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غير مخصص للبيع

صاحب السمو يتسّلم من محافظ «املركزي» د.محمد الهاشل 
12نسخة من التقرير السنوي الـ ٤٩ بعنوان «استباق الصدمة»

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل     (كونا)

٢٥٫٣ مليار دينار إجمالي 
القروض الشخصية والعقارية

أحمد مغربي

كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «األنباء»، عن تركز احملفظة 
االئتمانية للبنوك الكويتية في قطاعي العقار والقروض الشخصية، 
حيث ميثالن نحو ٤٦٫٦٪ من إجمالي محفظة االئتمان البالغة ٥٤٫٢ 
مليار دينــار، وذلك بقيمة ٢٥٫٣ مليار دينار بنهاية العام املاضي، 
موزعة على القطاع األسري بقيمة ١٣٫٦ مليار دينار وقطاع العقار 
بقيمة ١١٫٦ مليار دينار. ويعد هذا التركز إشــارة الى أن القروض 
الشــخصية والعقارية تعد أقل خطورة نســبيا لدى البنوك، كما 
أنه قد يسلط الضوء على نزعة مخاطر متحفظة للبنوك وهو أمر 
طبيعي في األزمات مثل جائحة كورونا، ويأتي هذا النمو بالقروض 
الشــخصية على الرغم من االفتقار إلى قنوات االستهالك املعتادة 
(مثل السفر) وإجراءات اإلغالق التي مت فرضها بالتزامن مع انتشار 
جائحــة كورونا. ومن بــني العوامل التي حفــزت الطلب على هذا 
النــوع من القروض معدالت الفائدة املنخفضة ألدنى مســتوياتها 

التاريخية، عالوة على تأجيل أقساط القروض.

ثبات السعة التشغيلية يكّبل املطار.. 
وأسعار التذاكر تقفز ملستويات جنونية

أحمد مغربي

في الوقت الذي أعطى مجلس الوزراء الضوء األخضر لبدء 
تشــغيل رحالت العودة للوافدين اعتبارا من يوم األحد املقبل 
وبحســب الشــروط املعلنة، قالت مصادر مسؤولة في اإلدارة 
العامة للطيران املدني لـ«األنباء» إنه ال توجد أي خطة لتشغيل 
أي رحالت جديدة في مطار الكويت الدولي، حيث لم يتم اتخاذ 
قرار بزيادة السعة التشغيلية في املطار واحملددة عند ٥ آالف 
قــادم في اليــوم. وذكرت املصادر أن «كوتــا» توزيع الرحالت 
القادمة بلغت احلد األقصى املسموح، وبالتالي لن تكون هناك أي 
مرونة في تشغيل رحالت جديدة خصوصا التي أقرها مجلس 
الوزراء في اجتماعه األخير للمغرب وجزر املالديف، مشيرة الى 
ان «الطيران املدني» رفض تشغيل رحالت جديدة طاملا لم تتم 
زيادة السعة التشغيلية. إلى ذلك، شهدت أسعار التذاكر أمس 
قفزة جنونية لرحالت العودة للكويت من الدول غير املباشــر 
معها الطيران مثل وجهة القاهرة، إذ تتراوح األسعار بني ٣٠٠ 
و٥٠٠ دينار وتتوقف على ساعات االنتظار في الترانزيت والتي 

تصل في بعض الرحالت الى أكثر من ١٤ ساعة.
ووفقــا ملكاتب الســياحة والســفر لـ«األنباء»، فإن اســعار 
التذاكر على العديد من شركات الطيران قد نفدت بالفعل خالل 
أول أسبوع من أغســطس لوجهة القاهرة، والتي سيلجأ فيها 

القادمون الى استخدام مطارات وسيطة لدخول البالد.
وذكرت املكاتب أن محدودية املقاعد القادمة الى البالد على 
منت الرحالت هي الســبب الرئيســي في ارتفاع أسعار التذاكر 

ووصولها إلى مستويات قياسية لم تبلغها على اإلطالق.

