ملشاهدة الڤيديو
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رئيس وأعضاء مجلس األمة يباركون فوز الرشيدي ببرونزية
رماية «السكيت» بأوملبياد طوكيو: إجناز وفخر للكويتيني

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 
رشيد الفعم ـ سلطان العبدان

بدر السهيل

بــارك رئيــس وأعضاء 
مجلــس األمــة فــوز البطل 
الكويتــي عبــداهللا طرقــي 
الرشــيدي ببرونزية رماية 
الســكيت بأوملبياد طوكيو، 
مؤكديــن أن أبنــاء الكويت 
الرياضيني الشباب قادرون 
على اإلجناز وإثبات أنفسهم 
في احملافــل الكويتية وفي 

شتى الظروف واملجاالت.
وأضافوا في تصريحات 
متفرقة ان هذا اإلجناز يثبت 
حب أبناء الوطن وإخالصهم 
واستعدادهم للتضحية من 
أجــل رفعتــه ورفــع رايته 
خفاقــة في شــتى املجاالت، 
معتبرين أنه فخر للكويت 
والكويتيني هذا الفوز، رغم 
كل الصعوبــات وقلة الدعم 

الذي يتلقاه الرياضيون.
ففي البداية، قال رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن: 
«ألف مبروك لبطلنا املخضرم 
الطرقــي  الرامــي عبــداهللا 
الرشــيدي حصولــه علــى 
برونزيــة رمايــة الســكيت 

بأوملبياد طوكيو».
وأكــد الغــامن أن تكــرار 
إجنــازه الــذي حققــه فــي 
أوملبياد ريــو دي جانيرو، 
هو فــوز يثبت مجددا قدرة 

الطرقــي علــى البرونزيــة 
وهــي أول ميدالية للخليج 
فــي أوملبياد طوكيو، مؤكدا 
أن أبناء الكويت قادرون على 
حتقيق اإلجنازات فهم فخر 

الكويت.
ومن جانبه، قال النائب 
د.عبــد العزيــز الصقعبــي 
نبارك للبطل الرامي عبداهللا 
الرشــيدي فــوزه بامليدالية 
البرونزية ضمن منافسات 

طوكيو ٢٠٢٠.
وأضــاف الصقعبــي أنه 
على احلكومة اليوم تعويضه 
وتسليمه هو والبطل فهيد 
الديحانــي مكافأتهما املالية 
بعــد فوزهما في ريو ٢٠١٦، 
كما أن حترير الرياضة من 
صراع النفوذ أصبح واجبا 
حتــى يتمكــن أبطالنــا من 
التحليق بإجنازاتهم الوطنية.
وبــارك النائــب مهلهــل 
الكويتي  املضــف للشــعب 
فوز البطل عبداهللا الرشيدي 
بامليدالية البرونزية بأوملبياد 
طوكيو ورفع العلم الكويتي 
في احملفل الرياضي العاملي.
واقتــرح تكــرمي جميــع 
الرياضيــني مــن  األبطــال 
حصل منهم علــى بطوالت 
أو جــاء في املراكــز األولى 
في جميــع البطوالت وعلى 
وتكــرمي  الرياضــات  كل 
جميع الرياضيني املشاركني 
فــي أوملبيــاد طوكيو ٢٠٢٠ 

الشــباب الرياضي الكويتي 
علــى حتقيــق املزيــد مــن 
اإلجنــازات فــي كل احملافل 
الرياضية القارية والدولية.

من جهته، قال نائب رئيس 
مجلس األمة أحمد الشحومي، 
إن حتقيــق بطــل الكويــت 
عبداهللا الرشــيدي امليدالية 
البرونزية في أوملبياد طوكيو 
في رماية «السكيت» إجناز 
جديــد ألبنائنــا الرياضيني 
الذين يؤكدون يوما بعد يوم 
حبهم للكويــت وإخالصهم 
الرفعة والســمو  لتحقيــق 

للوطن الغالي.
وأضاف الشحومي: «ألف 
مبروك وملزيــد من حتقيق 

االنتصارات».
وبــدوره، قال أمني ســر 
مجلــس األمة النائــب فرز 
الديحانــي: نبــارك للبطــل 
األوملبي عبداهللا الرشــيدي 
امليداليــة  حصولــه علــى 
البرونزية في مسابقة الرماية 
(سكيت) في أوملبياد طوكيو، 
مكررا إجنازه وإجناز بطلنا 
فهيد الديحاني في عام ٢٠١٦، 
متطلعا إلى اإلجنازات األخرى 
للشباب الكويتي في أوملبياد 

طوكيو ٢٠٢٠.
النائب محمــد الراجحي 
قال: «ألــف مبروك للكويت 
الطرقي  وللبطــل عبــداهللا 
الرشــيدي حتقيق امليدالية 
البرونزية في رماية السكيت 

التــي تقــام في  األوملبيــاد 
اليابان.

وقال املضف: «ألف مبروك 
البطــل  للكويــت حصــول 
عبداهللا الطرقي الرشــيدي 
علــى برونزيــة الرماية في 
األوملبيــاد والذي أبى إال أن 
يحقق اإلجناز نفســه الذي 
حققه في األوملبياد املاضية 
ولكن هذه املرة حتت العلم 
العلــم  وليــس  الكويتــي 

األوملبي».
النائب د.محمد احلويلة 
قــال: « نبــارك للكويت فوز 
البطل األوملبي عبداهللا طرقي 
الرشيدي ببرونزية الرماية 

بأوملبياد طوكيو ٢٠٢٠».
وقال الراجحي إن البطل 
عبــداهللا الطرقــي رفع علم 
الكويت عامليا أكثر من مرة 
وحقق ما عجزت عنه أغلب 
احتادات الرياضة الكويتية، 
مختتمــا تصريحــه بقوله: 

«قواك اهللا يا بو طالل».
مــن ناحيته، قال النائب 
العارضي: «البطل  مســاعد 
عبداهللا الرشيد مثلما يقول 
املثل «من شــب على شــيء 
شاب عليه» فتاريخك طويل 
وعظيم عامليــا وأولومبيا، 
 أنت وزمالؤك فخر الكويت 
رغم صراع الشيخ والتاجر 

ســكيت، مبينا ان هذا خير 
الرياضة  دليل على تفــوق 
الكويتيــة رغم مــا مرت به 
من ظــروف، وهــذا يضعنا 
أمــام واجب دعــم الرياضة 
والرياضيني للعودة ملنصات 
التتويج حيث يجب أن نكون.

ومن ناحيته، قال النائب 
أسامة املناور: «مبروك للبطل 
عبــداهللا الطرقــي  ومبروك 
للكويــت امليدالية األوملبية 
 وبانتظــار املزيد مــن أبناء 

الكويت».
وقــال النائــب د.هشــام 
مبــروك  «ألــف  الصالــح: 
للكويــت حصــول عبداهللا 

لتدمير الرياضة، مبروك يا 
بطل  ومبروك للكويت، والفال 
لبقية األبطال حلصد الذهب.
مــن جهته، قــال النائب 
مبارك العــرو: «كل التهاني 
الرامــي  للبطــل األوملبــي 
عبداهللا الرشيدي بحصوله 
على برونزية رماية السكيت 
في إجنــاز رائــع للرياضة 
الكويتية بالرغم من ضعف 
الدعم وتواضع اإلعداد، كفيت 

ووفيت يا بوطالل».
وبــارك النائــب عبداهللا 
البطــل  املضــف حصــول 
الرشيدي  الكويتي عبداهللا 
علــى برونزيــة الرماية في 

ومكافــآت ثمينة للحاصلني 
منهم على امليداليات بشكل 
عادل مشرف ومناسب يليق 

بهم.
أما النائب خليل الصالح 
فقال: «تهنئة مغلفة بالفخر 
إلى البطــل العاملي عبداهللا 
الرشــيدي الــذي رفــع علم 
الكويت عاليا في محفل دولي 
كبير، عقب فوزه بامليدالية 
البرونزية وهو إجناز يثبت 
مكانة وقدرة الكويتيني الذين 
يصنعون اإلجناز في مختلف 
الظــروف، شــكرا للبطــل 
الرشيدي، وهنيئا للكويت 

بشبابها.
مــن جانبه، قــال النائب 
د.خالد عايد العنزي: «فالكم 
الذهب يا أبطال..  ألف مبروك 
الكويــت، عبــداهللا  لبطــل 
الرشــيدي حصــد برونزية 

أوملبياد طوكيو».
وقال النائب بدر احلميدي: 
«ألف مبروك للبطل عبد اهللا 

طرقي الرشيدي».
وقال النائب مهند الساير: 
«إنه رغــم الواقع الرياضي 
احملبــط إال أن أبناء الكويت 
لم يدخروا جهدا في السعي 
التتويج،  العتالء منصــات 
ونبارك للكويت ابنها عبداهللا 
الرشــيدي علــى رفــع علم 
البرونزية  الكويت وحصد 
وبدايــة خير للبقية حلصد 

الذهب بإذن اهللا».

أشادوا بروح الشباب الرياضي واقترحوا تقدمي كل الدعم والتكرمي على ما حققوه في احملافل الدولية

أحمد الشحومي

د. هشام الصالح

مرزوق الغامن

محمد الراجحياسامة املناور

مبارك العرو

د. عبدالعزيز الصقعبي

فرز الديحاني

مساعد العارضيد. خالد العنزي مهلهل املضف

د. محمد احلويلةعبداهللا املضف

مهند الساير

         مرزوق الغامن: 
تكرار الفوز يثبت قدرة 
الشباب الكويتي على 

حتقيق املزيد

         أسامة املناور: 
بانتظار املزيد من 

إجنازات أبناء الكويت 
األوفياء لوطنهم

         مساعد العارضي: 
الرشيدي تاريخ

طويل وعظيم
عامليًا وأولومبيًا 

         مهلهل املضف: 
أقترح تكرمي جميع 
األبطال الرياضيني 

املشاركني

         فرز الديحاني: 
نتطلع إلى اإلجنازات 

األخرى للشباب 
الكويتي

         خالد العنزي: 
نبارك للكويت كلها 

وفالكم الذهب
يا أبطال

         عبد اهللا املضف: 
الرشيدي حقق إجنازًا 

هذه املرة حتت العلم 
الكويتي

خليل الصالح

         خليل الصالح: 
انتصار يثبت مكانة 

وقدرة الكويتيني 
الذين يصنعون اإلجناز 

         أحمد الشحومي: 
أبناء الكويت يؤكدون 

يومًا بعد يوم حبهم 
وإخالصهم لوطنهم

         هشام الصالح: 
أبناء الكويت قادرون 

على حتقيق اإلجنازات 
فهم فخر الكويت

         مبارك العرو:
إجناز رائع للرياضة 

الكويتية بالرغم
من ضعف الدعم 

         عبدالعزيز الصقعبي: 
حترير الرياضة أصبح 
واجبًا ليحقق أبطالنا 

إجنازاتهم الوطنية

         محمد الراجحي: 
رفع علم الكويت 

عامليًا أكثر من مرة 
وحقق إجنازًا

بدر احلميدي

         بدر احلميدي: 
ألف مبروك للبطل 

عبداهللا طرقي 
الرشيدي

         محمد احلويلة: 
خير دليل على تفوق 

الرياضة الكويتية رغم 
ما مرت به من ظروف

         مهند الساير: أبناء 
الكويت لم يدخروا 

جهدًا في السعي 
العتالء املنصات

نص اقتراح مهلهل املضف لتكرمي الرياضيني
قدم النائب مهلهل املضف اقتراحا 
برغبة جاء كالتالي: يجب على الدولة 
تقدمي دعمها الكامل للمنظومة الرياضية 
الكويتية وإبطالها في جميع األلعاب، 
وملا كان التكرمي محورا من اهم محاور 
رفع الروح املعنوية ودفع األبطال لبذل 
املزيد مــن اجلهد والعــرق واإلصرار 
للتتويج بالبطوالت ورسالة تؤكد اميانه 
بأهميــة الرياضة ومــا متثله كركيزة 
اساسية من ركائز التقدم الوطني للبالد، 
فإن أعظــم اجناز حتققــه الدولة هو 
دعم  لالســتثمار فــي البطل الكويتي 

وبناء قدراتــه وامكانياته، وحتفيزه 
على اكتشاف مواهبه وترسيخ آليات 
ضرورة إميانه بذاته وطموحه وعدم 
االستكانة واليأس والتسليم للتحديات 

املوجودة.
ولذا، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
١ـ  تكرمي جميع األبطال الرياضيني 
الذين اعتلوا منصات التتويج اإلقليمية 
والدولية في جميع الرياضات املعترف 

بها دوليا وإقليميا.
٢ ـ تكرمي جميع األبطال املشاركني 

في دورة األلعــاب األوملبية «طوكيو 
.«٢٠٢٠

٣ ـ منح الالعبــني الذين يحوزون 
علــى امليداليــات الثــالث األولــى في 
البطولة نفســها مكافأة تقدر مكانتهم 
احلقيقية وحتمس شــباب املســتقبل 

للحذو بالطريقة نفسها.
٤ـ  يتم تقدمي األبطال للتكرمي للقيادة 

السياسية.
٥ـ  يتم تقدمي منح وهبات وتخصيص 
مميزات لهؤالء األبطال تقديرا لهم بشكل 

مناسب وعادل ومشرف.

(هاني الشمري) جانب من إحدى جلسات مجلس األمة السابقة 
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a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

تونس تتنفس
برئة كويتية

هنا الكويت

جاسم احلمر

هكذا يصفها أبوها األخ الكرمي 
يوسف حسن رمضان املكلوم بابنته 
الغاليــة «خديجة» باملــالك، هادئة 
قليلة الكالم ترعرعت في أحضان 
أسرتها املتدينة، لكنها كأي فتاة في 
مقتبل العمر أرادت أن حتسن من 
عافيتها، فذهبت بقدمها وصحتها 
إلى املستشفى إلجراء عملية جراحية 
لتحويل مســار للجهاز الهضمي، 
فكانت النتيجة كالصاعقة على أسرتها 

بنبأ وفاتها املفاجئ!
خطب زلــزل والديهــا مثلما 
لفت الفاجعــة األقرباء واألصدقاء، 
وازدحمت املقبرة باملعزين واملواسني 
الكرمية  يشاطرون هذه األســرة 
اللوعة واحلــزن، حتى أمام صالة 
امليت اجلماعية اختنق بعبراته أثناء 
تأديتها، وانكــب األب على جنازة 
ابنته مودعا، فطر قلوب احلضور.

املطاف،  املوت ليس نهاية  لكن 
هي نقلة إلى احلياة احلقيقية األبدية، 
وهناك يلتقي األحباب في جنان اخللد 

إن شاء اهللا تعالى.
ولنا في مصائب نبينا املصطفى 
وآله األخيار أسوة وقدوة وقد فقدوا 
األحبة واألعزاء فصبروا واحتسبوه 
عند اهللا أجرا وثوابا، ومنهم النبي 
(صلى اهللا عليه وآله وسلم) الذي فقد 
ولده القاسم گ، ورثى باكيا على 
سبطه اإلمام احلسني گ وهو طفل 
صغير، وهو يخبر مبقتله مستقبال 

في كربالء.
قــال النبي صلى اهللا عليه وآله 
وســلم لعثمان بــن مظعون وقد 
مات ولده واشــتد حزنه عليه: «يا 
بن مظعون إن للجنة ثمانية أبواب 
وللنار سبعة أبواب، أما يسرك أن 
ال تتأتــى باباً منها، إال وجدت ابنك 
إلى جنبه آخذا بحجزتك، يستشفع 
لك إلى ربك، حتى يشفعه اهللا تعالى» 
(الولد في اللغة يشمل البنت كذلك).

وعن اإلمام علي الهادي گ: «إن 
اهللا جعل الدنيا دار بلوى، واآلخرة 
دار عقبى، وجعل بلوى الدنيا لثواب 
اآلخرة سببا، وثواب اآلخرة من بلوى 

الدنيا عوضا».

على مدى عامني أنهك ڤيروس 
كورونا (كوڤيد-١٩) العديد من الدول 
بســرعة انتشــاره وارتفاع عدد 
اإلصابات مقابل نقص شديد في 
املستلزمات الطبية لنجدة املرضى 
في املستشفيات، وباألخص أجنحة 
العناية املركزة ملصابي هذا املرض.
األشقاء في تونس متكن منهم 
هذا الڤيروس الشــرس، وأصبح 
من الصعوبة توفير أســطوانات 
األوكسجني، وتسبب ذلك في تعرض 
حياة املرضى إلى خطر الوفاة نتيجة 
ضيق التنفس الشديد التي يتسبب 

فيه ڤيروس كورونا.
مشاهد مؤملة وصرخات استغاثه 
من األشقاء في تونس اخلضراء 
رد صداها جســر جوي بشــكل 
ســريع من الكويــت بتوجيهات 
القيادات السياسية العليا بإرسال 
طائرات عسكرية لنقل أسطوانات 
الطبية تضامنا مع  األوكســجني 
جمهورية تونس الشقيقة ومساندتها 

في هذه احملنه احلرجة.
املساعدات الطبية الكويتية إلى 
جمهورية تونس الشقيقة مستمرة 
بإذن اهللا حتــى تتعافى املنظومة 
الصحية لديهم، وهذا واجب األشقاء 
في مثل هذه الظروف االستثنائية.
لذلك نقــول مجــازا تونس 
تتنفس برئة كويتية أي أسطوانات 
الطبية،  األوكسجني ومستلزماتها 
وهذا دليل على عمق جذور العالقات 
الكويتية التونسية كاجلسد الواحد.

بالنهاية ستعود تونس اخلضراء 
تتنفس وتتعافى من جديد. 

باملختصر: ديبلوماسية الكويت 
لتوطيد  اإلغاثية وســيلة ناجحة 
العالقات باألشقاء ويدفعها ملزيد 
من التقدم واالزدهار، وهذا هو أحد 

مفاهيم العالقات الدولية.
رسالة: منظومتنا الصحية في 
الكويت حتتاج إلى الدعم، فقد متكن 
ذلك الفريق من تطعيم ما يقارب ٩٥ 
ألف شخص في يوم واحد بجرعة 
لقاح كورونا، وهذا الرقم القياسي 
يقف خلفه جهود وتضحيات ال نعلم 
بها، فشكرا لكم جميعا. ودمتم بخير.

املجال؟ وماذا أعددنا لألمن السيبراني بعد 
بيغاسوس؟ وهل لدينا اخلطط والبرامج 
ملجابهة هذا التحدي أم سنقف كاملتفرجني 
ونعتقد أن بيغاسوس هو موديل سيارة 
حديثة أو وجبة شهية أو أنه أحد الطيور 
املهاجرة النادرة التي اختارت أن حتط 
الرحال عندنا ومن ثم علينا أن نحافظ 

عليها ونحذر من صيدها.
السيبراني يجب  أن األمن  واعتقد 
أال يكون في موقع بعيد ضمن اهتمامنا 
باالستفادة من التقنيات الرقمية احلديثة 
والتوسع في التطبيقات واملنصات التي 
قد تربطها عالقة مصاهرة ولو من بعيد 
مع بيغاسوس. ومازلنا بانتظار ما قد 
تكشــف عنه التحقيقات الدولية حول 
بيغاسوس الستخالص املزيد من الدروس 
املستفادة وإعادة تعريف اخلصوصية.

مياه الشرب لشعوبها.
كانت هــذه الدول توفــر الفواكه 
واخلضراوات لشعوبها وللدول العربية 
منها دول اخلليج العربي التي تستفيد 
كثيرا من احملاصيل الزراعية في هذه 

الدول.
البد ان تهتــم احلكومات والدول 
بتوفير احتياجات شعوبها من احملاصيل 
الزراعية واملياه، أعتقد أن ناقوس اخلطر 
قد دق في دولنا العربية بسبب عدم توفر 
املياه، وعلى الصحافة العربية أن تهتم 
بحل مشاكل شعوبها وعدم إلهاء الناس 
بقضايا ال عالقة لها مبا تعانيه دولهم.

كفانــا نزاعات وخالفــات حزبية 
وطائفية.. الظروف التي تعيشها دول 
املنطقة جتبرنا علــى أن ندفع دولنا 
لالهتمام باحتياجات شــعوبنا.. فإنه 
من الالمعقول أن نستسلم للمنازعات 
واخلالفات دون التفكير مبصالح الناس 

ومستقبل شعوبنا..
أية كرمية: (وهللا ما في السماوات 
وما في األرض ليجزي الذين أساؤوا مبا 
عملوا ويجزي الذين أحسنوا باحلسنى).

واهللا املوفق.

ليســت أرقاما جامدة في تلك املسألة 
بل أسرا وأطفاال وأمهات وآباء ذهبوا 
الرفيق األعلى وأصبحوا «موتى»  إلى 
وانتشر احلزن واملصيبة والفاجعة بني 

عائالتهم.
هذه الشاحنات هناك من هو بحاجة 
للمزارع واملصانع ولوظائف ذات  لها 
طبيعة مهنية محددة إذا صح التعبير، 
وهؤالء يجــب حصرهم في «رخص 
خاصة» وتعهدات خطية، وتدريب حرفي 
إلزامي، ورقابة متواصلة من الدولة مبا 
يخص أوقات حتركها في الشوارع العامة.

أما املراهقون واملستهترون، فيجب 
منعهــم من قيــادة الشــاحنات، ألن 
التنقل الشــخصي بها ليس وظيفتها 
وال هو الغــرض منها، وهذا األمر في 
العادية  السيارات  له  التنقل مخصص 
إذا صح التعبير، و«مراهقة الشــباب» 
و«هستيريا املستهترين» ليس مجالها 
قيادة الشاحنات، التي هدفها اقتصادي 
صناعي زراعي تنموي، وليس «املوت» 

وصناعته.

وتنفض غبار سنيننا، علنا نستشعر 
بنكهة تفاصيلها احلقيقية، لنخرج عقولنا 
من نظرة وضحكة خافتة، ونبدلها بنظرة 

ملؤها البشرى واحلب واالمتنان.
وصغار ألننــا، لم يخطر قط على 
بالنا، بأننا ســنفتقد ألبســط األمور 
وملصداقيتهــا، كأحاسيســنا ولذة 
مشاعرنا، كوضوحنا وصدقنا، كلهفة 
تواصلنا حتى مع اقرب األشخاص إلينا.
كبرنا وكبرت معنا همومنا وزادت 
أحزاننا ونسينا عفويتنا، كبرنا ورأينا 
ما بني هذا وذاك فواصل جمة، فواصل 
بسببها تضاءلت محبتنا وخوفنا على 
بعضنا، وزادت في املقابل أنانية الكثير 
منا، ثقلت وتغيرت النفوس، وتناسينا 
قلوبا تعايشــت منذ الصغر معنا، إلى 
أن هرمت وتبلدت عواطفنا، ولم نعد 

نشعر حتى بدفء عالقاتنا.
كما فقدنا أيضا أشياء لم تكن أبدا 
في احلســبان فقدانها، يقول الشاعر 

ابن زيدون:
أبا عامر، أين ذاك الوفاء؟!

إذ الدهر وسنان، والعيش غض؟
وأين الذي كنت تعتد من مصادقتي؟!

الواجب املفترض!
تشوب وأمحض مستبقيا،

وهيهات من شاب ممن محض.

والبيان املنشور على موقع منظمة األمم 
املتحدة الذي يدعو إلى األخالقيات في 

التعامل مع تلك التقنيات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل 
هذا البرنامج هو التطبيق الوحيد في هذا 

البحر األحمر..  الســودان تطل على 
والعراق تستطيع استغالل اخلليج العربي 
أما سورية ولبنان فهما دول تطل على 
البحر املتوسط.. كل هذه الدول يجب 
أن تتعلم من جتربة دول اخلليج العربي 

لالستفادة من مياه البحر.
إنه من الصــعب أن تقوم هذه الدول 
التي أهملت حاجة الناس فيها من مياه 
الشرب وهي مازالت منشغلة باملنازعات 
احلزبية.. البد أن تقوم حكومات هذه 
الدول بوقـــــف املنازعــات داخلها 
ومباشرة العمل لوضع خطط لتوفير 

في مجتمعنا الكويتي ينتشر استخدامها 
لتنقل األفراد وهذا ليس الغرض من تلك 
الشاحنات في األساس بل هو وظيفة 
السيارة العادية ولعل «املوت هو سيد 
الشاحنات وتسببها  املوقف» مع هذه 
في موت الكثير مــن األبرياء، ونحن 
بالتأكيد بحاجة ماســة إلى إحصائيات 
رسمية حلوادث الطرق واملارة تكشف لنا 
«كمية األلم» املرتبطة بـ «شاحنات املوت» 
مقارنة ببقية «الســيارات»، فالوفيات 

جداراتنا، ونخفف من غالظة قضبانها، 
لنتخلص من وجوم ضباباتها.

صغارا، لنعيش على سرد قصص 
املاضي بأروع احلكايات، وبروح نقية 
صافية نستنشق عبق احلياة، وال تسع 

قلوبنا غير احلب والفرح واخلير.
يقول الشاعر جرير:

لنا يعود بيسره الزمان  ليت 
إن اليسير بذا الزمان عسير

يا قلب هل لك في العزاء فإنه
قد عيل صبرك والكرمي صبور
فغالبا عندمــا نكبر نردد ونقول: 
ليتنا نعود لنعيش بأنفس كاملة وإن 
كان النقص فيها أمر فطري، ليتنا نعود 
أيامنا  تنير بضيائها  بأنفس مشــعة 

معهم بعد قيام بيغاسوس بتجريدهم من 
ورقة التوت املسماة باخلصوصية؟ وزاد 
املشهد تعقيدا وآثاره أمام بيانات النفي 
الرسمية التي نقلتها املواقع من مصادر 
رسمية تنفي شراء برنامج بيغاسوس 

والعراقي. وها هي ســورية والعراق 
تعانيان من انحدار مستوى النهرين في 
البلدين وتسبب ذلك في أزمة للمزروعات 

بالدولتني.
وكذلك لبنان التــي مازالت تعيش 
صراعات ومنازعات حزبية وطائفية.. 
مما يؤسف له أن هذه الدول انشغلت 
باخلالفات احلزبية والطائفية ولم تهتم 
مبصالح شــعوبها.. هناك دول عربية 
تستطيع أن تستغل مياه البحر كما في 
دول اخلليج.. مصر تطل على بحرين 
هما األبيض املتوسط واألحمر، وكذلك 

بالدول األخــرى وخاصة مع  مقارنة 
املتحدة األميركية وهي أحد  الواليات 
أكبر وأهم البلدان التي تستخدم هذه 
الشــاحنات في مزارعهــا ومصانعها 
وخاصة ان هذا البلد ذو مساحات شاسعة 
ويحتوي على الكثير من القرى واملزارع 
بشكل واسع ومكثف ويقل استخدامها 

في املدن الكبيرة مثل نيويورك.
ال أعتقد أن أي أحد سيعترض على 
«خطورة هذه الشاحنات» وخاصة انه 

في القلوب مشاعرنا، وتغيرت باملرايا 
مالمحنا، وتبخرت منا أحالمنا وضاعت 

شواطينا.
كبرنا، وفي عقولنا حيرة، ألسئلة 
أتعبتنا كثيرة، حيرة بسبب ما رأيناه من 
زيف تلك البدايات اجلميلة! واالبتسامات 
املبهمة زائد التناقضات الغريبة والتي 
كانت للجدل مثيرة! «إلى أن متنينا أن 
يرجع الزمان للوراء بنا، لنبقى صغارا 

كما كنا».
صغارا ال نعي من األمور غير اليسير، 
صغارا نتحاشى كل عسير، وكي نصغي 
فقط لصوت خياالتنا، وجمال وعفوية 
أفكارنا، وشقاوة تصرفاتنا، ولنمسك 
بفرشاة ألواننا، ونغير من خاللها طالء 

تناقلــت املواقع اإلخبارية منذ أيام 
هذا العنوان «بيغاسوس» وهو تطبيق 
للتجسس على الهواتف الذكية، ويحظى 
هذا البرنامج باهتمام نشــطاء حقوق 
اإلنسان واملنظمات الدولية، وهناك تقارير 
صحافية وإعالنية كشفت عن قيام بعض 
الدول بشراء البرنامج واستخدامه ضد 

معارضني أو ضد شخصيات مهمة.
ويكاد «بيغاسوس» يحظى باهتمام 
إعالمــي ينافس كورونا، وتســاءلت 
مع نفســي عن اخلصوصية في زمن 
التطبيقــات وماذا تبقــى منها؟ ومن 
املســؤول عــن حمايــة خصوصية 
الهواتف احلديثة؟ وهل  مســتخدمي 
ستجرى بالفعل حتقيقات دولية موسعة 
حول بيغاسوس؟ وأين استخدم؟ ومن 
هم ضحاياه؟ وكيف تعامل خصومهم 

تعاني العديد من الدول العربية من 
أزمة املياه رغم أن هذه الدول أنعم اهللا 
عز وجل عليها باألنهار والعيون واآلبار 
ورغم هذا املتوافر فإن معاناة هذه الدول 
لعدم توافر مياه الشــرب.. في مصر 
والسودان هناك نهر النيل وفي العراق 
هناك نهرا دجلة والفرات، وفي لبنان 
هناك نهران.. نهر الليطاني ونهر الكلب 
هذا إلى جانب العيون التي تتدفق منها 
املياه العذبة وبغزارة وكذلك ســورية 
فهناك نهر بردي والفرات في الشرق.

في مصر والسودان هناك مشكلة 
وأزمة مع إحدى دول املنبع أثيوبيا التي 
تواصل بناء سد النهضة ومباشرة العمل 
فيه. وفي سورية والعراق هناك أزمة 
مع تركيا التي أقامت العديد من السدود 
لعدم قيــام الدولتني بأي عمل ملنع أو 
االتفاق مع تركيا لعدم اســتغالل مياه 
نهري دجلة والفرات، حيث انشــغلت 
الدولتان باضطرابات ومنازعات محلية 
دون االهتمام مبا يحدث في شمالهما، 
حتى أقامت تركيا الســدود واستغلت 
نهري دجلة والفــرات دون أي اتفاق 
أو مراعاة ملصالح الشــعبني السوري 

نحن بحاجة إلى تعريف مســمى 
«الســيارة» وهــذا أمر مهــم جدا ملا 
نريد اإلشــارة إليه، وهو الفرق بينها 
وبني «الشاحنة» حيث إن «السيارات» 
لتنقل األفــراد والعائالت  مخصصة 
اليوميــة، ولكن  اللــوازم  وقضــاء 
«الشاحنات» هي مركبات ذات طبيعة 
«خاصة» و«أهداف معينة» وتتطلب بيئة 
مختلفة، فهي ليست للتنقل الشخصي 
بـ«االقتصاد»  والعائلي، وهي مرتبطة 
و«العمل اإلنتاجي» وخاصة في املزارع 
واملصانع وسكان القرى واألرياف، وهي 
إلى تدريب «خاص» ويفترض  حتتاج 
أن حتتاج إلى رخصــة «حرفية» ملن 

يحتاجها حصرا.
علينا االعتراف بأن هذه الشاحنات 
الضخمة «منتشــرة» فــي مجتمعنا 
«الكويتــي» وخاصــة بني الشــباب 
املراهقني، ولهذا األمر أسبابه الشخصية 
واالجتماعية واالقتصادية، ولعل أهمها 
توافر املواقف لكبر حجم املنازل عندنا، 
والسبب األهم هو «رخص» سعر الوقود 

يقال: كثيرا ما كنا نتمنى أن يعود 
الزمان علينا دقائق لتعود كل تفاصيله، 
لنقتنص منه حلظة الفرح التي غادرتنا 

وغادرت معها أشياء أخرى كثيرة.
وعلى الرغم من ذلك، كثيرا ما كنا 
نستعجل األيام والسنني في صغرنا، 
لنرى بكل شــغف احلياة كما يراها 
ويعيشها من هم اكبر منا، نعيش بانتظار 
أن ميضي العمر بسرعة بنا، لنستغل تلك 
الفرص حلياة أنسب وأجمل بروعتها، 
لنستشعرها بقدر ما كنا شغوفني لها، 
طامعني بأن نسابق الزمن لنكتشفها.

فكم كنا تواقني ألن نصبح كأولئك 
الكبار الذين كنا نسرح بابتساماتهم، 
وجمــال حياتهم، فرحهــم، كالمهم، 
لقاءاتهــم، شــخصياتهم، ولم نلحظ 
لألسف ذلك الشحوب الذي كان متسلال 
إلى أغمارهم على غفلة منهم! بسبب 
سطحية حكمنا وصغر سننا، وبسبب 
الذي  الالمع  حســن ظننا مبظهرهم 
كنــا نراه دائما فيهــم! إلى أن كبرنا! 
الكثير منها،  وخضنا احلياة وتعلمنا 
كبرنا وتوسعت مداركنا، كبرنا وتغيرت 
كثيرا نظرتنــا، وتغيرت علينا دنيانا 
وغيرتنــا، كبرنا ونهبتنا الســنوات 
وســرقت منا أحالمنا وتاهت لألسف 
في رمال هذا الزمــن أمانينا، تغيرت 
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كان األباطرة اليابانيون يحكمون بشكل صوري، 
ليس لهم نفوذ يذكر، والسيطرة كلها كانت بيد القادة 
العسكريني، إلى عام ١٨٥٦ حني حتول احلكم إلى 
مدني، بقيادة اإلمبراطور ميجي الذي سيطر على 
زمام احلكم، ومنها انطلقت اليابان نحو التطور، 
وألن لغة العالم في حينها كانت استعمارية، توجهت 
نحو استعمار الدول القريبة منها، وبدأت بالكوريتني 
ومنها إلى منشوريا الصينية، ومن الطبيعي أن القوة 
العسكرية حتتاج لعدد غير محدود من األفراد، ومع 
تراكمات الزمن، أصبحت لدى اليابان حاجة شديدة 
لأليدي العاملة، ولتعويــض هذه احلاجة اجتهوا 
للدول املستعمرة جللبها بالقوة، وكان أغلب األيدي 
العاملة التي جلبت بطريقة قسرية من الكوريتني 
ومنشــوريا الصينية، وكانت تعمل حتت ظروف 
سيئة، وبطريقة غير إنسانية، فأغلب أنفاق طوكيو 
للقطارات والشوارع حفرها هؤالء بطرق بدائية.

خسرت اليابان احلرب العاملية، وانسحبت من 
جميع الدول التي كانت تستعمرها، رجعت مجموعة 
كبيرة لدولهم ولكن ظلت فئة من هذه العمالة في 
اليابان وكانوا قد أجنبوا أطفاال ال يعرفون إال اليابان 
كدولة، وال يتحدث بعضهم إال اللغة اليابانية، والثقافة 
اليابانية كطريقة حياة، وال ميلكون أي جنسية، هذا 
باإلضافة إلى مجموعة هاجرت إلى اليابان بطريقة 
اختيارية، بهدف العمل أو التجارة مع اليابان وبعد 
انتهاء احلرب ســكنوها وادعى بعضهم أنهم من 
ضمن املجموعة التي جلبت لليابان قسرا، واآلن 
بعد أن اصبحوا من اجليل اخلامس أو السادس وهم 
يعيشون في اليابان وصل عددهم إلى ما يقارب 
املليون، وهنا تشكلت مشكلة (البدون) في اليابان.
طرحت اليابان عــدة حلول عبر تاريخ طويل 
من التداول السياسي لهذه املشكلة، فالنتيجة التي 
حصلت هي جتنيس كل من يرغب في احلصول 
على اجلنسية اليابانية لهذه املجموعة، وفعليا حصل 
٦٠٪ منهــم عليها، أما غير الراغبني في احلصول 
على اجلنسية، حتت حجة أن اليابان قامت بأفعال 
شريرة جتاه أجدادهم، فال يرغبون في احلصول 
على جنســيتها، منحتهم اليابان اإلقامة الدائمة، 
وسمحت لهم بإنشاء مدارسهم اخلاصة ليتعلموا 
فيها لغتهم وثقافتهم، ويصل عدد هذه املدارس إلى 
٥٠٠٠ مدرسة على امتداد اليابان، ولهم احلرية في 

الدخول للمدارس النظامية احلكومية.

فقــدت الكويت أحد رمــوز الرياضة الكويتية 
والدولية احلكم الكويتي الدولي «جواد عاشــور» 
رحمه اهللا، بعد صراع مرضي طويل، وكانت الكويت 
والهيئة الرياضية قد استقبلته بعد عودته من العالج 
في اخلارج، رحمه اهللا، عام ٢٠١٩، وكنت أتابع أخباره 
كما الكثيرين من محبيه الرياضيني في الكويت والعالم.

وأذكر أنني تعرفت إلى احلكم املثير للجدل الراحل 
«جواد عاشور» من خالل متابعتي ملباراة القادسية 
والســاملية إلى جانب الوالد، رحمة اهللا عليه، كنت 
منشدا لهذا احلكم الكويتي احلازم والذي ال يتوانى 
عن طرد الالعبني واحلكام املخالفني لقواعد اللعبة، 
وتعرفت إليه عام ١٩٨٣ كحكم كويتي شديد البأس، 
كما أنني أعجبت مبا يقوم به من «أكشن رياضي» 
وكان ذلك في مباريات كأس سمو األمير عام ١٩٨٣ 
عندما رفع البطاقة لـ ١٠ العبني، وعودتهم للملعب 
طائعني إلى جانب تلك اخلمس ركالت الذهبية التي 
قررها في امللعب، وقتها.. احتفظت بقصاصة كالكارت 
األصفر الذي كان يخرجــه الراحل لالعب بعد أن 
يطلق صفارة احلكم املعروفة للجميع، حينها كنت 
كأي شاب عاشق للرياضة الكويتية «الكرة الذهبية» 
أتابــع وأقلد وأطمح.. وكنا قد تغنينا على وقع رمت 
«شوت يا األزرق.. العب بالساحة يا كويت» ومتنيت 
كثيرا أن أكون العبا في صفوف األندية الكويتية، 
لكن تأتي الرياح مبا ال تشــتهي السفن، وليس كل 

ما يتمناه املرء يدركه.
لذلك.. من املمكــن أن تكون حكما رياضيا في 
املالعب لكن أن تكون حكما مثيرا للجدل وإمبراطورا 
للتحكيــم ليس بالســهل، وأن تكــون متأكدا أنه 
ستستجيب ألمرك جماهير متجمهرة.. هذا يحتاج 
الى مهارة وكاريزما وموهبة ال مثيل لها، ومن أشهر 
ما قام به الراحل احلكم جواد عاشــور قراراه في 
مباراة بني اجلهراء والقادسية بوقف املباراة وطلبه 
إخالء مدرج القادســية مــن اجلماهير ألنهم رموا 
قارورات املياه داخل امللعب وكانت تلك فوضى من 

اجلمهور آنذاك.
إن الراحل إمبراطور التحكيم وسيد امللعب واحلكم 
املثير كلها ألقاب مستحقة للحكم الكويتي الراحل 
«جواد عاشور» ألن اجلمهور والشارع الرياضي ال 
يطلق األلقاب الرياضية جزافا، تلك السطور ال تفي ما 
كنت أريد تأبني الراحل به، يكفينا فخرا بأن الكويت 
أخرجت للعالم الرياضي حكاما والعبني ذهبيني في 
وقت كانت الشهرة الرياضية متفرقة على اخلريطة 

العاملية هنا وهناك.
بدوري أتقدم من أسرة الفقيد احلكم جواد عاشور 
ومن نادي العربي وجماهيره ومن األسرة الرياضية 
الكويتية بالتعازي لوفاته، سائال املولى عز وجل أن 
يغفر له ويلهم ذويه الصبر والســلوان.. كما أنني 
أتطلع ألن يُكتب تاريخ هــذا الرجل كأحد القامات 
الكويتية الرياضية.. تاريخا مقروءا مدروسا لألجيال 
الرياضية الكويتية القادمة.. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).
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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:

شهر قمري من ٣ 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

صفر

ملياء طارق

الحريةبرعص

انواعتلااا

لسليلخلاكل

مرةحلاماتق

ومروجفسلمع

االصيدمشاد

زسمرمباالة

يلتحلحعدما

نجاازاةيدف

رمقسمرمقرص

اخوةةدمعلا

زمرلاالميت

١ - علم مذكر - لرسو السفن، ٢ - رتبة عسكرية - غادر، 
٣ - الوهم (معكوسة) - أخو حام (معكوسة)، ٤ - عالمة 
موسيقية - يحترم ويكبر، ٥ - يناقش - للنفي، ٦ - للنفي 
- هجرها ونسيها، ٧ - اديب عربي راحل - للتأفف، ٨ - 
سكاكني (معكوسة) - مراكب (معكوسة)، ٩ - اسألي (معكوسة) 

- والدة - اسم جلهنم، ١٠ - يهرب (معكوسة) - ثوبي.

