
»دلتا« معدية بقوة جدري الماء.. والمطعمون ينقلونها »بال أعراض«

الكمامات ضروية لحماية غير امللقحني
ال��وك��االت: ح��ذرت منظمة الصحة العالمية من المتحورة  عواصم – 
»دلتا« من فيروس »كورونا« في حين كشفت مذكرة اميركية رسمية 
ان معدل العدوى لهذا التحور يشابه مرض جدري الماء مشيرة الى 
أن الملقحين قد ينقلون العدوى دون اي إحساس بأعراض المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن النسخة الجديدة »دلتا« تحذير 
للعالم من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة، قبل أن يتحول مرة أخرى 
إل��ى ش��يء أس���وأ. واك���د رئ��ي��س المنظمة االم��م��ي��ة ت��ي��دروس أده��ان��وم 
غيبريسوس »ظهرت حتى اآلن 4 أنواع مثيرة للقلق وسيظل هناك 
المزيد ما دام الفيروس مستمرا في االنتشار«.في غضون ذلك كشفت 
مذكرة رسمية أميركية أن متحورة »دلتا« معدية بالدرجة نفسها 

لجدري الماء وآثارها أخطر على األرجح من الفيروس السابق بينما 
ال��ذي��ن يصابون بها ينقلونها س���واء ك��ان��وا أو  ي��ب��دو أن األش��خ��اص 
ب��وس��ت« هذه  ل��م يكونوا تلقوا لقاحا. وكشفت صحيفة »واش��ن��ط��ن 
المذكرة التي أرفقتها بتحذير لمسؤولين مفاده أن »الحرب تغيرت«. 
واستندت م��دي��رة م��راك��ز الوقاية م��ن األم���راض ومكافحتها روشيل 
ولنكسي إلى المذكرة للتوصية بوضع كمامات في األماكن الداخلية 
لألشخاص الملقحين في المناطق عالية الخطورة. وقالت سيلين 
غوندر المتخصصة باألمراض المعدية في جامعة نيويورك إن هذه 
التوصية« ليست لحماية األشخاص الملقحين الذين ستكون لديهم 
إذا أصيبوا أعراض خفيفة أو التظهر أعراض على اإلطالق بل نالحظ 

أنهم يمكن أن ينقلوا العدوى إلى أشخاص آخرين«.
وب��ن��اء ع��ل��ى دراس����ات دول��ي��ة ك��ان��ت ال��وك��ال��ة الصحية ال��رئ��ي��س��ي��ة في 
ق���درت أوال أن كوفيد معد مثل اإلن��ف��ل��ون��زا لكنه  ال��والي��ات المتحدة 
أصبح مشابها لمرض جدري الماء اي ان المصاب ينقل العدوى إلى 

ثمانية آخرين في المتوسط لكنه اليزال يزال أقل من الحصبة.
ال��م��وت أو  ت��ق��در أن خطر  ال��م��ذك��رة  وفاعلية اللقاحات متفاوتة لكن 
اإلص��اب��ة ب��م��رض خطير ي��ت��راج��ع ب��وج��ود ل��ق��اح ب��م��ق��دار ع��ش��ر م��رات 
وخ��ط��ر اإلص��اب��ة ب��ث��الث على األق���ل وه���ذا يعني أن ال��ل��ق��اح��ات فعالة 
بنسبة 90% ضد األشكال الشديدة و67% لاللتهابات. ويرى الخبراء 

أن اللقاحات تبقى هي الحل لألزمة الصحية.
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اجتماع بين وزير »الصحة« ومسؤولي »الطيران المدني« لترتيب سريان قرارات العودة غدا

نين 
َّ

 غير المحص
ً
استثناء من هم دون 16 عاما

من الحجر المؤسسي
“التربية” تبدأ صرف 
رواتب حراس مدارس 

الفروانية اليوم
كتبت رنا سالم 

ب����ادرة إيجابية  ف��ي 
وإن������س������ان������ي������ة ت����ب����دأ 
ال�����ت�����رب�����ي�����ة  وزارة 
ال��ي��وم األح��د  صباح 
ص������������������رف روات������������������ب 
ح����������������راس م�������������دارس 
م��ن��ط��ق��ة ال���ف���روان���ي���ة 

، كشفت مصادر  السياق  التعليمية وفي هذا 
ن��ي��وز” ع��ن جهود  ل���”ب��وب��ي��ان  ت��رب��وي��ة مطلعة 
ح��ث��ي��ث��ة ق���ام ب��ه��ا وك��ي��ل وزارة ال��ت��رب��ي��ة د.ع��ل��ي 
العامة للقوى  الهيئة  اليعقوب بالتعاون مع 
ف��ي منطقة  العاملين  ل��ص��رف روات���ب  العاملة 
ال���ف���روان���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن ال���ح���راس وال��ب��ال��غ 
 ال ي����زال����وا ي��ع��م��ل��ون ف��ي 

ً
ع����دده����م 55 ح����ارس����ا

ألف   79 ب�  المتأخرة  المدارس وتقدر رواتبهم 
و200 دينار عن الفترة من أبريل 2020 وحتى 

31 يوليو الجاري.

100 مليون دينار 
مناقصات »الصحة«

في 6 أشهر
العامة  للمناقصات  ال��م��رك��زي  ال��ج��ه��از  أرس���ى 
ال���ح���ال���ي 92  ال����ع����ام  ال���ن���ص���ف األول م����ن  خ����الل 
مناقصة بلغت قيمتها اإلجمالية 348 مليون 
92٫2 مليون دينار  ق���دره  دي��ن��ار ليحقق وف���را 
الترسية  المناقصات قبل  إذ بلغت قيمة تلك 

440٫3 مليون دينار .
وق����ال األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ل��ج��ه��از ب��اإلن��اب��ة أس��ام��ة 
ال��ج��ه��از ع��ق��د خ��الل  إدارة  ال��دع��ي��ج: إن مجلس 
الفترة المشار إليها 52 اجتماعا بحث خاللها 
ال��ج��ه��ات  ب��ط��ل��ب��ات  م���وض���وع���ا ذا ص��ل��ة   4216
ال���ح���ك���وم���ي���ة ل����ط����رح وت����رس����ي����ة ال���م���ن���اق���ص���ات 
التغيرية وتمديد  المباشر واألوامر  والتعاقد 
لعقود مبرمة واتخذ القرارات الالزمة بشأنها 

محققا إيرادات بلغت 1٫9 مليون دينار .
وأوض������ح أن ال���ق���ط���اع ال��ن��ف��ط��ي ت���ص���در ق��ائ��م��ة 
ت��م إرس��اؤه��ا بمناقصتين  ال��ت��ي  ال��م��ن��اق��ص��ات 
م��الي��ي��ن   109٫9 اإلج���م���ال���ي���ة  ق��ي��م��ت��ه��م��ا  ب��ل��غ��ت 
ال��ص��ح��ة بتسع مناقصات  دي��ن��ار تلته وزارة 
الكهرباء  100٫8 مليون دينار ثم وزارة  بقيمة 
وال���م���اء ب���� 24 م��ن��اق��ص��ة ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه��ا 45٫9 
ال��ع��ام��ة للمعلومات  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ل��ي��ون دي��ن��ار ث��م 
المدنية بمناقصة واحدة قيمتها 16٫7 مليون 

دينار .
وحول )األوامر التقديرية( أفاد الدعيج بأنها 
وف����ق ال���ق���ان���ون ف���إن���ه ال ي���ج���وز ت��ع��دي��ل أس��ع��ار 
ال��ع��ق��د ح���ال ت��غ��ي��رت أس���ع���ار ال���م���واد ال��رئ��ي��س��ة 
المناقصة إال وف��ق معادلة  ف��ي بنود  الداخلة 
ال��م��ب��رم ويتم  ب��ال��وث��ائ��ق وال��ع��ق��د  ينص عليها 