«البعثات» تراوح مكانها.. رغم الوعود احلكومية
ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ

رغم الوعود احلكومية القاطعة بحّل املشــكلة، التزال قضية 
البعثــات تراوح مكانها حتــى اآلن دون حلول جذرية خصوصا 
البعثات الداخلية التي شكلت نتائجها التي أعلنت قبل فترة وجيزة 
مفاجأة كان لها أثر واضح على الصعيدين االجتماعي والسياسي 

انتقادا وتفاعال. وطرح اولياء االمور 
تســاؤالت عدة عن حتول الطلبة 
الى ما يشــبه العملة بيد قطاعات 
في وزارة التعليم العالي من خالل 
حتويل الطالب الى جامعات جديدة  
وتخصصات ال يرغبون فيها لتنفيع 
تلك اجلامعات، مستفســرين عن 
دور الوزارة في معاجلة هذا االمر. 
مقرر اللجنة التعليمية النائب 
د. محمد احلويلة تفاعل مع القضية 
منذ بدايتها، وقال لـ«األنباء» انه اثار 
مع وزير التعليم العالي د. محمد 
الفارس املشاكل التي يعاني منها 

القطاع، وأبرزها ضعف «التوجيه واالرشــاد» في الوزارة، حيث 
انه كان السبب في املشكلة من خالل عدم اتباع اخلطوات الالزمة 
اثناء تســجيل الرغبات من قبل الطالب وسوء توجيههم، ما ادى 
الى عدم قبول البعض منهم في التخصصات التي يرغبون فيها  
أو قبولهم في جامعات اخرى. واضاف احلويلة ان املشكلة االخرى 
تكمن في عدم تعاون بعض اجلامعات اخلاصة مع الطلبة، وعدم 
تعاملها معهم بشــكل ســليم من خالل تســجيل الرغبات وكأنها 
«تســكير خانة». وشــدد احلويلة على ان حل القضية يكمن في 
تفعيل «التوجيه واالرشــاد» ومضاعفة اعداد «خطة الشواغر»، 
بحيث يســتطيع من لم يحالفهم احلظ في اخلطة االولى اللحاق 
بعملية التســجيل في خطة الشواغر، مع وضع رؤية للمستقبل 
تتوازى فيها مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل، باالضافة 
الى تقييم التخصصات التي تعرضها الوزارة لالبتعاث الداخلي 
واخلارجي. وأوضح احلويلة انه ال يزال بانتظار االجراءات الفعلية 

والتنفيذية التي وعد بها الوزير.

مقرر اللجنة التعليمية محمد احلويلة لـ «األنباء»: ما زلت بانتظار اخلطوات التنفيذية من قبل الوزير الفارس

AUM ترّسخ ريادتها احمللية ومكانتها اإلقليمية

مؤسسة «تاميز» للتعليم العالي العريقة 
 Times Higher Education

تصّنف AUM األولى بالكويت والـ ٢٤ عربيًا
إجناز AUM األكادميي تعزيز 

لسمعة الكويت أكادمييًا 
وعالمة فارقة ونقطة مضيئة 

للتعليم العالي فيها

تصنيفات مؤسسة التاميز 
للتعليم العالي األكثر شمولية 

وجودة عامليًا خلبرتها 
الواسعة ورؤيتها التطويرية

إضافة صاالت األفراح والتنجيد إلى الئحة احملالت

حسم خطة عودة الدراسة منتصف أغسطس

بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي قرارا 
بإضافة نشــاطني جديدين ضمن الئحة احملالت 
العامة، وهما: نشــاط قصور وصــاالت األفراح 
واملناسبات مع االقامة وذلك في محل في األبنية 
التجارية مبساحة ال تقل عن ٥٠٠م، وأيضا نشاط 

تنجيد األثاث واملفروشات، بحيث تكون عبارة عن 
محل في األبنية التجارية واالستثمارية والبلوكات 
التجاريــة الواقعــة فــي املناطق االســتثمارية 
والتجارية، محل في املناطق اخلدمية (الشويخ - 
الري - الفحيحيل - األحمدي) حسب االشتراطات 
احملددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) تنجيد 

األثاث واملفروشات.