القعدة
املوازين

صفا
احلرية

مد

عرب
اكتمال
الرمز
أخوة
مروج

صاحلة
مجلس
التعاون

رقم
اخلليل

الشادي
امليت
ماحلة

سر
سماعة

الصيد
بحار
قامت

ملزم
ساحر

العمدة

١ - من احليوانات - السجني، ٢- علم مذكر - حرف 
هجاء، ٣ - متشابهة - يسأل عن السعر (معكوسة)، 
٤ - دق القلب (معكوسة) - علم مذكر، ٥ - الضيف، 
٦ - زخارف وأشكال - بسط، ٧ - متشابهان - اسير، 
٨ - احرس - اعتذر وندم (معكوسة)، ٩ - مقاعد 

(معكوسة) - اروي، ١٠ - حيوانات برمائية.

أفقياً: عموديًا:
١ - وفيق - مراسي، ٢ - عريف - رحل، ٣ - اخليال (معكوسة) - 
سام (معكوسة)، ٤ - سي - يجل، ٥ - يحاور - ما، ٦ - ال - سالها، 
٧ - املازني - اف، ٨ - امواس (معكوسة) - سفن (معكوسة)، 
٩ - سلي (معكوسة) - ام - سقر، ١٠ - يفر (معكوسة) - ردائي.

١ - وعل - االسير، ٢ - فراس - االلف، ٣ - ي ي ي ي 
ي - يسوم (معكوسة)، ٤ - خفق (معكوسة) - حسام، ٥ - 
الزائر، ٦ - الوان - مد، ٧ - ر ر - رهني، ٨ - أحمي - اسف 
(معكوسة)، ٩ - مجالس (معكوسة) - أسقي، ١٠ - سالحف.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

اختراعات واكتشافات

أعالم ومعاٍن

ِزْرَياب

موسيقي عربي اسمه: علي بن نافع، ولد ببغداد نحو 
عام ١٦٠هـ نحو عام ٧٧٧م تعلم الغناء واملوسيقى على 
ابراهيم املوصلي، ثم على ابنه اسحق بعد ذلك، وغيرهما 
من مشاهير عصره.. في االربعني من عمره هاجر الى 
الشمال االفريقي، ومنه الى االندلس، حيث قربه اخلليفة 
االموي هناك عبدالرحمن الثاني، وأقطعه وأسرته الدور 
والضياع.. ينسب اليه انه زاد وترا خامسا في آلة العود.. 
كما ينسب اليه استخدام قوادم الطير (اي ريشه) في 
الضرب بدال من اخلشب، وقد اخترع آالت موسيقية 
اخرى توفي حوالي عام ٢٣٨هـ حوالي ٨٥٢م وزرياب 

اسم لطائر من نوع البلبل.
أيام العرب

اصطالح في التاريخ العربي، يقصد به املعارك واحلروب 
واملناوشات التي وقعت بني القبائل العربية إبان العصر 
او  التي جرت عليها  باألمكنة  اجلاهلي، وتعرف عادة 
بقربها، من جبال وآبار ونحوها، واعتبرت هذه االحداث 
من معالم التاريخ اجلاهلي، وقد وضعت في اخبار هذه 
املعارك واملناوشات عدة مؤلفات، كما تردد ذكرها في 
مقدمات التواريخ االسالمية، لبيان اثر الدعوة في توحيد 
كلمة القبائل العربية بعد االسالم، وممن صنف في ذلك: 
ابوعبيدة عمرو بن املثنى، والزبير بن بكار، وابو الفرج 
االصفهاني، وقد بلغ عدد ايام العرب في بعض الروايات 
البردان، اوارة، داحس  (١٧٠٠) يوم، من اشهرها: يوم 
والغبراء، الغبيط، اجلفار، ذو طلوح، ظهر الدهناء، بارق، 

الفجار، بُعاث، ذو قار.
أبو العتاهية وروائعه

شاعر عباسي، هو اسماعيل بن القاسم بن سويد، 
ولد قرب الكوفة عام ١٣٠هـ - ٧٤٨م، وبها نشأ، سكن 
بغداد، اشتغل ببيع اجلرار في بداية حياته، نبغ في قول 
الشعر، وأبدع فيه، وكان سريع اخلاطر، كثير النظم، 
يوضع في طبقة بشار بن برد وأبي نواس، امتنع فترة 
عن قول الشعر، فسجنه اخلليفة املهدي العباسي، وهدده 
بالقتل ان لم يقل الشعر، فعاد مرة اخرى الى نظمه، 
اجاد في كل فنون الشعر، لكنه اشتهر بزهدياته. توفي 

عام ٢١١هـ - ٨٢٦م.

كيف تطورت صناعة الصاروخ؟

كان الصينيون اول من استعمل الصاروخ في احلروب. 
وهذا يرجع الي القرن الثالث عشر، يوم كانوا يحاربون 
املغول بالصواريخ، ومن ثم جربت الصواريخ من قبل 
اجليوش األوروبية، وقد طور الصواريخ احد الضباط 
السير وليام كونكريف بحيث مكن  البريطانيني وهو 
الصاروخ من حمل متفجرات في قمته، وقد استعمل 
هذا النوع من الصواريخ في احلرب ضد نابليون، واثناء 
احلرب االميركية ضد البريطانيني عام الف وثمامنائة 
واثني عشر ١٨١٢. عرف السكان نشيد «علمنا ذو النجوم 
السير فرانسيس  البراقة» وهو نشيد وضع كلماته 
سكوت كاي وهو يراقب البوارج البريطانية وهي تقصف 
حصن ماكهنري بصواريخ كونكريف ولهذا اتى النشيد 
محتويا عبارة تقول: «بريق الصواريخ االحمر» واآلن 

كيف يعمل الصاروخ؟
بني عمل الصاروخ على نظام الطبيعة األساسي كما 
عبر عنه في البدء السير اسحق نيوتن يقول نظام نيوتن 
للحركة: «لكل حركة رد فعل معاكس ومتساو  الثالث 
بالقوة» فما هي احلركة في الصاروخ؟ انها عملية دفع 
غازات مشتعلة من مؤخرتها بقوة وسرعة هائلة، وهذا 
العمل اي الغازات الصاعدة بسرعة خارقة هي ردة الفعل، 
وردة الفعل هذه تعني ان الغازات تدفع الصاروخ الى 
االمام دون ردة فعل معاكسة في املؤخرة، وعلى االصح 
انها ال تقاوم اندفاع الصاروخ، ألن عملية اندفاع الغازات 
حتمية ويتوجب خروجها. لهذا السبب فإن الصاروخ 
ال يحتاج للهواء لينطلق الى األمام، وكونه يعمل بدون 
الهواء فال يصده عامل مهما كان عن الصعود عاليا جدا 
الهواء وميكن الوصول  حيث تقابله موجة خفيفة من 
الى الفضاء اخلارجي في بعض األحيان دون عائق مادي 
الهواء اطالقا، وليس  الفضاء اخلارجي ال يحمل  ألن 
من احتكاك يوقف سيره املندفع. ولهذا فإنه يصل الى 
الهدف بطريقة افضل وأسرع. وعندما يتحرر الصاروخ 
من الطبقة االرضية ويصل الى الفضاء اخلارجي يبقى 
مستمرا في الصعود حتى ولو نفد منه الوقود الضروري.

من كتاب: املوسوعة العلمية املبسطة ـ  د.خالدة سعيد

من كتاب: املوسوعة الشاملة في الثقافة ـ  مجدي عبدالعزيز
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قرارات مهمة لتطوير ساحتنا الثقافية والفنية.. 
تنتظرالتنفيذ بالشكل الصحيح

@Mefrehs-مفرح الشمري

بعــد أن أصــدر وزيــر 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري قــرارات لتنظيم 
إجازة العروض املسرحية 
بالبالد التي تقدمها الفرق 
املسرحية األهلية والقطاع 
اخلاص في يونيو املاضي، 
أصدر أمس «االثنني» عدة 
قــرارات مهمــة اســتقبلها 
املهتمون بالشــأن الثقافي 
والفني بــكل رحابة صدر، 
متمنــني ان تنفذ وفق آلية 
تســهم فــي دفــع احلركة 
الثقافية والفنية الكويتية 
الى االمام في ظل االوضاع 
التــي نعيشــها حاليا بعد 

انتشار جائحة كورونا.
والقرارات اجلديدة التي 
الوزيــر املطيري  اصدرها 
تتمثــل فــي بــدء احللقات 
النقاشية لعمل استراتيجية 
املجلــس الوطنــي للثقافة 

والفنون واالداب مع اطالق 
مشــروع بيت املوســيقى 
ودار الفنون الشــعبية في 
اكتوبر املقبل بالتعاون مع 
جمعية الفنانني الكويتيني، 
باالضافة الى اطالق معرض 

دائم للفنانني التشــكيليني 
في اكتوبر ليكون حاضنة 
االبداعية  لعرض االعمــال 
التشــكيلي طــوال  للفــن 
العام، كما تضمنت قرارات 
الوزيــر اجلديــدة حمايــة 

االثار واملتاحــف واملباني 
التاريخيــة وفــق قانــون 
االثار رقم (١١ لسنة ١٩٦٠) 
الى اســتئناف  باالضافــة 
الثقافية والفنية  االنشطة 
بالبالد وفق االشــتراطات 
الصحيــة املعمــول بها في 

البالد.
هــذه القرارات تســاعد 
علــى حتريك املياه الراكدة 
الثقافــي والفني  باجلانب 
املنــوط بتنفيذها املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون 
واالداب واملطلوب منه حاليا 
وضع دراســة كاملة وآلية 
لتنفيذها بالشكل الصحيح 
حتى يســتفيد منها جميع 
املثقفــني والفنانني بجميع 
املجاالت، خصوصــا فيما 
يتعلــق بـ«مشــروع بيت 
املوســيقى» و«دار الفنون 
الكويتية الشــعبية» الذي 
سيقام في مقر «متحف الفن 
الذي سيحتضن  احلديث» 
الدائــم  املعــرض  ايضــا 

للفنانني التشكيلني، ومثل 
هــذا املشــروع يعتبر من 
الثقافية املهمة،  املشــاريع 
موســيقيني  هنــاك  الن 
شــبابا بحاجة الى الدعم، 
وهناك فرق شــعبية ايضا 
بحاجة للدعم، وايضا هناك 
فنانون تشكيليون بحاجة 
الى دعم، إلظهار ابداعاتهم 
واعطائهم الفرصة «حالهم 
حال غيرهــم» من الفنانني 
املتواجديــن  التشــكيليني 

حاليا على الساحة.
القرارات التي يصدرها 
وزير االعالم والثقافة وزير 
الشــباب  الدولة لشــؤون 
عبدالرحمــن املطيــري في 
اآلونة االخيرة قرارات كنا 
ننتظرهــا بفــارغ الصبــر 
لتطوير ســاحتنا الثقافية 
والفنية بجميع انواعها، فله 
الشكر والثناء، ونتمنى ان 
تكــون آليــة تنفيذها على 
ارض الواقــع قريبــا لتعم 

الفائدة على اجلميع.

أصدرها وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب واستقبلها أصحاب الشأن برحابة صدر أجر وعافية يا بووليد
مفرح الشمري

اليزال املخرج القدير غافل فاضل يرقد 
في مستشفى جابر بعد إصابته بڤيروس 
كورونا ملتابعة حالته الصحية عن قرب، 
وذلك بناء على أوامر األطباء في املستشفى.

وأكد «بووليد» غافل فاضل لـ «األنباء»، 
أن حالته الصحية تتحسن يوما بعد يوم، 
وهذا بفضل اهللا ثــم بدعوات محبيه في 
إلى اجلهد  الكويت واخلليــج، باإلضافة 
املبذول من قبل الطاقم الطبي املشــرفني 

على حالته الصحية.
ومتنــى «بووليد» للجميــع الصحة 
والعافية، شاكرا كل من سأل عنه، وسائال 
املولى عز وجــل ان يبعد عن البالد هذه 

الغمة ويحفظ اجلميع منها.
«األنباء» تتمنى الشفاء التام للمخرج 
القدير غافل فاضل ليعود الى أهله وذويه 
ساملا معافى ملزاولة نشاطه الفني االبداعي 
في إخراج األعمال الدرامية والبرامج املنوعة.

أجر وعافية يا بووليد.

غسان الرحباني: «هيك بنحكي عن فيروز»!
بيروت - بولني فاضل

حتى اللحظــة اليزال 
غســان الرحبانــي حتت 
وطــأة الصدمــة، صدمة 
غيــاب والده املوســيقي 
الرحبانــي بعدما  إلياس 
باغتــه ڤيــروس كورونا 
وحملــه إلى املقلب اآلخر 
مــن الدنيا. حتى اللحظة 
اليزال حزنه كامال وعميقا 
ولم يتآلف بعد مع رحيل 
األب وال يعلم حتى ما إذا 
كان ســيتآلف مع الفكرة 
ذات يــوم قريب أو بعيد. 
غســان املشــتاق لوجود 

إليــاس يناجيــه كل ليلة قبل النوم ويســأله 
طمأنتــه ما إذا كان مرتاحــا، حيث هو. يقول: 
«رأيتــه أكثر من مرة في املنام، رأيته بصورة 
جميلة». غسان املقيم في املبنى ذاته مع األهل 
وشــقيقه جــاد وحيث االســتوديو وكل عالم 
املوســيقى الذي تفتحت عيونــه عليه اليزال 
يحاذر حتى اليوم دخول مكتب إلياس ورمقه 

حتى بنظرة.
فمجرد محاولة التفكير بالدخول إليه يجعله 
يشــعر وكأنه على قاب قوســني من االنهيار، 
ولكــن ماذا عــن إحياء كنــوز الراحل لو رمبا 
رفدها بروح موسيقية جديدة؟ يجيب: «أكذب 
إن قلت إني أفكر حاليا بهذه األمور أو ان لدي 
مشــروعا من هذا القبيــل. وفي أي حال، رمبا 
شقيقي جاد ميلك القدرة أكثر مني على التفكير 
مستقبال بتوجه كهذا». ويروي غسان أنه في 
آخــر عامني عن حياة إلياس، عانى األخير من 
النسيان ومشاكل الذاكرة وهو ما جعله مبنأى 
عن أحاديث كورونا وغير متابع ملا يحصل، وكان 
لألمر إيجابياته انطالقا من خوف إلياس املزمن 
من األمراض، ويؤكد الرحباني االبن ان والده 
كان نشيطا وفحوصات دمه جيدة قبل أن تأتيه 
كورونا وتأتي عليه. وعن أكثر من أثر فيه بعد 

رحيله، يقول غسان ان ما 
فاجأه هو قدر محبة الناس 
للرحبانــي  وتقديرهــم 
اإلنسان والســيما جلهة 
لطفــه وتســامحه وقربه 

إلى القلب وتواضعه.
وكثيرا ما يسأل غسان 
الرحبانــي عــن عالقتــه 
وعالقــة والــده الراحــل 
بالســيدة فيــروز، فيأتي 
الــرد بأن اللقــاءات معها 
ومع رميا كانت كثيرة في 
اآلونة األخيرة وكانت تتم 
على مأدبة عشاء في منزل 
والديه، حيث كانوا يأكلون 
ويتسامرون ويضحكون 

وكان الياس يفرح بهما كثيرا.
ويتابع غســان حديثه عن فيروز، فيقول: 
«العالقة داخل العائلة هي عالقة طبيعية علما انه 
في جلساتنا مع السيدة فيروز لم نكن نتحدث 
أبدا في الفن وإمنا في املاضي وذكرياته، أما على 
مأدبة العشاء فكان محور احلديث أطباق والدتي 
وطريقة إعدادها لها، السيما أنها معروفة بلقمتها 
الطيبة وأن الطبخ شأن يهم كثيرا فيروز ورميا». 
ويروي غسان حادثتني مع فيروز تركتا أثرين 
عميقتني في نفســه. أولهما حني أخذته فيروز 
ذات يوم جانبا في منزل والديه وسألته كيف 
يتدبر أموره مع العائلة واألوالد وكيف يعيش 
ويؤمن استمراريته، قائال ان اهتمامها بالسؤال 
عــن أحواله جعله يشــعر وكأنه أمام أم ثانية 
خصوصا انها كانت تصغي لرودوه وتستوقفه 
أحيانا ملزيد من االستفسار. أما احلادثة الثانية، 
فهي حني كان في طريقه الفتتاح مسرحية من 
كتابته وإخراجه ومتثيله، وكان في غاية القلق 
والتوتــر حني رن هاتفه وفوجئ بأن الســيدة 
فيروز أرادت تشــجيعه ودعمه وهو ما جعله 
يدمــع باعتبار ان الــكالم صادر عن أحد رموز 
املسرح في لبنان وعن أسطورة يعجز اللسان 

عن وصفها، كما يقول غسان.

«الست ليلى».. مستمرة!

سيف نبيل..«ما أقدر أنساك»

بيروت: حكاية «الست ليلى» في مسلسل 
«عروس بيروت» ستستمر في اجلزء الثالث 
الذي تقــرر البدء في تصويره أواخر شــهر 
أغسطس، وقد بدأت محطة MBC منتجة العمل 
بتشــويق متابعيــه عبر مقابــالت مع أبطال 
املسلسل ومنهم املمثلة تقال شمعون التي جتسد 

شخصية ليلى الضاهر، حيث قالت ان ليلى 
لن تنكسر للظلم وستمضي في معارك قدمية 
وأخرى مستجدة منها ما له عالقة باجلمعية 
التي ترأســها وبحب حياتهــا احملامي عادل، 
فضال عن فصول غير معروفة ستتكشف من 

حياة زوجها الراحل فوزي الضاهر.

بعــد النجــاح الكبير الذي حققــه مؤخرا 
بأغنية «ممكن»، يســتعد ســيف نبيل لطرح 
أغنيــة جديدة من املتوقع أن تشــكل مفاجأة 

للمشاهدين.
في التفاصيل، نشــر سيف عبر صفحاته 
الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي مقطعا 
ترويجيــا من كليب أغنيته اجلديدة «ما أقدر 
أنساك» الذي سيطرحه في األيام القليلة املقبلة.

وقد أثار الفيديو حماس متابعيه على مواقع 
التواصل االجتماعي حيث ظهر ســيف بلوك 

غريب في مشــاهد ضخمة وتأثيرات صوتية 
وبصرية غير اعتيادية.

ومــن املتوقــع أن يشــكل العمــل مفاجأة 
للمشاهدين خاصة أن سيف اعتاد على تقدمي 
أعمال ضخمة ومميزة حصدت جناحات كبيرة 
ونسب مشاهدات عالية جدا في جميع أنحاء 

الوطن العربي.
«ما أقدر أنساك» طرحها سيف نبيل خالل 
عيد األضحى وذلك عبر قناته على اليوتيوب 

ومختلف املنصات الرقمية.

سيرين عبد النور: وجدت ضالتي بثنائية غير متوقعة
بيروت: ال متيل الفنانة سيرين عبدالنور 
إلى املغامرات في حياتها اخلاصة حتى انها ال 
جترؤ على التفكير فيها، مفضلة دوما منطق 

األمان ومنطقته.
غير أن ما يسري على حياتها ال يسري 
على مهنتها كممثلة، إذ تعشق فيها كل أنواع 
التحديات واملغامرات وآخرها مسلسل «دور 
القمر» وشــخصية «شمس» التي جسدتها 
حتت إدارة املخرج ســعيد املاروق والكاتب 
ناصر فقيه. ففي هذه الشــخصية سيرين 
هي رمز الشر املطلق واإلساءة املفرطة جراء 
ظروف قائمة ومرة عرفتها «شمس» مبراحل 
مــن حياتها وجعلتها تتنقــل من ضفة إلى 
أخرى، حيث وجدت نفسها أمام خيارين ال 
ثالث لهما هما االنتقام أو املسامحة. سيرين 
التي لطاملا تطلعت إلى عمل ممتلئ باألكشن 
والتشــويق وحبس األنفــاس عثرت على 
ضالتها في مسلســل «دور العمر»، فكان 
بحق مسلسل العمر ودور العمر، كما تقول، 
حيث التوليفة بأكملها جديدة عليها لناحية 
الفكرة والكتابة واإلخراج. لكن اال تخشى عدم 
تقبل املشاهد لها في ثوب الشريرة؟ جتيب: 
«خائفة بالطبع وأمتنى على املشــاهدين اال 
ينقزوا» من شخصيتي. صحيح إني أجهل كم 
سيتقبلوني في هذه الصورة، لكني أدعوهم 
إلى تلقف الرسالة املبطنة من خالل هذا العمل، 
وهو ان احليــاة تضعنا أحيانا أمام مواقف 
تضطرنا إلى تبديل املسار واتخاذ قرارات ما 
كنا نتصور يوما أننا سنتخذها. وتلفت إلى أن 
«شمس» شخصية مركبة بامتياز ومشاكلها 
النفسية ناجمة عن عدم ثقتها بالرجل الذي 

باتت تنظر إليه على كونه وحشا إثر جتربتني 
قاسيتني جعلناها تفقد كل ثقة به. وكشفت 
سيرين ان ابنتها الكبرى تاليا بعثت برسالة 
عبر الواتســاب إلى مخرج املسلسل تسأله 
فيها عما فعله بوالدتها بعدما شاهدت اإلعالن 

الترويجي للعمل وخافت منها.
وتوجهت إليه ابنة العشر سنوات بالقول: 
«أشكرك على مخيلتك لكن ماذا فعلت بأمي؟» 
وتثني على عظمة املخرج سعيد املاروق الذي 
كان من املقــرر أن تعمل حتت إداراته قبل 
سنوات في مسلسل «٢٤ قيراط» لوال وقوع 
خالف أدى إلى عدم توليه املهمة. كما تبدي 
سعادتها بتقدمي ثنائية غير متوقعة مع املمثل 
عادل كرم، قائلة: إن املشاهد سيتعرف على 
عادل جديد بتقنيات مختلفة لناحية الصوت 
والنظرة ولغة اجلسد وسائر التفاصيل. وعن 
الشــكل الذي تظهر به في العمل أكدت أنها 
لم تتصور نفسها مرة شقراء لكنها جترأت 
وحتولت إلى هذا اللوك في املسلسل وشعرت 
للوهلة األولى بأنها نســخة عن شقيقتها 
الشقراء سابني نحاس. ولفتت إلى أن الشكل 
يأخذ حيزا من تفكيرها لكنها تعتمد فيه على 
اختصاصيني يدرسون الشخصية وخلفيتها 
النفسية ويختارون الشكل واللباس وتوابعهما، 
أمــا هي فال تتدخل في التفاصيل طاملا أنها 

تثق مبن تتعامل معهم.
وعما تصبو إليه بعد ٢١ سنة في التمثيل 
تقول ســيرين: «أريد أن أثبت نفسي أكثر 
فأكثر بعد هذا املشوار، علما بأن اخلبرة التي 
راكمتها باتت تخولني قراءة الدور بشــكل 

صحيح ورسمه في مخيلتي».
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٦ مشروعات تنفذها «هيئة الشراكة».. حتمل فرصًا واعدة للقطاع اخلاص

أحمد مغربي

العامــة  الهيئــة  كشــفت 
بــني  الشــراكة  ملشــروعات 
القطاعني العام واخلاص عن 
تنفيذ ٦ مشاريع بنظام الشراكة 
منها ٤ مشــروعات تطويرية 
جديدة جار العمل على تنفيذها 
ويتوقــع االنتهاء من بعضها 
خــالل العام احلالي والبعض 
اآلخــر ميتد حتى ٢٠٢٤، فيما 
تقوم الهيئة بتنفيذ مشروعني 
مستمرين وسيتم االنتهاء منهم 

في العام احلالي واملقبل.
وقالت هيئة الشــراكة في 
مذكرة حصلت «األنباء» على 
نسخة منها، أن املشروعات الـ 
٦ هي املــدن العمالية (مدينة 
جنــوب اجلهــراء) ومعاجلة 
البلديــة الصلبة -  النفايات 
موقع كبد، ومشــروع محطة 
الزور الشمالية (املرحلة الثانية 
والثالثــة)، ومشــروع مجمع 
الشــقايا للطاقــات املتجددة 
(املرحلة الثالثة)، ومشــروع 
محطــة اخليــران (املرحلــة 
األولى) وأخيرا مشروع بناء 
وتشــغيل ســوق املزادات - 

وزارة التجارة والصناعة.
وذكــرت ان املشــروعات 
القائمــة واملســتقبلية لهيئة 
الشــراكة تهدف  مشــروعات 
الى زيادة استثمارات القطاع 
اخلاص وحتسني كفاءة إدارة 
النفايات وبعضها يهدف الى 
زيادة القدرة املتوفرة حملطات 
القــوى الكهربائيــة وزيــادة 
معدالت منو القطاع التجاري 
والسياحي ليكون رافدا هاما 
ومصــدرا من مصــادر زيادة 

الدخل الوطني.
وحول املعوقات التي تواجه 
بعض املشروعات ذكرت «هيئة 
الشراكة» انها تتمثل في تأخر 
إجراءات الترخيص واملوافقات 
املطلوبة وبسبب تأخر وصول 
امليزانية املخصصة، وفيما يلي 

تفاصيل املشروعات:

١ - مشروع املدن العمالية - مدينة 
جنوب اجلهراء:

املــدن  مشــروع  يهــدف 
العمالية في جنوب اجلهراء إلى 
إنشاء مدن متكاملة ومبستوى 
عال من التنظيم تشتمل على 
جميــع اخلدمــات الضرورية 
التــي تضمن توفيــر احلياة 
الكرمية لسكانها، مع تقليص 
تواجــد العمــال فــي مناطق 
ســكن العائالت، مما يحد من 
اخلطر على األمن االجتماعي 
في املناطق الســكنية، ولذلك 
فإن اإلســراع في إنشــاء تلك 
املــدن يشــكل أهميــة بالغــة 

في ديســمبر ٢٠٢١ ويســتمر 
تنفيذه حتى ديسمبر ٢٠٢٢.

٣ - مشروع «محطة الزور الشمالية 

الزور الشمالية ويقع  محطة 
مجاورا للجزء الغربي من موقع 
محطة الزور الشمالية املرحلة 
األولى واجلزء الشــمالي من 

تنفيذ املشــروع وفقــا لنظام 
التصميم والبنــاء والتمويل 
والتشغيل والتحويل حملطة 
إنتاج طاقــة كهربائية بقدرة 
ميغــاوات   ٢٧٠٠ إنتاجيــة 
عند الظــروف اجلوية لدولة 
الكويــت تعمــل بتكنولوجيا 
الدورة املركبة وحتلية املياه 
بقــدرة إنتاجيــة ١٦٥ غالون 

إمبراطوري.
واملشــروع مرتبط بدليل 
التحتيــة  البنيــة  جــودة 
التيــار  ومؤشــرات جــودة 
الكهربائي حيث يهدف إلى رفع 
القدرة املتوافرة حملطات القوى 
الكهربائية وزيادة استثمارات 
القطاع اخلاص وإنتاج طاقة 
إنتاجيــة  كهربائيــة بقــدرة 
٢٧٠٠ ميغاوات عند الظروف 
اجلويــة لدولة الكويت تعمل 
املركبة  الــدورة  بتكنولوجيا 
وحتلية املياه بقدرة إنتاجية 

١٦٥ غالون إمبراطوري.
ويعتبــر املشــروع مــن 
املشاريع اجلديدة التطويرية 
التي بدأت في ٢٠١٨ ويســتمر 

تنفيذه حتى نوفبمر ٢٠٢١.

٤ - مشروع «مجمع الشقايا للطاقات 
املتجددة - املرحلة الثالثة»:

يعد مشروع مجمع الشقايا 
للطاقــات املتجددة - املرحلة 
الثالثة من املشاريع املتكاملة 
الكهربائيــة  الطاقــة  إلنتــاج 
باستخدام تكنولوجيا األلواح 
وتكنولوجيــا  الضوئيــة، 
املركــزة،  الطاقــة احلراريــة 
وطاقة الريــاح. ومن املتوقع 
أال تقل القدرة املركبة ملجموع 
مشــاريع هــذه املرحلــة عن 
٢٫٠٠٠ ميغــاوات باســتخدام 
التكنولوجيا املذكورة. ويرتبط 
املشروع بدليل جودة البنية 
التيــار  التحتيــة وبجــودة 
الكهربائي فــي البالد ويهدف 
املشروع إلى ترشيد استهالك 
الطاقة الكهربائية واملياه ورفع 
القدرة املتوافرة حملطات القوى 
الكهربائية. وبدأت اخلطوات 
االولى للمشــروع فــي طرح 
مناقصة االستشاري اخلاص 
بعمليات الدراســة في شــهر 
أبريــل ٢٠٢١ وتتوقــع هيئــة 
مشروعات الشراكة ان ينتهي 

املشروع في ٢٠٢٤.

٥ - مشــروع «محطة اخليران - 
املرحلة األولى»:

يعتبــر مشــروع محطــة 
اخليران املرحلة األولى الواقع 
فــي منطقة اخليــران بجانب 
احلدود اجلنوبية ملوقع محطة 
الزور اجلنوبية احلالية ويبعد 
تقريبــا ١٠٠ كم جنوب مدينة 

- املرحلة الثانية والثالثة»:
يعتبر مشروع محطة الزور 
الشمالية الثانية والثالثة هو 
املرحلة الثانية من مشــروع 

موقع محطة الزور اجلنوبية 
احلاليــة، ويبعــد تقريبا ١٠٠ 
كم جنوب مدينة الكويت على 
ساحل اخلليج العربي، وسيتم 

الكويت، سيتم تنفيذ املشروع 
وفقا لنظام التصميم والبناء 
والتمويل والتشغيل والتحويل 
حملطة إنتــاج طاقة كهربائية 
بقدرة إنتاجية ١٨٠٠ ميغاوات 
عند الظــروف اجلوية لدولة 
الكويــت تعمــل بتكنولوجيا 
الدورة املركبة وحتلية املياه 
إنتاجيــة ١٢٥ غالون  بقــدرة 

إمبراطوري.
ويرتبط املشــروع بدليل 
التحتيــة  البنيــة  جــودة 
التيــار  ومبؤشــرات جــودة 
الكهربائي إذ يهدف إلى زيادة 
اســتثمارات القطــاع اخلاص 
وإنتاج طاقة كهربائية وحتلية 
مياه لتلبية الطلب املتزايد في 
البالد من الطاقة الكهربائية.

ويعتبــر املشــروع مــن 
املشاريع اجلديدة التطويرية 
التي بدأت في ٢٠١٨ ويســتمر 

تنفيذه حتى نوفمبر ٢٠٢٣.

٦ - مشــروع بناء وتشغيل سوق 
املزادات للمركبات - وزارة التجارة 

والصناعة:
مقترح حراج السيارات له 
أهمية كبيرة في قطاع سوق 
بيــع الســيارات املســتعملة 
ونصيبــه مــن ســوق بيــع 
السيارات املستعملة يتراوح 
فيما بني ١٠٪ الى ٢٠٪ وتكمن 
أهميته من خالل ســرعة بيع 
السيارات بالنسبة الى البائع، 
والشــراء بأســعار تنافسية 
ومغرية بالنسبة للمشتري. 
فهذا الســوق عالوة على انه 
يخــدم شــريحة كبيــرة مــن 
املواطنــني واملقيمــني بدولــة 
الكويت هو كذلك محل اهتمام 
لدى مواطنني الدول املجاورة، 
حيــث ان ســوق الســيارات 
املســتعملة الكويتــي يعتبر 
مغريــا لدى الــدول املجاورة 
الكبيرة، حيث أغلب السيارات 
املستعملة الكويتية ال تقطع 
مسافات كبيرة مقارنة بنفس 
نوع وموديل السيارة في تلك 
الدول. كما انــه يخدم جتارة 
السيارات املستعملة  تصدير 
فكثيــر مــن الدول تســتورد 
سيارات مســتعملة من دولة 

الكويت لألسباب نفسها.
ويرتبط بدليــل صادرات 
السلع واخلدمات ويهدف إلى 
زيــادة معدالت منــو القطاع 
التجاري والســياحي ليكون 
رافدا هاما ومصدرا من مصادر 
زيــادة الدخــل الوطني، ومن 
ابــرز حتديات املشــروع هو 
تأخــر إجــراءات الترخيــص 
واملوافقات املطلوبة، وتخطط 
«هيئة الشــراكة» في االنتهاء 
من املشروع في في عام ٢٠٢٢.

٤ منها جديدة وميتد تنفيذها حتى ديسمبر ٢٠٢٤.. واالنتهاء من مشروعني العام احلالي

للمجتمــع الكويتــي، كونهــا 
تتعلق بالتعامل مع مجموعة 
لم يتم توفير السكن املناسب 
لهــا لفترة طويلــة مما أوجد 
انعكاسات سلبية على املجتمع.
واملشــروع مرتبط بدليل 
تطوير بيئة األعمال وتطوير 
حالة التجمعات وعدد املوردين 
احملليني ومرتبط بدليل الرخاء 
االجتماعي واألمن والســالمة 
األداء  قيــاس  ومؤشــرات 
للمشروع تتركز على املخطط 
الهيكلي بالبلدية يرى أهمية 
طرح تلك األنواع من املشاريع 
خلدمة العمالة الوافدة ودراسة 
املستشار الذي مت تعيينه من 
قبل البلدية تفيد بأن املشروع 
مجدي اقتصاديا لكل من الدولة 
والقطــاع اخلاص، كما يهدف 
املشروع إلى زيادة استثمارات 

القطاع اخلاص.
ويعتبــر املشــروع مــن 
املشاريع املستمرة التطويرية 
التي بدأت في ديســمبر ٢٠١٠ 
ويســتمر تنفيذه حتى مايو 

.٢٠٢١

٢ - مشروع معاجلة النفايات البلدية 
الصلبة - موقع كبد:

متاشيا مع توجه حكومة 
الكويــت نحو حتفيز برنامج 
الشــراكة بني القطاعني العام 
واخلاص في تطويــر البنية 
التحتية، فإن الهيئة بالتعاون 
مع بلدية الكويت طرحت تنفيذ 
مشــروع معاجلــة النفايــات 
البلديــة الصلبة - موقع كبد 
بنظام الشراكة بني القطاعني 
العــام واخلــاص وذلــك بعد 
موافقة اللجنة العليا ســيتم 
تنفيذ املشــروع وفقــا لنظام 
التصميم والبنــاء والتمويل 
والتشــغيل بهــدف حتويــل 
النفايات البلدية الصلبة الى 
طاقــة كهربائيــة عــن طريق 
تقــدر  احملــارق  اســتخدام 
طاقتها االستيعابية بـ ٣٫٢٧٥ 
طن يوميا مبعدل (١٫٠٥٠٫٠٠٠ 
طن سنويا)، وسيتم استرداد 
املعادن والركام إلعادة تدوير 
اخلبــث ومن ثم التخلص من 
بقايا غــاز االحتراق واخلبث 
املتبقي (في حال عدم إمكانية 
إعادة استخدام اخلبث ١٠٠٪) 
في مرادم صحية منفصلة داخل 

موقع املشروع.
ويرتبط املشروع مبؤشرات 
حتسني كفاءة إدارة النفايات 
ومؤشر ترشيد استهالك الطاقة 
الكهربائيــة وامليــاه، وأبــرز 
معوقات املشروع تأخر تأخر 
امليزانية املخصصة. وصول 

ويعتبر املشروع من املشاريع 
املستمرة التطويرية التي بدأت 

معوقات بعض املشاريع تتمثل في بطء إجراءات الترخيص واملوافقات املطلوبة وتأخر وصول امليزانية
املرحلتان الثانية والثالثة من «الزور الشمالية» تنتجان ٢٧٠٠ ميغاوات من الكهرباء بتكنولوجيا الدورة املركبة

مستشار مشروع املدن العمالية جنوب اجلهراء: املشروع مجٍد اقتصاديًا لكل من الدولة والقطاع اخلاص
سوق املزادات للسيارات محل اهتمام الدول املجاورة ألن أغلب السيارات املستعملة لم تقطع مسافات كبيرة

مشاريع الهيئة العامة ملشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

تاريخ االنتهاءتاريخ البدءنوع املشروعطبيعة املشروعاملشروعم

٢٠١٠/١٢/١٢٠٢١/٥/٦تطويري (شراكة)مستمراملدن العمالية – مدينة جنوب اجلهراء١
٢٠١٢/١٢/٦٢٠٢٢/١٢/٣١تطويري (شراكة)مستمرمعاجلة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد٢
٢٠١٨/٧/٢٢٢٠٢١/١١/١تطويري (شراكة)جديدمشروع محطة الزور الشمالية – املرحلة الثانية والثالثة٣
٢٠٢٠/٤/١٥٢٠٢٤/١٢/٣١تطويري (شراكة)جديدمشروع مجمع الشقايا للطاقات املتجددة – املرحلة الثالثة٤
٢٠١٨/٧/٢٢٢٠٢٣/١١/١تطويري (شراكة)جديدمشروع محطة اخليران – املرحلة األولى٥
٢٠٢٠/٤/١٢٠٢٢/٤/١تطويري (شراكة)جديدمشروع بناء وتشغيل سوق املزادات للمركبات – وزارة التجارة والصناعة٦

«جهاز التخصيص» يسعى إلنهاء ٣ مشاريع 
تطويرية بنهاية الربع األول من ٢٠٢٢

شريف حمدي

الفنــي  يســعى اجلهــاز 
لبرنامـــــج التخصيــص إلى 
االنتهاء من تنفيذ ٣ مشاريع 
تطويرية بنهاية الربع األول 
من العام املقبل، تهدف لزيادة 
اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت 
وحتسني البنية التحتية لقطاع 
االتصاالت، كما تهدف لزيادة 

استثمارات القطاع اخلاص.
وترتبــط هذه املشــاريع 
باإلنفاق على البنية التحتية، 
ومؤشــر ترشــيد املال العام، 
الرواتــب  علــى  واإلنفــاق 
احلكومية. وحصلت «األنباء» 
على بيانات تفيد بأن املشاريع 

الثالثة عبارة عن اآلتي:
١ - مشــروع تخصيص 
الثابتة  اخلطوط األرضيــة 
العريـــــض  والنطــــــاق 
واالتصــاالت الدولية، وهو 
يرتكــز علــى تخصيــص 
الثابتة  اخلطوط األرضيــة 
والنطاق العريض والبوابات 
الدولية، ويهدف املشــروع 
إلى رفع مســتوى إنتاجية 
القطاع اخلــاص بالكويت، 
باإلضافــة إلــى توليد دخل 
قومــي بعــدي عــن النفط، 
كما يهدف إلى إعادة هيكلة 
قطاعي االتصاالت والبريد، 
وحتســني البنيــة التحتية 

مع سياســات وزارة الكهرباء 
واملاء اإلمنائية والتي تتضمن 
إشراك القطاع اخلاص بخطة 
التنمية بتطوير وزيادة الطاقة 
الكهربائية  اإلنتاجية للطاقة 

وتهيئة بيئة األعمال.
ويهدف املشروع إلى زيادة 
اســتثمارات القطاع اخلاص، 

على إطالق عملية التخصيص 
للمشــاغل الرئيســية لوزارة 
إلى  الكهرباء واملــاء، ويهدف 
رفع مستوى إنتاجية القطاع 
اخلاص بالدولة، باإلضافة إلى 
توليــد دخل قومــي بعيد عن 
النفــط، وزيادة اســتثمارات 

القطاع اخلاص.