العرض على المجلس إلقرار ما تم منها.
وأضاف أن كثرة األوامر التغييرية في العقود 
المبرمة وتجاوزها النطاق المتفق بشأنه »قد 
يلحق الضرر بالمال العام بصورة أو بأخرى 
وي��ب��ع��دن��ا ع���ن االل���ت���زام ب��ت��ح��ق��ي��ق م��ب��دأ ت��ك��اف��ؤ 
األع��م��دة االساسية  أح��د  ال���ذي يعتبر  ال��ف��رص 

المناقصات«. لقانون 

مصر: شهادة إلكترونية 
للتطعيم بـ 3 ألوان

أع��ل��ن��ت م��ص��ر ب����دء إص������دار ش���ه���ادات م��ع��ت��م��دة 
ل���ل���ح���اص���ل���ي���ن ع����ل����ى ل�����ق�����اح م�����ض�����اد ل���ف���ي���روس 
كورونا، من المواطنين واألجانب الراغبين في 

استخراجها.
أن����ه يمكن  ال��م��ص��ري��ة  ال��ص��ح��ة  وذك������رت وزارة 
لهؤالء اعتبارا من امس السبت الحصول على 
اللقاح من خالل 126 مكتبا مخصصا  شهادة 

على مستوى المحافظات.
 ل���م���ا ن���ش���رت���ه وس����ائ����ل إع������الم م��ص��ري��ة، 

ً
ووف����ق����ا

أوضحت الوزارة أنه »سيتم استخراج شهادات 
التطعيم بلقاح فيروس كورونا بمقابل مادي 
يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دوالرات لغير 
المصريين. وذك��رت أن الشهادات »مؤمنة من 
م��ج��م��ع اإلص���������دارات ال���ذك���ي���ة، ك��م��ا ت��ح��م��ل رم��ز 
االستجابة السريع )QR CODE( أو ما يعرف 
)ب���ارك���ود(، وف��ي ح��ال��ة المسح اإللكتروني  ب��ال��� 
لذلك الرمز عن طريق الموبايل، تظهر بيانات 

صاحب الشهادة وصورته وتفاصيل أخرى.

ع��ق��د ف��ي م��ط��ار ال��ك��وي��ت، اج��ت��م��اع ي��ض��م وزي���ر ال��ص��ح��ة ال��دك��ت��ور 
ب����اس����ل ال����ص����ب����اح ووك�����ي�����ل ال�����������وزارة ال����دك����ت����ور م���ص���ط���ف���ى رض���ا 
وم��س��ؤول��ي االدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ي��ران ال��م��دن��ي ل��الط��الع ع��ل��ى آخ��ر 
الجديدة  ال��دخ��ول  ات  إج����راء ل��ب��دء تطبيق   

ً
اس��ت��ع��دادا الترتيبات 

 م����ن غ����د األح��������د؛ وال����ت����ي ت���ش���م���ل ع�����دم ال���س���م���اح ب��س��ف��ر 
ً
اع����ت����ب����ارا

المواطنين غير المحصنين، والسماح لغير الكويتيين بالدخول 
الى البالد حيز التنفيذ شريطة حصول القادمين على جرعتين 
من أحد لقاحات »فايزر - استرازينكا - موديرنا« او جرعة واحدة 
 »pcr« من لقاح »جونسون اند جونسون« وكذلك اج��راء فحصي
األول قبل الوصول ب� 72 ساعة يفيد بالخلو من االصابة بفيروس 
كورونا واآلخ��ر خالل فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة ايام 

بعد الوصول.
 غ��ي��ر المحصنين 

ً
ت���م اس��ت��ث��ن��اء األط���ف���ال دون 16 ع���ام���ا ال���ى ذل���ك 

بجرعتي لقاح »ك��وف��ي��د-19« وال��ذي��ن تم السماح لهم بالسفر الى 
الخارج من فرض الحجر المؤسسي عليهم لدى عودتهم برفقة 

ذويهم الى الكويت.
وع��ل��ى الصعيد ذات���ه ي��غ��ادر م��ط��ار الكويت ال��دول��ي ال��ي��وم نحو 8 
ال��ى ع��دة وج��ه��ات بعد ان منحت الحكومة الضوء  آالف مسافر 
األخ��ض��رل��س��ل��ط��ات ال��ط��ي��ران ال��م��دن��ي ل��ل��ق��ي��ام ب��ج��م��ي��ع ال��ت��رت��ي��ب��ات 
ال��الزم��ة الن��ط��الق رح���الت ال��م��غ��ادرة م��ن ج��ه��ة واس��ت��ق��ب��ال رح��الت 
ف��ي المطار  ال��ط��واق��م العاملة  ال��وص��ول م��ن جهة اخ���رى وتجهيز 

لتكون على اهبة االستعداد. 

وف��ي ه��ذا االط���ار اك��د م��ص��در مطلع ان اجمالي ال��م��غ��ادري��ن خالل 
األيام العشرة األولى من اغسطس يتوقع ان يصل الى ما يقارب 
80 الفا سيقضون العطلة الصيفية في الخارج في ظل التسهيالت 
واالش��ت��راط��ات ال��ت��ي وض��ع��ه��ا مجلس ال�����وزراء ن��ظ��را ال���ى ال��وض��ع 
والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا، والتي تسببت 
في ايقاف اغلب الرحالت وتعطليها منذ عام ونصف العام تقريبا. 
وأش������ار ال����ى ان ق�������رارات ت��ع��ل��ي��ق واس���ت���ئ���ن���اف ال����رح����الت ال��ج��وي��ة 
ال���م���ب���اش���رة ال����ى ب��ع��ض ال������دول ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ج��ه��ات 
الصحية مع مراعاة اعتبارات العمل والخسائر المتكبدة من قبل 
شركات الطيران بسبب تطورات جائحة كورونا وتأثيرها على 

رحالت الطيران الجوية. 
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كتبت رنا سالم 

 م����ع اح����ت����ف����ال ال���م���ن���ظ���م���ة ال���دول���ي���ة 
ً
ت����زام����ن����ا

للهجرة باليوم العالمي لمكافحة االتجار 
باألشخاص ، واعتبر االتجار باألشخاص 
ج��ري��م��ة خ��ط��ي��رة وان��ت��ه��اك ج��س��ي��م لحقوق 
 ع��ن أنها ثالث أكبر تجارة 

ً
اإلن��س��ان فضال

 
ً
ال��ع��ال��م وي��ج��ب علينا جميعا إج��رام��ي��ة ف��ي 
 ض��د ه��ذه 

ً
أن ن��ق��وم ب���دورن���ا وأن ن��ق��ف م��ع��ا

ال���ج���ري���م���ة ، ع���ل���م���ت »ب����وب����ي����ان ن����ي����وز« م��ن 
م��ص��ادره��ا أن إح����دى ش��رك��ات ال��ن��ظ��اف��ة قد 
قامت بعمل فحوصات طبية شاملة لنحو 
ال��ف��ت��رة الصباحية  ف���ي  ي��ع��م��ل��ون  50 ع��ام��ل 

ف����ي ع�����دد م����ن ال���م���ن���اط���ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وذل����ك 
الجبارهم على العمل فترة إضافية مسائية 
ف��ي ع���دد م��ن ال��م��ط��اع��م ال��ش��ه��ي��رة م��ق��اب��ل 75 

. 
ً
دينار شهريا

وأش��ارت المصادر إلى أن هؤالء العمالة ال 
ي��م��ل��ك��ون ح��ق االع���ت���راض أو ال��ش��ك��وى ضد 
الشركة بسبب ابتزاز مندوبها ومساومته 
ل��ه��م ع��ل��ى ال��ع��م��ل اإلض����اف����ي أو ت��س��ف��ي��ره��م 
ل��ب��الده��م دون ع������ودة، م��وض��ح��ة أن ه���ؤالء 
العمالة ال ي��رغ��ب��ون ب��أي أع��م��ال إض��اف��ي��ة و 
إن إجبارهم على العمل ألكثر من 16 ساعة 
 سيمنعهم من النوم بشكل ك��اف ما 