سلطان العبدان

عقدت جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد 
اجتماعا أمس ملناقشــة أسباب تدهور التعليم 
العام احلكومي واخلاص ومدى فاعلية خطط 
وزارة التربية في النهوض مبستوى التعليم.

وبحثت اللجنة مع الوكالء واملختصني في 
وزارات الصحة والداخلية والتربية اإلجراءات 
االحترازية التــي اتبعتها اجلهــات التعليمية 
ملواجهــة جائحــة كورونــا ومــدى تأثير هذه 

اإلجراءات على مســتوى التعليم في الكويت. 
كما ناقــش االجتماع أبرز املعوقات والعراقيل 
املرتبطة بخطة العودة للدراســة في املدارس 
احلكومية واخلاصة، وحتديدا اإلجراءات املتعلقة 
بعــودة املعلمني األجانب إلى الكويت. وعلمت 
«األنباء» من مصادر داخل اللجنة، أنه مت االتفاق 
على ضرورة حســم العودة إلى الدراســة في 
منتصف أغسطس من خالل عقد اجتماع موسع 
آخر مع القيادات التعليمية، ويكون على طاولة 

االجتماع خطة نهائية حلسم هذا األمر.

عبدالعزيز البابطني الشيخ محمد بن عبداهللا ٓال ثاني

مجموعة Ooredoo حتقق ٢٩٥ مليون دينار 
إيرادات في النصف األول.. وتسجل قفزة قياسية 

في صافي األرباح بنسبة تفوق الـ ٣٠٠٪  

بنك برقان يواصل 
دعمه لبرنامج «رؤية» 
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حــذرت  وكاالت:  ـ  تونــس 
منظمات املجتمع املدني الرئيسية 
في تونس، الرئيس قيس سعيد من 
متديد اإلجراءات االستثنائية التي 
اتخذها ألكثر من شهر.  جاء ذلك، 
في بيان وقعه، االحتاد العام للشغل 
ونقابتـا الصـحافيني واحملاميـن 
الدميوقراطيات  النساء  وجمعية 
ورابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان، 
ومنظمات أخرى، دعت إلى وضع 
«خارطة طريق تشاركية» للخروج 
من األزمة. وحثت التونسيني على 
التحلي بالهــدوء وضبط النفس 
وعدم االجنرار إلى العنف، وأعلنت 
عن تشــكيل جلنة عمل مشتركة 
ملتابعة تطورات الوضع السياسي 
وإعداد تصــور خلارطة الطريق 
تضــم احملــاور املســتعجلة. من 
جهته، طلب حزب «حركة النهضة» 
األكبر متثيال في البرملان بزعامة 
رئيســه راشد الغنوشــي، إجراء 
انتخابات تشــريعية ورئاســية 
مبكــرة. ودعا إلى «ارســاء حوار 
وطنــي» إلخراج البالد من األزمة 
السياسية واالجتماعية والصحية 

واالقتصادية.

حركة «النهضة» تطالب بانتخابات مبكرة وإطالق حوار وطني

قوات األمن تطوق البرملان التونسي  (رويترز)

د. محمد احلويلة

أولياء األمور: هل أصبح الطلبة عملة بيد «التعليم العالي»؟!حّل القضية بتفعيل «التوجيه واإلرشاد» ومضاعفة خطة الشواغر

إعفاء احملّصنني القادمني (مواطنني ومقيمني) من اخلارج من دفع قيمة الـ PCR بقيمة ٢٠ دينارًا 
عن طريق «كويت مسافر» وإجراء الدفع والفحص في الكويت إذا رغب القادم في إنهاء حجره املنزلي