وزيادة مســاهمته في الناجت 
احمللــي اإلجمالــي، فضال عن 
التشــغيلية  النفقات  تقليــل 

للحكومة.
دراســة  مشــروع   -  ٣
استراتيجية حول تخصيص 
املشــاغل الرئيســية لــوزارة 
الكهرباء واملاء، ويركز املشروع 

تهدف لزيادة الناجت احمللي وحتسني البنية التحتية واستثمارات القطاع اخلاص

لالتصاالت، وزيادة انتشار 
العريــض (زيادة  النطــاق 
الناجت احمللي اإلجمالي ١٫٢٪ 
مع كل زيادة اختراق ١٠٪).

٢ - مشروع محطة الشعيبة 
الشمالية، ويعتبر تخصيص 
محطة الشعبية الشمالية من 
املشاريع املهمة التي تتماشى 

«الشراكة» متدد أجل تقدمي العروض 
االستشارية ملشروع «الشقايا» أسبوعًا

محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد ان هيئة مشــروعات 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مددت 
موعــد إغــالق مناقصة عقد االستشــارات 
اخلاصة باملراحل التالية من مشروع الشقايا 
للطاقة املتجددة ملدة أسبوع يبدأ من تاريخ 
انتهــاء املوعد احلالي في ٢٧ اجلاري، على 
الرغــم من أنه من احملتمل أيضا متديد هذا 
املوعد من جديد اعتمادا على نتائج االجتماع 
املقــرر عقده في ٢٦ يوليــو. وكانت مجلة 
ميد قد أشــارت فــي يونيو إلى أن الكويت 

تتوقع إصدار طلب إبداء الرغبة في املشاركة 
بالعقد الرئيسي للمشروع في غضون فترة 
تتراوح بني ٦ أشهر وسنة من تعيني مستشار 
املعامالت. وقالت املجلة ان مشروع الطاقة 
املتجددة يأتي انســجاما مــع هدف الدولة 
في توفير ما نســبته ١٥٪ من خالل الطاقة 
املتجددة ضمن مزيج الطاقة في البالد بحلول 
عام ٢٠٣٠ وفقا ملا ذكره اختصاصي املشاريع 
في إدارة مشــاريع القطاع اخلاص بوزارة 
الكهرباء واملاء بالكويت أحمد العازمي الذي 
توقع أن تبلغ ســعة املرحلتــني التاليتني 

ملشروع الشقايا ٣٥٠٠ ميغاواط.

«ميد»: وتيرة اإلصالحات بالكويت.. بطيئة
محمود عيسى

تناولــت مجلــة ميــد في حتليــل خاص 
التخفيض االئتماني الســيادي طويل األجل 
للكويت بالعمالت األجنبية واحمللية من قبل 
 +A إلى -AA وكالة ســتاندارد آند بورز من
مع بقاء النظرة املســتقبلية سلبية، وقالت 
ان خفض التصنيف يعكس النقص املستمر 
في اســتراتيجية متويل شــاملة على الرغم 
من العجــز الكبير املســتمر للحكومة، وان 
املعارضة البرملانية حالت دون قدرة احلكومة 
حتى اآلن على مترير قانون مينحها ســلطة 
إصدار الديون أو السحب الفوري من األصول 

املتراكمة في صندوق األجيال املقبلة.
الــى تباطــؤ وتيــرة  وأشــارت املجلــة 
اإلصالحات الهيكلية فــي الكويت في ضوء 
االمتناع عن فــرض ضرائب جديدة، ناهيك 

عن مسألة تنفيذ تعديالت واسعة في اإلنفاق 
التي تخضع للنقاش منذ فترة طويلة.

وكانــت الوكالة قــد ذكرت ان اســتمرار 
التأخيــر في تنفيذ هذه اإلجراءات قد يجعل 
الكويت في نهاية املطاف أكثر عرضة للصدمات 
احملتملة املتعلقة بشروط التبادل التجاري 
في املستقبل، ومتت مراجعة تقييم التحويل 
.AA من -AA والقابلية للتحويل في الكويت إلى

كما قالت الوكالة أنها قد تعمد إلى املزيد من 
خفض التصنيفات إذا استمر العجز املرتفع 
للحكومة على املدى املتوسط، مع عدم وجود 
ترتيبات متويل شاملة مستدامة متفق عليها. 
وقد يحــدث هذا نتيجة املواجهة املســتمرة 
بني احلكومة ومجلس األمة على نحو يكبل 
يــد احلكومة ومينعها من تنفيذ اإلصالحات 
املالية، أو مترير قانون الديون، أو التصريح 

مبصادر أخرى لتمويل امليزانية.

تخفيض التصنيف السيادي يعكس استمرار أزمة الديون ونقص التمويل
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١٥٫١ مليون دينار أرباح «األهلي» بالنصف األول
٤٠٫٣ مليون دينار األرباح التشغيلية.. و١٫٥٪ منو املوجودات إلى ٤٫٨ مليارات

البنــك األهلــي  أعلــن 
الكويتي عن حتقيق صافي 
ربــح مببلــغ ١٥٫١ مليون 
دينار للنصــف األول من 
٢٠٢١، مقارنــة بخســارة 
بلغــت ٤٫٦ ماليــني دينار 
عن ذات الفترة من ٢٠٢٠، 
مما يعد نقطة حتول كبيرة 
في األداء، حيث أرجع البنك 
هذا التحسن في األداء إلى 
ارتفاع األرباح التشغيلية 
للمجموعة من ٣٦٫٤ مليون 
دينــار بالنصف األول من 
٢٠٢٠، لتصــل إلــى ٤٠٫٣ 
مليون دينار بالنصف األول 
من العام احلالي، كما يعزى 
إلى انخفاض تكلفة التمويل 
وانخفــاض املخصصــات 
من ٣٧٫٨ مليون دينار في 
٢٠٢٠، إلــى ٢٢٫٢ مليــون 
دينــار في النصــف األول 

من ٢٠٢١.
وقــال البنك فــي بيان 

لتلبية احتياجات العمالء 
املتطورة.  ولفت إلى أنه 
من بني اإلجنازات الرئيسية 
في النصف األول، توفير 
منصة ABKnet، وهي خدمة 
مصرفية جديدة للشركات 
عبر اإلنترنت تسهل على 
الشركات إدارة املدفوعات 
واملســتحقات والسيولة 
املتغيرة  القيمــة  وبيــان 
لألصول من خالل منصة 
واحدة آمنة. ومما ال شك 
فيه أن إطالق هذه اخلدمة 
يدعم التزام البنك مبواكبة 
التطورات احلديثة وتقدمي 
املالية  أفضــل اخلدمــات 

املتاحة لعمالئه.
وباإلضافــة إلــى ذلك، 
فقد استطاع البنك األهلي 
الكويتــي احملافظــة على 
االئتمانيــة  تصنيفاتــه 
القويــة بالدرجة A+ من 
 Aوكالة فيتش والدرجة ٢

وعمالئنــا أهميــة بالغة، 
وفي سبيل ذلك، قد أجرينا 
مؤخــرا «حملــة تطعيم» 
داخــل البنــك ملوظفينــا، 
وقد مت تطعيم ٨٧٪ منهم. 

املتحدة، وانخفاض تكلفة 
األموال وانخفاض نســبة 
القروض املتعثرة لدينا».

وأضاف، قائال: «نعطي 
صحة وســالمة موظفينا 

وسنواصل تشجيعهم على 
التطعيم لضمان سالمتهم 
وسالمة من حولهم. ومع 
تقدم جهود وزارة الصحة 
فــي حمــالت التطعيم في 
الكويت وانتعاش النشاط 
االقتصــادي، فإننــي على 
يقني بأننا سنواصل تقدمنا 
لألمــام على أســس قوية 

ومتينة».
سلوك العمالء

وأشار ريشاني إلى أن 
تبعــات جائحــة ڤيروس 
كورونا، قد غيرت سلوك 
العمالء بشكل كبير خالل 
املاضــي، حيــث  العــام 
العمــالء  اســتخدام  زاد 
مــن األفــراد والشــركات 
املصرفيــة  اخلدمــات 
الرقميــة. وقــد اســتثمر 
البنــك األهلــي الكويتــي 
بشكل كبير في هذا املجال 

من وكالة موديز. وتشير 
هذه التصنيفات إلى هيكل 
رأس املــال القــوي للبنك 
الكويتي واألسس  األهلي 
القوية واملتينة للبنك، مبا 
في ذلــك مركز رأس املال، 
وقدرة البنــك املرنة على 
حتقيق األرباح، والتمويل 
املســتقر، وتوفر مصادر 

السيولة.
وشــدد ريشــاني على 
أن البنــك األهلي الكويتي 
سوف يستمر بالتركيز على 
رفع الوعي لدى املستهلك 
واخلدمــات  باملنتجــات 
املصرفية الرقمية، من خالل 
تنفيذ املبادرات التعليمية 
الوطنية  ودعــم احلملــة 
للتوعية املصرفية «لنكن 
على دراية» بإشراف بنك 
الكويــت املركزي وبإدارة 
احتــاد مصــارف الكويت 

والتي تستمر ملدة عام.

جورج ريشاني

الرئيس التنفيذي ملجموعة 
البنــك األهلــي الكويتــي 
جورج ريشــاني: «إن هذا 
األداء القوي ألمر مشــجع 
للغاية، إذا ما أخذنا بعني 
االعتبــار التحديــات التي 
واجههــا البنــك على مدار 
شــهرا  عشــر  الثمانيــة 
املاضيــة. ونحــن حاليــا 
بصدد العودة إلى احلياة 
الطبيعية والعمل بشــكل 
معتاد في الكويت، والشك 
أن قدرتنا على اإلعالن عن 
زيادة صافي أرباحنا تؤكد 
القوة األساســية لنموذج 
أعمالنا ومرونة حركتنا في 
تنفيذ خططنا كمؤسســة 
ماليــة. ومن بــني العديد 
من مؤشرات األداء البارزة 
للنصف األول من هذا العام، 
األداء املربح للبنك األهلي 
الكويتي ـ مصر وفروعنا 
العربيــة  اإلمــارات  فــي 

إجمالــي  إن  صحافــي، 
املوجودات ارتفع بنســبة 
١٫٥٪ ليصل إلى ٤٫٨ مليارات 
دينار مقارنة بذات الفترة 
مــن العــام املاضــي، فــي 
حني منت ودائــع العمالء 
بنسبة ٤٪ لتصل إلى ٣٫٣ 
مليارات دينــار، وال تزال 
امليزانية العمومية للبنك 
في وضــع جيد مع وجود 
معــدالت قوية لرأس املال 
والسيولة وتغطية كبيرة 
للقــروض املتعثــرة التي 
بلغت نســبتها ٢٫٢٪، في 
حني بلغت نسبة تغطيتها 
٢٨٦٪، وبلــغ معدل كفاية 
رأس املــال ١٧٫٦٪، بينمــا 
بلغــت حقوق املســاهمني 

٥٠٩ مليون دينار. 
أداء قوي

وفي معــرض تعقيبه 
علــى هــذه النتائــج، قال 

تبعات جائحة «كورونا» غّيرت سلوك العمالء بزيادة استخدامهم القنوات املصرفية الرقميةجورج ريشاني: زيادة صافي أرباحنا تؤكد القوة األساسية لنموذج أعمالنا ومرونة تنفيذ خططنا 

محمود عيسى

اعتبرت مجلة ميد في تقرير صدر 
عنها مؤخرا إن قطاع اإلنشاءات في 
التعاون اخلليجي مير  دول مجلس 
بنقطة حتــول، في ضوء رؤيتها أن 
النظرة املستقبلية لهذه الصناعة تبدو 

أكثر إشراقا.
وأعد فريق مــن محرري املجلة 
تقريرا قالوا فيه ان صناعة اإلنشاءات 
في دول مجلس التعاون اخلليجي تعد 
العدة للتعافي بقوة خالل عامي ٢٠٢١ 
و٢٠٢٢ بعد معاناة طويلة من التباطؤ 
الذي دام ست سنوات بسبب االنهيار 
في أسعار النفط في عام ٢٠١٤ وتفاقمه 

بسبب تداعيات ڤيروس كورونا.
املجلــة زيــادة في  وتوقعــت 
مشروعات البنية التحتية واإلنشائية 
في الفترة املذكورة على خلفية اإلنفاق 
احلكومي التحفيزي الذي يستهدف 
تســريع التعافي بعد أزمة كورونا، 
مشيرة إلى أن حتسن الوضع املالي 
في املنطقة الذي يصاحب تعافي أسعار 

النفط وتخفيــف القيود التي كانت 
مفروضة على سقف اإلنتاج، يعزز 
النظرة املستقبلية على املدى الطويل.

وترى ميد بروجكتس التي تتعقب 
املشروعات في املنطقة أن ليس ثمة 
شح في فرص املشروعات احملتملة، 
السيما اذا اخذنا في االعتبار وفرة 
املشــروعات اإلنشائية ومشروعات 
البنية التحتية في مجال النقل املخطط 
لهــا في جميع أنحــاء دول املنطقة 
والتي تصــل قيمتها االجمالي نحو 

١٫٩ تريليون دوالر.
واستدركت املجلة بالتنويه الى ان 
مسافة بعيدة من الزمن مازالت تفصلنا 
عن بعض هذه املشروعات املخطط لها 
قبل أن تترجم الى مشاريع حقيقية، 
لكن ثمة قدرا كبيرا من املشاريع التي 
تراكمت جراء اجلائحة، وبات ممكنا 

طرحها بسرعة في السوق.
البيانــات ميد  وتبــني قاعــدة 
بروجكتــس ان ثمة مــا قيمته ١٠٧ 
مليارات دوالر من مشــاريع البناء 
والنقل املخطط لها في دول مجلس 

التعاون اخلليجي في مرحلة ما من 
طرح املناقصات، ومن اإلنصاف ان 
نفترض ترسية غالبية هذه املشروعات 
في غضون األشــهر الثمانية عشر 
املقبلة، فضال عن مشروعات بقيمة 
٣٠٣ مليارات دوالر في قطاعات البناء 
والنقل مازالت في مرحلة التصميم.

وسيمثل تعافي سوق املشاريع 
بالنســبة للعديد من الشركات انباء 
سارة، لكن قطاع اإلنشاءات في حقبة 
ما بعد كورونا سيتحلى بنكهة مختلفة 
عما كان عليه قبل عام ٢٠١٥، عندما كان 
ضخ االموال احلكومية على مشروعات 
الرئيسي  التحتية هو احملرك  البنية 
للسوق، فضال عن تدفق األموال إلى 

اسواق العقارات اخلليجية.
وال يغيب عن البال ان الســوق 
الســعودية توفر اجلانب االكبر من 
فرص البناء اجلديدة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، نظرا لوجود أكثر 
من تريليون دوالر من مشاريع البناء 
والنقل املخطط لها، وحوالي ٥٨ مليار 
دوالر من عقود البناء اجلاري طرحها.

نفترض ترسية غالبية هذه املشروعات 

 مليارات دوالر في قطاعات البناء 

سارة، لكن قطاع اإلنشاءات في حقبة 
ما بعد كورونا سيتحلى بنكهة مختلفة 
، عندما كان 
ضخ االموال احلكومية على مشروعات 

فرص البناء اجلديدة في دول مجلس 

من تريليون دوالر من مشاريع البناء 
٥٨ مليار 
دوالر من عقود البناء اجلاري طرحها.

نفترض ترسية غالبية هذه املشروعات 

٣٠٣

سارة، لكن قطاع اإلنشاءات في حقبة 
ما بعد كورونا سيتحلى بنكهة مختلفة 

عما كان عليه قبل عام 
ضخ االموال احلكومية على مشروعات 

من تريليون دوالر من مشاريع البناء 

دوالر من عقود البناء اجلاري طرحها.

«كامكو إنفست»: الطلب العاملي على النفط 
سيعود ملستويات ما قبل جائحة «كورونا» خالل ٢٠٢٢

قال تقرير صادر عن شركة 
«كامكو إنفســت» أن أســعار 
النفــط ظلــت مرتفعــة فوق 
مستوى ٧٠ دوالرا للبرميل بعد 
أن أشارت البيانات إلى استمرار 
قوة الطلب على املدى القريب 
على الرغم من املخاوف املتعلقة 
بالسالالت املتحورة اجلديدة 
من ڤيروس كوفيد-١٩ والقيود 
احلديثة التي مت فرضها مؤخرا.
وظل الطلب على البنزين 
والديــزل قويا فــي الواليات 
املتحدة مع عودة أنشطة العديد 
مــن القطاعات، وانعكس ذلك 
بوضــوح على قراءة مؤشــر 
مديري املشتريات التي ارتفعت 
في شهر يوليو ٢٠٢١ إلى ٥٩٫٧ 
نقطــة، مع اســتمرار االجتاه 
القوي الذي شوهد في يونيو 
٢٠٢١. ووفقا للبيانات الصادرة 
عــن مجموعــة «أي إتش إس 
ماركت»، بلغت قراءة مؤشــر 
مديري املشــتريات األوروبي 
٦٠٫٦ نقطة في يوليو-٢٠٢١، 
فيمــا يعــد أعلى املســتويات 
املســجلة فــي ٢١ عاما نتيجة 
عــودة أنشــطة قطاعات عدة 
مــن االقتصــاد، خاصة قطاع 

اخلدمات.
الطلب على النفط

أبقت األوپيك على تقديرات 
منو الطلب العاملي على النفط 
للعام ٢٠٢١ عند مستوى ٦٫٠ 
ماليني برميل يوميا مع توقع 
وصــول إجمالــي الطلب إلى 
٩٦٫٦ مليــون برميــل يوميــا 
لهــذا العــام. إال انه مت تعديل 
التوقعات ربع الســنوية مبا 
يعكــس تباطــؤ وتيــرة منو 
الطلب في الربع األول من العام 
٢٠٢١ أكثر مما كان متوقعا في 

النفط إلى مستوى ١٠٠ مليون 
برميل يوميا في النصف الثاني 
من العام ٢٠٢٢. ومن املتوقع أن 
يزداد الطلب في منطقة منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 
مبقدار ١٫٥ مليون برميل يوميا 
إلى ٤٦٫٢٥ مليون برميل يوميا 
فــي العــام ٢٠٢٢، بنمو تصل 
نسبته إلى ٣٫٤٣٪، بينما من 
املتوقــع أن يزداد طلب الدول 
غير األعضاء مبنظمة التعاون 
االقتصــادي والتنمية مبقدار 
١٫٨ مليون برميل يوميا أو ما 

يعادل ٣٫٣٨٪.
اجتاه األسعار

وقد ساهمت زيادة األوبك 
لإلنتــاج فــي يونيــو ٢٠٢١ 
واالتفاق على استمرار زيادته 
تدريجيــا في احلد من ارتفاع 
أســعار النفط. باإلضافة إلى 
ذلك، فإن الزيادة غير املتوقعة 
في مخزون النفــط األميركي 
وقــوة الــدوالر جعلــت مــن 

٢٠٢١ بفضل اتساع نطاق برامج 
اللقاحات في الدول املتقدمة. 
وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب 
مبقدار ٣٫٣ ماليني برميل يوميا 
على أساس ربع سنوي خالل 
الربع الثالث من العام ٢٠٢١، أي 
أعلى بواقع مرتني إلى ٣ مرات 
عن الزيادة املوسمية العادية 

للطلب خالل الربع الثالث.
أما بالنسبة للعام بأكمله، 
تتوقع الوكالة أن يرتفع الطلب 
على النفط مبقدار ٥٫٣ ماليني 
برميل يوميا ليصل إلى ٩٦٫٤ 
مليون برميل يوميا في العام 
٢٠٢١ ثم إلى ٩٩٫٥ مليون برميل 

يوميا في العام ٢٠٢٢.
عرض النفط

تشير التقديرات إلى ارتفاع 
إنتــاج العالــم من الســوائل 
النفطية بنسبة ١٫١٪ في يونيو 
٢٠٢١ ليصل في املتوسط إلى 
٩٤٫٤٩ مليــون برميل يوميا، 
ممــا يعكــس ارتفــاع اإلنتاج 
لكال من الدول األعضاء وغير 
األعضاء مبنظمة األوپيك. وزاد 
املنتجون مــن خارج األوپيك 
إنتاجهــم مبقدار ٠٫٥٢ مليون 
برميل يوميا ليصل إلى ٦٨٫٤٦ 
مليــون برميــل يوميا بفضل 
زيادة إنتاج الــدول األعضاء 
التعاون االقتصادي  مبنظمة 
الهامشية  والتنمية والزيادة 
إلنتــاج الدول غيــر األعضاء 
التعاون االقتصادي  مبنظمة 
والتنميــة. وقامــت األوبــك 
بزيادة إنتاجهــا مبقدار ٠٫٥٩ 
مليــون برميــل يوميا ليصل 
في املتوسط إلى ٢٦٫٠ مليون 
برميــل يوميا، ممــا أدى إلى 
الســوقية  وصــول احلصــة 

لألوبك إلى ٢٧٫٦٪.

الصعب على النفط أن يصل 
إلى مستويات مرتفعة جديدة.

كما ظل الطلب على النفط 
متفاوتــا بني فئــات املنتجات 
املختلفة وذلك نظرا الستمرار 
الضغــوط على طلــب وقود 
الطائرات بصورة أكبر في ظل 
اســتمرار فــرض القيود على 
السفر الدولي، في حني تلقى 
الطلب على البنزين دعما قويا 
نظــرا لتوقع أن يحل الســفر 
احمللي محل السفر الدولي على 

الرغم من ارتفاع األسعار.
وعلى صعيد الطلب، أشارت 
البيانات الشهرية الصادرة عن 
وكالــة الطاقة الدولية إلى أن 
الطلب على النفط ارتفع مبقدار 
٣٫٢ ماليني برميــل يوميا في 
يونيو ٢٠٢١ إلى ٩٦٫٨ مليون 
برميل يوميا، أي أقل بنسبة ٣٪ 
عن مستويات ما قبل اجلائحة.
الطاقــة  وتتوقــع وكالــة 
الدولية أن يرتفع الطلب أكثر 
خالل الربــع الثالث من العام 

مع توقع ارتفاعه إلى ٩٩٫٨ مليون برميل يومياً.. بدعم من قوة منو االقتصاد العاملي

الدول الكبرى التابعة ملنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية. 
إال أن ذلك االجتاه قابله ارتفاع 
بيانات الطلب اخلاصة بالدول 
األميركيــة التابعــة ملنظمــة 
التعاون االقتصادي والتنمية 
مبعدالت أعلى مما كان متوقعا 
فــي الربــع الثاني مــن العام 
٢٠٢١، وهو األمر الذي يتوقع 
له االستمرار في الربع الثالث 
مــن العام ٢٠٢١. كما نشــرت 
«األوپيــك» توقعاتها األولية 
للعام ٢٠٢٢، مشيرة إلى قوة 
منــو االقتصاد العاملي بفضل 
اللقاحات املضــادة لڤيروس 
كوفيــد-١٩، خاصة في الدول 
الناشئة والنامية. ومن املتوقع 
أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الطلب 
على النفط إلى مســتويات ما 
قبــل اجلائحة في العام ٢٠٢٢ 
مع توقع ارتفاع الطلب مبقدار 
٣٫٣ ماليــني برميل يوميا إلى 
٩٩٫٨٦ مليــون برميل يوميا. 
ومن املتوقع وصول استهالك 

١٫٩ تريليون دوالر مشروعات البنية التحتية اخلليجية في مجال النقل
«ميد»: قطاع اإلنشاءات بدول التعاون في حقبة ما بعد «كورونا» سيكون مختلفاً عما كان عليه قبل ٢٠١٥

«إن سي إم لالستثمار» تعقد اليوم ندوة 
«اجعل االستثمار خطة ملستقبلك»

أعلنت شركة إن سي إم 
لالستثمار، إحدى شركات 
االستثمار والوساطة املالية 
املرخصة في الكويت، عن 
عقد نــدوة إلكترونية عن 
بعــد اليوم، وذلك بعنوان 
«اجعــل االســتثمار خطة 
ملستقبلك» والتي من املقرر 
تنفيذها من قبل معهد نور 
ســي إم للتدريــب األهلي 
واملرخــص لــدى الهيئــة 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب التابع للشركة.

وقالت الشركة في بيان صحافي، ان الندوة 
االلكترونية سيحاضر فيها احملللون الفنيون 
محمــد األنصاري وعبداحملســن العصيمي، 
حيث ستتناول الندوة كيفية استثمار األموال 
بالطريقــة الصحية واآلمنــة والتعرف على 
الطــرق احلديثــة لالســتثمار في االســواق 
املاليــة العامليــة وأي الفرص االســتثمارية 
املناسبة حاليا التي تساعد االفراد على تلبية 
احتياجاتهم ومواكبة التطور واالستثمار من 
أجل مستقبل أفضل ومستدام. وفي هذا الصدد، 
قال رئيس إدارة التسويق في شركة إن سي إم 
لالستثمار فراس مشتاق إن الشركة حترص 
على تقدمي أفضل اخلطط االســتثمارية عبر 
دوراتها التدريبية جلميع افراد املجتمع وذلك 
من منطلق دورها االجتماعي والتوعوي داخل 
البالد، مشيرا إلى ان التخطيط املالي للمستقبل 

ذو أهميــة قصوى على املدى البعيد ســواء 
على املستوى الشخصي أو العائلي واملهني.

وتابع: «نسعى جاهدين نحو تنفيذ األفضل 
لعمالئنا في مجال اخلدمات املالية عن طريق 
تقدمي االستشــارات املاليــة وإتاحة الفرصة 
لهم من أجل الوصول إلى األســواق العاملية 
والتعــرف عليها على نحــو فعال من حيث 
التكلفة، لذلك نؤمن في الشركة بأن كل شخص 
يجب أن تتاح له الفرصة من أجل االستثمار 
وبناء مستقبل أفضل». جتدر اإلشارة إلى أن 
معهد نور سي إم للتدريب األهلي قد أنشئ عام 
٢٠١٨ وهو مختص بتقدمي اخلدمات االستشارية 
والتدريبية في البرامج اإلدارية واالقتصادية 
وهو الذراع التدريبية لعمالء شركة إن سي 
إم لالســتثمار لتأهيلهم للتداول اإللكتروني 

في أسواق املال العاملية.

ينظمها عن بُعد «معهد نور سي إم للتدريب األهلي» التابع للشركة

«املشتركة» توّقع عقد مناقصة بآبار النفط 
في شمال الكويت بـ ٣٫٧ ماليني دينار

أعلنت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت 
عن توقيع عقد مناقصة تركيب خطوط تدفق 
حلقن اآلبار في شمال الكويت، بقيمة ٣٫٧٤١ 

ماليني دينار، ومبدة تنفيذ ٢٤ شهرا.
 وقالــت الشــركة فــي بيان علــى موقع 
البورصــة أمس، إن األثر املالــي للعقد هو 
نفس األثر املذكور في كتاب الشركة بتاريخ 

١٤ يونيو ٢٠٢١، كانت الشركة أعلنت في ١٤ 
يونيو املاضي، عن ترسية املناقصة عليها، 
موضحة أنها ستحقق نتائج جيدة من العقد 

املذكور أعاله خالل فترة تنفيذ املشروع.
اجلديــر بالذكر أن «املشــتركة» حتولت 
للربحيــة في الربــع األول من العام احلالي 

بقيمة ٦٥٩٫١٨ ألف دينار.
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ملتقى بنك الكويت املركزي
حول تقرير االستقرار املالي لعام ٢٠٢٠

د.محمد الهاشل: الكويت بحاجة ماسة لتنويع اقتصادها.. وخلق الوظائف

طارق عرابي

قــال محافظ بنــك الكويت 
املركــزي د.محمــد الهاشــل إن 
الكويــت حتتاج إلى إصالحات 
عاجلة لتقــف أوضاعها املالية 
على أرضية أكثر استمرارية، إذ 
إن األدوات النقديــة غير كافية 
ملواجهــة التحديــات الهيكلية، 
مشــددا علــى ضــرورة وجود 
إصالحات ملعاجلة االختالالت، 
وذلــك فــي ظــل وجود شــلل 
اقتصــادي وسياســي يلقــي 
بتبعــات جســيمة، مضيفا أن 
االســتقرار املالي والنقدي غير 
قابــل لالســتدامة ما لــم يدعم 
باالستقرار االقتصادي الكامل.

وأكد د.الهاشل خالل امللتقى 
الذي عقدة البنك املركزي، أمس 
حول اإلصدار التاسع من تقرير 
االستقرار املالي لعام ٢٠٢٠، على 
أن الكويــت بحاجــة إلى خطة 
معاجلة شاملة لتنويع االقتصاد 
وخلــق وظائــف للمواطنــني 
الكويتيــني، خاصــة أن لدينــا 
نحــو ٢٠ إلــى ٢٥ ألــف خريج 
سنويا، لذا يجب متكني القطاع 
اخلاص حتى يســتطيع النمو 
وأن يســتقطب املواطنني، كما 
يجب إصالح املؤسسة التعليمية 
حتى تستطيع تخريج الكفاءات 
القادرة على مواكبة التطورات.

انعدام اليقني

وأضاف أنه في ضوء تسارع 
مســتجدات اجلائحــة وتوالي 
موجاتها، وحتورات الڤيروس، 
وتداعيات كل ذلك على االقتصاد، 
فقد بلغت حالــة انعدام اليقني 
مستويات لم نشهدها من قبل، 
حتى في األزمة املالية العاملية، 
لدرجــة اضطــرت معهــا حتى 
املؤسسات االقتصادية الدولية، 
مثــل صنــدوق النقــد الدولي، 
إلــى إخضــاع توقعاتها ملعدل 
منــو الناجت العاملــي ملراجعات 
وتعديالت متكــررة، وصعبت 
حالة انعدام اليقني مهمة واضعي 
السياســات املاليــة والنقديــة 

سيولة خالل جائحة «كوڤيد»، 
الكويتي»  بينما كان «املركزي 
يعمل على امتصاص السيولة 
بنســبة زادت ٢٣٪ عــن ٢٠١٩، 
وذلــك كله بســبب عدم وجود 
فــرص تســويقية إلــى جانب 

تكدس األموال لدى البنوك.
تقريــر  إلــى  وبالعــودة 
االستقرار املالي، ذكر د.الهاشل 
أن األزمة على املستوى احمللي 
كانت صدمة مزدوجة، فمن جانب 
كانت مواجهة تداعيات اجلائحة 
تتطلب مزيدا من اإلنفاق لتوفير 
احتياجات القطاع الطبي وتوفير 
السلع االستراتيجية ولتخفيف 
تداعيات اإلغالق على القطاعات 
املختلفة ودعم الشرائح األكثر 
احتياجــا، ومن اجلانب املقابل 
كانت اإليرادات تنخفض نتيجة 
تدني أسعار النفط إلى مستويات 
غير مســبوقة بلــغ معها نفط 
غرب تكساس (WTI) مستويات 
سالبة للمرة األولى في التاريخ 

وذلك في أبريل ٢٠٢٠.
وأضاف أنــه لتقدير حجم 
هــذه الصدمــة املزدوجة يجب 
النظر إلى أســعار النفط اخلام 
الكويتي والتي وصلت إلى أدنى 
مســتوياتها في ابريــل ٢٠٢٠، 
والعجز املقدر لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ 

وأشار إلى أن هذه التدابير 
تأتي في أعقاب عقد من جهود 
بنك الكويــت املركزي لتعزيز 
االســتقرار النقدي واالستقرار 
املالــي عبــر تبنــي سياســات 
حتوطية حصيفة عززت متانة 
القطــاع املصرفــي ومكنته من 
دخول هذه األزمة من موقع قوة.
وأكــد د.الهاشــل علــى أن 
«املركزي» لم يفتــر منذ العام 
٢٠٠٨ وحتــى يومنا هذا لبحث 
جوانب قانون ضمان الودائع، 
حيث بقــي البنك «كل يوم في 
شــأن»، حيث بذل البنك جهدا 
كبيــرا للوصول إلــى ما وصل 
إليه ولتحقيق هذه اإلجنازات.

وأضــاف: عملنــا فــي خط 
مواٍز مع صندوق النقد الدولي 
مبكرا وقبل أكثر من ٥ سنوات 
لوضع قانــون متكامل لتأمني 
الودائــع، لكن البنــك اصطدم 
بعدد من املعوقــات القانونية 
والدســتورية، كان أبرزهــا أن 
هذه القوانني تتطلب أن يكون 
القرار املتخذ من السلطة الرقابية 
النقدية املعنية بهذا املوضوع 
نهائــي وال رجعة فيه، مبعنى 
أنه في حال إغالق بنك وسحب 
رخصته تتدخل تأمني الودائع 
وتبدأ بأخذ حقوق املســاهمني 

أنــه علــى  إلــى  وأشــارت 
النــاجت  الرغــم مــن انكمــاش 
احمللي اإلجمالي للكويت تأثرا 
القطــاع  باجلائحــة، واصــل 
املصرفي النمو بنسبة ٢٫٩٪ على 
أساس ســنوي ليصل إجمالي 
األصول إلى ٨٥٫٤ مليار دينار، 
فيما شهدت الودائع زيادة بنسبة 
٤٫١٪ رغم تدني ســعر اخلصم 
إلى مســتويات قياسية لتصل 
ودائع النظــام املصرفي ألعلى 
مســتوى لها مببلــغ ٦١ مليار 
دينــار، ٧٨٫١٪ منها من مصادر 
محلية، مما يعكس ثقة اجلمهور 

في البنوك احمللية.
القروض غير املنتظمة

إلى  وأشــارت عبدالســالم 
محافظة القطاع على مستويات 
متدنيــة مــن القــروض غيــر 
املنتظمــة عند ٢٪ بفضل قدرة 
البنوك على شطب تلك القروض 
عبر استخدام املخصصات التي 
بنتها على مدى العقد املاضي، 
القطــاع املصرفي  حيث مازال 
ورغم عمليات الشــطب يتمتع 
مبعدل تغطية مرتفع عند ٢٢٢٪، 
وأشارت في هذا الشأن إلى متتع 
القطاع املصرفي مبعدالت سيولة 
املتطلبــات  صحيــة تتخطــى 

الذي بلغ ١٠٫٨ مليارات دينار، أي 
ما نسبته ٢٩٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي، وهي األعلى بتاريخ 
الكويــت من حيــث القيمة، ما 
يسلط الضوء مجددا على اتكال 
اقتصادنــا التام على اإليرادات 
التذكيــر  ويعيــد  النفطيــة، 
باالختالالت املالية واالقتصادية 
والهيكليــة املتجذرة وضرورة 

املسارعة إلى معاجلتها.
إجراءات استباقية

وتناول احملافــظ دور بنك 
الكويــت املركــزي وإجراءاتــه 
االستباقية التي بادر باتخاذها 
منــذ مــارس ٢٠٢٠ ملواجهــة 
التداعيــات احملتملة للجائحة، 
وقدم أمثلــة على هذه التدابير 
واإلجراءات من أبرزها تخفيض 
ســعر اخلصم في مارس ٢٠٢٠ 
ليصل إلى مستوى هو األدنى 
تاريخيا عند نسبة ١٫٥٪ واإلفراج 
عن املصدة الرأسمالية التحوطية 
للقطــاع املصرفي مما أدى إلى 
خفض كلفة التمويل وتوسيع 
املســاحة اإلقراضيــة للقطــاع 
املصرفي بهــدف متكني القطاع 
من مواصلة دور الوساطة املالية 
الذي تزداد أهميته في مثل هذه 
الظروف االقتصادية الضاغطة.

وغيره من االولويات، لكن البيئة 
القانونية لدينا ال تســمح بهذا 
الشيء، فحق التقاضي مكفول 

للجميع.
مواصلة النمو

في السياق ذاته، قدمت نائب 
مديــر مكتب االســتقرار املالي 
فــي بنك الكويت املركزي مرمي 
عبدالسالم عرضا لتطور املركز 
املالي للقطــاع املصرفي وأبرز 
مؤشرات السالمة املالية للقطاع، 
حيث أوضحت في بداية حديثها 
بأن تقرير االســتقرار املالي قد 
ركز على حتليل البنوك الكويتية 

على املستوى املجمع.
وأفــادت بأنــه على عكس 
األزمــات الســابقة التي كانت 
البنــوك فيها بحاجــة لتلقي 
الدعــم، وفي بعــض األحيان 
تساهم في تفاقم آثار الصدمات 
أنهــا مــرآة  األوليــة بحكــم 
عاكسة للوحدات االقتصادية 
وأوضاعها املالية، لعبت البنوك 
خــالل جائحة كورونــا دورا 
داعما ورئيســيا فــي التعافي 
أزمة  االقتصــادي ومواجهــة 
الشــديدة مدعومة  الســيولة 
بالسياسات الرقابية احلصيفة 
املطبقة على مدار العقد املاضي.