ً
يوميا

س��ي��ؤث��ر ع��ل��ى ص��ح��ت��ه��م وت��رك��ي��زه��م وع��ل��ى 

. 
ً
انتاجيتهم أيضا

ولفتت إلى ان هؤالء ال يملكون حق الرفض 
ي��ق��دم��ون ش��ك��واه��م بشكل  أي��ن  وال يعلمون 
س��ري دون أن يتعرضون للضرر ب��اي نوع 
ت��س��ري��ح��ه��م من  ي��ت��م  أن����واع����ه ودون أن  م���ن 
ع��م��ل��ه��م ف��ه��و ف���ي ال��ن��ه��اي��ة م���ص���در دخ��ل��ه��م 

وقوت أبنائهم .
وتساءلت المصادر أال يعتبر ما يتعرض 
ل��ه ه����ؤالء ال��ع��م��ال��ة ن���وع م��ن أن����واع االت��ج��ار 
ب����ال����ب����ش����ر الس����ي����م����ا م������ع إج������ب������اره������م ع��ل��ى 
ال��ع��م��ل اإلض���اف���ي دون رغ��ب��ت��ه��م واب��ت��زازه��م 
وت��ه��دي��ده��م م��ن أج���ل ال��رض��وخ للتعليمات 
التي قد تؤثر على صحة أحدهم وقد تؤدي 

به في اصعب الظروف إلى الوفاة ؟!
وط��ال��ب��ت ال��م��ص��ادر ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للقوى 
ال���ع���ام���ل���ة م���ح���اس���ب���ة ال����ش����رك����ات ال��م��خ��ال��ف��ة 
ل���ق���ان���ون ال���ع���م���ل  وال���ت���دخ���ل ل���وق���ف إن��ت��ه��اك 
ح���ق���وق ال���ع���م���ال���ة ب���اج���ب���اره���م ع���ل���ى ال��ع��م��ل 
 
ً
لساعات إضافية تزيد عن ساعتين يوميا

والتي تعتبر مخالفة للمادة 66 من قانون 
العمل ، وتمكين العمالة من الشكوى عبر 
ف��ت��ح خ���ط س���اخ���ن ل��ل��ت��واص��ل م��ع��ه��م أس���وة 
ب��ح��ظ��ر ت��ش��غ��ي��ل ال���ع���م���ال���ة ف���ت���رة ال��ظ��ه��ي��رة 
وال��ت��ع��ام��ل م��ع ش��ك��واه��م ب��ش��ك��ل س���ري دون 
ان ي���ت���ع���رض���وا ل�������ألذى م����ن ق���ب���ل أص���ح���اب 

الشركات  .

كتب إبراهيم سالم

ت����رأس م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ب���اإلن���اب���ة األس��ت��اذ 
ال����دك����ت����ور ب�����در ف���ه���د ال����ب����دي����وي اج���ت���م���اع م��ج��ل��س 
ال��خ��م��ي��س  ي�����وم  ال���ج���ام���ع���ة رق�����م )2021/6( ظ���ه���ر 
ب��ح��ض��ور أع��ض��اء مجلس  ال��م��واف��ق 2021/7/29، 
الجامعة، وذلك في مدينة صباح السالم الجامعية 
)ال��ش��دادي��ة(- بكلية الهندسة والبترول – المبنى 

الجنوبي.
وعقب االجتماع صرح أمين عام الجامعة باإلنابة 
وال���م���ت���ح���دث ال���رس���م���ي ب���اس���م ال��ج��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
مرضي عبيد العنزي بأن مجلس الجامعة ناقش 
في اجتماعه الذي عقد بشكل عاجل طلب مجلس 
ال��ج��ام��ع��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ب���إع���ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي أع���داد 
ال���دراس���ي 2022/2021  ل��ل��ع��ام  ال��م��ع��ت��م��دة  ال��ق��ب��ول 
ف��ي ض��وء زي��ادة  بالنسبة لبعض الكليات وذل���ك 
أع������داد ال��ط��ل��ب��ة ال��م��ت��ق��دم��ي��ن ل��ل��ج��ام��ع��ة، ح��ي��ث تم 
تشكيل فريق عمل يتولى دراسة الحلول والبدائل 
للطلبة ال��ذي��ن ل��م ب��ت��م ق��ب��ول��ه��م ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
ف���ي ض����وء األع����داد  ال����دراس����ي 2022/2021  ل��ل��ع��ام 
المتقدمة، حيث أس��ف��رت نتائج عملية االلتحاق 
بجامعة الكويت للعام األك��ادي��م��ي 2021 / 2022 
عن تقدم ما يقارب ع��دد )12٫500( طالب وطالبة 
م��ن الكويتيين، للقبول بكليات جامعة الكويت 
من المستوفين لشروط القبول، في حين أن العدد 
المعتمد للقبول في جامعة الكويت يبلغ )8071( 
م��ق��ع��د ب��م��وج��ب ق����رار م��ج��ل��س ال��ج��ام��ع��ة المنعقد 
ال��م��اض��ي 2021، ألع����داد الطلبة  ف��ي ش��ه��ر ي��ون��ي��و 

المقبولين للعام األكاديمي القادم.

ال�����ذي ت���م تشكيله  ال��ع��م��ل  ً إل����ى أن ف���ري���ق  وأش������ار 
ب���رئ���اس���ة ال���ق���ائ���م ب���أع���م���ال ن���ائ���ب م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال���دك���ت���ورة/ س��ج��ى ب���و خ��م��س��ي��ن ق��دم 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ح���ل���ول وال���ب���دائ���ل ال��م��ق��ت��رح��ة ال��ت��ي 
ترتئيها الجامعة لمعالجة هذا التحدي وتقليل 
ي��ت��واف��ق م��ع مصلحة الطلبة وق����رارات  ب��م��ا  آث����اره 

الجامعة ذات الصلة، ومن أهمها:
– إنشاء كلية مجتمعية والتي تستوعب الطلبة 
ف��ي التخصصات األدبية  ف��ي االلتحاق  الراغبين 
الفئة األكبر التي  في جامعة الكويت، باعتبارهم 
تسعى لاللتحاق بالجامعة، وهذه الكلية ستوفر 
ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ق��ررات التخصصية واالخ��ت��ي��اري��ة 
ال��م��ع��دالت  للكليات األدب��ي��ة للطلبة م��ن أص��ح��اب 
ال��م��ت��دن��ي��ة وال���ت���ي س��ت��أه��ل��ه��م ل��ل��ت��ح��وي��ل إل����ى تلك 
ال��ك��ل��ي��ات ع��ن��د ح��ص��ول��ه��م ع��ل��ى م���ع���دالت م��ع��ي��ن��ة، 
وستعنى ه��ذه الكلية المجتمعية بعدة مسارات 
ال��ك��وي��ت، كما سيفتح  تتوافق م��ع كليات جامعة 
الباب للتحويل منها بعد ذلك الستيعاب الطلبة 

لحل أزمة القبول.
– ال���ت���وص���ي���ة ب������اإلس������راع ف�����ي إن�����ش�����اء ج���ام���ع���ات 
حكومية وع��ل��ى رأس��ه��ا ج��ام��ع��ة ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ال��م، 
ب��االس��ت��ج��اب��ة للمتطلبات  وه���ذا اإلن���ش���اء م��رت��ب��ط 
األس���اس���ي���ة الس���ت���ح���داث ه����ذه ال��ك��ل��ي��ات ب��ال��س��رع��ة 
الممكنة لحلحلة جميع العراقيل والبيروقراطية 

تجاه هذه المقترحات.
وأكد العنزي حرص جامعة الكويت على تحسين 
ال��ج��ودة التعليمية وال���وص���ول للمعايير  ع��وام��ل 
العالمية بشكل يتوافق مع الجامعات المرموقة 
 بعين االعتبار 