التفاصيل ص١٤

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

إدخال شهادات تطعيم املقيمني في «كويت مسافر».. إلكترونيًا 

مرمي بندق 

تنفيذاً الشتراط وزارة الصحة تقدمي 
القادمني غير الكويتيني اعتبارا من األحد 
املقبل ما يثبت التحصني بأحد اللقاحات 
املعتمدة في الكويــت إلكترونيا، علمت 
«األنباء» من مصدر مطلع ان تنسيقا على 
مســتوى وزارات الصحة سيتم لتنفيذ 
إجراءات تؤمن لألشــخاص الذين لديهم 
إقامة صاحلة إدخال شــهادات التطعيم 
احلاصلني عليهــا إلكترونيا الى منصة 
كويــت مســافر. هذا، وأصــدرت اإلدارة 
العامــة للطيــران املدنــي تعميما نص 

على إعفاء احملصنني القادمني (مواطنني 
ومقيمــني) من اخلــارج من دفــع قيمة 
الـــ PCR (٢٠ دينارا) عن طريق «كويت 
مســافر» وإجــراء الدفــع والفحص في 
الكويت إذا رغب القادم في إنهاء حجره 
املنزلي،  وأوضحت اإلدارة أن القرار يطبق 
على املواطنني احملصنني حجرا منزليا ملدة 
أسبوع من تاريخ وصولهم، وحال رغبتهم 
في إنهاء احلجر يقومون بإجراء فحص 
(PCR) واحد والدفع داخل الكويت وعند 
ســلبية الفحص ينتهي احلجر. وقالت 
مصادر مطلعة ان الفئات العمرية املعفاة 
من التطعيــم للمغادرين والقادمني هي 

األطفال أقل من ١٢ عاما.  وبينت ان هذه 
الفئة مستثناة من شرط تلقي جرعتني 
من اللقاح عند السفر للخارج للكويتيني 
وعند وصول أبناء الوافدين اعتبارا من 
١ أغســطس. وعلمت «األنبــاء» أن قرار 
مجلس الوزراء بشأن السماح بدخول غير 
الكويتيني ألغى شــرط البقاء في محطة 
ترانزيت ١٤ يوما، وأبقى على شرط املرور 
على دولة ثالثة للقادمني من دول ال توجد 
رحالت جتارية مباشرة معها، واستحدث 
أربعة شروط هي: اإلقامة السارية وتلقي 
جرعتني من أحد اللقاحات املعتمدة، وان 
تكون إلكترونية، فضال عن عمل فحص 

(PCR) قبل ٧٢ ساعة من موعد الطائرة 
إلى جانب فحص آخر خالل أول ٣ أيام من 
احلجر املنزلي، وينهى فور ثبوت سلبية 
النتيجة، أما العمالة املنزلية فيشــترط 
احلجر املؤسســي بهدف ضمان ســالمة 

وصحة األسر الكويتية. 
هــذا، وعلمــت «األنباء» أنــه تنفيذا 
لتعليمات مجلس الوزراء، سيتم السماح 
باستمرار دوام املوظفني غير احملصنني 
في الوزارات واجلهات احلكومية والقطاع 

اخلاص.
تعاميم «الطيران املدني»:  على موقع «األنباء» 
www.alanba.com.kw

القادمون غير الكويتيني اعتبارًا من األحد: إلغاء بقائهم ١٤ يومًا «ترانزيت».. والدخول مباشرة بعد املرور على دولة ثالثة 

تونس: «املجتمع املدني» يدعو لـ «خارطة طريق» 
ويحّذر الرئيس من متديد اإلجراءات االستثنائية

14عربية وعاملية
السعودية: منع السفر ٣ سنوات 

لزائري الدول احملظورة

التراجع السريع لإلصابات بـ «كورونا» 
في بريطانيا يحّير العلماء

التفاصيل ص٢

التفاصيل ص١٠