الرقابيــة، حيــث بلــغ معيــار 
تغطية الســيولة ١٨٤٪ (مقابل 
١٠٠٪ كحــد أدنى) في حني بلغ 
معيار صافي التمويل املستقر 
١١٥٪ (مقابل ١٠٠٪ كحد أدنى) أما 
نسبة السيولة الرقابية فبلغت 
٢٧٫٥٪ (مقابل ١٨٪ كحد أدنى).

منو األرباح

أما مديرة مكتب االستقرار 
املالي هيا بنــدر احلميدي فقد 
ذكرت أنه رغم حتديات البيئة 
التشــغيلية مــن إغالق وحظر 
وتوقــف لألعمــال وتراجع في 
اإليــرادات العقاريــة والتي بال 
شك لها أثر على انتظام عمالء 
القطــاع املصرفــي وبالتبعية 
ارتفاع التعثر، فضال عن تأجيل 
أقســاط التمويــل الشــخصي 
ومعدالت الفائدة األدنى تاريخيا، 
واصلت البنوك الكويتية حتقيق 
أرباح جيدة وأنهت العام بكفاية 

رأسمالية عالية.
وأشــارت الــى أن إجمالــي 
األربــاح الصافية للمســاهمني 
بلــغ نحو ٤٥٥ مليــون دينار، 
وارتفع معيار كفاية رأس املال 
ليصــل إلــى ١٩٪، وعلى الرغم 
من قيــام بنك الكويت املركزي 
باإلفراج عن املصدة الرأسمالية 
التحوطية إال أن القطاع لم يلجأ 
الستخدامها واستمر في القيام 

بدوره في االقتصاد احمللي.
وذكــرت أن األزمة شــكلت 
اختبــارا حقيقيا ملتانة القطاع 
املصرفي، ورغم اجتياز القطاع 
السنة األولى من األزمة بنجاح، 
إال أن بنــك الكويــت املركــزي 
حريص علــى االطمئنــان إلى 
اســتمرارية هــذه اإلجنــازات 
التــي حتققــت للقطــاع، لذلك 
استمر البنك املركزي في إجراء 
اختبارات الضغط على نحو ربع 
سنوي، وعكف البنك املركزي 
خالل العام املاضي وبالتعاون 
مع جهة استشارية عاملية على 
تطوير تلك االختبارات لتتماشى 
مع التحديات اجلديدة واملتغيرة 

في االقتصاد احمللي والعاملي.

محافظ بنك الكويت املركزي أكد خالل ملتقى االستقرار املالي لعام ٢٠٢٠ على ضرورة تنفيذ إصالحات ملعاجلة االختالالت في ظل وجود شلل اقتصادي وسياسي يلقي بتبعات جسيمة

محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل

محمد الصقر متوسطا الشيخ د.مشعل اجلابر وناصر السايرد.محمد الهاشل متوسطا مرمي عبدالسالم وهيا احلميدي

واالقتصادية في اتخاذ قرارات 
فعالة ووضع خطط للتخفيف 
من التداعيات احلادة للجائحة 
التي أدت إلى تدهور في النشاط 
االقتصــادي وخســائر فادحة 
في الوظائــف. ويدل على ذلك 
االنكماش فــي الناجت اإلجمالي 
العاملــي بنســبة ٣٫٣٪ أي مــا 
يقــارب ٥ أضعــاف االنكماش 
اثناء األزمة العاملية في ٢٠٠٨، 
فيما بلغت مســتويات البطالة 
في الواليات املتحدة األميركية 
ـ على سبيل املثال ـ مستويات 

مرتفعة وصلت إلى ١٤٫٧٪.
وأكــد د.الهاشــل علــى أن 
املعضلة الكبرى التي تواجه عمل 
البنوك في الكويت هو عدم تنوع 
االقتصــاد، وعــدم وجود بيئة 
تشــغيلية تنافسية تستقطب 
املســتثمر األجنبي، ناهيك عن 
القوانني الطاردة والبيروقراطية 
املهلكــة، بينما جنــد احملفزات 
الكبيرة في اإلمارات والسعودية 
للمستثمر احمللي واألجنبي على 

السواء.
وأضاف أن املستثمر احمللي 
بدأ يهــرب من الكويت، خاصة 
أن البنــوك متخمــة باألمــوال 
التــي ال جتد لها ســبيال، حتى 
أن البنوك املركزية قامت بضخ 

املستثمر احمللي بدأ يهرب من الكويت.. لعدم وجود فرص تسويقية وتكدس األموال بالبنوكاالستقرار املالي والنقدي للبالد غير قابل لالستدامة ما لم يدعم باالستقرار االقتصادي الكامل
هيا احلميدي: األزمة شكلت اختبارًا حقيقيًا ملتانة البنوك الكويتية.. واجتازت عامها األول بنجاحمرمي عبدالسالم: القطاع املصرفي حافظ على مستويات متدنية للقروض غير املنتظمة عند ٢٪

إشادات بدور «املركزي» خالل «كورونا»
أشاد حضور امللتقى بالدور الكبير الذي يلعبه بنك الكويت املركزي في سبيل 
احلفاظ على االســتقرار املالي في الكويت، السيما في ظل جائحة ڤيروس كورونا 

التي ضربت العالم خالل العام املاضي وتواصلت آثارها خالل العام احلالي.
وقد أشاد كل من نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني شيخة 
البحــر، وعضو مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت وفاء القطامي، ومدير 
عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر األحمد الصباح، 
ونائــب رئيس مجلس إدارة املركز العلمي، رئيس احتاد مصارف الكويت ســابقا 
عبداملجيد الشــطي، والعضو املنتدب في الهيئة العامة لالستثمار فاروق بستكي، 
ورئيس احتاد العقاريني توفيق اجلراح، باجلهود الكبيرة التي بذلها ومازال يبذلها 
بنك الكويت املركزي في سبيل احلفاظ على االستقرار املالي بالكويت، السيما من 
خــالل القرارات احلصيفة التي اتخذها منذ بداية األزمة أو حتى مع بوادر األزمة، 
خاصــة ما يتعلق بتخفيــض الفائدة على الودائع، وآثار تلــك القرارات على حالة 

االستقرار التي شهدتها البالد منذ بداية األزمة حتى يومنا هذا.

الشيخ د.مشعل اجلابر: «تشجيع االستثمار» استقطبت 
خالل األزمة استثمارات أكثر من العام السابق

قال مدير عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
الشيخ د.مشــعل اجلابر إن تداعيات أزمة كورونا 
مســتمرة وال نعرف حجمهــا احلقيقي أو مدتها 
حتــى اآلن، ولذلك يجب أن نســتمر في التحوط 
ووضع املصدات ملواجهة هذه األزمة، الفتا الى أنه 
رغم هذه التداعيات الســلبية إال أن هيئة تشجيع 
االســتثمار املباشر اســتطاعت خالل عام األزمة 

استقطاب استثمارات أكثر من العام الذي سبقه.
وحول األرقام احلقيقية لالستثمارات األجنبية 
املباشرة الواردة في ميزان املدفوعات، أوضح أن 

«املركزي» يســأل بهذا الشأن، حيث يجب أن يتم 
االهتمام باملعلومات اخلاصة بتدفق االستثمارات 
االجنبية احلقيقية في ميزان املدفوعات، مؤكدا أن 
هذه املعلومات ستسلط الضوء على موضع اخللل 

احلقيقي في االقتصاد الكويتي.
وأكد الشيخ د.مشــعل اجلابر أن االستبيانات 
اخلاصة بتدفق االســتثمارات األجنبية في ميزان 
املدفوعات، ال يتم االستجابة لها بنسبة ١٠٠٪، وهو 
األمر الذي ال يعكس الرقم احلقيقي لهذه االستثمارات 

في ميزان املدفوعات.

وفاء القطامي: تخفيض التصنيف االئتماني 
مستمر.. مع غياب خطط اإلصالح

قالت عضو مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعــة الكويت وفاء القطامي إنه ما لم 
تكن هناك خطــة لالصالحات احلكومية 
لتطبيق هذه االصالحات،  وبرنامج عمل 
فرمبا استمر تخفيض التصنيف االئتماني 
للكويت. وقالت إن احلديث عن تنويع الدخل 
في الكويت كان منذ أكثر من ٢٠ ســنة، 
لكن لم يتغير أي شــيء حتى يومنا هذا، 
فمازالت نحو ٩٠٪ من الرواتب تدفع من دخل 
النفط، وليس هناك أي إجراءات حكومية 

وفاء القطامي خالل مداخلتها بامللتقىتصحيحية لهذا الوضع.

فاروق بستكي: توّجه عاملي 
لتمويل ودعم القطاعات 

الصديقة للبيئة
قال العضو املنتدب في الهيئة العامة لالســتثمار فاروق 
بستكي إنه يجب التركيز على التوجه العاملي احلالي جلهات 
التمويل في دعم القطاعات الصديقة للبيئة، مع التشديد على 
عدم متويل املشاريع النفطية، وهو األمر الذي سيؤثر سلبيا 

على القطاع النفطي الكويتي.
وأشار إلى وجود رأيني جلهات التمويل، األول يدعو إلى 
عدم متويل القطاع النفطي، واآلخــر يدعو إلى رفع فائدة 
التمويل لهذا القطاع، وذلك بســبب ارتفاع نســب التلوث 

والكربون بسبب الصناعات النفطية.
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ملتقى بنك الكويت املركزي
حول تقرير االستقرار املالي لعام ٢٠٢٠

شيخة البحر: البنوك نقطة مضيئة باالقتصاد الكويتي.. وسط األزمة
نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة البنك الوطني خالل مشاركتها في ملتقى تقرير االستقرار املالي ٢٠٢٠

الرئيــس  قالــت نائــب 
التنفيــذي ملجموعــة بنــك 
الكويت الوطني شيخة البحر، 
إن االقتصاد الكويتي يواجه 
أزمة غير مسبوقة وتداعياتها 
ممتــدة وقــد فاقم مــن تلك 
التداعيات ما يعانيه االقتصاد 
من اختالالت هيكلية واعتماد 

كبير على النفط. 
وأشــارت البحــر خــالل 
مشــاركتها في امللتقى الذي 
نظمه بنــك الكويت املركزي 
حول تقرير االستقرار املالي 
لعام ٢٠٢٠، إلى أن تداعيات 
األزمة على االقتصاد الكويتي 
قــد انعكســت بوضــوح في 
تقريــر وكالة ســتاندرد آند 
بــورز الــذي خفضــت فيــه 
التصنيف االئتماني للكويت 
وما ذكرته من وصول العجز 
املالــي إلــى ٣٣٪ مــن الناجت 
احمللي اإلجمالي للبالد خالل 
العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مسجال أعلى 
مستوى بني كافة الدول التي 

تقوم بتصنيفها. 
نقطة مضيئة

أن  البحــر،  وأضافــت 
القطاع املصرفي ميثل النقطة 
املضيئة في االقتصاد الكويتي 
وسط تلك التداعيات وهو ما 
يرجع الفضل فيه باألساس 
إلــى جهــود بنــك الكويــت 
املركزي على مدار السنوات 
املاضية والتــي أثمرت بناء 
نظام مصرفــي قوي يتمتع 
مبســتويات رســملة قوية 
وجــودة أصول اســتثنائية 

وسيولة وافرة.
البحــر، أن  وأوضحــت 
البنوك جنحــت خالل فترة 

دعم بفضــل اإلجراءات التي 
سارع بنك الكويت املركزي 
إلى تنفيذها لتخفيف وطأة 
التداعيات وزيادة قدرتها على 

دعم االقتصاد.
أكــدت البحــر أن العديد 
من التحديات التي تواجهها 
البنوك التزال قائمة في ظل 
استمرار تداعيات الوباء على 
االقتصاد والتي تتزامن مع 
التي  اســتمرار االختــالالت 
تضع ضغوطا حتد من قدرة 
االقتصاد على النمو وقدرة 
القطاع املصرفي على قيادة 
تنمية اقتصادية مســتدامة 
طويلــة األجــل ترتكــز إلى 
متكني القطاع اخلاص وتعزيز 
مســاهمته في الناجت احمللي 
اإلجمالي وخلق فرص عمل.

الدعم  إلى  البحر  أشارت 
الذي تلقته البنوك الكويتية 

ما يعانيه االقتصاد من غياب 
التنوع واالعتماد على اإلنفاق 
احلكومي وما ينتج عنه من 
تأثيرات ســلبية على قدرة 
االقتصاد على خلق الوظائف 
ما يؤكــد احلاجة إلى زيادة 
االعتماد على القطاع اخلاص 

في دفع النمو االقتصادي.
دعت البحر إلى التكاتف 
في مواجهة ما وصفته بأبرز 
التحديات التي تواجه البنوك 
واملتمثلــة في مــدى قدرتها 
علــى حتقيق منو مســتدام 
وتكثيف جهودها في مجاالت 
البيئة واملســؤولية  حماية 
االجتماعية واالمتثال ملعايير 

احلوكمة. 
وبينت البحر أن البنوك 
الكويتية بقيادة بنك الكويت 
املركزي جنحت إلى حد كبير 
في االمتثال ملعايير احلوكمة 

البيئة وما ميكن أن تتعرض 
له املؤسســات من عقوبات 
مباشرة مثل الغرامات املالية 
وغيــر مباشــرة مــن خالل 

اإلضرار بسمعتها.
حماية البيئة

وأكدت البحر أن مسؤولية 
البنــوك في حمايــة البيئة 
تتجــاوز التأثيــر املباشــر 
التشــغيلية  ألنشــطتها 
البيئية  اآلثــار  إلــى  ومتتد 
التمويليــة مــا  ألنشــطتها 
يجعلهــا بحاجــة لتطويــر 
املناهــج اخلاصــة بتقييــم 
ممارســات حمايــة البيئــة 
واملســؤولية االجتماعيــة 
واحلوكمة املؤسسية لكافة 
أصحاب املصالــح واإلدراك 
الكامــل لتأثير ما تقدمه من 
متويالت علــى تغير املناخ 

من بنك الكويت املركزي في 
مواجهة التحديات على صعيد 
الصناعة املصرفية بسبب ما 
تشــهده من تطور متسارع 
وجهود املركزي في ذلك الشأن 
واخلاصــة بحماية العمالء، 
التقنيات املصرفية  ومتكني 
املتطورة، ومكافحة اجلرائم 
اإللكترونية واالحتيال املالي.

االقتصاد الكلي

وعلى صعيــد االقتصاد 
الكلي، أكدت البحر أن هناك 
العديد من التحديات والتي 
تأتي في مقدمتها التجاذبات 
السياســية وما ينتج عنها 
من تفاقــم التحديات مثلما 
نشهد بشــأن جتديد قانون 
العــام وأثــر ذلــك  الديــن 
على اســتمرار مشكلة شح 
السيولة. هذا باإلضافة إلى 

العاملية بينمــا تبقى ركائز 
التنمية املســتدامة األخرى 
من حماية البيئة واملسؤولية 
االجتماعيــة بحاجــة لبذل 
املزيد من اجلهــود من أجل 
دعم احتفاظ البنوك الكويتية 
الرياديــة علــى  مبكانتهــا 

مستوى املنطقة. 
البحــر الضــوء  ألقــت 
على ضرورة حماية البيئة 
ودور البنوك في ذلك الصدد 
ليس فقط كركيزة أساسية 
لتحقيق التنمية املســتدامة 
ولكــن أيضا ملا قــد يحمله 
عــدم التعامل مع التطورات 
في ذلك الصدد بشــكل جيد 
من مخاطر كبيرة. وأشارت 
إلى املخــاوف املتزايدة على 
مستوى العالم بشأن التغير 
املناخي كما حذرت من عدم 
كفايــة ممارســات حمايــة 

وانبعاثات الغازات الدفيئة 
ومــا يتطلبه ذلك من العمل 
مع كافة أصحــاب املصالح 
للتأكد مــن االلتزام بأهداف 
التنمية املستدامة وممارسات 
البيئة واملســؤولية  حماية 

االجتماعية واحلوكمة.
إلــى  البحــر  وأشــارت 
املكاسب التي ميكن أن جتنيها 
البنوك الكويتية من امتثالها 
ملمارســات حمايــة البيئــة 
واملســؤولية االجتماعيــة 
واحلوكمة من جــذب مزيد 
من املستثمرين العامليني الذي 
مينح البنوك قاعدة متويل 
مستدامة في الوقت الذي بلغ 
فيــه إجمالي حجم ســندات 
متويل ممارسات االستدامة 
١٫٦ تريليون دوالر عامليا مع 
توقعات تشــير إلى وصول 
حجــم األصول املســتثمرة 
في ممارسات حماية البيئة 
واملســؤولية االجتماعيــة 
واحلوكمــة إلى٥٣ تريليون 

دوالر بحلول عام ٢٠٢٥. 
وأوصت البحر بضرورة 
وقــوف البنوك علــى تأثير 
املناخيــة علــى  التغيــرات 
عملياتها وما قد حتمله من 
مخاطر على مركزها املالي في 
ظل تصاعد وتيرة املخاوف 
العاملية بشكل متسارع خالل 
اآلونة األخيرة. كما دعت إلى 
ضرورة االستعداد لتطبيق 
معايير امتثال أكثر صرامة 
بشأن االفصاح والشفافية عن 
املمارسات املتعلقة مبعايير 
البيئة واملســؤولية  حماية 
االجتماعية واحلوكمة والتي 
أصبحت إلزامية في العديد 

من األسواق حول العالم.

شيخة البحر خالل مشاركتها بامللتقى عصام الصقر وشيخة البحر ووفاء القطامي مبقدمة احلضور

زمنية قصيــرة في التعافي 
من األزمــة املاليــة العاملية 
عام ٢٠٠٨ ومــا نتجت عنها 
من تداعيات فــي عام ٢٠٠٩ 
ورغم ما شهده العقد املاضي 
من حتديات على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي فقد جنحت 
البنــوك فــي تخطــي هــذه 
التحديات بثبات مع احلفاظ 
على تطورها طوال تلك الفترة 
ما يجعلها اليوم قادرة على 
قيادة دفة تعافي االقتصاد.

وقــد أكــد تقريــر وكالة 
ستاندرد آند بورز على قوة 
القطاع املصرفي رغم خفض 
التصنيف السيادي للكويت 
حيــث أشــارت الوكالة إلى 
مواجهــة البنــوك الكويتية 
لتداعيــات اجلائحة مرتكزة 
إلى ما تتمتع به من أســس 
صلبة إلى جانب ما تلقته من 

مسؤولية البنوك في حماية البيئة تتجاوز أنشطتها التشغيلية ومتتد ملا تقدمه من متويالت 
جهود «املركزي» أثمرت قطاعًا مصرفيًا يتمتع برسملة قوية وجودة أصول استثنائية 

البنوك بحاجة لتقدير أثر التغير املناخي على عملياتها.. ومخاطره على مركزها املالي
ال تنويع لالقتصاد بدون زيادة االعتماد على القطاع اخلاص لدفع النمو وخلق الوظائف

جاسم السعدون خالل مداخلته في امللتقى ويبدو فاروق بستكي

جاسم السعدون:  عضوية «املركزي»
 لدى بنك التسويات الدولية.. شهادة  على حرفيته

ماكسيم ربنيكوف: االستقرار املالي بالكويت.. آمن
شــارك املدير التنفيذي في 
فريق التصنيفات السيادية في 
منطقة أوروبا والشرق األوسط 
وأفريقيا في وكالة «ستاندرد 
آند بورز» للتصنيفات العاملية 
ماكسيم ربنيكوف في امللتقى 
بكلمة أشار خاللها إلى أن السنة 
املاضية كانت استثنائية بكل 
املقاييس بسبب تداعيات انتشار 
«كوفيدـ  ١٩» وحالة عدم اليقني 
والتقلبات االقتصادية. ورغم 
ذلك، وعلى عكس األزمة املالية 
العاملية التي هــزت العالم في 
٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٩، فقد كان االستقرار 
املالي هذه املــرة في مأمن إلى 
حــد كبيــر، ولكننــا نعتقد أن 
البنــوك ليســت مبنــأى عــن 

التداعيات حتى اآلن. وأضاف 
«قمنا مؤخرا بنشــر توقعاتنا 
العامليــة، حيــث  املصرفيــة 
نركــز على العديد من املخاطر 
وآفاقها بداية من بطء انتشار 
التطعيمــات واالرتفــاع احلاد 
في الديــون واحتمالية إفالس 
الشركات في بعض القطاعات 
ومخاطر التضخم غير املنتظم 
وانخفاض معدالت الفائدة التي 
تشكل حتديا أمام مناذج أعمال 
البنــوك وكذلــك املخاطر ذات 
الصلة بأسواق العقارات. وفي 
هذا الصدد، كيف نرى االستقرار 

املالي في الكويت؟».
وتابــع ربنيكــوف «تقارن 
مخاطر القطاع املصرفي الكويتي 

بشكل إيجابي مع نظرائه ليس 
فقط إقليميا ولكن عامليا تصب 
في مصلحــة القطاع املصرفي 
الكويتي. ونحــن نقوم دوريا 
بنشــر تقاييم ملخاطــر الدول 
بالنســبة للقطاعات املصرفية 
التــي تصنف مخاطــر القطاع 
املصرفــي علــى نطــاق مــن ١ 
إلــى ١٠ حيث ميثــل ١ التقييم 
األقوى و١٠ التقييم األضعف. 
يقع القطاع املصرفي الكويتي 
حاليا في املجموعة ٤ إلى جانب 
النظم املصرفية لكل من إيرلندا 
وبولنــدا وإســبانيا، وتصنف 
مخاطر القطاع املصرفي الكويتي 
فــي فئة واحــدة أعلى من تلك 
املخصصــة لكل من أســتراليا 

وفرنسا وأملانيا واململكة املتحدة 
والواليات املتحــدة التي تأتي 
في املجموعة ٣. أما بالنســبة 
لباقــي دول مجلــس تعــاون 
اخلليج العربية، تأتي اململكة 
العربية السعودية وحدها في 
املجموعة ٤ مثل الكويت، وتأتي 
النظم املصرفية في باقي دول 
مجلــس التعــاون األخرى في 

تصنيفات أقل».
وأوضــح أنــه يغلــب على 
الكويتــي  النظــام املصرفــي 
وميــول  التقليــدي  الطابــع 
بصورة رئيســية من الودائع 
احملليــة، ويخضــع لرقابــة 
حصيفــة تاريخيــا، وشــكلت 
نســبة القروض غير املنتظمة 

فقــط ١٫٥٪ مع بداية اجلائحة. 
في الســنة املاضيــة، ونتيجة 
طبيعية للجائحة ارتفعت نسبة 
القروض غير املنتظمة، ولكنها 
التزال متثل حوالي ٢٪ فقط من 
إجمالي القروض بنهاية ٢٠٢٠. 
مثل النظم املصرفية األخرى، 
ليست البنوك الكويتية مبنأى 
عــن ضغوط اجلائحة بشــكل 
كامل. ومــا زلنا نتوقع تراجع 
جــودة األصــول بشــكل كبير 
في املستقبل مع ارتفاع معدل 
القــروض غيــر املنتظمة، كما 
نتوقع التعرض ملخاطر متعلقة 
بأســعار العقارات واألنشــطة 
املصرفيــة في أســواق عاملية 

أكثر خطورة.

اعتبر اخلبير االقتصادي 
ورئيس مجلس إدارة شركة 
لالستشــارات  «الشــال» 
االقتصادية جاسم السعدون 
ان ما حققــه البنك املركزي 
فــي ظــل البيئــة احلاليــة 
الصعبة شيء جيد، مشيرا 
الى ان بنك الكويت املركزي 
الكويتي ليس كباقي البنوك 
املركزية التقليدية، حيث ان 
االستقرار املالي هو الوظيفة 
الرئيسية لعمله وتتقدم على 
دور السياسات املالية الكلية.

وأضاف: أن بنك التسويات 
الدوليــة عندمــا أعطى بنك 
الكويت املركزي عضويته، 
فهــو مبثابــة شــهادة على 
حرفية «املركــزي» وتقدير 
للمهنية التي يتمتع بها البنك.
الســعدون  واســتدرك 
التقليدي  الدور  بالقول بأن 
للبنوك املركزية يرتكز على 
موضوعني اساســيني االول 
هو املساهمة في السياسات 
املالية والنقدية الكلية ملواءمة 
العالقة بني النمو االقتصادي 
من جهة ومعدالت التضخم 
مــن جهة اخرى والثاني هو 
دوره االساسي في االستقرار 

اولها ان البنوك فقدت ٥٢٪ 
مــن ارباحها مــا بني عامي 
ان  ثانيهــا  ٢٠١٩ و٢٠٢٠، 
القروض غير املنتظمة زادت 
٤٣٪ خالل هذه الفترة، في 
حني تكمن املشكلة الثالثة 
فــي ان توجــه الزيادة في 
االئتمــان لم يكن «صحيا» 
اذ قادت القروض الشخصية 
هذه الزيادة، مشيرا الى ان 

أن ٣٥٪ مــن هذا االنخفاض 
جاء مــن انخفــاض االرباح 
التشغيلية، ألن قسما كبيرا 
من هــذه االربــاح ذهب الى 
املخصصات والقســم اآلخر 
سيعود كأرباح للمساهمني 
إذا لم تكن هناك حاجة اليها.
فيمــا  انــه  واضــاف 
القروض  ارتفــاع  يخــص 
غيــر املنتظمة في احملفظة 
االئتمانيــة للبنــوك التــي 
ارتفعت مــن ١٫٥٪ في عام 
٢٠١٩ الى ٢٪ في عام ٢٠٢٠ 
فإنهــا باحلــدود احملتملــة 
الســيما ان تغطيــة هــذه 

القروض اكثر من كافية.
انــه رغــم ان  واعتبــر 
احلكومة الكويتية ســحبت 
ودائعهــا لتغطيــة نفقــات 
الــى  اجلائحــة واحلاجــة 
السيولة اال ان ودائع القطاع 
اخلاص ارتفعت بنسبة ١٫٤٪ 
وهي نسبة صحية وذكر ان 
كفاية رأس املال ارتفعت كذلك 
بسبب زيادة رأسمال البنوك 
وهو مؤشــر ايجابي، مبينا 
ان هذه املعدل كاف  ملساعدة 
القطــاع املصرفــي حتى لو 
تعرض العالم ألزمة جديدة. 

هذه املشكالت لم حتدث منذ 
٩٠ سنة.

اما عن الوضع االيجابي 
فاعتبــر الســعدون ان هذه 
املشــكالت الثالث بحد ذاتها 
ال تعتبــر ســيئة كما يبدو، 
فلــو اخذنــا اربــاح البنوك 
التي انخفضت بحوالي ٤٩٧ 
مليــون دينار في عام ٢٠٢٠ 
عن العام السابق، فإننا جند 

املالي والنقدي على مستوى 
املنظومة املالية داخل البالد.

وذكر ان االستقرار املالي 
مبعناه الضيق هو استقرار 
القطاع املالــي في الكويت 
والذي تشكل البنوك اكثر 
مــن ٨٠٪ منه، مشــيرا الى 
ان تقرير االســتقرار املالي 
احلالــي علــى املســتوى 
اجلزئي اظهر ثالث مشاكل 

عبداملجيد الشطي: القطاع العقاري 
يستحوذ على اجلزء األكبر من ديون البنوك

توفيق اجلراح: تعديل سياسات اإلسكان 
احلالية.. أحد مفاتيح اإلصالح االقتصادي

دانييل كاندا: اإلجراءات احلكومية خففت 
من آثار األزمة.. ودعمت االستقرار املالي

قال نائب رئيس مجلس إدارة املركز العلمي، 
رئيس احتاد مصارف الكويت سابقا، عبداملجيد 
الشــطي إن اجلميــع يتفق علــى احلاجة إلى 
االصــالح االقتصادي وأن يكون هذا االصالح 
هو أولوية للحكومة ومجلس االمة والشعب، 
مشددا على أهمية توعية املجتمع بأهمية مثل 

هذه املصطلحات.
وتطرق الشطي إلى أهمية القطاع العقاري 
بالكويــت كونــه ميثل جزءا كبيــرا من ديون 
القطاع املصرفي بالكويت، الفتا إلى السياسة 
السكانية «املتخبطة»، حيث تعتمد الكويت منذ 

السبعينيات على العمالة الوافدة في اقتصادها، 
مضيفا أنه وبسبب السياسة السكانية املتخبطة 
التي ال تعتمد على الفكر االقتصادي أصبحت 
الكويت بلدا «طاردا» للوافدين، ما أثر ســلبا 

على القطاع العقاري بالكويت.
كذلك تطرق الشــطي إلــى مخالفات البناء 
املنتشرة في جميع مناطق الكويت، سواء في 
العقار السكني أو االستثماري، ما يجعلها متثل 
جزءا كبيرا من محفظة الرهونات لدى البنوك، 
متسائال عن مدى استعداد البنوك لتحمل تبعات 

تأثر القطاع العقاري بخروج الوافدين.

أكد رئيس احتاد العقاريني توفيق اجلراح، 
أن نســب االشــغال قد انخفضت خالل السنة 
االخيرة، مضيفا ان نسب االشغال والتي هي 
احملرك الرئيسي للعقار االستثماري قد انخفضت 
من ٨٨٪ في ٢٠١٩ إلى نحو ٨٤٪ في ٢٠٢٠ بسبب 

انخفاض أعداد الوافدين بنسبة ٥٪.
وتوقع اجلراح ان يكون هناك انخفاض آخر 
بنسبة ٥٪ كذلك في ٢٠٢٢، لكنه أكد على أن هذه 
النسب تبقى مطمئنة، السيما في ظل االجراء 
احلصيف لبنك الكويتي املركزي بتخفيض سعر 
الفائدة بنحو ١٫٥٪ خالل السنة االخيرة، والذي 
حافظ على التقييم العقاري بشكل جيد جدا.

وأكد علــى أن ملهنة التقييم العقاري دورا 
كبيرا في هذا اجلانب، لكن هذه املهنة بحاجة 
إلــى إعادة نظــر في الكويــت وأن يتم تعزيز 

كوادرها وتدريبهم بشكل أفضل.
من ناحية أخرى، أكد اجلراح أن سياسات 
االسكان بالكويت فيها خلل كبير من شأنه أن 
يؤثر على االنفاق احلكومي، مشيرا إلى أن أحد 
املفاتيح الرئيسية لالصالح االقتصادي بالكويت 
هو إصالح سياسات االسكان احلالية، خاصة أن 
السياسات التوسعية احلالية أصبحت تستنزف 
كل املوارد سواء البنية التحتية او الفوقية أو 
التركيبة السكانية أو الكهرباء واملاء والطاقة.

في مداخلة ملمثل صندوق النقد الدولي دانييل 
كاندا، متت عبر االتصال املرئي، أكد  أن االقتصاد 
العاملي شهد خالل العام املاضي أسوأ تراجع منذ 
الكساد الكبير في الثالثينيات من القرن املاضي، 
حيث كان العام املاضي عاما للخسائر الفادحة 
في األرواح وســبل العيش مع خسارة ماليني 
من النــاس لوظائفهم. وقال إنه وكما في دول 
مجلس التعاون اخلليجي األخرى، كان جلائحة 
«كوفيدـ  ١٩» إلى جانب الهبوط احلاد في أسعار 
النفط وخفض إنتــاج النفط مبوجب اتفاقية 
«أوپيك+» أثر كبير على النشــاط االقتصادي 
الكويتي واألرصدة املالية في عام ٢٠٢٠، وساعدت 
االســتجابة الســريعة واملنظمة للسياسة من 
جانب السلطات الكويتية على حماية الصحة 
العامة واحلد من التداعيات االقتصادية لألزمة. 

وأشــار كاندا إلــى أن تقرير االســتقرار املالي 
٢٠٢٠ يطرح مدخالت قيمة لصنع السياسة في 
هذه املرحلة املهمة للتعافي االقتصادي، ويقدم 
مناقشات وحتليالت عميقة ألثر اجلائحة على 
القطاع املالي ومخاطره وأداء القطاع املصرفي 
واألســواق العقارية والرأسمالية، مضيفا انه 
وبسبب الطبيعة املعقدة للتحديات، فقد أقرت 
الســلطات الكويتية عددا من تدابير السياسة 
النقدية واملالية لدعم االقتصاد واحملافظة على 
االســتقرار املالي وحمايــة املجموعات األكثر 
احتياجا من الســكان. ومما ال شك فيه أن هذه 
التدابير واإلجراءات ساعدت على التخفيف من 
آثار األزمة على االقتصاد الكويتي والســكان، 
وأيضا احملافظة على االستقرار املالي واحليلولة 

دون تفاقم التراجع بشكل أكبر.
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«بيتك» يطلق «رقابة احلواالت عبر شبكة سويفت»

«وربة» ُيعلن فائزي سحب «السنبلة» األسبوعي

«التجاري» ينظم حملة توعوية صحية ملوظفيه

سماعات هواوي FreeBuds 4 اجلديدة 
ترتقي بتجربتكم الصوتية إلى املستوى التالي

«برقان» ُيطلق «برقاني» اخلاص بإدارة املوارد البشرية

ضمن اســتراتيجيته في 
الرقمــي، وحتقيق  التحــول 
الريادة في اخلدمات املصرفية 
اإللكترونية، ومواصلة متيزه 
فــي تعزيــز جتربــة العميل 
املصرفية، أطلق بيت التمويل 
الكويتي «بيتك» خدمة «رقابة 
احلواالت عبر شبكة سويفت» 
التــي تركز علــى املدفوعات 
الصادرة من خالل املســاعدة 
في تقليل الهجمات االحتيالية 
عبر اكتشاف املدفوعات عالية 
املخاطر ومنعها ودعم عمليات 

االسترداد.
وأشارت نائب املدير العام 
للعمليات املصرفية في «بيتك» 
- تهانــي اخلميــس، الى ان 
خدمــة «رقابة احلواالت عبر 
شــبكة ســويفت» التي جنح 
«بيتــك» بتنفيذها وفق اعلى 
معايير االمان واجلودة، تتيح 
امكانية مراقبة وتتّبع مسار 
التحويالت املالية بشكل مباشر 
في الوقــت احلقيقي، وكذلك 
تتيح خاصية التنبيه وحظر 
املدفوعات املرسلة، مع تزويد 
املستخدم بتقارير يومية عن 

حالة العملية.
وأوضحــت اخلميس في 
تصريح صحافي، ان اخلدمة 
اجلديــدة حتمــل العديد من 
املميــزات واخلصائــص، مبا 
فــي ذلــك وقــف املدفوعــات 
عاليــة املخاطر مباشــرة في 

أعلن بنك وربة عن أســماء الفائزين العشــرة بسحوبات 
السنبلة األسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم احلظ خالل سحب السنبلة 
األســبوعي الرابع والعشرين املؤجل، فقد توج ١٠ رابحني من 
عمالء بنك وربة حصل كل منهم على ١٠٠٠ دينار، وهم: دخيل 
علي محمد دخيل، نواف سلمان مبارك اخلرينج، فهد عبدالرحمن 
محمد القطان، مبارك ماضي سالم العازمي، جنالء مزيد خلف 
املطيرى، ضحى حمود زبن املطيري، عبداهللا حســن عبداهللا 
أمني العوضي، محمد خليف نهير العنزي، عبيد ســالم عبيد 

العازمي، وعمر خالد سعود الشمري.
وميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل الراغبني في توفير 
األموال وحتقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت 
نفسه باإلضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

استضاف البنك التجاري 
الكويتي فريق عمل شــركة 
صفــوان للتجــارة العامــة 
واملقــاوالت بالتعــاون مــع 
شــركة علــي عبدالوهــاب 
املطــوع إلجــراء فحوصات 
قيــاس  تتضمــن  طبيــة 
ضغط الدم والسكر وتقدمي 
النصائح واحللول بغرض 
حتســني نوعية وأســلوب 
احلياة واتباع حمية صحية، 
مراعيــا فــي ذلــك تطبيــق 
جميع االشتراطات الصحية 
والتباعد االجتماعي، حرصا 
على صحة وســالمة جميع 

املوظفني.
هــذه  تنظيــم  ويأتــي 
الفعالية التي استمرت لعدد 
٣ أيام، بواقع يومني في املركز 
الرئيسي للبنك ويوم واحد 
في مقر البنك بشارع بيروت، 
بهــدف تشــجيع املوظفــني 
على اتبــاع أســلوب حياة 
صحيــة، إميانا منه بأهمية 
توفيــر الرعايــة الصحيــة 
للموظفــني. هــذا، وقد عمل 
الفريق املشارك على توعية 
املوظفني بخطورة األمراض 
السائدة، وكيفية العمل على 
تفاديها باتباع اإلرشــادات 
الطبيــة الســليمة، متمنني 
جلميع موظفي «التجاري» 

دوام الصحة والعافية.

يعد الصوت أحد العناصر 
األساسية التي تكمل جتاربنا 
اليومية، فنحن محاطون كل 
يوم باألصوات الصادرة من 
جميع االجتاهات، وصحيح 
أنه شيء اعتدنا عليه، إال أن 
ذلــك قد مينعنــا في بعض 
األحيان عن سماع ما نرغب 

في اإلصغاء إليه.
خذوا نظرة على سماعات 
FreeBuds 4، أحدث سماعات 
من هواوي بتقنية البلوتوث 
الالسلكية التي تواصل إرث 
السماعات ذات املقاس املوحد 
وخاصيــة إلغاء الضوضاء 
النشــطة التــي بــدأت مــع 

أعلن بنك برقان عن إطالق 
تطبيــق «برقاني» اخلاص 
بإدارة املوارد البشرية في 
إطار مبادرته االستراتيجية 
للتحول الرقمي التي تهدف 
إلى أمتتة عمليــات املوارد 
البشرية وتعزيز مشاركة 
التطبيق  املوظفني. وميثل 
إجنازا جديدا يكرس رؤية 
البنــك املتمثلة فــي توفير 
قيمــة مضافــة ألصحــاب 
املصلحة عبر تعزيز القدرات 
التشغيلية والتكنولوجية 
الداخلية  العمليــات  ودعم 

في البنك.
التطبيــق  ومت تطويــر 
بتعاون وثيق بني مجموعة 
املــوارد البشــرية وفريــق 
تكنولوجيا املعلومات الذي 
ساعد في تصميم خصائص 
التطبيق باستخدام حلول 
تكنولوجية متطورة. وألن 
بنك برقان يعتبر املوظفني 
أحد أهم أصول املؤسســة، 
تعمل إدارة املوارد البشرية 
باستمرار على دعم قدراتهم 
وتعزيــز وســائل االتصال 

والتعاون معهم.
وتوفر املنصة اجلديدة 
التــي مت تصميمهــا ألمتتة 
املتعلقة  العمليــات  معظم 
باملــوارد البشــرية جتربة 
مريحة للغاية للموظفني من 
خالل تبسيط عمليات املوارد 
البشرية وتيسيرها. ويتيح 
التطبيــق للموظفني طلب 
املتعلقة  الوثائــق  مختلف 
باملوارد البشرية بسهولة، 
وهــو مــا يضمــن عمليات 
أسرع وأكثر فاعلية ويزيد 

واملوثوقية، مع تغطية التنبيه 
 MTلرسائل الدفع الرئيسية ١٠٣

.MT٢٠٢COV و MTو٢٠٢
ولفتت اخلميس الى أهمية 
حماية أنظمة الدفع األساسية 
وأهمية خدمة «رقابة احلواالت 
عبر شبكة سويفت» اجلديدة، 
الســيما في ظل تغير طبيعة 
وتأثيــر عمليــات االحتيــال 
في صناعــة اخلدمات املالية، 
مؤكدة سعي النظام املصرفي 
الى مواصلة اجلهود في منع 
هجمات االحتيال عبر مراقبة 
حالة املدفوعات بشكل مباشر 
في الوقت الفعلي، مع التركيز 
علــى أمن البيانــات وتعزيز 
استراتيجية األمن السيبراني.