ً
وتحسين معايير التصنيف آخذا

كافة العوامل:
)السعة المكانية – عدد أعضاء الهيئة األكاديمية 
وال����ت����دري����س����ي����ة –ال�������م�������وارد ال���م���ال���ي���ة –ال����خ����دم����ات 
ال���م���س���ان���دة وال����خ����دم����ات ال��ل��وج��س��ت��ي��ة – ال��ب��ن��ي��ة 
ال��ق��درة على  التحتية للخدمات التقنية والفنية- 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة  إدارة األع����م����ال وال�����م�����وارد وال���م���ه���ام 
ت��واف��ق سياسات  إل��ى ض���رورة   

ً
للجامعة(، مشيرا

ال���ق���ب���ول م���ع اح���ت���ي���اج���ات س����وق ال��ع��م��ل ف���ي دول���ة 
ال���ك���وي���ت. وأف������اد ال���ع���ن���زي إل����ى م���واف���ق���ة ال��م��ج��ل��س 
على الزيادة في المقاعد في أغلبية الكليات إلى 
ف��ي إح��دى  أع����داد المقبولين  20%، م��ع مضاعفة 
الكليات، كما كلف مجلس الجامعة عمادة القبول 
والتسجيل لدراسة إمكانية إعادة فتح القبول في 

خطة للشواغر للكليات التي لديها سعة.
وأش��ار العنزي أن مجلس الجامعة قد واف��ق على 
اق��ت��راح بعض الكليات بترقية )20( عضو هيئة 
تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف 
الكليات، )12( من الكليات اإلنسانية واالجتماعية 
و)8( م���ن ال��ك��ل��ي��ات ال��ع��م��ل��ي��ة، وذل�����ك ع��ل��ى ال��ن��ح��و 

التالي:
أوال- ترقيات الكليات اإلنسانية واالجتماعية:

م االسم الكلية القسم الدرجة
1 د. ايمان علي العبدالغني الشريعة والدراسات 

اإلسالمية التفسير والحديث أستاذ
2 د. محمد يوسف المحمود الشريعة والدراسات 
اإلس��الم��ي��ة ال��ف��ق��ه ال��م��ق��ارن وال��س��ي��اس��ة ال��ش��رع��ي��ة 

أستاذ
3 د. بشائر صالح الغانم الحقوق القانون الدولي 

أستاذ مشارك
ال��ش��ري��ع��ة وال���دراس���ات  ب���ادي العجمي  4 د. س��ال��م 
اإلس��الم��ي��ة ال��ف��ق��ه ال��م��ق��ارن وال��س��ي��اس��ة ال��ش��رع��ي��ة 

أستاذ مشارك
5 د. س��ارة متلع القحطاني الشريعة وال��دراس��ات 

اإلسالمية الفقه وأصول الفقه أستاذ مشارك
6 د. س���وزان زه��ي��ر السمان الشريعة وال��دراس��ات 

اإلسالمية الفقه وأصول الفقه أستاذ مشارك
ال��ش��ري��ع��ة  ال���ع���وض���ي  7 د. ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ح���اج���ي 
وال��دراس��ات اإلسالمية الفقه المقارن والسياسة 

الشرعية أستاذ مشارك
ال��ك��ن��دري اآلداب التاريخ  ال��رح��م��ن  8 د. علي عبد 

أستاذ مشارك
9 د. محمد عبدالله النصرالله العلوم االجتماعية 

الجغرافيا أستاذ مشارك
10 د. فاطمة سعود السالم اآلداب اإلع��الم أستاذ 

مشارك
11 د. محمد نجيب فهد المرزوق العلوم اإلداري��ة 

نظم المعلومات وإدارة العمليات أستاذ مشارك
12 د. مطلق جاسر الجاسر الشريعة والدراسات 
اإلس��الم��ي��ة ال��ف��ق��ه ال��م��ق��ارن وال��س��ي��اس��ة ال��ش��رع��ي��ة 

أستاذ مشارك
ثانيا– ترقيات الكليات العملية:

م االسم الكلية القسم الدرجة
الله اليعقوب العلوم الرياضيات  1 د. سالم عبد 

أستاذ
2 د. م��ح��م��د ع��ل��ي ال��م��ال ال��ع��ل��وم ع��ل��وم ال��ح��اس��وب 

أستاذ
3 د. ه��ال��ه خ��ال��د الجسار العلوم الفيزياء أستاذ 

مشارك
4 د. خ��ال��د ع��ب��دال��ل��ه ال��غ��ان��م ال��ه��ن��دس��ة وال��ب��ت��رول 

الهندسة الميكانيكية أستاذ مشارك
5 د. م��ح��م��د ط����ارق ش����ودري ال��ه��ن��دس��ة وال��ب��ت��رول 

الهندسة المدنية أستاذ مشارك
ال��ع��ل��وم الكيمياء  6 د. ع��ل��ي ع��ب��دال��رس��ول ح��س��ي��ن 

أستاذ مشارك
7 د. فواز محمد الزعبي طب األسنان ممارسة طب 

األسنان أستاذ مشارك
8 د. م��اري��ب��ا س��اب��ا ك��ارش��ي��د ط��ب األس��ن��ان العلوم 

الحيوية والسريرية أستاذ مشارك
 
ً
وأضاف العنزي أن مجلس الجامعة ناقش أيضا

 م���ن ال��ب��ن��ود األخ�����رى ال��م��درج��ة ع��ل��ى ج���دول 
ً
ع�����ددا

األعمال.

مطالب لـ »القوى العمالة« بفتح خط ساخن لتمكين العمالة من الشكوى دون ضرر  

شركة تجبر 50 عاماًل على العمل اإلضافي بالمخالفة

خالل اجتماع ترأسه مدير الجامعة باإلنابة

مجلس جامعة الكويت: الموافقة على زيادة الطاقة 
االستيعابية للقبول بنسبة %20

مقترح بإنشاء كلية مجتمعية لتأهيل من يسعى لاللتحاق بالتخصصات األدبية
اإلسراع في إنشاء جامعات حكومية وعلى رأسها جامعة عبداهلل السالم

ترقية )س20( عضو هيئة تدريس من مختلف الكليات اإلنسانية والعملية لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك



3 جريدة إلكترونية كويتية

األحد 22 من ذي الحجة 1442هـ
01 أغسطس 2021م

القانون أعطى األفضلية للمنتج المحلي 

أسامة الدعيج: القطاع النفطي تصدر قائمة 
المناقصات باثنتين بـ 109.9 مليون دينار

أرسى الجهاز المركزي للمناقصات العامة خالل النصف 
األول من العام الجاري )2021( 92 مناقصة بلغت قيمتها 
اإلج���م���ال���ي���ة 348 م��ل��ي��ون دي���ن���ار )ن���ح���و 1٫1 م��ل��ي��ار دوالر 
أم��ي��رك��ي( ل��ي��ح��ق��ق وف����را ق����دره 92٫2 م��ل��ي��ون دي���ن���ار )ن��ح��و 
304٫2 مليون دوالر(، إذ بلغت قيمة تلك المناقصات قبل 

الترسية 440٫3 مليون دينار )نحو 1٫4 مليار دوالر(.
وق����ال األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ل��ج��ه��از ب��اإلن��اب��ة ال��م��ه��ن��دس أس��ام��ة 
ال���دع���ي���ج ف���ي ل���ق���اء م���ع وك���ال���ة األن����ب����اء ال��ك��وي��ت��ي��ة )ك���ون���ا(، 
اليوم السبت، إن الجهاز وه��و هيئة عامة ذات شخصية 
ال����وزراء  ل��ه��ا م��ي��زان��ي��ة ملحقة وت��ل��ح��ق بمجلس  اع��ت��ب��اري��ة 
ي��ع��ن��ى ب���ط���رح ال��م��ن��اق��ص��ات ال��ع��ام��ة وم����ا ف���ي ح��ك��م��ه��ا من 
أساليب التعاقد وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها 
وإلغائها وتمديد العقود اإلدارية وتجديدها وكذا األوامر 
ال��ت��أه��ي��ل واإلذن  التغييرية والتصنيف واإلش�����راف ع��ل��ى 
للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه 