ويوفر «بيتك» باقة متكاملة 
من اخلدمات املصرفية الرقمية، 
حيــث أطلــق مؤخــراً خدمة 
التمويل  اســتكمال معامالت 
الشــخصي والتوقيــع عليها 
إلكترونيا سواء عبر تطبيق 
«بيتك» علــى املوبايل أو من 
خــالل Desktop من أي مكان 
دون احلاجه لزيارة الفروع، 
وكذلك أطلق خدمة «األسعار 
 Live FX «املباشــرة للعمالت
التحويــل  Pricing، وخدمــة 
الفــوري الى «بيتــك تركيا» 
 ،RippleNet باستخدام شبكة
وخدمــة «احملافــظ الرقمية» 
عبرأجهــزة الهاتــف النقــال 
والساعات الذكية التي توفر 

بالكوادر البشــرية، مشيدة 
بتجاوب واستحسان موظفي 
البنــك لهذه الفعالية، حيث 
يســعى البنك إلــى تنظيم 
األنشطة والفعاليات املتعددة 
والرامية إلى تعزيز الوعي 

غير املسبوقة. وتعمل هذه 
الســماعات مــع منتجــات 
هواوي وأيضا األجهزة التي 
 .iOSو Android تعمل بنظامي
وسيتمكن املستخدمون من 

وتعليقــا علــى إطــالق 
التطبيــق، قالــت رئيــس 
البشــرية  املــوارد  مــدراء 
للمجموعــة،  والتطويــر 
هالة الشربيني: بالنظر إلى 
تزايــد تأثير تكنولوجيات 
املوبايل في طريقة تواصل 
األفراد وتفاعلهم مع بعضهم 
البعــض وانعكاســها على 
أعمال املؤسســات، تواصل 
إدارة املوارد البشــرية في 
بنــك برقــان التركيز على 
تعزيز اســتراتيجيتنا من 
خالل دمج أحدث ما توصل 
إليه املجال الرقمي إلجناح 
أعمال البنك وموظفيه. نحن 
نؤمن بأن دعمنا ملشــاركة 
املوظفــني يحفزهــم أكثــر 
ويشجعهم على بذل أقصى 
جهودهم في سبيل حتقيق 
البنــك، وأضافت:  أهــداف 
نحــن فخــورون للغايــة 
بهذا اإلجناز االستراتيجي 
اجلديد في التحول الرقمي 
الذي نعمل عليه في برقان، 
ونتطلع لتحقيق املزيد من 

النجاحات.

أحدث أساليب الدفع الرقمية 
الذكية بأعلــى معايير األمان 
 Garmin املتطورة بالتعاون مع

.Samsungو Fitbitو
ويوفــر «بيتــك» فــروع 
KFH Go الذكيــة التــي تتيح 
للعمالء اجراء باقة متنوعة من 
اخلدمات املصرفية التفاعلية، 
املعامــالت  إنشــاء  ومنهــا: 
التجارية «املرابحة»، وطلب 
البطاقات االئتمانية واملسبقة 
الدفع، وحتديث البيانات ورقم 
الهاتــف، وتفعيــل البطاقات 
املصرفيــة، وفتــح الودائــع 
واحلســابات، وطباعة دفتر 
الفوري، والطباعة  الشيكات 
الفورية للبطاقات املصرفية 
بدون طلب مسبق، واستالم 
ســبائك الذهب (١٠ غرامات) 
وفتح حساب (الذهب، التوفير، 
الرابح، اخلدمة اآللية)، وكذلك 
بيع وشراء الذهب، والسحب 
النقــدي بــدون بطاقــة عــن 
طريق املوبايل من خالل الرمز 
التعريفي QR code أو من خالل 
البطاقة املدنية أو رقم الهاتف، 
وغير ذلك الكثير من اخلدمات 

التمويلية واملصرفية.
ويواصل «بيتك» ريادته في 
تقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات 
املصرفية لعمالئه ضمن اعلى 
واألمــان  الســرعة  معاييــر 
واجلودة مبــا يلبي تطلعاتهم 

ويعزز جتربتهم املصرفية.

الصحي وتشجيع السلوكيات 
والعادات الصحية السليمة 

للموظفني.
وفي ختام هذه الفعالية، 
توجهت الورع بالشكر إلى 
فريق شركة صفوان للتجارة 
العامة واملقاوالت وشــركة 
علــي عبدالوهــاب املطــوع 
على جهودهم وتعاونهم مع 
املوظفني، مؤكدة اســتمرار 
«التجــاري» فــي التعــاون 
مــع اجلهــات واملؤسســات 
املختلفــة التــي تعمل على 
خدمة موظفيــه وتوعيتهم 
علــى  احملافظــة  بأهميــة 
صحتهــم وإجراء الفحوص 
الدوريــة لهــم، انطالقا من 
إميان البنك بأهمية الرعاية 

الصحية للموظفني.

 HUAWEI AI خــالل تطبيق
Life مــن ضبــط اإلعدادات 
أو اكتشــاف اللحظــة التي 
يتم ارتداء الســماعات فيها 
والتحكم السريع واستعالم 
احلالة والتحكــم بخاصية 
وإدارة  الضجيــج  إلغــاء 

اجلهاز.
إضافة إلــى ذلك، تتميز 
سماعات FreeBuds 4 بهيكل 
متدرج مقاوم للرياح مينع 
ضوضاء الرياح القوية بشكل 
فعــال ويحد مــن وصولها 
مباشــرة إلــى امليكروفون، 
ممــا يوفر تأثيــرات أفضل 

ملقاومة الرياح.

مــن جهتــه، أكــد بيتر 
عبد الشــهيد، مديــر أول ـ 
مشــاريع املوارد البشرية، 
على أهمية استخدام احللول 
التكنولوجيــة لتعزيز أداء 
رأس املال البشــري للبنك، 
وشدد على أن استراتيجية 
املوارد البشــرية في برقان 
تركز على تعزيز مشــاركة 
املوظفــني. وميثــل تطبيق 
علــى  البشــرية  املــوارد 
املوبايل إضافة رائعة تدعم 
إنتاجية موظفينا وكفاءتهم. 
التطبيق على  وسيســاعد 
إبقــاء املوظفــني دائما على 
اطــالع على كل مــا يحدث 
داخــل املؤسســة للعمــل 
أكبر،  بكفاءة واســتقاللية 
كما ســيتيح هــذا التطور 
أيضا إلدارة املوارد البشرية 
فهم احتياجــات وتطلعات 
املوظفني أكثر لالســتجابة 
لها وتلبيها بدقة وفعالية. 
وكشف بنك برقان أيضا 
أنه ســيتم إطالق التطبيق 
على مراحل لضمان استخدام 
سهل وســلس. وسيستمر 
تطوير التطبيق مع إضافة 
املزيد من املزايا العملية مبا 
في ذلك دمج عمليات املوارد 
البشرية الوظيفية اإلضافية 
مثل التعلم والتطوير وأمتتة 
إدارة اإلجــازات ومراقبــة 
احلضور. ويواصل برقان 
العمل على االســتفادة من 
التقنيات  أفضــل وأحــدث 
التحول  الذكيــة لتســريع 
الرقمي للبنــك الذي يدعم 
اســتراتيجية االســتدامة 

والتنمية.

تساعد في اكتشاف املدفوعات عالية املخاطر ومنعها ودعم عمليات االسترداد

في إجناز جديد ملبادرة التحول الرقمي اإلستراتيجية لتعزيز مشاركة املوظفني

تهاني اخلميس

بيتر عبد الشهيدهالة الشربيني

الوقــت احلقيقــي، واملراقبة 
«أثنــاء الرحلة» فــي الوقت 
الفعلي للدفعات التي ترسلها، 
واالعتمــاد علــى تكنولوجيا 
ذكية تتعلم األمناط السلوكية 
مبرور الوقت، وتدعم التحسني 
املستمر، كما تعتبر خدمة آمنة 
بواسطة SWIFT بدون تأثيرات 
بيئية، وبنظام تشغيل فوري. 
وأضافــت أيضا ان خدمة 
«رقابة احلواالت عبر شــبكة 
تقاريــر  تتيــح  ســويفت» 
احترافية وسهلة االستخدام 
تغطــي املدفوعــات املرســلة 
واملستلمة، وميكن تصميمها 
بسهولة من قبل املستخدمني، 
كما توفر اخلدمة امكانية إدارة 
املدفوعــات املجمــدة، وتقوم 
بتقليل مخاطر االحتيال وبناء 
مستقبل أكثر أماًنا، وحتسن 
الدفــع والشــفافية  ســرعة 

وبهذه املناسبة، صرحت 
نائــب املديــر العــام قطاع 
أماني  التواصل املؤسســي 
الــورع، بأن هــذه الفعالية 
أتت حرصا من إدارة البنك 
على توفير مزيدا من العناية 

.FreeBuds 3 سماعات
 FreeBuds وتوفر سماعات
4 صوتا بجودة االستوديو 
باإلضافة إلى خاصية إلغاء 
الضجيج النشطة والراحة 

اإلنتاجية عن طريق تقليل 
األعمال الورقية أو إلغائها. 
كما تدعــم هــذه العمليات 
الصديقة للبيئة رؤية برقان 
واســتراتيجيته التي تركز 
على االستدامة على جميع 
مستويات األعمال واألنشطة 

وفي مختلف املجاالت.
ويتيــح تطبيــق برقان 
للمــوارد البشــرية أيضــا 
العديد من اخليارات العملية 
واملفيدة التي ستسهم بشكل 
أكبر في توفير وقت وجهد 
املوظفني ملســاعدتهم على 
التركيز أكثر على املهام التي 
توفر قيمة أكبر للمؤسسة. 
وميكــن للموظفــني، علــى 
ســبيل املثال، الوصول من 
خــالل التطبيق إلــى املواد 
اخلاصة بالتعلم التفاعلي، 
واالطــالع على أخبار إدارة 
املوارد البشرية، واإلعالنات، 
واالستبيانات، والوظائف 
عــن  فضــال  الشــاغرة، 
املعلومات األخرى املتعلقة 
مبســيرتهم املهنية وهيكل 

فريقهم أو إدارتهم.

بورشه  GT2 RS 911   تسجل رقمًا قياسيًا 
جديدًا لزمن اللفة على «نوربورغرينغ»

سجلت بورشه رقما قياسيا 
جديــدا لزمن اللفة للســيارات 
التجارية املصرح بقيادتها على 
الطرقات، وذلك بعد أن قطعت 
ســيارة  GT2 RS 911   املــزودة 
Manthey Perfor- مبجموعــة

 mance حلبــة نوربورغرينــغ 
نوردشــاليفه ملسافة 20.8 كم. 
ومت حتقيق زمن اللفة القياسي 
الذي بلغ 6:43.300  دقائق على 
يد سائق اختبار بورشه الرس 
   911 GT2 كيرن الذي قاد سيارة
 RS املجهزة مبحرك بقوة 700  
حصان متري  (515 كيلوواط). 
وجــاء تطوير مجموعة تعزيز 
األداء اجلديدة نتيجة التعاون 
بني مهندسي بورشه في فايساخ 
واخلبــراء فــي شــركة مانثي 

ريسينج في نوردشاليفه .
هــذه  مــن  الهــدف  وكان 
التعديــالت هو حتطيــم الرقم 
الســابق لزمن اللفة للسيارات 
املصرح بقيادتها على الطرقات 
والذي بلــغ 6:48.047  دقائق. 

وقــد جنــح كيرن فــي حتقيق 
   911 GT2 ذلك الهدف في سيارة
 RS ، متفوقا على الزمن السابق 
بفارق4.747  ثوان باســتخدام 
  Pilot Sport Cup  2 R  إطــارات
من ميشالن واملصرح بها على 

الطرقات العادية. وبلغ متوسط 
ســرعة الســيارة خــالل اللفة 

185.87 كم/س .
وقال فرانك شتيفن فاليزر، 
نائب رئيس خط إنتاج طرازي 
911  و718: غالبا ما يقود مالكو 

طــرازات GT ســياراتهم علــى 
احللبة الســيما في األيام التي 
تفتــح فيهــا حلبــات الســباق 

للجمهور. 
وأضــاف: تعاون مهندســو 
مانثي وبورشــه معــا لتطوير 

مجموعة معدلة تتيح لسيارة 
 GT2 RS 911   تقدمي أداء أقوى .

وتفوق الرس كيرن على الرقم 
القياســي الســابق رغم حرارة 
الصيف املرتفعة، حيث وصلت 
درجة حرارة أرضية احللبة إلى 

41 درجة مئويــة. وقال الرس: 
   911 GT2 RS  تلتصــق ســيارة
بأرضية احللبــة، وذلك بفضل 
 Manthey Performance  مجموعة
ليشعر السائق كما لو أنه يقود 
سيارة ســباق، خصوصا عند 

جتاوز املنعطفات بسرعة عالية. 
إن قــوة احملرك التي تبلغ 700  
حصان متري وكفاءة الكبح مع 
التحكم بالســيارة  مســتويات 
في جميع األوقات هو أمر يثير 

الدهشة بكل معنى الكلمة.
   Manthey يذكر أن مجموعة
 Performance التي يقدمها قسم 
بورشــه تيكويبمنــت تتضمن 
جتهيــزات الشاســيه واملكابح 
الهوائية  الديناميكا  ومجموعة 
والتــي يتم تطويرها خصيصا 
لسيارة  GT2 RS 911   . كما تشتمل 
املجموعة على عجالت من سبائك 
املغنيزيوم اخلفيفة من مجموعة 

.   Weissach Package
وتتوافر مجموعة التجهيزات 
تيكويبمنــت  بورشــه  مــن 
املخصصة لتعزيــز األداء على 
حلبة السباق في مراكز بورشه 
في أوروبا حاليا. وتعتزم الشركة 
طرحها في األسواق األخرى في 
وقت الحق، حســب املتطلبات 

القانونية اخلاصة بكل بلد .

أسرع سيارة مصرح بقيادتها على الطرقات
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«شفروليه الغامن» تفتتح قاعة «التميز» 
الفاخرة في مركز خدمة الشويخ

طالل بارا

في خطوة منها لتعزيز جتربة مالكي 
سيارة تاهو اجلديدة كليا والعمالء املتميزين 
خالل زيارتهم ملركز خدمة شفروليه في 
العالم  الذي يعد األكبر في  الشويخ، 
واملمتد على مساحة تتجاوز ٧٣ ألف متر 
مربع، أعلنت شفروليه الغامن، الوكيل 
احلصري لسيارات شفروليه في الكويت، 
التي تقدم  التميز  افتتاحها لقاعة  عن 
بفضل مواصفاتها العاملية وتصميمها 
املتفوق مستوى غير مسبوق في اجلودة 

وخدمات ما بعد البيع املتكاملة.
األولى من نوعها

وتأتي اليوم قاعة التميز الفاخرة لتؤكد 
على سعي شفروليه الغامن الدؤوب لتوفير 
خدمات هي األولى من نوعها لعمالئها 
وتلبية احتياجاتهم، فضال عن احملافظة 
على رضاهم وثقتهم. وتعكس هذه القاعة 
في تصميمها املبتكر ومعاييرها املتميزة 
وجتهيزاتها املتقدمة مكانة الشركة املرموقة 
كعالمة جتارية رائدة وسباقة في توفير 
كل ما هو جديد لعمالئها بهدف ضمان 
راحة بالهم. وإلرساء معايير خدماتية 
جديدة في جميع أنحاء املنطقة، حرصت 
شفروليه الغامن على تزويد قاعة التميز 
احلديثة مبزايا عدة جتلت في الدخول 
احلصري للعمالء املتميزين من خالل 
إنشاء رمز استجابة سريع عند حجز 
موعد خدمة وذلك لتوفير الوصول إلى 

القاعة أثناء خدمة السيارة.
هذا، وينتظر العميل مبجرد وصوله 
إلى القاعة عالم من االمتيازات، بدءا من 
الذي مت تدريبه على  فريق الضيافة 

الترحيب بكل ضيف بطريقة تلبي تطلعاته، 
ووصوال إلى مستشاري اخلدمة من ذوي 
الكفاءات واملهارات العالية القادرين على 
فهم احتياجات كل عميل. ومن خالل قاعة 
التميز الفسيحة التي تضم مساحات جلوس 
مريحة في مركز اخلدمة، ميكن للعمالء 
التمتع بوسائل الراحة املتوافرة، ومنها 

مقاعد التدليك املتطورة لتخفيف اجلهد 
والتنعم بالراحة النفسية واجلسدية.

جتربة متكاملة

مواكبة  من  العمالء  ولتمكني 
أعمالهم من أي مكان، توفر قاعة 
التميز لدى شفروليه الغامن خدمة واي 

فاي مجانية، باإلضافة إلى محطات 
شحن للهواتف واألجهزة اللوحية 
وغيرها من األجهزة اإللكترونية 

أثناء خدمة السيارة.
هذا وميكن للعمالء تدليل أنفسهم 
بوجبة شهية وخفيفة في قاعة التميز 
مجانا حيث تتوافر خيارات متعددة 

من املأكوالت الصحية واملشروبات 
والعصائر املنعشة. وحملبي املرح، 
فقد مت تخصيص أقسام ترفيهية 
تتضمن أحدث األلعاب اإللكترونية 
مثل PS٥ وFoosball وغيرها الكثير 
القليل من  لضمان حصولهم على 
اإلثارة واملتعة. عالوة على ذلك، تقدم 

شفروليه الغامن خدمات التسديد في 
غاية السهولة من داخل القاعة لضمان 
متتع عمالئها بأقصى درجات الراحة.

مركز خدمة شفروليه الغامن..
األكثر تقدمًا في العالم

ويعد اليوم مركز خدمة شفروليه 
الغامن واحدا من أهم وأكثر املراكز تقدما 
العالم، نظرا إلجنازاته املتعددة  في 
ورفعه من مستوى املعايير في الكويت 
واملنطقة ككل. ويتضمن املركز أكثر 
من ٣٨٠ مساحة عمل تخدم جميعها 
أكثر من ١٠٠٠ سيارة كل يوم، أضف 
إلى ذلك طاقم العمل اخلبير واملدرب 
من قبل شفروليه على استخدام قطع 
GM وقطع ACDelco األصلية لضمان 
أعلى مستويات الصيانة لتحقيق رضا 
العمالء بشكل كامل وتوفير خدمة ودية 
وسريعة وفعالة من حيث التكلفة وفي 

جميع األوقات.
وميكن للعمالء حجز موعد اخلدمة 
اخلاص بسيارات شفروليه خالل يومني 
فقط من خالل االتصال مبركز خدمة 
العمالء على الرقم ١٨٠٠٠٢٢ للتنسيق 
مع مندوبي اخلدمة احملترفني وتنظيم 
موعد مالئم مبا يتماشى مع جدول 

أعمالهم. 
وللتعرف على أحدث السيارات ذات 
املتقدمة،  املبهر والتقنيات  التصميم 
ميكن زيارة أقرب صالة عرض من 
صاالت شفروليه الغامن الكائنة في الري 
(صفاة شفروليه الغامن)، الشويخ، أو 
الفحيحيل اجلاهزة الستقبال العمالء 
طوال أيام األسبوع بني الساعة ٨:٣٠ 

صباحا و٨ مساء.

مركز اخلدمة األكبر في العالم ميتد على مساحة تتجاوز ٧٣ ألف متر مربع

PSأقسام ترفيهية تتضمن أحدث األلعاب اإللكترونية مثل ٥

فريق عمل مت تدريبه على الترحيب بكل ضيف بطريقة تلبي تطلعاته

(أحمد علي) إداريو «شفروليه الغامن» بعد افتتاح قاعة التميز اجلديدة 

Foosball طاولة

الدخول إلى القاعة باستخدام رمز الـ QR Code املخصص للعميل

مقاعد التدليك املتطورة لتخفيف اجلهد والتنعّم بالراحة النفسية واجلسدية قاعة التميز الفسيحة تضم مساحات جلوس مريحة في مركز اخلدمة

خيارات متعددة من املأكوالت الصحية واملشروبات والعصائر املنعشة

القاعة األولى من نوعها في املنطقة الهادفة إلى إرساء معيار جديد لتجربة عمالء متميزة
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انقسام في تونس.. و«احتاد الشغل» يدعم سعّيد ويدعو إلنهاء «هذه احلقبة»
عواصم - وكاالت: بعد ١٠ 
أعوام على «ثورة الياســمني» 
عام ٢٠١١ التي أطلقت شــرارة 
«الربيع العربي»، تواجه تونس 
أكبر أزمة سياسية إثر إطاحة 
الرئيس قيس سعيد باحلكومة 
وجتميــد أنشــطة البرملان في 
خطوة بــدا أنهــا مدعومة من 
اجليش ووصفها خصومه بأنها 
انقالب. وجاءت اخلطوة تتويجا 
ستة أشهر التجاذبات بني سعيد 
ورئيس الوزراء هشام املشيشي 
والبرملان املنقسم على نفسه في 
وقت انزلقت فيه تونس بأزمة 
اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة 

كوفيد-١٩.
وإلــى جانــب املؤسســة 
العســكرية، حصــل الرئيــس 
على جرعة دعم قوية من أكبر 
التنظيمات االجتماعية، حيث 
دعا االحتاد العام للشغل وهو 
التنظيم النقابي الرئيسي الى 
توفيــر ضمانــات دســتورية 
للقرارات التي اتخذها الرئيس، 
ومــن أهمهــا ضبــط أهدافهــا 

وحتديد مدة تطبيقها.
التنفيــذي  املكتــب  وذكــر 
لالحتاد في بيان عقب اجتماع 
طــارئ لبحث التطــورات، ان 
التي  «التدابيــر االســتثنائية 
اتخذهــا الرئيس ســعيد تأتي 
وفق الفصل ٨٠ من الدســتور 
الحتــواء األزمة وإعادة األمور 
إلــى مجاريها». وأكــد االحتاد 
حرصه على ضرورة التمسك 
بالشــرعية الدستورية في أي 
إجراء يتخــذ في هذه املرحلة. 
وأبدى رفضه للجوء أي طرف 
مهمــا كان موقعه او موقفه او 
دواعيه الى العنف ولسياســة 

التشفي وتصفية احلسابات.
وأشــاد االحتاد باملؤسسة 
العسكرية، داعيا جميع األطراف 
إلــى النأي بها عــن التجاذبات 
السياســية ومراجعة التدابير 
اخلاصــة بالقضــاء لضمــان 
اســتقالليته. كمــا أثنــى على 
التحركات االجتماعية والشعبية 

ســعيد  أنصــار  وتقابــل 
وأنصــار حزب النهضة خارج 
مبنى البرملان وتبادلوا السباب 
واإلهانات وألقــوا الزجاجات. 
وقال شــاب ذكر ان اسمه أمين 
«نحــن هنــا حلمايــة تونس. 
رأينا كل املآســي في ظل حكم 
اإلخوان املســلمني» إشارة الى 

حزب النهضة. 
ومنــع املئات من مناصري 
الرئيس سعيد، مؤيدي حزب 
النهضة من االقتراب من زعيمهم 
الغنوشــي الذي كان معتصما 
داخل سيارة أمام البرملان رفقة 
نواب آخرون من النهضة منذ 
الفجــر، ومصحوبــا بنائبتــه 
ســميرة الشواشــي عن حزب 
«قلــب تونــس». لكــن قــوات 
اجليش منعتهــم من الدخول. 
ودعــا الغنوشــي «كل القوى 
السياســية واملدنية والفكرية 
إلى ان يقفوا مع شعبهم للدفاع 
عن احلرية»، معتبرا أن «الشعب 

بعد يوم من االحتجاجات ضد 
احلكومة وحزب النهضة، الذي 
ندد بدوره في بيان نشــر عبر 
فيسبوك بـ «انقالب على الثورة 
والدســتور». وأيدته األحزاب 
ذات األعــداد األكبــر من مقاعد 
البرملان، مؤكدة أن املادة ٨٠ ال 

تدعم خطوة سعيد.
وانضم حزبان رئيســيان 
وهما قلب تونس والكرامة إلى 
حزب النهضة في اتهام سعيد 
باالنقــالب، بعد إعالنه تعليق 
احلصانــة البرملانيــة وتوليه 

رئاسة مكتب النائب العام.
كما ندد كل من حزب «قلب 
تونــس» و«ائتــالف الكرامة» 
بالقــرارات. ودعت كتلة حزب 
(قلــب تونــس) النيابية بعد 
اجتمــاع طارئ لها «التمســك 
القانون واملؤسســات  بدولــة 
وبالدستور واحترام الشرعية 
االنتخابية»، معتبرة في بيان 
أن «القرارات املتخذة هي خرق 

التجارة التونسي السابق محمد 
املسيليني في تصريح صحافي، 
أن اإلجراءات التي اتخذها قيس 
ســعيد «حققت حماية لوحدة 
الدولة واســتقرارها ولم يكن 
أمامه إال هذه القرارات حلماية 

الدولة ومواصلة عملها».
وفي السياق ذاته، أيد النائب 
عن (حركة الشعب) هيكل املكي 
قرارات الرئيس ســعيد، قائال: 
«هذا ما كنا ننتظره من الرئيس 
التونســي»، مؤكدا أن «اخلطر 
الداهم» الــوارد في الفصل ٨٠ 
من الدســتور التونسي والذي 
اســتند إليه ســعيد في اتخاذ 

قراراته «واضح وجلي».
وكان ســعيد أعلــن عقــب 
اجتمــاع طارئ عقده في قصر 
قرطاج مع مســؤولني أمنيني، 
أنه ســيتولى بنفسه السلطة 
التنفيذية «مبســاعدة حكومة 
يرأسها رئيس احلكومة ويعينه 

رئيس اجلمهورية».

التونسي لن يقبل احلكم الفردي 
مجددا» واتهم في مقطع ڤيديو 
على صفحته الرســمية سعيد 
«بتحويــل النظــام مــن نظام 
برملانــي دميوقراطي الى نظام 

رئاسي فردي استبدادي».
وأكد الغنوشي أن الرئيس 
لم يستشره قبل أخذ القرارات 
اســتنادا إلــى الفصــل ٨٠ من 

الدستور.
بدورها، ظهرت الشواشي في 
مقطع ڤيديو وهي تخاطب قوات 
اجليش التــي حترس البرملان 
«من فضلكم دعونا منر، نحن 
حماة الدستور». وأجابها أحد 
العسكريني «نحن حماة الوطن 
ونطبق األوامر». وبعد ساعات 
غادر الغنوشي ســاحة باردو 
أمام البرملــان. وأفاد موظفون 
بأن قوات اجليش منعتهم من 
الدخول إلى مقر رئاسة احلكومة 

أيضا وطوقته.
وجــاءت هــذه اخلطــوات 

جسيم للدستور وأسس الدولة 
املدنية».

ودعــت الكتلة البرملان الى 
االنعقاد فــورا، مطالبة رئيس 
احلكومة املشيشــي بـ «تولي 
مهامه الشرعية وتفادي إحداث 
فــراغ فــي مؤسســة رئاســة 

احلكومة».
كذلك رفــض حزب «التيار 
الدميوقراطي»، الذي دعم سعيد 
سابقا في عديد املواقف، توليه 
كل الســلطات أيضا. وقال إنه 
يختلــف مــع تأويــل الرئيس 
التونســي للفصــل ٨٠ مــن 
الدســتور ويرفض مــا ترتب 
عنه من قرارات، لكنه حمل في 
بيان أمس «مسؤولية االحتقان 
الشعبي واألزمة وانسداد األفق 
السياســي لالئتــالف احلاكــم 
بقيادة حركة النهضة وحكومة 

هشام املشيشي».
في املقابل، أكد القيادي في 
حزب (حركة الشــعب) وزير 

وهدد «أنبــه الكثير الذين 
اللجوء للسالح..  يفكرون في 
ومن يطلق رصاصة ستجابهه 

القوات املسلحة بالرصاص».
ونقلــت وكالــة «رويترز» 
عــن مصــادر أمنيــة قولها إن 
الرئيس التونســي كلف خالد 
اليحياوي، املدير العام لوحدة 
الرئاســي، باإلشــراف  األمــن 
على وزارة الداخلية بعد إقالة 
احلكومة. والحقا أعفى الرئيس 
وزيري الدفاع إبراهيم البرتاجي 
والعدل حسناء املنصوري من 
منصبيهما. وقالت الرئاسة في 
بيــان ان هذه اإلعفاءات دخلت 
حيــز النفــاذ ابتــداء من أمس 
األول، مضيفة ان الكتاب العامني 
واملكلفــني بالشــؤون اإلدارية 
واملاليــة برئاســة احلكومــة 
والوزارات املذكورة سيتولون 
تصريف أمورها اإلدارية واملالية 
إلى حني تسمية رئيس حكومة 

جديد وأعضاء جدد فيها.

مواجهات بني أنصار حزب النهضة ومؤيدي قرارات الرئيس بتجميد عمل البرملان وإقالة احلكومة.. واألحزاب بني مؤيد ومعارض

الســلمية التــي انطلقــت فــي 
العديد من احملافظات. وأوضح 
ان «الوقــت قــد حــان لتحمل 
املسؤوليات وإنهاء هذه احلقبة». 
لكن رئيس مجلس النواب راشد 
الغنوشــي، الذي يرأس حزب 
النهضــة اإلســالمي املعتــدل، 
ندد بقرارات سعيد، باعتبارها 
الدميوقراطيــة  اعتــداء علــى 
ودعا التونسيني للخروج إلى 

الشوارع احتجاجا عليها.
وعلــى غرار االنقســام في 
الطبقة السياسية يشهد الشارع 
التونسي انقساما بني مؤيدي 

قرارات الرئيس ورافضيها. 
ومع انزالق البالد إلى أزمة 
دســتورية جديــدة، اندلعــت 
مواجهــات وتراشــق أنصــار 
الفريقني املتناحرين باحلجارة 
أمــام مبنــى البرملــان، حيــث 
انتشــرت قــوات مــن اجليش 
فــي محيطــه مبنطقة بــاردو 

بالعاصمة.

رئيس تونس.. غريب على مسرح السياسة 
متهم بتنفيذ انقالب

تونسـ  رويترز: وصف الرئيس التونسي 
قيس سعيد فوزه في االنتخابات عام ٢٠١٩ بأنه 
مثل «ثورة جديدة»، ومســاء أمس األول كان 
سببا في خروج أعداد كبيرة من أنصاره إلى 
الشــوارع بقراره عزل احلكومة وجتميد عمل 
البرملان في خطوة وصفها خصومه بأنها انقالب.

دخل خبير القانون الدستوري السابق قيس 
سعيد (٦٣ عاما) املسرح السياسي مستقال، له 
أسلوبه اخلاص في مخاطبة اجلماهير، يفضل 
احلديث باللغة العربية الفصحى، وأصبح اآلن 
محور املعترك السياسي في تونس بال منازع.

وبعد عامني تقريبا من انتخابه وانتخابات 
منفصلة أسفرت عن برملان منقسم على نفسه 
بشــدة، قام ســعيد بتهميش رئيــس الوزراء 
ورئيس البرملان في خطوة اعتبرها منتقدوه 

استئثارا بالسلطة دون سند دستوري.
ومع ذلك، بدا بخروج عشــرات اآلالف من 
الناس إلى الشــوارع في املدن الكبرى احتفاال 
بقرارات سعيد أنه يركب موجة غضب شعبي 
موجه إلى النخبة السياسية التي فشلت على 
مدار ســنوات فــي إنتاج ثمــار الدميوقراطية 

املوعودة.
فبينما كان راشد الغنوشي رئيس البرملان 
طرفا رئيســيا فــي البلبلة التــي اصطبغ بها 
املسرح السياســي منذ الثورة التونسية عام 
٢٠١١، دخل سعيد ساحة العمل السياسي كوجه 

جديد نسبيا في ٢٠١٩.
قدم سعيد نفسه في حملة الدعاية االنتخابية 
كرجل عادي يسعى إلصالح نظام فاسد، وخاض 
االنتخابات دون أن ينفق أمواال وبفريق محدود 
من املستشارين واملتطوعني وحصل على دعم 
يساريني وإسالميني والشباب على حد سواء.

قــال أنصاره إنه لم ينفق على االنتخابات 
سوى تكلفة ما كان يستهلكه من قهوة وسجائر 
في لقاءاته مع التونسيني، وقدم نفسه باعتباره 

منوذجا للنزاهة الشخصية.
وعقب انتخابه بدا لفترة أنه مكبل بالدستور 
الذي ال يتيح للرئيس ســلطة مباشرة سوى 
على اجليش وفي الشؤون اخلارجية، في حني 
تظل اإلدارة اليومية في يد حكومة مســؤولة 

أمام البرملان. ولم يخف سعيد رغبته في وضع 
دستور جديد يضع الرئيس في الصدارة مما 
دفع معارضيه التهامه بأنه يريد جتريد خصومه 

من النفوذ.
وبعــد تولي الرئاســة ســرعان ما اختلف 
ســعيد مع رئيســني للوزراء ظهــرا من خالل 
عملية التحالفات املعقدة هما إلياس الفخفاخ 

وهشام املشيشي املقال حديثا.
غير أن أكبر نزاع دخله كان مع حزب النهضة 
اإلسالمي املعتدل ورئيسه املخضرم الغنوشي 
السجني السياسي السابق الذي عاد من املنفى 

إلى تونس في ٢٠١١.
وخــالل العام األخير، اشــتبك ســعيد مع 
املشيشي الذي يحظى بدعم الغنوشي بسبب 
التعديالت الوزارية والسيطرة على قوات األمن 
مما عقد اجلهود الرامية للتصدي جلائحة «كوڤيد 

ـ ١٩» ومعاجلة أزمة مالية تلوح في األفق.
إال أنه مــع تفجر االحتجاجــات في يناير 
كانت احلكومة واألحزاب القدمية في البرملان 
هي التي واجهت الغضب الشــعبي متمثال في 
موجة غضب انفجرت أخيرا األسبوع املاضي 

مع ارتفاع اإلصابات بـ«كوڤيد ـ ١٩».
ودفعت محاولة فاشلة إلنشاء مراكز لتطعيم 
املواطنني، ســعيد األسبوع املاضي إلعالن أن 
اجليش ســيتولى جهود مكافحة اجلائحة في 
حتــرك اعتبــره معارضوه أحــدث خطوة في 

صراعه على السلطة مع احلكومة.
وقال طلبتــه وأصدقاؤه إنــه اعتاد خالل 
ثورة ٢٠١١ السير في الشوارع الضيقة مبدينة 
تونس القدمية والشــوارع الواسعة مببانيها 
التي تنتمي للعصر االســتعماري في وســط 
املدينة في ساعات متأخرة من الليل لتدارس 
الوضع السياسي مع طلبته. وكان سعيد واحدا 
من املستشارين القانونيني الذين ساعدوا في 
صياغة دستور تونس الدميوقراطي لعام ٢٠١٤ 
رغم أنه سرعان ما اعترض على عناصر فيه.

واآلن تصوره بعض األطراف السياســية 
الرئيسية املنتسبة للثورة التونسية على أنه 
جالد وتقول ان عزل احلكومة وجتميد البرملان 

اعتداء على الدميوقراطية.

(أ.ف.پ) الرئيس التونسي قيس سعيد محييا انصاره في شارع احلبيب بورقيبة  

جدل دستوري في تونس بعد التطورات اجلديدة
تونس ـ كونــا: أثارت القرارات التي اتخذها 
الرئيس التونسي قيس سعّيد بتجميد البرملان 
وإقالة احلكومة جدال بني خبراء القانون الدستوري 
في تونس بني مدافع عن «شرعيتها» ومن يصفها 

بـ «االنقالب على الدستور».
وقال خبير القانون الدستوري أمني محفوظ في 
تصريح حملطة «احلوار التونسي» التلفزيونية ان 
«ممارسات (االئتالف احلاكم) في مجالي احلريات 
واملساواة حدث وال حرج، وقد عرقلوا منذ الوهلة 
األولى إرســاء محكمة دســتورية يلجأون إليها 
للبت في استمرار احلالة االستثنائية من عدمه».

وأضاف محفوظ أن «الشعب التونسي ساند 
ما حصل في ٢٥ يوليو ١٩٥٧ (تاريخ إعالن النظام 
اجلمهوري بتونس) على الرغم من مترد املجلس 
آنــذاك على النصوص القانونيــة القائمة. وهو 
يحتفل كل سنة بإعالن اجلمهورية.. هو يساند 
اليوم ما حصل في ٢٥ يوليو ٢٠٢١ بعد اســتناد 

رئيس الدولة في بيانه إلى الدستور».
وأعرب عن تطلعه إلى أن «تؤدي التدابير التي 
اتخذهــا الرئيس قيس ســعّيد إلى تقدمي حلول 
جذريــة لألزمة وأن ينتهــي العمل بها في أقرب 

األوقــات»، مضيفا «أنا أثق اليــوم في الرئيس 
قيس سعيد خاصة بعد تردي الوضع في تونس 

واستفحال األزمة».
من جهته، اعتبر أستاذ القانون العام التونسي 
صغير الزكراوي في تصريح إلذاعة «موزاييك» 
أن تفعيل الفصل ٨٠ من الدستور أصبح مطلبا 
شعبيا و«سعيد جس نبض الشارع واستجاب 

له» حسب تعبيره.
الزكــراوي «فقدنــا كل مقومــات  وأضــاف 
الدولة واالستقرار السياسي.. وميكن أن تكون 
(قرارات الرئيس) بداية إنقاذ تونس.. نعلم أن 
هــذه املنظومة فقدت مقومات وجودها وتونس 
انحدرت إلى منعرج خطير منذ سنوات»، مؤكدا 
أن «شروط الفصل ٨٠ (من الدستور التونسي) 

متوافرة منذ أشهر بل منذ سنوات».
في املقابل، اعتبر أستاذ القانون الدستوري 
عياض بن عاشور في تصريح لالذاعة نفسها أن 
«اللجوء للفصل ٨٠ من الدستور ال مبرر له ألنه 
يســتوجب شروطا جوهرية وشكلية»، معتبرا 
قرارات الرئيس التونسي «انقالبا على الدستور 

والدولة وخروجا على القانون».

بــدوره، ذكــر أســتاذ القانــون الدســتوري 
عبدالرزاق مختار وفق ما نقلت عنه وكالة األنباء 
التونسية «نحن إزاء تعليق العمل بدستور ٢٠١٤ 
بطريقــة غير معلنــة»، معتبــرا أن «اإلجراءات 
التــي أعلن عنها الرئيس قيس ســعيد بتجميد 
عمل البرملان وجمع السلطات بيده ال عالقة لها 

بالفصل ٨٠ من الدستور».
وأوضح مختار أن هذا الفصل من الدستور 
يقــوم علــى التعاون بــني الســلطات وعلى 
استمراريتها وعدم حتوير املوازين السياسية 
املوجودة وذلك من خالل حفظ السير العادي 
لدواليب الدولة والتنصيــص على االنعقاد 
الدائم للمجلس التشريعي وتثبيت احلكومة 
عبر إقــرار عدم إمكانية توجيــه الئحة لوم 

للحكومة.
وتابــع «ما نــراه هو جتميع رئيــس الدولة 
للسلطة القضائية في شخصه عبر األداة الغليظة 
لهذه السلطة وهي النيابة العمومية وهو ما يخالف 
بقية الفصول املتعلقة بالسلطة القضائية»، الفتا 
إلى «أننا إزاء إعادة رســم كاملة غير دستورية 

للمؤسسات ولطبيعة النظام السياسي».

دعوات دولية لاللتزام بالدستور و«إعادة الشرعية» وجتّنب التصعيد
عواصم - وكاالت: تفاوتت 
الدوليــة علــى  الفعــل  ردود 
التطورات في تونس بني القلق 
والدعــوة لاللتزام بالدســتور 
ومؤسساته، والتنديد بتجميد 
عمل البرملان وإقالة احلكومة، 
وبني التروي في إصدار موقف. 
فقــد دعــا االحتــاد األوروبــي 
األطراف الفاعلة في تونس إلى 
التزام الهدوء واحترام الدستور.

وقالت املتحدثة باسم االحتاد 
للشــؤون السياسية واألمنية 
نبيلــة مصرالي فــي تصريح 
للصحافيــني: «ندعــو جميــع 
األطراف الفاعلة في تونس إلى 
احترام الدســتور ومؤسساته 

وحكم القانون».
وأضافت مصرالي «ندعوهم 
كذلك إلى التزام الهدوء وجتنب 
اللجوء للعنف من اجل احلفاظ 
على استقرار تونس»، مؤكدة ان 
االحتاد األوروبي يتابع عن كثب 
تطورات األوضاع في تونس. 
وأعربت احلكومة األملانية عن 
«بالــغ قلقهــا» بشــأن التفاقم 
األخير في الوضع السياســي 

في تونس.
وقالت متحدثة باسم وزارة 
اخلارجية في برلني: «نعتقد أنه 
من املهم اآلن العودة بسرعة حقا 

اخلارجية األملانية إن الوضع في 
تونس يؤكد احلاجة امللحة إلى 
معاجلة اإلصالحات السياسية 

واالقتصادية بسرعة.
ودعت قطر جميع األطراف 
إلى «إعــالء مصلحة الشــعب 
التونســي وتغليــب صــوت 

احلكمة وجتنب التصعيد». 

من جانبه، استنكر املتحدث 
باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
قالن ما قال انه «تعليق العملية 
الدميوقراطية». وأضاف قالن، 
عبــر موقــع تويتــر: «نرفض 
الدميوقراطية  العملية  تعليق 
وجتاهل اإلرادة الدميوقراطية 
للشــعب في تونس الصديقة 

والشقيقة».
وكتــب: «نديــن احملاوالت 
الفاقدة للشــرعية الدستورية 
والدعــم الشــعبي، ونثــق في 
أن الدميوقراطيــة التونســية 
ستخرج أقوى من هذا املسار»، 
وفقــا ملــا نقلتــه عنــه وكالة 

«األناضول».
«اخلارجيــة  أبــدت  كمــا 
التركيــة» قلقهــا البالغ جراء 
جتميد عمل البرملان في تونس، 
وأعربت عــن أملها فــي إعادة 
إرساء الشرعية الدميوقراطية 

سريعا.
باســم  املتحــدث  وقــال 
الكرملني دميتري بيســكوف 
في تصريح مقتضب إن بالده 
تراقب التطورات في تونس. 
وأضاف في مؤمتره الصحافي 
اليومي عبر الهاتف: «نأمل أال 
يهدد شيء استقرار وأمن شعب 

ذلك البلد».

ونقلت وكالة األنباء القطرية 
عــن بيــان لــوزارة اخلارجية 
إن قطــر تأمل «فــي أن تنتهج 
األطراف التونسية طريق احلوار 
لتجاوز األزمة وتثبيت دعائم 
دولــة املؤسســات وتكريــس 
حكم القانون فــي اجلمهورية 

التونسية الشقيقة».

إلى النظام الدستوري»، مضيفة 
ان جميع األطــراف مطالبة بـ 
«ضمان االمتثال للدستور في 
تونــس وتطبيقــه»، موضحة 
أن هذا يشــمل أيضــا االلتزام 
بحقوق احلريات، التي تعد من 
أهم إجنازات الثورة التونسية.
وقالــت املتحدثــة باســم 

الغنوشي يتهم الرئيس باالنقالب على الدستور وبتحويل البالد إلى احلكم الفردي االستبداديالرئيس التونسي يكلف مقربًا منه باإلشراف على وزارة الداخلية ويقيل وزيري الدفاع والعدل

أنصار حزب النهضة يحتمون من احلجارة التي يلقيها عليهم أنصار الرئيس التونسي خالل اشتباكات امام البرملان   (رويترز)مؤيدو الرئيس التونسي قيس سعيد يرفعون شعار ارحلوا عنا أمام البرملان              (رويترز)
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ر: لم نخرج من منطقة اخلطر فرنسا تشدد قواعد مواجهة «كورونا».. وجونسون ُيحذِّ
عواصم - وكاالت: حذر 
البريطاني  الوزراء  رئيس 
بوريس جونســون، امس، 
من مغبة االدعاءات القائلة 
بأن بريطانيا رمبا تكون قد 
جتاوزت ذروة املوجة الثالثة 
من إصابــات (كوڤيد-١٩)، 
مؤكدا أن البــالد لم تخرج 

من منطقة اخلطر بعد.
وقــال املتحــدث باســم 
جونسون إنه «على الرغم 
من أن االنخفاض في أعداد 
احلاالت اليومية من حوالي 
٥٥ ألفا سجلت في ١٧ يوليو 
إلى أقل من ٣٠ ألفا يوم أمس 
االول، كان أمــرا مشــجعا، 
فــإن رئيس الوزراء يعتقد 
أن تأثيــر تخفيــف القيود 
الــذي حــدث قبل أســبوع 
ميكــن أن يبــدأ قريبــا في 
إعادة األرقام إلى االرتفاع»، 
بحســب ما نقلته صحيفة 
البريطانية.  (اإلندبندنت) 
وأوضح أنه لطاملا كان من 

(التاميز) البريطانية، عن أن 
بوريس جونسون «غاضب 
جدا» بشأن انخفاض اإلقبال 

التعليــم  إلزاميــا لطــالب 
العالي والتعليم اإلضافي، 
خالل اجتماعات افتراضية 

لشــؤون التعليــم، فيكــي 
فــورد، على هــذه التقارير 
قائلــة إن الــوزراء عليهــم 

«التفكير في كل شيء».
وافــق  وفــي فرنســا، 
البرملان امس، على تشديد 
قواعــد مكافحــة ڤيــروس 
كورونــا، بعــد مناقشــات 
القواعد  مطولــة. وتنــص 
على إلزام العاملني في املجال 
الصحــي باحلصــول على 
تطعيم ڤيروس كورونا، كما 
سيتم متديد العمل باإللزام 
بتقــدمي دليل على ســلبية 
اإلصابة بڤيروس كورونا، 
أو التطعيم ضد الڤيروس، 
أو التعافي من املرض لدخول 

بعض األماكن.
ورحــب رئيس الوزراء 
جــان كاســتكس بالقيود 
اجلديــدة، ولكــن قــال إنه 
إلـــى  األمـــر  سـيــحـيـــل 
احملكمة الدســتورية، التي 
ستصدر رأيا في اخلامس 

على التطعيم بني الشباب. 
وذكرت الصحيفة أن رئيس 
الوزراء اقترح جعل اللقاح 

عقدها في مقر إقامته الريفي 
«تشيكرز» األسبوع املاضي. 
الدولــة  وعلقــت وزيــرة 

من أغسطس املقبل.
إلى ذلك، قال املدير العام 
ملنظمــة الصحــة العامليــة 
د.تيدروس غيبريســوس 
امس، ان املنظمة ستواصل 
التعاون مع دول العالم كافة 
ملضاعفة اجلهود املشتركة 
للقضاء على جائحة ڤيروس 
(كورونا املستجد - كوڤيد 

.(١٩
وأكد غيبريســوس في 
مؤمتــر صحافــي للفريق 
الوطني الطبــي البحريني 
للتصدي لڤيروس (كورونا) 
ان افتتــاح مكتــب منظمة 
الصحة العاملية في مملكة 
البحريــن سيســاهم فــي 
الدعم االستراتيجي  تقدمي 
والتقني في القطاع الصحي 
مبا يضمن جودة واستدامة 
اخلدمــات املقدمة ملواصلة 
تعزيز الصحة العامة على 
الصعيد احمللي واإلقليمي 

والدولي.

«الصحة العاملية»: سنواصل التعاون مع دول العالم للقضاء على الڤيروس

(رويترز) إندونيسيون يصطفون لتلقي جرعة من لقاح كورونا في جاكرتا 

املتوقــع أن تؤدي اخلطوة 
٤ من خارطة الطريق التي 
وضعها جونسون للخروج 
من اإلغالق، والتي شــهدت 
رفــع جميع القيــود في ١٩ 
يوليو، إلــى زيادة في عدد 
احلاالت، لكن ذلك لم يكون 
واضحــا ملــدة أســبوع أو 

أسبوعني آخرين.
جونســون  أن  وأكــد 
لــم يعلــن االنتصــار على 
الڤيروس بعد، قائال: «رئيس 
الوزراء ال يعتقد أننا خرجنا 
من منطقة اخلطر بعد وقد 
أكد مرات عديدة من قبل أن 

الوباء لم ينته بعد».
من ناحية أخرى، رفضت 
البريطانيــة  احلكومــة 
استبعاد فكرة جعل التطعيم 
الكامــل ضــد (كوڤيد-١٩) 
إلزاميــا للطــالب إذا كانوا 
يريدون العودة إلى الكليات 
واجلامعات هــذا اخلريف. 
وكشــف تقريــر لصحيفة 

واشنطن تنهي املهام القتالية لقواتها في العراق بعد ١٨ عامًا
عواصــم - وكاالت: أعلن 
مســؤول كبيــر فــي اإلدارة 
األميركية التوصل إلى اتفاق 
ينهي رســميا املهام القتالية 
للقوات األمريكية في العراق 
بنهايــة ٢٠٢١، بعــد أكثر من 
١٨ عاما علــى دخول القوات 

األمريكية البالد. 
االتفاق جــاء على هامش 
زيارة رئيــس وزراء العراق 
مصطفى الكاظمي إلى واشنطن 
للقــاء الرئيس األمريكي جو 
بايدن. ومع قرار سحب آخر 
قوات أمريكية من أفغانستان 
بحلول نهاية أغسطس، يضع 
الدميقراطي نهاية  الرئيــس 
للمهام القتالية األمريكية في 
احلربني اللتني بدأهما الرئيس 
السابق جورج دبليو بوش.

ويعطــي االتفــاق دفعــا 
سياســيا قويا للكاظمي قبل 
ثالثة أشــهر مــن انتخابات 
حيــث  مبكــرة،  نيابيــة 
يواجــه ضغوطا داخلية من 
املوالية إليران  امليليشــيات 
إلنهاء املهام القتالية للقوات 

األميركية بنهاية ٢٠٢١. 
ومتحورت الزيارة بشكل 
أساسي حول وجود القوات 
األميركية فــي العراق وعلى 
نطــاق أوســع قــدرة بغداد 
على التصدي خلاليا تنظيم 

«داعش» املتبقية.
وقبل اللقاء قال مسؤول 
كبير فــي إدارة بايدن امس، 
«نحن نتحدث عــن االنتقال 
إلى مرحلة جديدة في احلملة 
التي نكمل فيها إلى حد كبير 
املهمــة القتاليــة ضد تنظيم 
«داعش» والتحول إلى مهمة 
استشارية وتدريبية بحلول 

نهاية العام».

لهجمــات متكــررة تشــنها 
ميليشــيات موالية لطهران. 
وتقــوم واشــنطن بضربات 
ردا علــى تلك الهجمات، كان 
آخرهــا في ٢٩ يونيو حينما 
قصفت مواقع فصائل عراقية 
مدعومة من إيران عند احلدود 

السورية- العراقية.
وال يــزال حوالــي ٢٥٠٠ 
أميركي متواجدين  عسكري 
في العراق وترسل الواليات 
املتحدة أيضا بشــكل متكرر 
إلى البــالد قــوات خاصة ال 
تعلن عن عديدها. ولم تتوان 
الفصائــل املوالية إليران في 
تكثيف ضغوطها مؤخرا على 
الكاظمي الذي ضعف موقفه 
فــي مواجهة أزمــات تتزايد 
تعقيدا في البالد على املستوى 
املعيشــي واالقتصادي على 
وجــه اخلصوص، ال ســيما 

«مستشارين» أو «مدربني».
وطالبت الهيئة التنسيقية 
للمقاومة العراقية التي تضم 
فصائل موالية إليران بعضها 
منضو في احلشــد الشعبي، 
السبت بـ«انســحاب القوات 
احملتلــة» مهــددة مبواصلة 
الوجــود  ضــد  الهجمــات 
العسكري األجنبي في البالد.
من واشــنطن، أكد وزير 
العراقــي فــؤاد  اخلارجيــة 
حسني الذي وصل قبل بضعة 
أيــام للتحضيــر للزيارة أن 
احملادثات بالفعل هدفها حتديد 
جدول زمني النسحاب القوات 

األميركية.
لكن وسائل إعالم أميركية 
أشــارت إلــى أن االنســحاب 
ســيكون فــي الواقــع إعادة 
حتديد ملهام القوات املوجودة 
في العراق بحلول نهاية العام.

أزمــة الكهرباء التــي يعتمد 
العــراق على إيــران للتزود 
مبا يكفيه منها، خصوصا في 
فصل الصيــف احلار. وقبل 
ثالثة أشــهر من االنتخابات 
التشــريعية يأمــل رئيــس 
احلكومة العراقي أن يستعيد 
بعضا من النفوذ في مواجهة 
الفصائل النافذة واملعادية جدا 
لوجود األميركيني في البالد.
وانسحبت معظم القوات 
األميركية املرسلة عام ٢٠١٤ 
فــي إطــار التحالــف الدولي 
ملســاندة بغــداد على هزمية 
تنظيــم داعــش خــالل عهد 
الرئيــس األميركي الســابق 

دونالد ترامب.
هنــاك  ليــس  رســميا، 
قوات مقاتلة، فالعسكريون 
األميركيــون الذين اليزالون 
العــراق يــؤدون دور  فــي 

الكاظمي يتلقى دفعاً سياسياً قوياً من بايدن قبل ٣ أشهر من االنتخابات

(واع) رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى وصوله الى واشنطن 

وتوقــع املســؤول إجراء 
«تعديــالت إضافية» بحلول 
نهايــة العــام ٢٠٢١. وأضاف 
«اقترح العراق، ونحن نوافق 
متامــا، أنهــم يحتاجون إلى 
تدريب مستمر ودعم باخلدمات 
اللوجيستية واالستخبارات 
القدرات االستشارية،  وبناء 
وكلها ستستمر». رسميا، متت 
هزمية التنظيم في العراق في 
العام ٢٠١٧ على أيدي القوات 
العراقية املدعومة من حتالف 
دولي بقيادة واشنطن، لكن 
تبقى مخاوف عودته حاضرة 
بحســب مصدر ديبلوماسي 
أميركــي، ألن «العديــد مــن 
األسباب التي سمحت بصعود 
التنظيم في العام ٢٠١٤ التزال 
قائمة». وجاءت زيارة الكاظمي 
إلى واشنطن في وقت تتعرض 
القــوات األميركيــة بالعراق 

«طهران» تنضم للمظاهرات وروحاني يتهم أيادي «قذرة» 
عواصم ـ وكاالت: انضمت 
العاصمــة االيرانيــة طهــران 
امس للمظاهرات تضامنا مع 
التي  الشــعبية  االحتجاجات 
تشهدها منطقة األهواز ومدن 

أخرى بسبب شح املياه.
وفاجــأت التظاهرات التي 
انطلقت في طهران امس دون 
إعــالن احلكومــة اإليرانيــة، 
حيث جتمعــت مجموعة من 
األهالي بشكل عفوي في وسط 
العاصمة وفي منطقة «شارع 
جمهوري»، ولذلك لم تكن هناك 
قوات شرطة أو قوات تعبئة أو 

قوات أمنية في املكان.
فــي  احملتجــون  وردد 
العاصمة طهران شعارات عدة 
أبرزها «يجب أن يرحل املاللي 
بقوتهم النارية» و«ال غزة وال 
لبنان، روحي فــداء إليران»، 
و«املوت للديكتاتــور، املوت 
خلامنئــي» و«وحــدة اآلذري 

والعربي والفارسي».
يأتي هذا بينما نقل تلفزيون 
إنترناشــيونال»، عن  «إيران 
مصدر مطلع قولــه إن قوات 
األمــن اإليرانيــة حاصــرت 
حي الثــورة في األهــواز من 
الرئيســيني، حيث  مدخليــه 
قامــت بتفتيش كل من يدخل 
املنطقة ويخرج منه. وأضاف 
املصدر أن قوات األمن اإليرانية 
تطلب من املارة في احلي فتح 
هواتفهم احملمولة، وتعتقلهم 

الواليــات  إســرائيل حــذرت 
املتحدة خالل محادثات مغلقة 
مــن أن إيران تقتــرب من أن 
تصبح دولة نووية، أي دولة 
لديها «قدرات تنفيذية لتصنيع 

سالح نووي».
وبحســب «كان»، فقد «مت 
مترير هذه الرسالة خالل عدة 
محادثات ملسؤولني إسرائيليني، 
مــن بينهم وزيــر اخلارجية، 
يائيــر البيد، ووزيــر الدفاع، 
بينــي غانتس، مــع نظرائهم 
األميركيني». ونقل التلفزيون 
الرسمي اإلسرائيلي عن مسؤول 
سياسي قوله: «يجب أن يحدث 
أمر بخصوص املفاوضات مع 
ايــران.. احلــد الفاصل هذا ال 
ميكنه أن يكــون الوقت الذي 
تتقدم به إيران بســرعة نحو 
وضع تصبح به دولة نووية».

جتدر اإلشارة إلى أن رئيس 
هيئــة األركان فــي اجليــش 
اإلســرائيلي، أفيف كوخافي، 
كان قــد زار الواليات املتحدة 
نهاية الشهر املاضي، واجتمع 
هناك مع مستشار االمن القومي 
األميركي، جيك ساليفان، حيث 
أشار كوخافي إلى أن «الزيارة 
حققت أهدافها، وعلى رأســها 
دراسة الطرق واالمكانيات ملنع 
قدرات عسكرية نووية إيرانية، 
العملياتي  التعاون  وتوسيع 
اإلســرائيلي  اجليــش  بــني 

واجليش األميركي».

إسرائيل حتّذر واشنطن من اقتراب إيران من أن تصبح «دولة نووية»

أساسي جلميع أفراد الشعب، 
وعلى املسؤولني االستماع إلى 
االحتجاجات والتواضع، ولكن 
ال شك أن وراء هذه احلوادث 
أيادي قذرة للعدو، وحتريضات 
مــن جانــب بعــض التيارات 
الداخليــة، لكــن احلكومــة ال 
تستطيع عدم االعتراف بحق 

الشعب في االحتجاج».
ويعــد نقــص امليــاه فــي 
إيــران أمــرا متكــرر احلدوث 
بسبب موجات اجلفاف، لكن 
خوزســتان تضررت بشــدة 
هذا العام، خاصة مع وصول 
درجات احلرارة إلى ٥٠ درجة 
مئوية. وتشهد منطقة األهواز 
منذ أكثر من أسبوع احتجاجات 

علــى نقــص امليــاه، تخللها 
مصادمات أسفرت عن سقوط 
قتلــى ومصابــني في صفوف 
احملتجني. وقد تضامنت عدة 
مناطــق أخرى مــن إيران مع 
احملتجني في األهواز. وشارك 
املئات في تظاهرات في مدينة 
بوجنورد في محافظة خراسان 

شمال شرقي إيران.
وفي تبريز شــمال غربي 
البــالد، هاجمت قــوات األمن 
اإليرانيــة احملتجــني تزامنــا 
مع انطالق حملة احتجاجات 
واسعة باملدينة ما دفع قوات 
األمن للتدخل وقمع املتظاهرين. 
مــن جهة اخــرى، قالت هيئة 
البــث اإلســرائيلية «كان» إن 

في حال العثــور على مقاطع 
ڤيديو لالحتجاجات.

من جهته، كلــف الرئيس 
اإليرانــي حســن روحانــي 
املســؤولني املعنيني باملتابعة 
اجلــادة واحلثيثــة حتى حل 
قضايــا محافظة خوزســتان 
متامــا، ولكنــه لم يســتبعد 
وجود «أياد قذرة». وشــهدت 
احملافظــة، الغنية بالنفط في 
جنوب غرب إيران، تظاهرات 
خالل األيام املاضية احتجاجا 
على شح املياه. ونقلت وكالة 
أنباء اجلمهورية اإلســالمية 
اإليرانيــة (إرنــا) امــس، عن 
روحاني القول خالل اجتماع 
حكومي: «االحتجاج املدني حق 

إسرائيل تقصف أهدافًا في غزة واستشهاد 
شاب برصاص االحتالل قرب رام اهللا

عواصمـ  وكاالت: شنت مقاتالت إسرائيلية 
غارات جوية عدة على أهداف في غزة، زعم 
االحتالل انها ردا على إطالق بالونات حارقة 
من القطاع تسببت في اندالع حرائق في جنوب 
إســرائيل. وقالت مصــادر أمنية في غزة إن 
طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخني 
على األقل على أرض زراعية شمال القطاع، 
بينمــا أطلقــت أربعة صواريــخ أخرى على 
موقع تدريب تابع لكتائب عزالدين القسام، 
اجلناح العســكري حلماس، في مدينة خان 

يونس جنوب القطاع.
من جانبه، قال حسام بدران، عضو املكتب 
السياسي في حركة حماس، في بيان إنه «إذا 
استمر احلصار على قطاع غزة، فإن حماس 
والفصائل سيستخدمون كل الوسائل للضغط 
علــى االحتالل». وردا على إطــالق بالونات 
حارقة من القطاع، قلصت إسرائيل إلى النصف 
منطقة الصيد املسموح بها قبالة غزة، وفق 
ما أفاد مسؤولون. وقال اجلناح العسكري في 
مكتب تنسيق أنشطة احلكومة اإلسرائيلية 
في األراضي الفلســطينية (كوغات) «تقرر 
تقليص منطقة الصيد املسموح بها في قطاع 

غزة من ١٢ ميال بحريا إلى ستة أميال بحرية».
وأضــاف بيــان كوغات أن «القــرار اتخذ 
بسبب إطالق بالونات حارقة من قطاع غزة 
في اجتاه إسرائيل، األمر الذي يشكل انتهاكا 
للسيادة اإلسرائيلية». وحذر بيان كوغات من 
أن «حماس املسؤولة عن األنشطة في قطاع 
غزة وعن جميــع األعمال التي تنفذ انطالقا 
من قطاع غزة باجتاه دولة إســرائيل، يجب 
أن تتحمل تبعات أعمال العنف املرتكبة ضد 
مواطني إســرائيل». من جهة اخرى، أعلنت 
وزارة الصحة الفلسطينية امس، استشهاد 
شــاب فلســطيني متأثرا بإصابته برصاص 
قوات االحتالل اإلســرائيلي في شــهر مايو 
املاضي أثنــاء مواجهات في بلدة (ســنجل) 
قــرب (رام اهللا) احتجاجا على املمارســات 
اإلسرائيلية في مدينة (القدس) واحلرب على 
(قطــاع غزة).الى ذلك، قــال رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية، إن مجلس األمن، 
واألمم املتحدة، مطالبون بتنفيذ قراراتهم ذات 
الصلة بفلسطني، وإخراجها إلى الواقع، مبا 
يعطي املؤسســة مصداقية إضافية ملا تقوم 
به بصفتها املفوضة ألجل السالم في العالم. 

اشتية يطالب مجلس األمن بتنفيذ قراراتهم ذات الصلة بفلسطني

(أ.ف.پ) منظر عام لقطاع غزة خالل قصف االحتالل 

(العربية. نت) صورة عن التلفزيون جلانب من االحتجاجات في ايران 

جنود أفغان يلجأون لباكستان واألمم املتحدة 
حتذر من عدد قياسي من القتلى املدنيني

روسيا حتجب ٤٩ موقعًا مرتبطًا 
باملعارض أليكسي نافالني

عواصم - وكاالت: قال اجليش الباكستاني 
أمــس إن ٤٦ من اجلنود األفغــان جلأوا إلى 
باكستان بعد أن فقدوا السيطرة على مواقع 
عسكرية عبر احلدود في أعقاب تقدم مقاتلي 
حركة طالبان. وفــر مئات من أفراد اجليش 
األفغاني واملسؤولني املدنيني إلى طاجيكستان 
وإيران وباكستان في األسابيع األخيرة بعد 
هجمات شنتها طالبان على مناطق حدودية.

وقال اجليش الباكستاني في بيان إن قائد 
جيش أفغانستان طلب السماح لهم باللجوء 
عند معبر شــيترال احلدودي في الشــمال. 
وأضــاف أن اجلنود حصلوا على مرور آمن 
إلى باكستان مســاء أمس األول بعد موافقة 
السلطات األفغانية. وجاءت هذه اخلطوة في 

وقت ســاءت فيه العالقات بني البلدين. فقد 
استدعت كابول ديبلوماسييها من باكستان بعد 
أن اختطفت ابنة السفير األفغاني لدى إسالم 
أباد لفترة وجيزة في وقت سابق هذا الشهر.

هذا، وتخشــى األمم املتحدة من مقتل أو 
إصابة أعداد لم يسبق لها مثيل من املدنيني 
في عام ٢٠٢١ في أفغانستان إذا استمر القتال 
الذي اشتد منذ أن بدأت حركة طالبان هجوما 
على عدة جبهات في مايو. وتقول بعثة األمم 
املتحدة في أفغانستان (أوناما) في تقريرها 
عن اخلسائر املدنية في النصف األول من عام 
٢٠٢١ إنهــا تتوقع أن تســجل هذا العام أكبر 
عدد من الضحايا املدنيني منذ عام ٢٠٠٩ عندما 

بدأت بتسجيل احلصيلة السنوية.

عواصمـ  وكاالت: حجب اجلهاز الفيدرالي 
الروسي ملراقبة االتصاالت «روسكومنادزور» 
أمس، ٤٩ موقعا على صلة مبعارض الكرملني 
البارز املسجون أليكسي نافالني، في وقت 
تكثف السلطات ضغوطها على املعارضة مع 
اقتراب موعد االنتخابات التشريعية املقررة 
في ســبتمبر. وأفاد اجلهاز الفيدرالي عن 
تقييد الوصول إلى مواقع منظمة مكافحة 
الفساد، واملكاتب اإلقليمية التابعة لنافالني 
بناء على طلب من النيابة العامة. وأوضح 
فــي بيان لوكالة فرانس بــرس أن املواقع 
املذكورة «تستخدم.. من أجل البروباغندا 
ومواصلــة األعمال املتطرفــة احملظورة». 
وكان ليونيــد فولكوف، أحد أبرز املقربني 
مــن نافالني، أعلن في وقت ســابق امس، 
عبر تويتر أنه «بناء على قرار من النيابة 

العامة، مت حجب ٤٩ موقعا في آن واحد».
وبحسب فولكوف الذي يعيش في املنفى 
في ليتوانيا، تهدف هذه االجراءات إلى عرقلة 
نشــاطات أنصار نافالني بشــكل أكبر قبل 
االنتخابات البرملانية املقررة في ســبتمبر، 
علــى وقع التراجــع املتصاعد في شــعبية 
احلزب احلاكم. وقال «لكننا سنشــرح عما 
قريب كيــف ميكننا التغلب على ذلك كله». 
واضــاف فولكوف، إن املوقــع الوحيد الذي 
اليزال متاحا هو املوقع املخصص لـ«االقتراع 
الذكي»، وهي تقنية روج لها نافالني لتأييد كل 
مرشح ميكنه إحلاق الهزمية باحلزب احلاكم، 
أيا كان توجهه السياسي. وكتبت مسؤولة 
التحقيقات في منظمة مكافحة الفساد ماريا 
بيفتشــيخ على تويتر «لقد قرروا شــطبنا 

متاما من اإلنترنت الروسي».
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ميقاتي مكلفًا بتشكيل احلكومة: مطمئن ولدّي الضمانات اخلارجية
بيروت - عمر حبنجر

جنيــب ميقاتــــي مكلفــا 
بتشــكيل احلكومة اللبنانية 
اإلشــارة  الثالثــة،  للمــرة 
اخلارجيــة وصلت مــع وفد 
الفرنســي  الشــيوخ  مجلس 
الزائــر، وجــرى إبالغها إلى 
املرجعيات السياسية والدينية: 
مطلوب حكومة قبــل الرابع 
من أغســطس، ذكرى تفجير 
مرفأ بيروت، برئاسة شخصية 
من خارج الطبقة السياسية، 
إذا أمكن، أو من داخلها شرط 
قبولــه مــن معظــم القــوى 

السياسية.
وقد انتهى يوم االستشارات 
النيابيــة امللزمة الطويل الى 
تسمية الرئيس جنيب ميقاتي 
تأليف احلكومة اجلديدة، وهي 
الثالثة  النيابية  االستشارات 
التي يجريها رئيس اجلمهورية 
بعد استقالة حكومة الرئيس 
حسان دياب في ١٠ أغسطس 
٢٠٢٠ حيث مت تكليف السفير 
مصطفى اديب الذي اعتذر بعد 
١٨ يوما، ثم كلف الرئيس سعد 
احلريري الــذي اعتذر بعد ٩ 
أشهر لتعذر االتفاق مع عون.
املكلــف  الرئيــس  وقــال 
اجلديد بعــد اجتماعه بعون، 
ان الرئيس ابلغه تكليفه من 
النواب بتشكيل احلكومة وان 
اخلطوة صعبة وهو مطمئن 
ولديه الضمانــات اخلارجية 
وهناك قرار باحلد من امتداد 

النار.
وأضــاف فــي تصريــح 
انــه سيســير  للصحافيــني 
بتأليف احلكومة ومتأكد من 
تشكيلها بالتعاون مع الرئيس 
ميشــال عون وابــرز مهامها 
تنفيذ املبادرة الفرنسية وإنقاذ 
البلد، داعيــا الى منحه الثقة 
من اجلميع «ألن املهمة صعبة 
وجناحها يتطلب تضافر كل 

اجلهود».
وناشد احلد من االتهامات 
واملهاترات، معتبرا ان «لبنان 
على شــفير االنهيار وإخماد 
احلريق ال يحصل إال بتعاون 

كل اللبنانيني».
وحاز ميقاتي  ٧٢ صوتا من 
اصل ١١٨ نائبا هم تعداد اعضاء 
املجلس النيابي الذي استقال 
من عضويته ٨ نواب وتوفي 
نائبان، وامتنع عن التسمية 
٤٢ نائبا اغلبهــم من النواب 
املسيحيني وحاز السفير نواف 
سالم صوتا واحدا بينما تغيب 

بعذر ثالثة نواب.
وجرت االستشارات على 
جولتني قبل الظهر وبعد الظهر 
حيث سمى ميقاتي كل من كتل 
«التنمية والتحرير»، «الوفاء 
«املســتقبل»،  للمقاومــة»، 
االجتماعيــة»،  «القوميــة 
«الوســط املســتقل»، «اللقاء 
«التكتــل  الدميوقراطــي»، 
إلــى  الوطنــي»، باإلضافــة 

وبعد انتهاء االستشارات، 
اعلنت املديرية العامة لرئاسة 
اجلمهوريــة تكليف الرئيس 
ميقاتــي حيث عقــد اجتماع 
ثنائــي بــني عــون ورئيــس 
البرملان نبيه بري في بعبدا، 
حتول الى ثالثي مع انضمام 
ميقاتي، ليتحــول الى ثنائي 
بني عون وميقاتي بعد مغادرة 

بري.
والتحســب مــن الفوضى 
والفلتــان، دفع بالفرنســيني 
الذيــن هــم جــزء مــن مثلث 
اللبنانيــة  احللــول لألزمــة 
املستعصية، إلى إعطاء اإلشارة 
باســم ميقاتي، فلم يعترض 
الطــرف األميركــي، تــاركا 
التجربة  للفرنســيني، مجال 
واالختبار للمرة الثانية. بينما 
آثر الطرف السعودي في هذا 

املثلث مراقبة الوضع.
تعهــدوا  الفرنســيون 
بالتواصــل مــع األصدقــاء 
تأليــف  عمليــة  لتســهيل 

ســمى ميقاتي كما فعلت أمل 
واالشــتراكي واملردة ومعظم 
القوى النيابية كما كان احلال 

مع سعد احلريري. 
 فضال عن ذلك فإن ميقاتي 
نفسه لن يفرط مبا تشبث به 
احلريــري، فاالنتخابات على 
األبــواب والتنازالت ممنوعة 
في ظــل االســتنفار الطائفي 

واملذهبي واملناطقي القائم.
و بالنســبة للحريري ثمة 
من صنف اعتذاره عن تشكيل 
احلكومة في خانة الهزمية أمام 
الرئيس عون ورئيس تياره 
باسيل، في حني يرى آخرون 
أن تســمية ميقاتــي من بيت 
الوسط أعطى سعد احلريري 
صفة «صانع الرؤساء».  وثمة 
مالحظــة ثانيــة للمصــادر 
املتابعة وهي أن االنطباعات 
تشــير إلى أن هذه احلكومة 
حكومــة انتخابــات ليس من 
حق أعضائها الترشــح، لكن 
الرئيس ميقاتي لم يعلن أنه 
لن يترشح لالنتخابات املقبلة. 
والثالثــة تعتقــد أن هذه 
احلكومة ســتعوم العهد في 
آخر سنواته العجاف وجواب 
املصادر أن التعومي هو للبلد 

الغريق حتى العنق. 
ورابعة سألت ملاذا القبول 
مبيقاتــي مــن دون ســواه، 
وجــواب املصــادر ألن هناك 
عقوبات فرنســية وأوروبية 
لن توفر رئيسا او مرؤوسا.

أما عن التشكيل احلكومي، 
فيجب أن يحصل قبل الرابع 
من أغسطس للمشاركة مبؤمتر 
باريس لدعم لبنان من جهة، 
والمتصاص غضب اجلماهير 
في احتفاالت الذكرى السنوية 
األولــى النفجــار املرفأ وهذه 

األهم.

احلكومــة، بعــد االنتهاء من 
استشارات التكليف، مبوازاة 
العمل علــى تأمني ثقة عالية 

في مجلس النواب.
من جهته،  رئيس مجلس 
النــواب رأى ان امتناع الكتل 
املؤيدة لرئيــس اجلمهورية 
وكتلة القوات عن التصويت 
مليقاتي ال ميكن أن يصنف في 

خانة غياب امليثاقية.
وأكــد في تصريــح له أال 
ميثاقية فــي التكليف بل في 
التأليف وأشار إلى أن حوالي 
٢٠ نائبا مســيحيا من خارج 
التشكيلة قد يسمون ميقاتي 
مضافا إليهم الرئيس ميشيل 
عون  بداللة تصريحه األخير 

املنوه بحسن تعامله.
 واآلن بعد التكليف ماذا عن 

التأليف؟
الظروف املوضوعية التي 
أحاطت بتكليف سعد احلريري 
تبدو هي نفسها حتيط بتكليف 
ميقاتي. وسعد احلريري نفسه 

اإلشارة اخلارجية خّيرت بينه وبني العقوبات.. باريس تبّنت وواشنطن سّهلت.. و مصادر احلريري تنّوه بانتقاله من رئيس مكلف إلى «صانع رؤساء»

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف تشكيل احلكومة جنيب ميقاتي     (محمود الطويل)

النــواب: جهــاد الصمد، جان 
طالوزيان، ميشال ضاهر، إدي 
دمرجيــان، عبدالرحيم مراد، 
عدنان طرابلس، إيلي الفرزلي 

ومتام سالم.
أمــا الكتــل التي لم تســم 
أي شــخصية، فهــي: كتلــة 
«اجلمهورية القوية»، «لبنان 
القوي»، «ضمانة اجلبل»، كتلة 
«النواب األرمن»، باإلضافة إلى 
النواب: فيصل كرامي، الوليد 
سكرية، أســامة سعد، جميل 
السيد شــامل روكز. وربطت 
الكتل املســيحية املوقف من 
الرئيــس ميقاتــي بتركيبــة 
احلكومــة وبرنامجها وعلى 
ضوئهــا ميكن تعديل املوقف 
ومنــح احلكومــة الثقــة. أما 
النائب فؤاد مخزومي فسمى 

نواف سالم.
عــن  غــاب  حــني  فــي 
االستشــارات النــواب:  طالل 
  ، ،  نهــاد املشــنوق  أرســالن 

مصطفى احلسيني .

مفتي لبنان يبارك تسمية ميقاتي لتأليف 
احلكومة ويدعو للتعاون معه

مع اقتراب الذكرى األولى النفجار مرفأ بيروت.. 
تـرّقب ملصير «عريضة االتهام» النيابية

بيروت - خلدون قواص

بارك مفتي لبنان الشيــخ عبـــداللطيف 
دريان تسمية الرئيس جنيب ميقاتي لتشكيل 
احلكومة، مؤكدا أن دار الفتوى تدعم وتؤيد كل 
ما ينقذ لبنان من أزمته السياسية واالجتماعية 
إيجابا على مصالح  لتنعكــس  واالقتصادية 
اليوميــة وإيقاف عذاباتهم،  الناس  وحاجات 
والرئيس ميقاتي العضو الطبيعي في املجلس 
الشرعي اإلســالمي األعلى، هو من الرجال 

الذين يؤمل منهم الكثير في وضع حد لالنهيار 
الذي يعاني منه لبنان واللبنانيون وهو رجل 
دولة ومؤسسات بامتياز. ودعا املفتي دريان 
القوى السياسية الى التعاون مع الرئيس ميقاتي 
ومســاعدته وتسهيل مهمته لتشكيل حكومة 
تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني التي أجمع عليها 

اللبنانيون وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها.
ومتنى للرئيس ميقاتي التوفيق والنجاح 
في مهمته في هذه الظروف الصعبة على أن 

يتم تشكيل احلكومة بأسرع وقت ممكن.