وفق القانون.
وأضاف الدعيج أن مجلس إدارة الجهاز عقد خالل الفترة 
المشار إليها 52 اجتماعا بحث خاللها 4216 موضوعا 
ذا ص��ل��ة ب��ط��ل��ب��ات ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ل���ط���رح وت��رس��ي��ة 
المناقصات والتعاقد المباشر واألوامر التغيرية وتمديد 
ال��ق��رارات الالزمة في شأنها محققا  لعقود مبرمة واتخذ 

إيرادات بلغت 1٫9 مليون دينار ) 6٫2 مليون دوالر(.
وأوضح أن القطاع النفطي تصدر قائمة المناقصات التي 
تم إرساؤها بمناقصتين بلغت قيمتهما اإلجمالية 9ر109 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار )ن��ح��و 6ر362 م��ل��ي��ون( تلته وزارة الصحة 
بتسع مناقصات بقيمة 100٫8 مليون دينار )نحو 332٫6 
ب��� 24 مناقصة  ال��ك��ه��رب��اء وال��م��اء  ث��م وزارة  مليون دوالر( 
ب��ل��غ��ت قيمتها 45٫9 م��ل��ي��ون دي��ن��ار )ن��ح��و 151٫4 مليون 
ث��م الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمناقصة  دوالر( 

واحدة قيمتها 7ر16 مليون دينار )نحو 55 مليون(.
وأف��اد بأن لجنة التصنيف وافقت خالل هذه الفترة على 
تحديث بيانات إلعادة تقييم التصنيف ل� 62 شركة منها 
26 شركة مختصة بأعمال المباني و13 شركة أعمال بنى 
تحتية و10 شركات أعمال الميكانيكية و13 شركة أعمال 

الكهربائية.
ول��ف��ت إل��ى أن��ه ت��م تصنيف 14 ش��رك��ة وت��رف��ي��ع التصنيف 
لشركتين بينما تمت الموافقة على طلبات تسجيل 219 

شركة موزعة بين 196 شركة محلية و23 أجنبية.

ف��ي شأن  ال��ق��ان��ون رق��م 49 لسنة 2016  واعتبر الدعيج أن 
)المناقصات( وتعديالته والئحته التنفيذية شكل قفزة 
ن��وع��ي��ة وواك����ب ال��م��ت��غ��ي��رات وال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ط���رأت على 
األجهزة االدارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية 
ال���ت���ي ت�����دار ب��ه��ا ال���م���ش���روع���ات م���ن ق��ب��ل ال��ج��ه��ات اإلداري�����ة 

والقائمين على تنفيذها من شركات وأفراد.
وذكر أن القانون أعطى األفضلية للمنتج المحلي وحرص 
على ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصة على 
أوس�����ع ن���ط���اق ع��ب��ر ال���م���وق���ع اإلل���ك���ت���رون���ي ل��ل��ج��ه��از وع��ل��ى 

صفحات الجريدة الرسمية )الكويت اليوم(.
وب���ي���ن أن����ه وب��ح��س��ب ال���ق���ان���ون »ي���ج���وز ل��ل��ج��ه��ات ال��ع��ام��ة 
التي تسري عليها أح��ك��ام القانون أن تتعاقد ألي غرض 
م��ن األغ�����راض ال��م��ن��ص��وص عليها ف��ي ه���ذا ال��ق��ان��ون دون 
إذن م���ن ال��ج��ه��از وف���ق���ا ل��ل��ت��ع��ام��ي��م ال���ت���ي ت��ص��دره��ا وزارة 
المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
ال��م��ش��روع��ات الصغيرة والمتوسطة بحسب احتياجات 
الجهة )إذا لم تزد قيمة التعاقد عن 75 ألف دينار دينار(«.

ول��ف��ت إل���ى أن )ال���ج���ه���از( ي��ق��وم م���ن خ���الل ل��ج��ن��ة مختصة 
ب��ت��ص��ن��ي��ف م��ت��ع��ه��دي ال���م���ق���اوالت ال��ع��ام��ة إل���ى أرب����ع ف��ئ��ات 
ب���ح���س���ب ق����درات����ه����ا ال���م���ال���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة وي����ض����ع ش���روط���ا 
ال��م��ش��روع��ات الصغيرة  خ��اص��ة لتسهيل دخ���ول أص��ح��اب 

والمتوسطة للفئة الرابعة.
واستدرك قائال إن )الجهة( صاحبة الشأن في مناقصات 
ال��ت��وري��د الترسية على ع��رض المنتج المحلي متى كان 
مطابقا للمواصفات والشروط وكانت األسعار المقدم بها 
ال تزيد على أقل األسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة 

مستوردة بنسبة 20 في المئة.
وأض����اف أن���ه ب��م��راع��اة األح��ك��ام ال��م��ق��ررة ق��ان��ون��ا بالنسبة 
ل��الس��ت��ث��م��ار ال��م��ب��اش��ر ل���رأس ال��م��ال األج��ن��ب��ي ف���إن )الجهة 
التزام المقاول األجنبي أو المحلي بشراء  العامة( تراقب 
ف��ي المئة م��ن المنتجات المحلية و10  م��ا ال يقل ع��ن 20 
ال��م��ش��روع��ات الصغيرة  ف��ي المئة م��ن منتجات وخ��دم��ات 

والمتوسطة.
التزام  إل��ى أن )الجهة العامة( تراقب كذلك  وأش��ار الدعيج 
المقاول االجنبي بأن يسند ما ال يقل عن 30 في المئة من 
أعمال المقاولة التي ترسى عليه إلى مقاولين محليين من 
المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز على أن 
يخصص منها نسبة 10 في المئة ألصحاب المشروعات 

ال���ص���غ���ي���رة وال���م���ت���وس���ط���ة ب���ح���س���ب ط��ب��ي��ع��ة ال���م���ق���اول���ة أو 
المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو 
م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول الكويتية وال��ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا بعد 
الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة.

وبسؤاله عن )القيم التقديرية( أفاد الدعيج بأنه في أنظمة 
القيم التقديرية إحدى  )الشراء العام( تشكل التكاليف أو 
الركائز األساسية في إجراء ترسية المناقصات مستدركا 
أق��ل سعر إجمالي  بأنه يتم ترسية المناقصة على مقدم 
إذا ك��ان ع��ط��اؤه متوافقا م��ع متطلبات وث��ائ��ق المناقصة 
وفقا للقيمة التقديرية بعد التحقق من سالمة األسعار 

المنخفضة بصورة غير طبيعة إن وجدت.
وأضاف أنه يجوز إلغاء المناقصة قبل البت فيها حالة إذا 
كانت قيمة العطاء األقل تزيد عن القيمة التقديرية للعقد 
أو تجاوز مقدار االعتمادات المالية المتاحة لتمويل عقد 
الشراء مبينا أن عددا من المناقصات يتم ترسيتها على 
أقل االسعار بمبالغ قد تفوق القيمة التقديرية أو اقل منها 

أو تعادلها لسبب أو آلخر.
وق��ال الدعيج إن »ما يعني الجهاز المركزي للمناقصات 
ال���ع���ام���ة ف���ي ن��ه��اي��ة ال���م���ط���اف ه���و ال���ح���ص���ول ع��ل��ى أف��ض��ل 
المواصفات بأقل األسعار وأسرع وقت إنجاز أو أقل عامل 

مخاطرة«.
وح����ول )األوام������ر ال��ت��ق��دي��ري��ة( أف����اد ال��دع��ي��ج ب��أن��ه��ا ووف��ق��ا 
للمادة 75 من القانون فإنه ال يجوز تعديل أسعار العقد 
ح���ال ت��غ��ي��رت أس��ع��ار ال���م���واد ال��رئ��ي��س��ة ال��داخ��ل��ة ف��ي بنود 
المناقصة إال وفق معادلة ينص عليها بالوثائق والعقد 