بيروت - احتاد درويش

مع اقتــراب الذكرى األولى النفجار 
مرفأ بيروت تصاعد غضب أهالي ضحايا 
االنفجــار مطالبــني برفــع احلصانات 
السياســية فــورا، وهــددوا بتصعيد 
التحرك في ذكرى الرابع من أغسطس، 
مؤكدين أنه ســيكون موجعا في وجه 

السلطة الفاسدة.
وفيما كان ينتظــر أن ترفع الهيئة 
املشتركة التقرير الذي أعدته إلى الهيئة 
العامة للمجلس النيابي تبرر فيه رفع 
احلصانة أم ال، جاءت العريضة النيابية 
التي من املتوقع ان تسلك طريقها إلى 
املجلــس النيابي لتنــال موافقة ثلثي 
أعضاء املجلس إلحالــة املدعى عليهم 
أمام املجلس األعلى حملاكمة الرؤســاء 
والــوزراء، وفــي اإلطار يــرى عدد من 
القانونيــني أن املجلس األعلى حملاكمة 
الرؤســاء والــوزراء الذي أنشــئ عام 
١٩٩٠ والهدف األســاس منه محاســبة 
املسؤولني في حال اخليانة العظمى أو 
اخللل الوظيفي خالل ممارسة مهامهم 
الدســتورية، ليس صاحــب صالحية 
في اجلرائم املدعى بها من قبل احملقق 
العدلي وال ميكن للمجلس النيابي حجب 

صالحية القضاء العادي.
ـة «جوستيســيا»  رئيــس مؤسسـ
احلقوقية احملامي بول مرقص يعتبر ردا 
على سؤال لـ «األنباء» أن الهدف األبعد 
للعريضة النيابية هو نقل امللف من يد 
احملقق العدلي الى املجلس النيابي بحجة 
إجراء حتقيــق برملاني وإحالة النواب 
املدعى عليهم الى املجلس األعلى حملاكمة 
الرؤســاء والــوزراء. ويصف مرقص 
املجلــس بالكيان الهجــني في تركيبته 

ألنه يجمــع بني النــواب والقضاة في 
مجلس واحد مما يضرب مبدأ الفصل بني 
السلــــطتني التـــشريعية والقضائية، 
ويتطـــلب لإلحالة إليه اتهاما من ثلثي 

عدد أعضاء مجلس النواب.
ويوضــح مرقص أنه على افتراض 
متت اإلحالة، وهذا األمر قد ثبت تعذره 
تاريخيا فإن اإلدانة أمام املجلس األعلى 
حملاكمة الرؤساء والوزراء تكون بـ ١٠ 
أصــوات من األعضاء مــن أصل ١٥ (٨ 
قضاة و٧ نواب) يتكون منهم املجلس 

وليس بأكثرية عادية.
وفي حال جرى األخذ بعريضة االتهام 
في الهيئة العامة يقول مرقص، إن األمر 
ســيفضي الى تشــكيل جلنــة حتقيق 
برملانية التي ستضع تقريرها وترفعه 
الى مجلس النواب الذي يبت باملوضوع 
في هيئته العامة بهذا التقرير وبالتالي 
إما ان يحيل الوزراء من النواب املعنيني 
إلى املجلس األعلى ويتهمهم أم ال، ولكن 

يبقى السؤال ماذا بعد تشكيلها.
ويعتبر مرقص أنه ال يجوز التراجع 
عن التواقيع على العرائض، إال مبوجب 
كتاب خطي يســجل في األمانة العامة 
للمجلس النيابي، وأن اإلعالن عن سحب 
التواقيع عن العريضة عبر اإلعالم أو 
عبر مواقع التواصل االجتماعي فإنه ال 

مفعول قانونيا لها.
وتوقع مرقص أن يبقى اجلدل قائما 
حول رفع احلصانة، حتى لو ســحبت 
العريضة أو سقطت في الهيئة العامة 
ما لم يقلب الشــارع الطاولة ألننا أمام 
جرمية كبيرة يتابعها الرأي العام منذ 
وقوعها قبل نحو عام وكان الثمن باهظا 
في األرواح واملمتلكات، إضافة إلى تدمير 

جزء كبير من العاصمة بيروت.

عون يطلب من األمم املتحدة التمديد
لـ «يونيفيل» في اجلنوب

بيروت: أبلغ رئيس اجلمهورية العماد 
ميشــال عون، وكيل األمني العام لألمم 
املتحدة لعمليات حفظ السالم جان بيار 
الكروا أمس، ان لبنان يرغب في التمديد 
للقــوات الدولية العاملــة في اجلنوب، 
من دون أي تعديل في العديد واملهام ملا 
في ذلك من فائدة للمحافظة على األمن 
واالستقرار في اجلنوب. وأعرب عون عن 
ارتياحه العتماد اجلمعية العمومية لألمم 
املتحدة موازنة «اليونيفيل» في ٣٠ يونيو 
املاضي، الفتا الى انه على رغم التوترات 
التي حتيط باملنطقــة، مازالت احلدود 
اجلنوبية تنعم باالســتقرار منذ حرب 
متوز ٢٠٠٦. ونــوه رئيس اجلمهورية 
بالتعــاون القائم بــني اجليش اللبناني 
و«اليونيفيل» مجددا إدانته للخروقات 
اجلوية اإلسرائيلية، السيما األخيرة منها 
من خالل الغارات التي يشنها الطيران 

اإلسرائيلي ضد األراضي السورية.
وخــالل اللقــاء الــذي حضــره قائد 
«اليونيفيل» في لبنان اجلنرال ستيفانو 
دل كول واملنسقة اخلاصة لألمم املتحدة 
في لبنان جوانا رونيسكا، اعتبر عون 
ان مهمة «اليونيفيل» في لبنان هي من 
املهمات النموذجية، والناجحة على صعيد 
عمليات حفظ السالم في العالم، مجددا 
التزام لبنان تطبيق قرار مجلس األمن 
الدولي الرقم ١٧٠١ بكل مندرجاته، داعيا 
األمم املتحدة الى إلزام إسرائيل بالتقيد به.
ونقل الكروا الى عــون تأكيد األمني 
العام لألمم املتحدة انطونيو غوتيريش 
ان األمم املتحدة ستقف دائما الى جانب 
لبنان وان عمل «اليونيفيل» سوف يستمر 
بتطبيق القــرار ١٧٠١، منوها بالتعاون 
القائم بــني اجليش اللبنانــي والقوات 

الدولية.

موسكو لتشكيل فريق قانوني دولي إلخراج 
األطفال  من مناطق النزاع في سورية

..وتفتتح فرعًا لكليتها البحرية في الالذقية

موســكو - وكاالت: دعــت مفوضــة 
الرئيــس الروســي حلقوق الطفــل، آنا 
كوزنتسوفا، إلى تشكيل فريق حقوقي 
دولي إلخراج األطفال من مناطق النزاع 

املسلح في سورية.
وقالت كوزنيتســوفا في تصريحات 
لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية اليوم 
(االثنني) «لقد حان الوقت لتشكيل فريق 
لتقدمي الدعم للدول، التي تعمل مبفردها 
على إنقاذ أطفالها، إنهم يحتاجون الدعم 

واملساعدة واملرافقة».
وأضافت كوزنتســوفا:«حلل مشكلة 
إخــراج األطفــال من مناطــق القتال في 
سورية أصبح من الضروري بذل املزيد 

من اجلهود والعمل احلقيقي، الذي يحتاجه 
آالف األطفال األبرياء الذين يعيشون في 
ظروف مروعة، حيــث ال ميكن إعادتهم 

بإطالق الشعارات».
وتابعت: «لم يكن هناك طفل واحد عاد 
مــن مناطق القتال في ســورية قد جلب 
ڤيروس «كورونا» املستجد إلى روسيا، 

فكل األطفال خضعوا لفحص شامل».
يذكر أن روسيا شكلت في ٢٠١٧ جلنة 
مشتركة بني الهيئات والوزارات، برئاسة 
املفوضة الروسية حلقوق األطفال للعمل 
على تسهيل إعادة األطفال املوجودين في 
مناطق العمليات العسكرية في الشرق 

األوسط إلى األراضي الروسية.

وكاالت: أعلنــت روســيا افتتــاح فرع 
جديد في محافظــة الالذقية لكلية بحرية 
روســية تقدم علوما عســكرية حتت اسم 

كلية «ناخيموف» البحرية الروسية.
وبحســب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» 
عــن مصادر لم تســمها، مت افتتاح الكلية 
أمس بحضور قائد جتمع القوات الروسية 
في سورية ونائب رئيس مجلس األعمال 
الســوري- الروســي في غرفــة التجارة 
والصناعة الروسية وممثلني عن وزارتي 
الدفاع والتعليم العالي البحث العلمي في 
سورية. وتأسست الكلية في مدينة سان 
بطرسبورغ عام ١٩٤٤، واتخذت اسمها تيمنا 

باألدميرال الروسي في احلقبة اإلمبراطورية 
الروسية، بافل ناخيموف، وهي تقدم دروسا 

للشباب في سن مبكرة، وفق الوكالة.
ويأتي افتتاح الكلية تزامنا مع احتفال 
الروس بيوم «البحرية الروسية» في مدينة 
طرطوس، غربي سورية، ونشر تلفزيون 
«tvzvezda» مقاطع مصورة من االحتفالية 

تظهر استعراضا لألسطول الروسي.
وقــال قائــد عــرض يــوم البحرية في 
ســورية، دميتري دوبرينني، للتلفزيون، 
إنــه «مت تدريــب القوات وأظهــرت مهارة 
عالية واحترافية خالل العطلة العسكرية 

واالستعراض العسكري».

«النواب» يخفض رسوم تراخيص الصيد من ٨ إلى ٥ آالف جنيه
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أعلن رئيس مجلس النواب املستشار 
د.حنفــى جبالي في جلســة البرملان 
امــس موافقة البرملــان باالجماع على 
اجــراء تعديل وصفه باالنســانى في 
مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة 
الســمكية بتخفيض رسوم استخراج 
رخص مراكب الصيد مراعاة للظروف 
املعيشية للصيادين وتخفيف االعباء 

املالية عليها.
ووافق املجلس على النزول بقيمة 
رســوم تراخيص الصيــد وجتديدها 
طبقــا للفئات املختلفــة بحد أقصى ٥ 

آالف جنيــه، بــدال مــن ٨ آالف جنيه، 
وذلك بعد ان طلب النائب ضياء الدين 
داوود بتخفيض احلد األقصى ومراعاة 
الظروف االقتصادية حلالة الصيادين. 
تضامن النائب أشــرف رشــاد زعيم 
األغلبية مع مقترح النائب ضياء الدين 
داود، ووافقت األغلبية على املقترح.

وستحدد الالئحة التنفيذية الفئات 
املختلفة لتلك الرســوم على أن تسدد 
نقدا أو الكترونيا طبقا ألحكام قانون 
تنظيم اســتخدام وســائل الدفع غير 
النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة 

٢٠١٩
ووافق البرملان على املواد التي حتدد 

ضوابط تشغيل املركب وضرورة مراعاة 
اإلضاءة ليال حســب قوانــني املالحة 
والبعد عن املمرات واملناطق املمنوعة 
احملددة في اإلعالنات التي تصدر من 
الهيئة املصرية لسالمة املالحة البحرية 
وفقا للمســافات احملــددة باإلعالنات، 
وعدم جواز إرســاء أو تسيير املركب 
في املناطــق املمنوع الصيــد فيها إال 
في األحوال االضطرارية الناجمة عن 
الظروف اجلوية أو خلل في املركب أو 
القيام بأعمال إنقاذ األرواح أو املمتلكات 
وعلى رئيس املركب إبالغ مركز االتصال 
البحري بالظروف الطارئة وااللتزام مبا 
يصدر من تعليمــات. من جانبه، قال 

النائب أشرف رشــاد رئيس األغلبية 
البرملانية أن اقتراح النائب ضياء داوود 
يؤخــذ بعني االعتبــار، واقترح زعيم 
األغلبية في البرملان بعمل مدة انتقالية 
طويلة لتوفيق أوضاع العمالة البحرية 

واسطول الصيد املصري.
من ناحيته، أعلن الســيد القصير 
وزير الزراعة متسكه بالنص كما جاء 
من اللجنــة، مؤكدا أن رخصة املالحة 
مثلها مثل رخصة القيادة فهل نستطيع 
ترك احد ان يقود دون رخصة، واغلب 
من يحصل على هذه الرخصة ميارسون 
عملهم داخل املياه اإلقليمية واألقاليم.

اعتماد مخططات ٩٠٠ ألف فدان 
بـ ٢٤ مدينة جديدة منذ ٢٠١٦

حملة للتوعية مبخاطر الهجرة غير الشرعية

القاهرة - ناهد إمام 

صرح د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانية اجلديدة، بأن قطاع التخطيط واملشروعات بهيئة املجتمعات 
العمرانيــة اجلديدة، وخالل الفترة مــن ٢٠١٦ حتى اآلن، اعتمد 
املخططات االستراتيجية والتفصيلية ملساحات إجمالية ٩٠٠ ألف 
فدان بـ ٢٤ مدينة جديدة. وأضاف وزير اإلســكان، أنه مت خالل 
الفترة من ٢٠١٤ حتى اآلن إصدار ٧٤٦ قرارا وزاريا، مبســاحات 
إجمالية ١٩٨ ألف فدان في ٣٧ مدينة جديدة، منها ١٢٦ قرارا وزاريا 
في ١٣ مدينة جديدة من مدن اجليل الرابع، مبساحات إجمالية ٢٦ 
ألف فدان، و٧٩ قرارا وزاريا بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، مبساحات 
إجمالية ٤ آالف فدان، باإلضافة إلى ١٦ قرارا وزاريا، مبســاحات 

إجمالية ٤١٧ فدانا في ١٠ مدن جديدة من مدن الصعيد.

القاهرة - ناهد إمام

في إطار املبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» 
للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، أطلقت 
وزارة الدولة للهجرة وشــؤون املصريني 
باخلارج، حملة إعالميــة للتوعية مبخاطر 
هذه الظاهرة داخل احملافظات األكثر تصديرا 
لها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع احملافظني.

وصرحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة 
مكرم عبد الشهيد، بأن محافظة الفيوم هي 
نقطة البداية النطالق هذه احلملة اإلعالمية، 
وهو األمر الذي كان قد مت االتفاق عليه خالل 
زيارة احملافظة نهايــة عام ٢٠١٩ في ضوء 
تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» بالتعاون مع 
جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغــر، وكذلك املجلس القومي 
للمرأة.

كما وجهت الوزيرة خالص الشــكر إلى 
د.ٔاحمــد أالنصاري محافــظ الفيوم، على 
التعاون وتضافر اجلهود حتى تؤتي مبادرة 
«مراكب النجاة» ثمارها وتصل إلى كل الفئات 
املستهدفة، مشيرة إلى استمرار التواصل مع 
باقي احملافظات األكثر تصديرا لظاهرة الهجرة 
غير الشرعية ملتابعة تنفيذ احلملة اإلعالمية.

وكانت محافظة الفيوم بدأت تنفيذ احلملة 
اإلعالمية بنشر ملصقات توعوية على وسائل 
النقل األكثر استخداما هناك، وهي ملصقات 
حتمل عبارات توعوية: مثل «ايدنا في إيدك 
وسيبك من طوابير املوت» و«خليك سندهم.. 

ماتفوتهمش لوحدهم».
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«كرة القدم اإللكترونية» 
يتّوج ببطولة غرب آسيا

فــي إجناز رياضــي كبير متكــن املنتخــب الوطني 
مــن اقتناص فوز غال في البطولــة القارية لكرة القدم 
االلكترونية، متغلبا على نظيره الســعودي في املباراة 
النهائية، واملنتخب السعودي هو صاحب اللقب األخير، 
ومتصدر التصنيف بشأن بطوالت كرة القدم اإللكترونية، 
وهــو ما يجعل الفوز بالبطولة إجنــازا كبيرا ملنتخبنا 

الوطني.
وأعرب رئيس مجلس ادارة النادي الكويتي للرياضات 
اإللكترونيــة عبداهللا العلي عن فخره واعتزازه بأبطال 
الكويت للعبة عبدالرحمن بندر ومشعل الفيلكاوي وأحمد 
سالم وعبداهللا الريش على ما قدموه من أداء عال بجميع 
مراحل البطولة وخاصة ضد الفريق السعودي الشقيق.
وأضاف العلــي أن هذه البطوالت يتم تنظيمها من 
أجــل االهتمام باألنشــطة االجتماعيــة اإليجابية التي 
تــدور حول املســابقات والتحفيز العقلــي والتواصل 
االجتماعي التفاعلي، والرياضات اإللكترونية متعددة 
الالعبــني عبر اإلنترنت تقدم مســاحة مهمــة للتفاعل 
االجتماعــي والتحفيز الذهنــي، والالعبون يخططون 
وينظمون جهودهم واستراتيجياتهم اجلماعية للتغلب 
على التحديات والعقبات في هذه األلعاب التي يتنافسون 

فيها بروح رياضية عالية.

عبدالرحمن بندر عبداهللا الريش

مشعل الفيلكاوي  عبداهللا العلي

ذكريات جميلة جمعتني مع األخ املرحوم جواد عاشور 
احلبيب والقريب من القلب، ذكريات ال ميكن ان انساها 
في مراحل هذه احلياة، مراحل الشباب والسفر والدراسة.
 املرحوم جواد عاشــور مهما حتدث عنه لن أوفيه 
حقه ألنه من األصدقاء النادرين في هذه احلياة، رحلتي 
مع «بومحمد» بدأت في النادي العربي، رغم أنها قصيرة 
بالنســبة لي، ألنني ذهبت للدراســة فــي القاهرة في 
السبعينيات من القرن املاضي، وألنني كنت أتابع مباريات 
النادي العربي، وكنا من سكان اخلالدية في الستينيات، 
وندرس في مدرسة الفيحاء املتوسطة، ونلعب الكرة في 
املدرسة، ثم إلى مركز الفيحاء الرياضي مع الكابنت (مندي) 
وكان أيامها العزيز «بومحمد» من ســكانها ومن الذين 
ذهبوا إلى املركز، ثم كنت أتصادف باللقاء معه كثيرا في 
القاهرة في الثمانينيات، وكان من الذين يحبون القاهرة 
كثيــرا ويرتاح فيها، ومن املترددين عليها أحيانا مرتني 
في األسبوع، وفي الثمانينيات كانت عنده سيارة فيات 
(١٢٨) حمراء، يذهــب بها الى املطار ويضعها في املطار 
هناك، ويعرف انه راجع بعد يومني بنفس الدشداشة، وال 
يلبس في القاهرة أي بنطلون أو بدلة ألنه كان يعشــق 
الدشداشة، وعندما نتقابل في القاهرة نسلم ونسأل عن 

األحوال والصحة واألصدقاء.
 مــن الذكريات التي ال أنســاها معه عندما صادفته 
بالطائرة في رحلة العودة إلى الكويت ومعه بعض االصدقاء، 
وعند االقالع طلبت املضيفة أن نربط االحزمة، فرفض 
(بومحمد) أن يربط احلزام ودخل في نقاش مع املضيفة 
رغم اصرار كل منهما، وتصميم املضيفة، ونحن جنلس 
معه فقلنا له: «جواد حط احلزام على بعض، وملا تروح 
املضيفة شيل أيدك»، وحلينا املشكلة ببساطة ورضي كل 
منهم، وخالل الرحلة كان حديثنا عن الكرة في الكويت 
اآلن وعن مســتوى الرياضة عامة وعن التحكيم، وكل 
خمس دقائق يقطع «بومحمد» حديثنا ويقول لنا «نحن 
اآلن فــوق املنطقة الفالنية وأمامنــا املناطق التالية في 
الطريق يذكرها باالسم»، فقلت له «جواد انت من كثرة 
الســفر بني الكويت والقاهرة حفظت خط سير الطائرة 
متاما واسم املناطق اللي حتتنا من القاهرة إلى السعودية 
ومتى نصل املطار ومتى يعطينا قائد الطائرة إشارة بدء 

النزول، اهللا يعطيك العافية على هاملعلومات».
الراحل جواد عاشور العب مميز في لعبة الترقيص 
وفي النفس الطويل من نصف امللعب، رغم عادة التدخني 
لديه، أما في مجال التحكيم فالكل يشهد له أنه كان صارما 
في قراراته يطبق القانــون بحذافيره، ويعرف أالعيب 
الالعب ونيته من الفاول، ويعطي احلق في كروته امللونة 
دون تردد، والدليل عندما أعطى الكرت األحمر للحارس 
القدير (أحمد الطرابلسي) ألول مرة في حياته الرياضية، 
وال ميكن ألحد أن ينسى عندما طلب وبإصرار إخراج 
اجلماهير من امللعب دون تردد، رغم التدخالت الكثيرة، 
لكن هذا جواد عاشــور ال يتنازل عن رأيه وقراره، اهللا 
يرحمك يا «بومحمد» برحمته الواسعة ويسكنك فسيح 
جناته، اللهم أجز العزيز جواد عاشور عن اإلحسان إحسانا 
وعن اإلساءة عفوا وغفرانا، اللهم اغفر له وعافه واعف 
عنه، وأكرم نزله، ووســع مدخله واغسله باملاء والثلج 
والبرد، ونقه مــن الذنوب كما ينقى الثوب األبيض من 
الدنس، اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره 
من فراش اجلنة، اللهم أعذه من عذاب القبر، وجاف األرض 
عن جنبيه، اللهم امأل قبره بالرضا والنور، واحشره مع 
من يتوله من محمد وآل محمد، وآخر دعواتنا ألســرته 

الكرمية بالصبر والسلوان على الفراق.

ذكرياتي 
مع الراحل جواد عاشور

د. صالح ليري

مبارك اخلالدي

أكد عضو مجلس إدارة النادي العربي 
ورئيس جهاز الكرة علي مندني، أن األخضر 
يشــعر مبســؤولية مضاعفة في مستهل 
استعدادات الفريق خلوض منافسات املوسم 

اجلديد.
وقال مندني على هامش التدريب األول 

للفريق مســاء أول من امس: ثقتنا كبيرة 
بالعبينا الذين جنحوا في حتقيق بطولة 
الدوري املوسم املاضي بال هزمية، وهذا األمر 
منحهــم الثقة املطلوبة خلوض املباريات، 
لكننا نشعر بأن املسؤولية باتت مضاعفه 
للحفاظ على القمة، وهذا ما نسعى إليه في 
حتضيراتنا احلالية، والتي تتميز بالقوة 
والتركيــز، الفتا الــى أن تعاقدات العربي 

للموســم اجلديد سيتم اإلعالن عنها حال 
االنتهــاء منها. وكانــت احلصة التدريبية 
للفريق قد انطلقت بقيادة املدرب املساعد 
يوسف الرشيدي مبشاركة ٢٢ العبا وبغياب 
العبي اخلبرة محمــد فريح وأحمد رحيل 
وعلــي جراغ ألســباب متفاوتة وحســني 
احلربــي، الذي انتهت إعارته الى األخضر 
ومحمــد صفــر الذي اليــزال فــي مرحلة 

التفاوض. ومن املقرر أن تستمر التدريبات 
ملدة ١٠ أيام قبل الســفر الى معسكر تركيا 
مطلع الشهر املقبل ملدة ٢١ يوما تتخلله أربع 
مباريات ودية. وســيلتحق مدرب الفريق 
انتي ميشا ومساعدوه واحملترفان الليبي 
السنوسي الهادي والســوري عالء الدين 
الدالي بالفريق في تركيا، وكذلك احملترفون 

اجلدد الذين سيتم اإلعالن عنهم.

«الطائرة» يعلن تشكيل وفد املنتخب األول«يد» القادسية يجتمع حلسم ملف احملترفني
تسعى إدارة نادي القادسية إلى إنهاء 
ملــف محترفي الفريــق األول لكرة اليد 
في اجتماعها مــع اجلهاز اإلداري للعبة 
اليــوم، حيــث توجــد ٤ ســير لالعبني 
من اجلنســيات الكرواتية والفرنســية 
والتونسية واجلزائرية ويشغلون مراكز 
الظهر ميينا وشماال. وقد جددت االدارة 
ثقتها في املدير الفنــي للفريق الوطني 
وليد فيروز ومدرب الفريق االول املصري 
رفاعي عاطف، كما عينت التونسي امين 
بن منجي معدا بدنيا فيما يشغل طارق 
ابل منصبا اداريا للفريق، ومحمد خريبط 
مديرا للعبة. ويعمل جهاز اللعبة، على 
جتديد عقد العب العربي فواز عبداجلليل، 
فيما جدد لنجوم «األصفر» سلمان مزعل 
وفهــد كرم وناصــر بوخضــرا ومبارك 
اخلالدي وصالح اجليماز وباقر خريبط 
وعبدالوهاب املزين وعبدالرحمن املزين 

وسعود اجلريد.

يعقوب العوضي

أعلــن احتــاد الكرة الطائــرة عن وفد 
املنتخــب الوطني األول الذي سيشــارك 
في البطولة اآلسيوية الـ٢١ في اليابان من 
٨-١٩ سبتمبر املقبل واملعسكر اخلارجي 
الذي سيســبق البطولة في صربيا. وقد 
اعتمدت قائمة الالعبني في االجتماع الذي 
عقده مجلس ادارة االحتاد مساء أول من 

امس برئاسة د.عبدالهادي الشبيب.
ويترأس وفــد املنتخــب األول عضو 
مجلس االدارة جاسم الفيلكاوي ويرافقه 
كل من مدير املنتخب االول محمد البلوشي 
واملــدرب الصربي الكســندر سينســش 
ومســاعده التونســي محمــد امليمونــي 
واإلحصائــي عبداهللا طالــب وأخصائي 
العالج الطبيعي املصري أحمد مصطفي، 
باإلضافــة إلى قائمة تضــم ٢٠ العبا هم: 
عبداهللا جاسم، عامر السليم، عبدالرحمن 

املطوع، عبدالعزيز شاكر، علي سعدون، 
مشــعل العمــر، عبداهللا فارس، حســني 
املسري، عبدالناصر العنزي، محمد السويد، 
راشد عنبر، ناصر دشتي، بدر سالم، ناصر 
عبدالصمد، ســالم الفريــج، عبدالوهاب 
اجليران، عذبي مالــك، عبدالعزيز جنم، 

يوسف كابد، يوسف منديل.
فيــم يتكون وفد منتخب األمل والذي 
سيغادر إلى السعودية من نائب رئيس 
االحتاد نايف الرشيدي رئيسا وعبداهللا 
الرئيس اداريا، واملدرب الوطني مشــعل 
الســعيدي  الســبتي ومســاعده نايــف 
واخصائي العالج الطبيعي املصري أحمد 
حســن باالضافة إلى ١٦ العبا. وفي اطار 
متصل فاز منتخب الناشــئني على فريق 
شــباب اســطنبول التركي ٣-١ امس في 
ثالث مبارياته التجريبية ضمن معسكره 
بتركيا اســتعدادا للمشاركة في البطولة 

العربية في تونس اغسطس املقبل.

«العنيد» يبدأ التدريبات.. وينتظر البحريني حرمسلطان: عقدي مع «األصفر» انتهى
عبدالعزيز جاسم

فاجأ العب وســط القادسية سلطان 
العنزي إدارة النادي وجماهير األصفر 
بتغريدة على تويتر أول من أمس أعلن من 
خاللها انتهاء عقده مع النادي، وقال فيها: 
«احلمد هللا من قبل ومن بعد، مع نهاية 
املوســم املاضي أنهيت حقبة استمرت 
١٩ ســنة في نادي القادســية، أشكر كل 
من عاشــرته خالل احلقبــة من إداريني 
والعبني، وللجمهور امللكي انتم حصاد 
الســنني وانتم من كان يعوض النقص 
في رياضتنا وألن لكل بداية نهاية انتهى 
عقدي مع نادي القادســية، وأسأل اهللا 

التوفيق».
ولم تعلــق إدارة النادي على رحيل 
سلطان، لكن مصادر ذكرت لـ «األنباء» 
أن اليومــني املاضيني شــهدا مفاوضات 
بني الطرفني بعد عودة سلطان من رحلة 
العــالج في أملانيــا إال أنه لم يكن هناك 
اتفاق رغم أن األمور من طرف النادي لم 
تنته، الســيما أن هناك عقودا لم توثق 

يحيى حميدان

انطلقــت تدريبات الفريق 
القــدم بنــادي  األول لكــرة 
التضامن مساء اول من امس 
حتــت قيادة املــدرب اجلديد، 
السلوڤاكي رومان بيفارنيك، 
وبحضــور ٢٥ العبا، وســط 
غيــاب احملترفــني الذيــن مت 
التعاقد معهم وهم: البحريني 
عبداهللا الهــزاع والهولنديان 
رولينــي نوناتو وأليســون 

كوينسي.
ويأتــي غيــاب العناصــر 

األجنبية عن انطالق تدريبات «العنيد» بسبب 
بعض اإلجــراءات اخلاصة لدخولهم إلى البالد، 
السيما في ظل القيود املشددة على حركة القادمني 
للبــالد خالل األيــام احلالية للحد من انتشــار 

ڤيروس «كورونا».
هذا، واقترب التضامن كذلك من التوقيع مع 
البحريني علي حرم والذي مت االتفاق معه على 
كل التفاصيل ويتبقى فقط توقيعه بصفة رسمية 

في احتاد الكرة، وهو ما يعني الدخول 
فــي نزاع إذا أصر العنزي على الرحيل 

دون موافقة النادي.

على عقد انتقاله إلى معقل «أبناء الفروانية»، 
فيما ســيتم اإلعالن قريبا عــن التوقيع مع 

محترف أجنبي في مركز الهجوم.
وقد اتفق مسؤولو التضامن على خوض 
مباراة جتريبية أمام اجلهراء ٥ أغسطس املقبل، 
على أن يتم ترك باقي خطة اإلعداد مفتوحة 
على كل االحتماالت إلى حني التأكد من مسألة 

إقامة معسكر تدريبي خارجي من عدمها.

٢٢ العبًا في التدريب األول للعربي
ميشا واحملترفون يلتحقون بـ«األخضر» في تركيا

تألق «الدراجات املائية» في بطولة أوروبا
أسفرت مشــاركة املنتخب الوطني 
للدراجات املائية ببطولة أوروبا أمس عن 
حصول متسابقي املنتخب على املراكز 
األول والرابع والسادس عشر في البطولة 

املقامة بپولندا.
وحقق املتسابق محمد بوربيع املركز 
األول فئة (برو جي بي) لكبار احملترفني، 
فيما حصل املتسابق محمد الباز على 
املركز الرابع واملتسابق عبدالرحمن العمر 
على املركز السادس عشر للفئة نفسها.

وقال رئيس جلنة الدراجات املائية في 
النادي البحري الرياضي الكويتي حسني 

دشــتي إن هذه البطولة تعتبر اجلولة 
األولى من بطولة العالم للدراجات املائية.
وأضاف دشــتي ان هناك جولتني 
قادمتني العام احلالي في الواليات املتحدة 
األميركية وتايلند، مشيرا إلى أن متسابقي 
الكويت يتطلعون لتقدمي مستوى مشرف 

في هذا احملفل الرياضي الهام.
وأوضح ان اجلولة اســتمرت يوما 
واحدا وشهدت مشاركة ٣٣ دولة و٣٠٠ 
متسابق من مختلف دول العالم، مبينا أن 
النتائج واحلصيلة للجولة كانت مرضية 
وأن املتسابقني ســعوا وقدموا أفضل 

ما لديهم في الســباق لصعود منصات 
التتويج ورفع علم البالد عاليا.

وأفاد دشتي بأن املتسابق محمد الباز 
كان يحتل املركز األول ولكن بسبب عطل 
مفاجئ في دراجتــه تراجع الى املركز 
الرابع وكذلك املتسابق عبدالرحمن العمر 
تعرض لعطــل مفاجئ في دراجته أدت 

لتراجع مركزه.
وأشاد بدور الهيئة العامة للرياضة 
ودعمها الال محدود للرياضيني الكويتيني 
ودورها في احتضان الرياضيني ودعمهم 

جانب من التتويجلتحقيق اإلجنازات.
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«كفـو».. 
يا الرشيدي

الوفد اإلعالمي - طوكيو

تّوج الرامي عبداهللا الرشيدي بامليدالية 
البرونزية في منافسات مسابقة الرماية 
(سكيت) التي أقيمت على ميادين أساكا 
األوملبية أمــس، وحل الطرقي ثالثا (٤٦ 
طبقا) في النهائي بعد األميركي فينسنت 
هانكــوك الذي نال امليدالية الذهبية (٥٩ 
طبقا) والدمناركي يسبر هانسن صاحب 
امليداليــة الفضيــة (٥٥ طبقــا)، ليكــرر 
الرشــيدي اإلجناز الذي حققه في دورة 
األلعاب األوملبية ريو دي جانيرو ٢٠١٦، 
ويهدي الكويت امليدالية االولى في أوملبياد 

طوكيو.
وكان الرشيدي قد خاض جولة فاصلة 
بعد نهاية املرحلة الثانية من اجل اختيار 
٣ متأهلني إلى نهائي مســابقة (سكيت) 
بعد ان تســاوى ٦ متنافســني بالرصيد 
نفسه بإصابة ١٢٢ طبقا من أصل ١٢٥ في 
اجلوالت الـ ٥ التي أقيمت على مدار يومني.

وفي الوقت ذاته، ودع الرامي منصور 
الرشيدي منافسات مسابقة السكيت بعد 
أداء مشرف ظهر به خالل املنافسات في 
ظهوره األول على مستوى دورات األلعاب 
األوملبيــة، حيث احتل الرشــيدي املركز 
١٦ مبعدل تراكمي مســجال ١٢٠ طبقا من 

أصل ١٢٥.
وكانت مشاركات الرماة العرب في هذه 
املســابقة متثلت في ٤ العبني إضافة الى 
عبداهللا الرشيدي ومنصور الرشيدي من 
أصل ٣٠ راميا مــن مختلف دول العالم، 
حيث جــاء املصري عزمــي محيلبة في 
املركز ١٩، والسعودي سعيد املطيري في 
املركز ٢٢، واإلماراتي ســيف بن فطيس 
فــي املركز ٢٤، واملصري اآلخر مصطفى 

حمدي في املركز ٢٩.
مــن جانب آخــر، يخــوض الراميان 
الكويتيان طالل الرشيدي وعبدالرحمن 
الفيحان منافسات مسابقة (تراب) فجر 

األربعاء املقبل.
ويتطلع الرشيدي والفيحان لتسجيل 
نتائج مشرفة وتقدمي أفضل مستوياتهم 
الفنية علــى أمل حتقيق إجنــاز كويتي 
جديد يضاف الــى إجناز البطل األوملبي 

عبداهللا الرشيدي.
وأهدى البطل األوملبي عبداهللا الرشيدي 
هــذا اإلجناز إلــى مقام صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد وسمو ولي 

العهد األمني الشــيخ مشعل األحمد والى 
احلكومة الرشيدة والشعب الكويتي كافة 
والشعوب العربية، متمنيا التوفيق لبقية 
الالعبني الكويتيني والعرب الذي سيدخلون 

املنافسات خالل األيام املقبلة.
وأكد الرشيدي فخره واعتزازه بتحقيق 
هذا اإلجناز للمرة الثانية على التوالي بعد 
أوملبياد ريو ٢٠١٦ في البرازيل وأوملبياد 
طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا عزمه وإصراره على 
تطوير مســتواه وتصحيح األخطاء من 
أجل حتقيق حلمه بالتتويج في امليدالية 

الذهبية في أوملبياد باريس ٢٠٢٤.
وذكر ان مشاركته في أوملبياد طوكيو 
٢٠٢٠ باليابــان هــي املشــاركة األوملبية 
الســابعة له خــالل مســيرته الرياضية 
وحتقيقــه لإلجناز األوملبــي باحلصول 
على امليدالية البرونزية ملرتني متتاليتني 
يدل على ثبات املستوى الفني، مبينا ان 
ظهوره في األوملبيــاد املقبل في باريس 
٢٠٢٤ يجب يكون بأفضل صورة في ثامن 

مشاركة أوملبية له.
إجناز باسم كل العرب

وعّبــر عضــو مجلــس إدارة اللجنة 
األوملبية الكويتية وأمني السر باإلنابة علي 
املري، عن سعادته باإلجناز الذي حققه 
الرشيدي بالفوز في امليدالية البرونزية 
مبسابقة الرماية، مضيفا انه إجناز كبير 
ونفخر بأن هذه امليدالية البرونزية التي 
حققها الرشــيدي قد حتققت حتت راية 
علم الكويت، مؤكدا ثقته بجميع الالعبني 
املشاركني في أوملبياد طوكيو وحتقيقهم 
املزيد من اإلجنازات. وقال ان هذا اإلجناز 
ال يسجل باسم الكويت فقط بل هو إجناز 

لكل العرب.

أهدى الكويت برونزية الـ «سكيت»

الشيخ فهد الناصر وعبداهللا الرشيدي وأعضاء الوفد الكويتي

حيات تبارك الفوز بالبرونزية

العتيبي: الرماية جنحت في رفع علم الكويت

الناصر: فخورون بإجناز الرشيدي

املطيري: الفوز يثبت متيز الرياضيني الكويتيني

قدمت عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
الكويتية ورئيس الوفد املشارك في طوكيو ٢٠٢٠ 
فاطمة حيات مباركتها للبطل عبداهللا الرشيدي 
على حتقيقه أول ميدالية خليجية في دورة األلعاب 
األوملبية طوكيو ٢٠٢٩، كما قدمت التهنئة ألعضاء 

اللجنة األوملبية على هــذا اإلجناز، خاصة انه مت حتت راية 
العلم الكويتي، وتهدي هذا اإلجناز إلى الشعب الكويتي وكل 
من ســاهم في حتقيقه، كما تتمنى للبطلني طالل الرشيدي 
وعبدالرحمن الفيحان كل التوفيق في مسابقة الرماية (تراب) 

التي تقام فجر األربعاء.

قال رئيس االحتادين الكويتــي والعربي للرماية دعيج 
العتيبــي انه على الرغم من الصعوبات التي واجهتها الرماية 
الكويتية اال انها جنحت في رفع علم الكويت في دورة األلعاب 
األوملبية (طوكيو ٢٠٢٠) بعد منافســة قوية وناجحة، متمنيا 
ألبطال الرماية في مســابقة التــراب أن يحالفهم احلظ في 

مسابقتهم القادمة وهم الرامي عبدالرحمن الفيحان والرامي 
طالل الرشيدي.