المبرم ويتم العرض على المجلس إلقرار ما تم منها.
ف��ي العقود المبرمة  ك��ث��رة األوام���ر التغييرية  وأض���اف أن 
وت��ج��اوزه��ا ال��ن��ط��اق المتفق ف��ي ش��أن��ه »ق��د يلحق الضرر 
ب��ال��م��ال ال��ع��ام ب��ص��ورة أو ب��أخ��رى وي��ب��ع��دن��ا ع��ن االل��ت��زام 
بتحقيق م��ب��دا ت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص ال���ذي يعتبر أح���د األع��م��دة 

االساسية لقانون المناقصات«.
أن��ه »وف��ق��ا للخبرات وال��ت��ج��ارب العالمية كلما  إل��ى  ولفت 
ازداد الفرق بين سعر الترسية عن القيمة التقديرية في 
المناقصة ازدادت نسب األوام����ر التغييرية ف��ي عقودها 
ال���م���ب���رم���ة وم�����ن ال��م��م��ك��ن أن ت��س��ه��م ع��م��ل��ي��ة ض���ب���ط أس���س 
اح��ت��س��اب القيم التقديرية واألوام����ر التغييرية ف��ي حفظ 
ف��ي المئة من  إل��ى 10  ت��ت��راوح م��ا بين 5  التكاليف بنسب 

عمليات الشراء العام«.

عبداهلل املضف يطلب
 صورًا ضوئية عن قرارات

 االستدعاء الخاصة بالتجمعات
ال��ن��ائ��ب عبدالله ج��اس��م المضف  وج��ه 
سؤاال إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر 

العلي جاء نصه كالتالي:
القانونية قد وضعت لحفظ  إن األط��ر 
ح����ري����ات األف���������راد وك����رام����ات����ه����م ب��ش��ك��ل 
متساو دون تمييز بينهم، كما أن دور 
م���ؤس���س���ات ال����دول����ة ي��ك��م��ن ف���ي ت��ع��زي��ز 
ال��م��س��اواة وال��ع��دال��ة ب��ي��ن ال��م��واط��ن��ي��ن، 
واس���ت���ن���ادا إل����ى ذل����ك ي���رج���ى ت���زوي���دي 

وإفادتي باآلتي:
1 – هل تم اتخاذ أي إج��راء من قبلكم بعد دع��وات من ن��واب مجلس 
االمة إلى حفل عشاء وتجمعات قد أعلن عنها في وسائل التواصل 
االجتماعي؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب فيرجى تزويدي بما يثبت 
ذل����ك، وإذا ك��ان��ت اإلج���اب���ة ب��ال��ن��ف��ي، ف��م��ا أس���ب���اب ازدواج����ي����ة تطبيق 
االج��������راءات ب��ع��د ط��ل��ب ت��ك��ل��ي��ف ب��ح��ض��ور ب��ع��ض ال���ن���واب ال��س��اب��ق��ي��ن 
والناشطين السياسيين والمشاركين في تجمعات ساحة اإلرادة؟ مع 

تزويدي بالسند القانوني لهذه اإلجراءات.
2 – صور ضوئية عن جميع قرارات االستدعاء الخاصة بالتجمعات، 

مع تزويدي بالسند القانوني لكل استدعاء.

الحميدي: تسكني أشخاص في 
الكويت بعد االنسحاب من أفغانستان 
سيشكل خلال في التركيبة السكانية

اع���ت���ب���ر ال���ن���ائ���ب ب�����در ال���ح���م���ي���دي أن 
ال��ك��وي��ت بعد  ف��ي  تسكين أش��خ��اص 
االنسحاب األميركي من أفغانستان 
سيشكل خلال في التركيبة السكانية.

وأش��ار الحميدي إلى ما يتداول عن 
ت��س��ك��ي��ن ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن األش���خ���اص 
ب��ع��د االن��س��ح��اب��ه��م م���ن أف��غ��ان��س��ت��ان 
ال��ك��وي��ت، م��ؤك��دا أن ه��ذه  للعمل ف��ي 
ال���م���ع���ل���وم���ات إن ص���ح���ت ف��س��ت��ش��ك��ل 

خلال في التركيبة السكانية »ول��ذل��ك نحذر الحكومة من اتخاذ 
مثل هذه القرارات!«.

الكندري: على »الطيران املدني« 
كشف غموض شروط السفر

ط���ال���ب ال���ن���ائ���ب ال����دك����ت����ور ع��ب��دال��ك��ري��م 
ال���م���دن���ي  ال�����ط�����ي�����ران  ال�����ك�����ن�����دري إدارة 
ب��ت��وض��ي��ح ق���رارات���ه���ا ف���ي ش����أن ش���روط 

السفر.
وق��������ال ال����ك����ن����دري »ال ب�����د م�����ن م��ؤت��م��ر 
ص����ح����اف����ي ل���ل���م���س���ؤول���ي���ن ب����ال����ط����ي����ران 
ال����م����دن����ي ل���ت���وض���ي���ح ق�����رارات�����ه�����م ال���ت���ي 
ت��ش��وب��ه��ا ال��ت��ن��اق��ض��ات وال��غ��م��وض في 
شأن ش��روط السفر وع��ودة المغادرين 
وع��دم االكتفاء بنشر بيانات مقتضبة 

ف��ه��ن��اك ح��ال��ة م���ن االرت����ب����اك ل����دى ال��م��واط��ن��ي��ن ب��س��ب��ب ط��ري��ق��ة اص����دار 
القرارات والتعاميم التي تتبدل كل يوم«

أعلن الناطق باسم وزارة 
الصحة الدكتور عبدالله 
ال�������س�������ن�������د ع����������ن ت�������ع�������اون 
ب����ي����ن ال���������������وزارة ول���ج���ن���ة 
الحسينيات والمجالس 
ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ة ل���ت���ط���ع���ي���م 
ال��ك��وادر  ن��ح��و 4000 م��ن 
العاملة في الحسينيات، 
ع����ب����ر ف�����ري�����ق ال������وح������دات 
المتنقلة للتطعيم، وذلك 
في حسينية السيد علي 
ال����م����وس����وي ف����ي م��ن��ط��ق��ة 

بنيد القار.

السند: تطعيم 4 آالف من العاملني بـ »الحسينيات« عبر »الوحدات املتنقلة« في بنيد القار
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01 أغسطس 2021م

  إحدى رائدات الفن الكويتي في المسرح والدراما والبرامج التلفزيونية

»اإلعالم« تنعى الفنانة القديرة انتصار الشراح.. 
نعت وزارة اإلعالم إحدى رائدات الفن الكويتي في المسرح والدراما والبرامج 
التلفريونية الفنانة القديرة انتصار الشراح التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم 
في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 59 عاما بعد رحلة عطاء حافلة 

في مجال الفن استمر على مدى 4 عقود من الزمن.
أن��وار م��راد في بيان صحفي اليوم تعازي  ل��ل��وزارة  ونقلت الناطقة الرسمية 
وم��واس��اة وزي��ر اإلع��الم والثقافة ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
ال��ك��وي��ت��ي��ة والخليجية والعربية  ال��ف��ق��ي��دة واألس����رة الفنية  ال��م��ط��ي��ري ألس���رة 

 لمجتمعها.
ً
 راقيا

ً
مضيفة أن الفن الكويتي فقد برحيلها فنانة قدمت فنا

وقالت مراد إن الراحلة ومنذ بدايتها في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي 
قدمت العديد من المسرحيات الخالدة بداية من مسرحية »ب��اي باي لندن« 
مع الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا لتستكمل مسيرتها المميزة بتفديم 
م��س��رح��ي��ات م��م��ي��زة منها »ال��ب��م��ب��رة« و»أرض وق����رض« و»ان��ت��خ��ب��وا أم علي« 

و»الكرة مدورة« و»لوالكي« وغيرها من األعمال.

التلفزيونية إذ  الله وضعت بصمة واضحة في الدراما  وذك��رت أنها رحمها 
قدمت أعمال مميزة ظلت عالقة بأذهان الناس مثل مسلسالت »خرج ولم يعد« 
و»خ��ذ وخ��ل« و»ق��اص��د خير« إض��اف��ة إل��ى العشرات م��ن األع��م��ال التلفزيونية 

واإلذاعية.
وأش�������ارت إل����ى أن ال����ش����راح رح��م��ه��ا ال���ل���ه ش��ك��ل��ت ع���الم���ة ف���ارق���ة ف���ي ال��ب��رام��ج 
التلفزيونية المنوعة والكوميدية التي كانت تعرض مواسم شهر رمضان 
ال��م��ب��ارك رف��ق��ة ن��ج��وم ال��ك��وم��ي��دي��ا ال��ك��وي��ت��ي��ة وال��ت��ي الق���ت متابعة واس��ع��ة من 
المشاهدين مثل برامج »فضائيات« و»سينمائيات« و»مسرحيات« وغيرها 

من البرامج الناجحة.
وأش��ارت مراد إلى أن الفنانة الشراح رحمها الله كانت تتمتع بأخالق عالية 
وسمعة طيبة طيلة مسيرتها الفنية الحافلة ما كان له أطيب األثر في نفوس 
من زاملوها وعاصروها في العمل الفني، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها 

بواسع رحمته وعظيم رضوانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أعلنت إدارة خدمات نقل الدم ب��وزارة الصحة الكويتية إطالق 
حملة تبرع بالدم بعد غد االثنين تحت شعار )معا لألبد سور 
للوطن 6( برعاية وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود 
الصباح بالتزامن مع الذكرى ال31 للغزو العراقي الغاشم لدولة 

الكويت.
ال��دم باإلنابة  وق��ال��ت المدير الطبي وم��دي��ر إدارة خ��دم��ات نقل 
ال���وزارة الدكتورة حنان العوضي لوكالة األنباء الكويتية  في 
ال��س��اع��ة التاسعة  ال��ح��م��ل��ة ستنطلق  ال��س��ب��ت إن  ال��ي��وم  )ك���ون���ا( 
ال��دم المركزي – الجابرية  ي��وم االثنين المقبل في بنك  صباح 
ل���الدارة أيضا س��وف تستقبل  علما أن جميع المراكز التابعة 

المتبرعين. وأوض��ح��ت العوضي أن ه��ذه الحملة تأتي للسنة 
السادسة على التوالي في إط��ار التعاون المشترك بين وزارة 
ال��دول��ة والقطاع  ال��م��رك��زي ووزارات  ال���دم  الصحة ممثلة ببنك 
األه��ل��ي وال��م��دن��ي بما يجسد وي��ع��زز المسؤولية االجتماعية 

المشتركة.
وأكدت أن الحمالت السابقة القت نجاحا بزيادة عدد المتبرعين 
إذ تم جمع عدد 475 كيس دم في عام 2020 و468 كيس دم في 

عام 2019 معربة عن أملها في زيادة العدد هذا العام.
إل��ى التعبير عن حبهم للكويت  ودع��ت المواطنين والمقيمين 
والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية بصورة عملية من خالل 

التبرع بالدم لتجديد حب الكويت وللتذكير بالتالحم الوطني 
ال��ذي��ن ق��دم��وا دم��اءه��م ف��داء  بكل أطيافه ودور الشهداء األب���رار 
للكويت خالل الغزو الغاشم لدولتنا الغالية الكويت وفي كل 

المناسبات الصعبة التي مرت بها.
وذك���رت أن ال��ت��الح��م ال��وط��ن��ي تجلى أي��ض��ا خ��الل أزم���ة فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد 19( إذ أثبت الكويتيون والمقيمون 
بجميع أطيافهم تضافرهم ولحمتهم لمواجهة هذه الجائحة 
ول��م يتوقفوا عن التبرع رغ��م الظروف الصعبة التي م��رت بها 
ال��ب��الد م��ش��ي��رة إل���ى أن اإلدارة ت��ت��خ��ذ ك��ل اإلج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة 
الصحية التي تضمن سالمة المتبرعين والعاملين في اإلدارة.

ف��رع الكويت، ع��ن اعتماد تعيين جاسم إسماعيل  اعلن مصرف الراجحي – 
العوضي بمنصب الرئيس التنفيذي لفرع الكويت بعد توليه قيادة المصرف 

كرئيس تنفيذي بالوكالة حيث يمتلك خبرة مصرفية تفوق 20 عاما.
بدأ العوضي مسيرته المصرفية بالتحاقه ببيت التمويل الكويتي عام 2000، 
والتي استمرت لمدة 6 سنوات، وذل��ك عقب حصوله على بكالوريوس إدارة 
األع��م��ال م��ن جامعة »أري���زون���ا« ب��اإلض��اف��ة إل��ى ش��ه��ادة الماجستير ف��ي إدارة 
األعمال، وانتقل بعدها العوضي للعمل في بنك بوبيان عام 2006 في مراحل 
ت��أس��ي��س ال��ب��ن��ك األول�����ى، وك��ان��ت ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة ال��م��ح��وري��ة ف��ي ت��ط��ور مسيرته 

المصرفية، حيث اكتسب خبرات مجمعة كثيرة خالل مسيرته المهنية.
ال��ك��وي��ت ع��ام 2013 ليتبوأ  ف��رع  ال��راج��ح��ي –  ال��ع��وض��ي بمصرف  وق��د التحق 
ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ن��اص��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ف��ب��دأ ف��ي م��ن��ص��ب رئ��ي��س إدارة ال��خ��دم��ات 
المصرفية لألفراد، ثم رئيسا لألعمال، وذل��ك قبل أن يتولى منصب الرئيس 
ف��ي تحقيق رؤي���ة المصرف  إن���ه س��اه��م بفاعلية  ب��ال��وك��ال��ة، ح��ي��ث  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

المستقبلية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي – فرع الكويت جاسم العوضي في 
تصريح صحافي، إنه اختار العمل في مصرف الراجحي – فرع الكويت لعدة أسباب منها أن 
مصرف الراجحي يعد أحد اكبر المصارف اإلسالمية في العالم، حيث يتمتع بخبرة تمتد ألكثر 
من 50 عاما في مجال األعمال المصرفية باإلضافة إلى أن الكويت والمملكة العربية السعودية 
تربطهما عناصر مشتركة كثيرة منها على سبيل المثال الجوار والحدود المشتركة، كما أن 

تركيبة الشعبين قريبة جدا من بعضها.
وأش����ار إل���ى أن ف���رع ال��ك��وي��ت ح��ق��ق أع��ل��ى ن��س��ب��ة ن��م��و س��ن��وي م��ا ب��ي��ن 8-10% وح��اف��ظ مصرف 

الراجحي- فرع الكويت على معدل النمو على الرغم من العوائق الناتجة عن جائحة كورونا.

وش���دد ال��ع��وض��ي ع��ل��ى أن ال��ب��ن��وك ال��ي��وم أم���ام نقطة ت��ح��ول م��ح��وري��ة ف��ي ظل 
الثورة التكنولوجية والتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي 
وما يهدد البنوك بوضعها المتعارف عليه هو عدم مواكبة التطورات التي 

يشهدها القطاع المصرفي.
وذكر أن البنوك التي ستتمكن من التكيف مع تلك التطورات ستكون قادرة 
على الخروج من عنق الزجاجة، مشيرا إلى أن البنوك اليوم تعتمد على ما 
تبقى من األجيال القديمة، لكن األجيال الحالية والجديدة دخلت في مرحلة 
بنكية وخدمات مصرفية متطورة مقدمة على النظم الرقمية والتي بدورها 

.)Coding( تتحول إلى الترميز
وأكد العوضي أن الترميز)Coding( المتقدم سيغير خريطة العمل المصرفي 
ف��ي السنوات المقبلة، موضحا أن ه��ذا التطور يجعل الخدمات المصرفية 
تتسم بالسرعة والدقة، ومؤكدا أن مصرف الراجحي من أوائ��ل البنوك التي 

بادرت في مواكبة تلك التطورات، السيما في المملكة العربية السعودية.
ال��ذراع التمويلية  ولفت إلى أن مصرف الراجحي أسس العام الماضي شركة »إم��ك��ان«، لتكون 
للشركات متناهية الصغر، والوظائف التي ال تخدمها البنوك، وكذلك المصرف اآلن بصدد 
تأسيس شركة أخرى »نيو ليب« وستكون مختصة بالمدفوعات، بما يعكس تغييرات متنامية 

يشهدها المصرف.
واختتم بقوله ان التحدي المرحلي بالنسبة لنا هو تقديم خدمات عبر الحدود بمعنى خدمة 
السعودي المتواجد في الكويت والكويتي المتواجد بالسعودية، علما بأن الراجحي السعودية 
قد حقق أرباحا صافية بمبلغ 850 مليون دينار في عام 2020.وختم المطوع تصريحه بالتأكيد 
على أن أعداد الخريجين تنذر بأزمة بطالة خانقة بعد ثالث سنوات وعلي الجميع التحرك قبل 

الوقوع بالمحظور .

»الصحة« تطلق بعد غد حملة »معا لألبد سور للوطن 6« 
للتبرع بالدم بالتزامن مع ذكرى الغزو العراقي الغاشم

 لمصرف »الراجحي« الكويت
ً
 تنفيذيا

ً
جاسم إسماعيل العوضي رئيسا

نقابة العاملني بـ »نفط 
الكويت«: نطالب بالتحرك 

العاجل الستيعاب 172 
مهندس كويتي اجتازوا 

كافة االختبارات التعجيزية
دع��ا امين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت 
جدعان المطيري وزير النفط ووزير التعليم العالي 
د. محمد الفارس ورئيس مؤسسة البترول هاشم 
هاشم، الى التحرك العاجل واتخاذ قرار تصحيحي 
ينصف 172 مهندس بترول من ابناء الكويت الذين 
ال��ش��روط واالخ��ت��ب��ارات التعجيزية  اج��ت��ازوا جميع 
ورغم ذلك لم يتم تعيينهم في القطاع النفطي حتى 
اآلن . وش���دد ال��م��ط��ي��ري ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي على 
ان��ه ال يعقل ان تهمل الدولة تلك الكفاءات الوطنية 
الحاصلة على شهادات من ارقى الجامعات العالمية 
اض���اف���ة ال����ى اج���ت���ي���از ك���اف���ة االخ����ت����ب����ارات ب��م��ؤس��س��ة 

البترول .
واك��������د ال����م����ط����ي����ري ان أب�����ن�����اء ال����ك����وي����ت ه�����م االول�������ى 
ب��ال��ت��وظ��ي��ف ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي ال����ذي ي��ع��د ق��اط��رة 
التنمية الوطنية ومصدر الدخل االول موضحا في 
الوقت ذات��ه ان الشباب الكويتي هو االح��رص على 

مقدرات وطنه من اي وافد .
واعتبر المطيري ان نجاح اي حكومة يكمن فيما 
توفره من وظائف سنوية للكوادر الوطنية وخاصة 
ف��ي ال��ق��ط��اع��ات االس��ت��رات��ي��ج��ة م��ث��ل ال��ق��ط��اع النفطي 
ال��م��ه��ن��دس��ي��ن ت��ح��م��ل��وا الكثير  ال����ى ان ه����ؤالء  الف��ت��ا 
ال��دراس��ة النظرية أو العملية  من المشاق س��واء في 
واج��ت��ازوا كافة االخ��ت��ب��ارات وه��م بانتظار التعيين 
ف����ورا ح��ت��ى ي��ص��ب��ح��وا ق���وى ف��اع��ل��ة ف��ي ب��ن��اء ال��وط��ن 
وت��ن��م��ي��ت��ه ف���ي اه����م ق���ط���اع���ات ال����دول����ة وه����و ال��ق��ط��اع 

النفطي .
وخ��ت��م المطيري تصريحه بالتاكيد على ض��رورة 
وضع وزارة النفط ومؤسسة البترول كافة الخطط 
ف��ورا  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر  ت��ل��ك  المستقبلية لتوظيف 
وال����غ����اء ال����ش����روط ال��ت��ع��ج��ي��زي��ة ام�����ام ت��ع��ي��ي��ن��ه��م وان 
تكون ف��رص التوظيف واالح��الل بشكل دائ��م وليس 
مؤقتا مع فتح افاق جديدة الستيعاب تلك الطاقات 

الوطنية بمختلف شركات القطاع النفطي .
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ضمن مشروع »أسعدهم بأضحيتك«

جمعية »صندوق إعانة المرضى« توزع 
االضاحي.. بدعم األمانة العامة لألوقاف

مساعدات الكويت.. شراكة مستمرة لتنفيذ البرامج 
االغاثية واإلنسانية

قالت الحركة التقدمية الكويتية »نتابع بقلق ما تم نشره عن توجه خطير لإلدارة األميركية 
يهدف إلى نقل آالف من المرتزقة األفغان وإقامتهم في بالدنا الكويت، بالتزامن مع انسحاب 
القوات العسكرية األميركية من أفغانستان، مشيرة إلى تركز القلق في مجموعة من النقاط 
واالع��ت��ب��ارات األس��اس��ي��ة، ه��ي: الخشية م��ن تكريس ح��ال��ة م��ن االرت��ه��ان والتبعية للواليات 
ق��اع��دة عسكرية دائ��م��ة وس��اح��ة خلفية لخدمة  إل��ى  ب��الدن��ا  المتحدة األميركية عبر تحويل 
المصالح والخطط اإلمبريالية األميركية، وليس لها أدنى صلة حتى بما يسمى«الضمان 
األميركي ألمن الكويت»أو«التعاون العسكري الثنائي”، إضافة إلى التخّوف المشروع من 
ل 

ّ
تحويل الكويت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف الحرب األهلية األفغانية، ما يمث

 غير مقبول ألمن الكويت، وعدم االطمئنان للدور الفعلي المنوط بهذا العدد الكبير 
ً
تهديدا

 من المرتزقة األفغان وعمالء المخابرات األميركية عند نقلهم وإقامتهم في بالدنا.
ً
جدا

وفي بيان لها، أضافت الحركة »من هنا فإننا نرفض التوجه األميركي لنقل آالف المرتزقة 
األفغان وإقامتهم في الكويت، وندعو الحكومة ومجلس األمة إلى عدم الخضوع للضغوط 

األميركية في هذا الشأن«.
وجددت الحركة أن انتهاج سياسة خارجية وطنية مستقلة هو أحد أهم ضمانات استقالل 
َعتها، وض��رورة التمسك بثوابت السيادة الوطنية، وبناء عالقات حسن جوار 

َ
بالدنا وَمن

إقليمية، ورفض الخضوع للضغوط والتدخالت الخارجية والتصدي لها.

  التعليمية  البرملانية 
تناقش غدا زيادة 

مكافأة طلبة  الجامعة  و 
 التطبيقي   

ت��ج��ت��م��ع ث�����الث ل���ج���ان غ�����دا ل��م��ن��اق��ش��ة ع�����دد م��ن 
الملفات؛ إذ تناقش لجنة الشكاوى والعرائض 
ع��ددا من الشكاوى، وتبحث اللجنة التعليمية 
سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي ورف��ع 
كفاءتها م��ن الناحيتين األك��ادي��م��ي��ة واإلداري���ة 
اس���ت���ن���ادا إل����ى ت��ك��ل��ي��ف م��ج��ل��س األم������ة، وس��ي��