وتقدم العتيبي نيابة عن أعضاء مجلس إدارة احتاد ونادي 
الرماية بالتهنئة لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء على هذا االجناز.

أعرب رئيس اللجنة األوملبية الكويتية 
الشيخ فهد الناصر عن سعادته بتحقيق 
عبداهللا الرشــيدي امليدالية البرونزية في 
مسابقة الرماية (سكيت). وأشاد باإلجناز الذي 
حققه خاصة ان هذه امليدالية البرونزية الكويتية 
التــي حصل عليها الطرقي حتــت راية العلم 

الكويتي تعتبر امليدالية اخلليجية األولى وثالث 
ميدالية عربية في األوملبياد. وعبر الناصر عن 
فخره واعتزازه برفع علــم الكويت عاليا في 
هذا احملفل الرياضي العاملي، مؤكدا ثقته بقدرة 
أبناء الكويت الرياضيني على حتقيق املزيد من 

اإلجنازات في مختلف احملافل الدولية.

أشاد وزير اإلعالم والثقافة 
الشباب  الدولة لشــؤون  وزير 
املطيــري بتحقيق  عبدالرحمن 
الرامي األوملبي عبداهللا الرشيدي 
امليداليــة البرونزيــة في دورة 
األلعاب األوملبية املقامة حاليا في 
العاصمة اليابانية طوكيو ضمن 

منافسات رماية الـ«سكيت».

وقال املطيري ان هذا اإلجناز 
الالفت يثبت متيــز الرياضيني 
الكويتيني وقدرتهم على املنافسة 
وحتقيق أعلى املراتب وحرصهم 
على رفع علــم بالدهم في اهم 
امللتقيات الرياضية العاملية. وأكد 
ان هــذه اإلجنــازات الرياضية 

تتحقق بفضل الدعم 

الدائم الــذي حتظى به الرياضة 
الكويتية والشباب الرياضي من 
القيادة السياســية للبالد رافعا 
السمو  التبريكات ملقام صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد ولسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 

بهذا اإلجناز.
احلكومــة  ان  وأوضــح 

وبتوجيهات من سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء قدمت 
الكويتيني  للرياضيني  الدعم  كل 
املشاركني في األوملبياد إلعدادهم 
بصورة مميزة لهذا االستحقاق 
املهم، مضيفا انها مستمرة بدعم 
الرياضيني الكويتيني املبدعني في 

األلعاب الرياضية كافة.
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٢٣ يوليو  -  ٨ أغسطس ٢٠٢١

انسحاب العب 
جودو سوداني 

من «أوملبياد طوكيو»

الرباعة دياس متنح 
الفلبني أول ذهبية 

في تاريخها

الطفلة نيشيا حترز 
أول ذهبية في تاريخ 

مسابقة «ألواح التزلج»

إعصار «نيبارتاك» 
يهدد األلعاب 

األوملبية

ذكرت تقارير صحافية أن العبا 
سودانيا انسحب من منافسات 
اجلــودو في أوملبيــاد طوكيو 
لتجنب مالقاة منافس إسرائيل 

«على ما يبدو».
املوقع اإللكتروني  وبحســب 
لصحيفة «تاميز اوف إسرائيل»، 
فقد انسحب الالعب السوداني 
محمد عبد الرسول من منافسات 
اجلودو األوملبية لتجنب مالقاة 
اإلسرائيلي بوتبول طاهار في 
الدور الثالث رغم خضوعه لقياس 
الوزن قبل املواجهة التي كان من 
املفتــرض أن جتمع بينهما في 

وزن ٧٣ كغم للرجال.
الرسول  انســحاب عبد  وجاء 
بعد يومني فقط من انســحاب 
اجلزائري فتحــي نورين من 
الرســول، جتنبا  مواجهة عبد 
ملواجهة محتملة أمام طاهار في 
الدور التالــي. وتعرض نورين 
لإليقاف بشكل مؤقت من قبل 

االحتاد الدولي للجودو.

منحت الرباعة الفلبينية هيديلني 
دياس بالدهــا أول ذهبية في 
تاريخها فــي األلعاب األوملبية 
بعــد تتويجها في وزن ٥٥ كلغ 
ضمــن دورة طوكيو الصيفية 

املقامة حتى ٨ أغسطس.
ورفعت ديــاس البالغة ٣٠ عاما 
واآلتيــة من مدينــة زامبوانغا 
اجلنوبيــة ٢٢٤ كلغ (٩٧ خطف 
و١٢٧ نتر) محققة رقما أوملبيا، 
أمام الصينية كيويون لياو (٢٢٣) 
والكازخستانية زولفيا شينشانلو 

.(٢١٣)

أصبحت اليابانية موميجي نيشيا 
البالغة ١٣ عاما من أصغر األبطال 
التاريخ، عندما  األوملبيني فــي 
أحرزت أمس ذهبية الشــوارع 
األولى في تاريخ رياضة السكايت 
بورد (ألواح التزلج)، ضمن دورة 
األلعاب األوملبية الصيفية املقامة 

في طوكيو حتى ٨ أغسطس.
وسجلت نيشيا، البالغة ١٣ عاما 
و٣٣٠ يوما، مجموع ١٥٫٢٦ نقطة، 
متفوقة على البرازيلية رايسا ليال 
البالغة ١٣ عاما و٢٠٣ أيام والتي 
كانت قــادرة أن تصبح أصغر 
لكنها حلت  التاريخ  متوجة في 
ثانية مع ١٤٫٦٤ نقطة، فيما نالت 
اليابانية فونا ناكاياما (١٦ عاما) 

البرونزية مع ١٤٫٤٩ نقطة.
يذكر أن أصغر بطلة أوملبية في 
التاريخ هي األميركية مارغوري 
غيسترينغ، املتوجة في الغطس 
(منصة ٣ أمتار) عن ١٣ عاما و٢٦٨ 

يوما في أوملبياد برلني ١٩٣٦.
وكان أداء نيشيا اخلادع مشابها ملا 
قام به مواطنها يوتو هوريغومي 

املتوج بشكل رائع األحد.

اليابانية  حذرت هيئة األرصاد 
أمس، من أن إعصار «نيبارتاك» 
قد يصل إلى اليابسة في جزيرة 
اليابــان الرئيســية اليوم، مبا 
في ذلــك العاصمة طوكيو التي 
تستضيف دورة األلعاب األوملبية 

احلالية.
أنبــاء (كيودو)  وذكرت وكالة 
اليابانية، أنه نظرا ألنه من املتوقع 
أن يتحرك إعصار نيبارتاك غربا 
ويقترب من شرق وشمال شرق 
اليابان، فقد تتأثر بعض األحداث 
إلى  بالطقس، مشيرة  األوملبية 
أن هيئة األرصاد اجلوية حذرت 
من هطول أمطار غزيرة ورياح 

وأمواج عاتية.
وأوضحت جلنة طوكيو املنظمة 
أنها  األلعــاب األوملبية،  لدورة 
تخطط حاليا إلقامــة مباريات 
اليوم، كما هو مقرر في موعدها، 
التجديف والرماية،  باســتثناء 
اللتني متت إعادة جدولتهما بالفعل 
لتجنب أي اضطرابات محتملة.

وقال ماسانوري تاكايا املسؤول 
عن العالقــات العامة في ملف 
طوكيو الستضافة األوملبياد «نود 
تأمني سالمة جميع األشخاص 

باحلدث الرياضي.

«طائرة تونس» تفشل 
في التحليق أمام فرنسا

ديوكوڤيتش يتقدم 
نحو حلم «غولدن سالم»

تلقى املنتخب التونسي هزميته الثانية على التوالي في 
منافســات كرة الطائرة للرجال بدورة األلعاب األوملبية 
املقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو بخسارته أمام نظيره 

الفرنسي ٠-٣ ضمن منافسات املجموعة الثانية.
وحسم الفريق الفرنســي الفوز بثالثة أشواط متتالية 

وبنتيجة ٢٥-٢١ و٢٥-١١ و٢٥-٢١. 
وواصلــت إيران انطالقتهــا الناجحة وحققت االنتصار 
الثاني على التوالي حيث تغلبت على ڤنزويال ٣-٠ ضمن 
منافســات املجموعة األولى. وفرض املنتخب اإليراني، 
الــذي فاز في اجلولة األولى علــى پولندا، هيمنته أمام 
نظيره الفنزويلي، الذي خســر أمام اليابان في اجلولة 
األولى، وتغلب عليه بثالثة أشواط نظيفة بنتائج ٢٥-١٧ 
و٢٥-٢٠ و٢٥-١٨. أما املنتخب الپولندي، فقد اســتعاد 
توازنه وتغلب على نظيره اإليطالي ٣-٠ بنتيجة أشواط 
٢٥-٢٠ و٢٦-٢٤ و٢٥-٢٠، علما أن املنتخب اإليطالي كان 

قد فاز في اجلولة األولى على نظيره الكندي.

واصل الصربي نوفاك ديوكوڤيتش املصنف األول على 
العالــم رحلتــه امللهمة فــي ٢٠٢١ وتأهل للــدور الثالث 
ملنافسات تنس الرجال في أوملبياد طوكيو بتغلبه على 

األملاني يان لينارد شترف في الدور الثاني أمس.
وحسم ديوكوڤيتش الفوز على منافسه األملاني مبجموعتني 

دون رد وبنتيجة ٦-٤ و٦-٣. 
ويتطلع ديوكوڤيتش لتحقيق إجناز غير مســبوق في 
فئة الرجال متمثال فــي التتويج بجميع ألقاب بطوالت 
الغراند سالم األربع الكبرى بجانب امليدالية الذهبية في 

األوملبياد (غولدن سالم).
ولــم ينجح أي العب حتــى اآلن في حتقيق هذا اإلجناز 
لكن األسطورة األملانية شتيفي غراف سبق وحققت هذا 

اإلجناز في فئة السيدات عام ١٩٨٨. 
وفاز ديوكوڤيتــش بالفعل بألقاب أســتراليا املفتوحة 
وفرنســا املفتوحة ووميبلدون هذا املوســم ويتبقى له 
لقبي أميركا املفتوحة وذهبية أوملبياد طوكيو لكي يدخل 

التاريخ من أوسع أبوابه.

خسارة «يد» مصر والبحرين من الدمنارك والبرتغال

احلفناوي يبحث عن ذهبية جديدة في السباحة

تيتموس: الهدوء قادني إلى هزمية ليديكي

أثبت منتخب الدمنارك «يده 
الطولــى» أمام مصــر مجددا 
حينما تغلب عليها ٣٢-٢٧ في 
اجلولة الثانية من منافسات 
املجموعة الثانية لكرة اليد في 
األلعاب األوملبية في طوكيو، 
فيما سقطت البحرين مجددا 
في فخ اللحظات األخيرة أمام 

البرتغال ٢٦-٢٥.
في ستاد ياغوغي الوطني، 
دخلت مصــر املباراة ونصب 
عينيهــا مواجهــة ثأريــة من 
الدمنارك التي خسرت أمامها في 
القاهرة في ربع نهائي بطولة 
العالــم مطلــع العــام احلالي 
بضربــات الترجيح ٣-٤ بعد 
تعادلهمــا (٢٨-٢٨ في الوقت 
األصلي و٣٥-٣٥ بعد التمديد)، 
باللقب  الدمنــارك  واحتفظت 
العاملي بفوزها على الســويد 

٢٦-٢٤ في املباراة النهائية.
واستهل منتخب الفراعنة 
مشــواره األوملبي بفوز كبير 
علــى البرتغــال ٣٧-٣١، فيما 
اليابــان  الدمنــارك  ســحقت 

املضيفة ٤٧-٣٠.
واعتبــر الالعــب املصري 
املنتقــل مؤخــرا إلــى نــادي 
برشــلونة علــي زيــن بعــد 

يعود اكتشــاف أوملبيــاد طوكيو 
الســباح التونســي أحمــد احلفناوي 
إلــى احلوض خلوض تصفيات ٨٠٠م 
اليوم، بعد تفجيره مفاجأة كبيرة األحد 

وتتويجه بذهبية ٤٠٠م حرة.
وحقق احلفناوي (١٨ عاما) إجنازا 
رائعا بتســجيله زمنا قــدره ٣:٤٣٫٣٦ 
دقائق، وهو ثالث أفضل توقيت هذه 
الســنة، متقدما على األســترالي جاك 
ماكالفلــني واألميركي الشــاب كيران 
ســميث. وعن ســباق ٨٠٠ متــر، قال 
احلفنــاوي: «املهــم اآلن هو الترشــح 
للنهائي وبعدها نرى ما سيحدث، ألنه 
يجب أن أتعامل مع كل ســباق خطوة 
بخطوة». وحققــت تونس حتى اآلن 
ميداليتــني، بعد تتويــج محمد خليل 

اجلندوبي السبت بفضية وزن-٥٨ كلغ 
في رياضة التايكوندو. وبعد خطأ إداري 
كاد يكلف مشاركته في الدورة، يخوض 
الســباح اجلزائري أســامة سحنون، 
بطل ألعاب املتوســط ٢٠١٨ واأللعاب 
األفريقية ٢٠١٩، تصفيات سباق ١٠٠م 
حرة، ومثله املغربي سامي بوطويل، 
اإلماراتي يوســف مطروشي، اليمني 
مختــار اليماني والعماني عيســىى 

العدوي.
وفي تصفيات ٨٠٠م، يشارك املصري 
مروان القمــاش، وفي تصفيات ٢٠٠م 
تصدرا األردني عمرو الور وتصفيات 
٢٠٠م حرة القطري عبدالعزيز العبيدلي.

وبعد تأهلــه في املالكمة، يخوض 
اجلزائري عبداحلفيظ بن شبلة دور الـ 

١٦ ضد الروسي مسلم غادزمياغوميدوف 
في وزن ٨١-٩١ كلغ الذي يشهد مواجهة 
ويشهد وزن ٨١-٩١ كلغ مواجهة املغربي 
يونــس بعال مــع النيوزيلندي دافيد 
نييكا. ويستهل الشقيقان األردنيان زياد 
عشيش منافساتهما، إذ تبرز املالكمة 
كواحدة من الرياضــات املفضلة لدى 
األردنيني، فيلعب األول مع مرفني كلير 
من موريشيوش في وزن ٦٣-٦٩ كلغ، 
والثاني مع االكوادوري خوليو سيزار 
كاستيو توريس في وزن ٨١-٩١ كلغ.

ولدى السيدات، تلعب املغربية أميمة 
بلحبيب مع األوكرانية آنا ليسنكو في 

وزن ٦٤-٩٩ ضمن دور الـ ١٦.
ويخوض الفريق التونسي سباق 
٤٩ أف أكــس في الشــراع، واملصرية 

خلود املنسي سباق ليزر راديال وعلي 
بدوي سباق ليزر.

وفــي القــوس والنشــاب، تلعــب 
التونسية رحاب الوليد ضد املكسيكية 
أيــدا رومــان فــي فــردي الســيدات، 
ويشــارك املصري يوسف طلبة ضد 
الكازاخســتاني دنيــس غانكني، فيما 
تلعب املصرية بسملة السالموني في 

الترياثلون.
وفي كرة الطاولة، تلعب املصرية 
دينا مشرف مع الهولندية بريت ايرالند 
في الدور الثالث ومواطنها عمر عسر 

مع السويدي ماتياس فالك.
وتتابــع املصريــة األخرى ضحى 
هاني مشــوارها في الفردي وتخوض 

منافسات الزوجي.

قالت السباحة األسترالية 
أريارن تيتمــوس إن احلفاظ 
على الهدوء كان مفتاح فوزها 
علــى األميركية كاتي ليديكي 
في نهائي سباق ٤٠٠ متر حرة 

للسيدات.
وفيما مت وصفه بأنه أحد 
أهم السباقات في دورة األلعاب 
األوملبيــة احلاليــة (طوكيو 
تيتمــوس  قدمــت   ،(٢٠٢٠
وليديكي أداء راقيا وحسمته 
تيتموس لصاحلها بفارق ٦٧٫٠ 
ثانية أمام ليديكي التي توجت 
بذهبية السباق في أوملبياد ريو 
دي جانيرو ٢٠١٦ وتستحوذ 
حتى اآلن على الزمن القياسي 

العاملي للسباق.
وأضافــت تيتموس، التي 
أصبحــت ثالــث أســترالية 
تفــوز بامليدالية الذهبية لهذا 
السباق في الدورات األوملبية، 

ولكن علينا طي هذه الصفحة 
والتفكير في املستقبل».

وتخوض مصــر مباراتها 
الثالثة غــدا ضد اليابان، قبل 
أن تالقي اجلمعة املقبل السويد 
التــي كانت أخرجتها من ربع 
نهائي أوملبياد ســيدني ٢٠٠٠ 

األخيرة، ليخسر منتخبه أمام 
البرتغاليني ٢٥-٢٦.

وكانــت البحريــن فرطت 
بفوز في املتناول أمام السويد 
عندما أنهت الشوط األول في 
صاحلهــا ١٨-١٦ وكانــت في 
طريقهــا الى حســم النتيجة 
قبل نهاية الشوط الثاني قبل 
ثالث دقائق من نهايته، قبل أن 
تقلب السويد الطاولة وتخرج 

فائزة بفارق هدف واحد.
وباألمس، أنهى البحرينيون 
الشــوط األول متقدمني أيضا 
١٥-١٤، لكنهم عادوا وفرطوا 
بالفوز فــي الشــوط الثاني، 
رغم أن أحمد نفسه كان أفضل 
مسجل في املباراة مع ٨ أهداف.
وبالتالــي باتــت حظوظ 
البحرين أصعب في التأهل مع 
صفر نقاط ومواجهات مقبلة 
صعبة مع الدمنارك والسويد 
ومصر. وفي املجموعة األولى، 
فازت فرنسا على البرازيل ٣٤-

٢٩ وأملانيــا علــى األرجنتني 
٣٣-٢٥. وتصــدرت فرنســا 
مجموعتهــا بأربع نقاط، أمام 
إســبانيا الثانية بأربع نقاط 
أيضا بعد فوزها على النروج 

اإلثنني ٢٨-٢٧.

فرحتي بقدر ما أستطيع. أمامي 
برنامــج كبير، لكــن ميكنني 

االستمتاع بذلك بعد ذلك».
وقبل سباق أمس، لم تخسر 
ليديكي أبدا في أي سباق فردي 

باألوملبياد.
بــأن  واعترفــت ليديكــي 
منافســتها األســترالية كانت 
أفضل منها في السباق، حيث 
قالت ليديكي: «قدمنا بالتأكيد 
سباقا ذكيا. حتكمت تيتموس 

في السباق فعليا».
وأضافت: «شعرت بالنعومة 
والقوة. نظرت إلى مسافة ٣٠٠ 
متر، وكانت هناك مباشــرة، 
ولذلــك علمــت أنها ســتكون 
معركة حتى النهاية. لم أشعر 
وكأنني مت أو ســقطت حقا. 
قدمت تيتموس أداء أسرع في 
آخر ٥٠ أو ٧٥ مترا ووضعت 

يدها على احلائط أوال».

عندما تغلبت عليها ٢٧-٢٣.
وفــي وقــت الحــق، كرر 
البحرينــي محمــد  الالعــب 
أحمد سيناريو مباراة السويد 
نفســه أمام البرتغــال حينما 
أضاع فرصــة إدراك التعادل 
من ركلة جــزاء في اللحظات 

بعد لورين كراب وشني غولد: 
«بصراحة، عند عالمة الـ ٢٠٠ 
متر، كنت قلقة بعض الشيء، 
لكنني لم أحضر لدورة األلعاب 

األوملبية دون استعداد».
وأوضحــت: «كان علي أن 
أثق بنفسي وأن أبقى متماسكة 
قدر اســتطاعتي. وأن استغل 
سرعتي. وكل ذلك في مواجهة 
سباحة ذات تاريخ مذهل في 
هذا السباق، أنا فخورة حقا».

ومن املقرر أيضا أن تشارك 
تيتموس في سباقي ٢٠٠ متر 
و٨٠٠ متر في أوملبياد طوكيو 
٢٠٢٠، وقالــت تيتمــوس إن 
االحتفــاالت معلقة في الوقت 

احلالي.
وتابعت: «إنه أكبر شــيء 
ميكنك حتقيقه في مســيرتك 
الرياضية، لذا فأنا أشعر بأنني 
فوق القمــر... أحاول احتواء 

املباراة أنه «رغم أننا لم نفز، 
لعبنا بشــكل جيد، لذا فاألمر 
ليس بهذا السوء. لقد ارتكبنا 
بعض األخطاء ولكن في مباراة 
مماثلة ضد فريق مثل الدمنارك، 
ســتعاني». وأضاف «بالطبع 
إنه أمر محزن عندما تخســر 

األردني صالح الشرباتي يرفع امليدالية الفضية بجانب املصري سيف عيسى صاحب البرونزية

حصد األردني صالح الشرباتي فضية وزن ٨٠ كلغ في التايكواندو 
ضمن أوملبياد طوكيو مانحا بالده ميداليتها الثانية فقط في تاريخ 
األلعاب، فيما أحرز املصريان سيف عيسى وهداية مالك برونزيتني 
في الرياضة عينها. توج الشرباتي املصنف سادسا عامليا بفضية 
-٨٠ كلغ بعد خسارته في النهائي امام متصدر التصنيف العاملي 
الروسي ماكسيم خرامتشوف املشارك حتت علم محايد بنتيجة 
٢٠-٩. ومنح الثنائي املصري سيف عيسى وهداية مالك بالدهما 
أولى امليداليــات بإحرازهما برونزية -٨٠ و-٦٧ كلغ تواليا، 
بعد فــوز األول على النرويجي ريتشــارد أنــدري أوردميان 
والثانية على االميركية بايج ماكفيرســون املصنفة خامســة 

عامليا لتضيفها إلى برونزية -٥٧ كلغ التي أحرزتها في أوملبياد 
ريــو ٢٠١٦. وقال عيســى لقناة بي إن ســبورتس «حققنا حلم 
١٠٠ مليــون مصري بإحراز امليداليتني. البعثة املصرية بحاجة 
للســعادة وحققنــا جناحا كبيرا في التايكوانــدو مع ميداليتني 
برونزيتني. كان طموحنا حتقيق الذهب لكن املنافسات صعبة».

في املقابل، أضافت مالك برونزية ثانية في رصيدها بعد تتويجها 
قبل ٥ أعوام في وزن -٥٧ كلغ.

ترتيب امليداليات بعد اليوم الثالث
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األردن ومصر يرفعان غلة العرب

املصرية هداية مالك 
سعيدة بالبرونزية



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
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أبعد من الكلمات
«ال أفكر في الذهب مباشرة اآلن، بل آخذ 

األمور بالتدريج مباراة تلو األخرى»

ناومي أوســاكا، العبة التنس 
اليابانيــة، تصرح بأنها ال تتعجل 
الذهبية في  امليدالية  احلديث عن 

بداية األوملبياد.

«أصبحوا ملكا لنا، بعد تخلي أستراليا وتركيا 
عنهم»

جاسندا أردرن، رئيسة وزراء 
نيوزيلنــدا، عــن قبــول إعادة 
توطني فتاة «داعش» وطفليها في 

نيوزيلندا.

«أتمنى أن تصبحي طبيبة ال ممثلة»

كيت بيكنسل، املمثلة األميركية، 
تفصح عن نصيحتها البنتها «شني» 
بعد قرارها خوض مسار التمثيل 

في أول فيلم لها العام احلالي.

«لم يعد لدي وقت، فقد أصبحت أبا لطفلين»

جاســنت متبــرالك، املغنــي 
األميركي، يرد على صديقه املغني 
النس باس الذي المه على عدم الرد 
على رسائله عبر وسائل التواصل 

االجتماعي مؤخرا.

البقاء هللا

هاشمية طالب كاظم بهبهاني: أرملة فيصل إبراهيم حاجي: ٦٦ 
عاما ـ ت: ٥٥٣٢٠٠٦٦ ـ ُشيِّعت.

سطام مزيد محمد احلسيني: ٣٧ عاماـ  ت: ٥٥١١٨٨٢٢ـ  ٩٩٠٦٢٩٠٠ 
ـ ُشيِّع.

فخرية أحمد محمد: أرملة علي محمد صالح الكندري: ٨٤ عاما 
ـ ت: ٩٧٤٤٤٥٩٣ ـ ُشيِّعت.

عواطف علي يوسف الكندري: زوجة حسن أحمد عنبر: ٥٨ عاما 
ـ ت: ٩٩٠٥٦٧٨٨ ـ ٩٧٨٩٨٩٧٨ ـ ُشيِّعت.

ماجدة زايد ياسني الرفاعي: أرملة غازي عبداهللا العلي: ٧٦ عاما ـ 
ت: ٦٠٠٨٨٩٩١ ـ ٦٦٦٤١٠٠٦ ـ ُشيِّعت.

بدرية يوسف أحمد الكوس: أرملة ناجي عبداهللا األحمد: ٧٨ عاما 
ـ ت: ٩٩٧٥٣٠٣٥ ـ ٥٥٥٥٩٩٥٠ ـ ٩٩٨١٩٩١٩ ـ ُشيِّعت.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

فرنسا تتشدد في مواجهة 
«كورونا» وجونسون يحذر:

لم نخرج من اخلطر.

متديد عمل املجمعات 
واملطاعم واملقاهي حتى 

الساعة ١١ ليًال.

   استانسوا وهم التزموا   ال للعودة إلى الوراء.
بالتباعد.

عبدالكرمي أحمد

أصدرت محكمة اجلنايات أمس حكمها 
على املواطن «ف.ص» املتهم بقتل املواطنة 
«فرح أكبــر» بواقعة خطفها ووضع جهاز 
تتبع في مركبتها، وهي الواقعة التي حدثت 
في فبراير املاضي وأخلي سبيل اجلاني فيها 
قبل اتهامه بارتكاب جرمية القتل. ويضاف 
هذا احلكم إلى جانب احلكم باإلعدام الذي 

صدر بحقه مطلع الشهر اجلاري.
وقضت احملكمة برئاســة املستشــار 
نايف الداهوم في قضيتي التتبع واخلطف 
بحبس املتهم ١٥ عاما مع الشــغل والنفاذ 
وتغرميه ٥٠٠٠ دينــار، مع مصادرة جهاز 
التتبع املضبوط وإحالة الدعوى املدنية إلى 

احملكمة املختصة، وذلك بعد ٤ جلسات محاكمة 
تخللها اســتجواب املتهم وضابط الواقعة 

وتقدمي الدفوع.
وأكدت حيثيات احلكم توافر كافة أركان 
الواقعة وعناصرها القانونية والواقعية بحق 
املتهم، أخذا مبا شهدت به املجني عليها من 
العاشرة  أنه بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٣ في الساعة 
والنصف ليال خرجت مع والدتها من منزل 
صديقتها في منطقــة الزهراء، وملا ركبت 
في ســيارتها وقبل أن تركب معها والدتها 
شــاهدتا املتهم، فطلبتا منه أن يرحل من 
املكان ألنه سبق أن عمل لها مشاكل كثيرة، 
وحتركت مبركبتها وابتعدت قليال عن والدتها، 
فقام بإدخال يده مــن نافذة الباب األمين 
لسيارتها واســتطاع بذلك فتح قفل الباب 

وركب بالسيارة، وكانت والدتها وقتها موجودة 
بجانب السيارة من اجلهة اليسرى، ثم قام 
بفتح باب الســائق ودفع والدتها فسقطت 
أرضا حيث كانت حتاول إنزالها من السيارة، 
وبعدها قام بتحريك مقعد الســائق وناقل 
احلركة، وأمســكها وحاولت مقاومته ولم 
تستطع فسحبها من مقعد السائق إلى املقعد 
األمين الذي كان يجلس عليه وبالوقت نفسه 
انتقل من هذا املقعد إلى مقعد السائق وتولى 
القيادة، وأخذ يسير باملركبة وهي غير راضية 
بذلك وممسك بيدها ومثبتها طوال الوقت 
ويقول لها «أنــا أقدر أخطفچ في أي وقت 
أبي» وكانت وقتها خائفة وتقول له «أرجعني» 
وكان يــرد عليها بأنهــا «إن تكلمت زيادة 
فسوف يأخذها للبيت»، وسار بها في ذات 

املنطقة وابتعد عن املكان الذي أخذها منه، 
وبعد تقريبا ست دقائق أعادها إلى ذات املكان 
الذي أخذها منه، ولكن في نهاية الشارع ثم 
نزل من السيارة وهرب. وأظهرت حيثيات 
احلكم بأن ضابط املباحث طلب من املجني 
عليها أن تتأكد من سيارتها، وبالفعل عثرت 
على جهاز تتبع وحتديد موقع أسود اللون 
مثبت عن طريق مغناطيس على مركبتها من 
اخلارج وحتديدا في األسفل، ولم تكن تعلم 
بوجوده وهي غير راضية بوجود هذا اجلهاز 
وأنها سلمته للمباحث وتتهم املتهم بوضعه، 
ألنها عندما تذهب إلى أي مكان جتده ما يؤكد 
أنه يعلم دوما مبكان وجودها، وسبق أن قال 
لها سوف أضع لكي جهازا في املركبة فردت 

عليه «حسبي اهللا ونعم الوكيل».

إدانة قاتل «فرح» باحلبس ١٥ عامًا لـ «التتبع واخلطف» بخالف اإلعدام

«اجلنائية»: ضبط ٣ ممرضني يزّورون تطعيمات «كورونا» مبقابل مالي
أحمد خميس

أحال رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
يوم أمس إلى النيابة العامة ٣ ممرضني (مصرية 
ومصري وهندي) على خلفية قيامهم بالتالعب 
والتزوير في التطعيمات وأخذ مقابل مالي نظير 
تسجيل املستفيدين من خدماتهم غير الشرعية 
في ســجالت وزارة الصحة باعتبارهم أخذوا 
اللقــاح املخصص ملواجهة ڤيروس كورونا بل 
ومنحهم شهادات تفيد بأنهم تلقوا اللقاح وهم 

في الواقع لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح.

واعترف املمرضون الثالثة بارتكابهم اجلرمية 
مقابل مبالغ مالية تراوحت بني ٢٥٠ و٣٠٠ دينار 
وجار الوقوف على عدد األشخاص الذين استفادوا 
من خدماتهم، حيــث اقروا بأن ٤ فقط هم من 

استفادوا من نشاطهم اإلجرامي.
واســتنادا إلى مصدر امني، فإن معلومات 
وصلت إلى اإلدارة العامــة للمباحث اجلنائية 
عن ان هناك شبكة من املمرضني في مستشفى 
اجلهراء يقومون بالتزوير في التطعيمات، وعليه 
مت عمل التحريات التي خلصت إلى ان املتهمني 
٣ وافدين يستغلون خوف البعض من التطعيم 

ومن ثم يطلبون من هؤالء التسجيل في منصة 
«الصحة» ويعجلون بطرق متلوية في مواعيد 
التطعيم، وعندما يأتي اليهم املوعد احملدد ترسل 
لهم رسالة بأخذ اجلرعة األولى ونفس الشيء 
بالنســبة للجرعة الثانية، وبذلك يكون بحوزة 
املستفيد «باركود» وشهادة معتمدة بتطعيمه 

ضد ڤيروس كورونا.
وأضاف املصــدر: بعد انتهاء التحريات مت 
التواصل مع النيابة العامة التي منحت اذنا بضبط 
اعضاء الشبكة وهم ممرضة مصرية وزميلها 
ممرض مصري اجلنسية وثالث هندي وجميعهم 

في مستشفى اجلهراء.
وذكر املصدر ان املستفيدين األربعة الذين 
اعترف عليهم التشــكيل العصابي من قاطني 
محافظة اجلهراء، مشيرا الى انه جار ضبطهم وان 
الوافدين من هؤالء سيتم إبعادهم عن البالد فورا.
واعتبر املصدر أن ما صدر عن التشــكيل 
العصابي أمر خطير للغاية، مشيرا الى ان التشكيك 
في جدوى اللقاح وأهميته هو الذي فتح املجال 
امام مثل هذه اجلرائم غير املقبولة، والفتا الى 
ان هناك عدة تهم ستوجه الى املمرضني الثالثة 

منها التزوير في محررات رسمية.

األمنية

«زفاف القرن».. مرتَّب بالكامل وحتّول إلى مأساة

حرائق كاليفورنيا.. تدمير غطاء نباتي بحجم شيكاغو

أ.ف.پ: فــي ٢٩ يوليو ١٩٨١ أمام حشــود مغتبطة في لندن 
و٧٥٠ مليون مشاهد حول العالم، تزوج األمير تشالز جنل امللكة 
إليزابيث الثانية البكر، من الشــابة اخلجولة ديانا سبنسر... 

لكن «زواج القرن» قبل أربعة عقود حتول الحقا إلى مأساة.
فــي عمر ٣٢ عاما وبعد ســنوات من املغامــرات العاطفية، 
أصبــح بإمكان األمير إجناب وريث للعرش البريطاني بفضل 
اقترانه بالشابة األرستقراطية التي كانت بالكاد تبلغ ٢٠ عاما.

وقد افترش آالف األشخاص قبل أيام عدة من الزفاف الطريق 
املمتــد على ثالثة كيلومترات بني قصــر باكنغهام وكاتدرائية 

القديس بولس على أمل رؤية موكب الزفاف.
وارتدت كل احملال التجارية احللة امللكية، إذ وضعت أعالم 
بريطانيا على الواجهات التي ازدانت بصور الثنائي، بحســب 
اخلبر الذي بثته وكالة فرانس برس خالل تغطية هذا احلدث 
الضخم. وباتت «قصة شــعر ديانا» مطلوبة في كل صالونات 

تصفيف الشعر بالعاصمة البريطانية.
في يونيو ١٩٨٢، أجنبت ديانا ابنهما األول ويليام، ثم االبن 
الثاني هاري بعده بعامني. ورغم تصويره في السنوات األولى 
على أنه قصة حب خرافية، تبني أن هذا الزواج كان مرتبا بالكامل.

وخالل مقابلــة تلفزيونية مخصصة لإلعالن رســميا عن 
خطوبة الثنائي، ســأل صحافي بريطاني األمير تشالز عما إذا 
كان فــي حالــة حب، ما أحرج االبن األكبــر للملكة الذي أجاب 

«األمر يعتمد على مفهومكم للحب».
وقد بدا االختالف جليا بني الثنائي، فقد كان تشالز يجسد 
النظام امللكي املتشدد والبارد، فيما أثارت ديانا اإلعجاب أينما 

حلت بأناقتها وتعاطفها مع اآلخرين.
لكن صورتها العامة كانت تخفي امرأة مجروحة: فقد كانت 
تعلم أن زوجها اليزال على عالقة بحبيبة الصغر كاميال باركر 
بولز. وسرعان ما سادت الفوضى عالقة الزوجني، بني اخليانات 
وتصفية احلسابات في الصحافة. وقد انتهى الزواج بالطالق 
عام ١٩٩٦. وأثارت وفاة ديانا املأساوية في باريس سنة ١٩٩٧ 
عن ٣٦ عاما، في حادث سيارة مع حبيبها اجلديد الثري املصري 

دودي الفايد، موجة تأثر عمت العالم.
وفــي العام ٢٠٠٥ تزوج تشــالز بكاميال في مراســم مدنية 
بعيدا عن األضواء تختلف كثيرا عن أجواء البذخ التي طبعت 

حفل زفافه مع ديانا سنة ١٩٨١.

(أ.ف.پ): يعــد أكبر حريق في والية 
كاليفورنيا الذي أتــى على غطاء نباتي 
تعادل مســاحته مدينة شــيكاغو هائال 
لدرجة أنه ينتج مناخا خاصا به، مما يهدد 
بجعل مهمة رجــال اإلطفاء في مكافحته 

أكثر صعوبة.
مت حشــد ٥٤٠٠ عنصــر مــن رجــال 

اإلطفاء ملواجهة حريق «ديكســي فاير»، 
فــي غابات شــمال كاليفورنيا. ويتســع 
نطاق احلريق منذ منتصف يوليو، بسبب 
احلرارة اخلانقة واجلفاف املقلق والرياح 
املتواصلة. كما أن «ديكســي فاير» هائل 
لدرجة أنه ولد في األيام األخيرة ســحبا 
تسبب البرق والرياح العاتية التي تساهم 

بدورها في تأجيج النيران.
حذرت جوليا روثفورد، عاملة األرصاد 
اجلوية املكلفة بهذا احلريق، من أن «يوم 
الغد قد يكون صعبا للغاية: إذا كانت هذه 
الغيوم عالية، فمن احملتمل أن تولد البرق».

وقدم رجال اإلنقاذ من مناطق بعيدة 
مثل فلوريدا لتقدمي املساعدة.

نطاق احلريق يتسع منذ منتصف يوليو بسبب احلرارة اخلانقة

«زواج القرن» قبل أربعة عقود حتول الحقاً إلى مأساة

بيكوك: الطريق طويل لعودة 
احلياة الطبيعية بعد اجلائحة

«رويترز»: قالت شارون بيكوك خبيرة علوم اجلينوم 
البريطانية املعنية بدراسة التسلسل اجليني لـ (كوفيد-١٩) 
لـــ «رويترز» إن الطريق ســيكون طويال لعودة احلياة 

لطبيعتها من اجلائحة. 
وأضافت أنهــا متأهبة حلدوث حتــورات جديدة في 

الساللة دلتا التي جتتاح العالم حاليا.

اإلصابة الثانية بـ «كورونا» أصعب
النائب  صرح كالي هيجنز 
األميركي اجلمهوري عن لويزيانا، 
لصحيفة واشنطن إكسامينار، 
أنه مصاب بكوڤيد للمرة الثانية. 
وذلــك بعد مــرور حوالي عام 
ونصف العام على إصابته األولى 
في يناير ٢٠٢٠. كما أكد إصابة 
زوجته وابنــه أيضا، وأضاف: 
«هذه املرة أصعب من السابقة» 
كما وصف النائب هيجنز ڤيروس 
بأنه ســالح بيولوجي صنعته 
كالي هيجنزجهات تريد اإلضرار باإلنسانية.

أملودوفار وكامبيون
في مهرجان البندقية

(أ.ف.پ): يشــارك املخرج اإلسباني بيدرو أملودوفار 
مع أحدث أفالمه «مادريس باراليالس»، والنيوزيلندية 
جني كامبيون مع «ذي باور أوف ذي دوغ» في املسابقة 
الرســمية للدورة الثامنة والســبعني ملهرجان البندقية 
الســينمائي الذي يقام بني األول من ســبتمبر واحلادي 

عشر منه، على ما أعلن املنظمون.
ويفتتح املهرجان مع فيلم أملودوفار من بطولة بينيلوبي 
كروز وروسي دي باملا. وكان املخرج اإلسباني البالغ ٧١ 
عامــا قد نال عام ٢٠١٩ جائزة األســد الذهبي عن مجمل 

مسيرته.

جني كامبيون
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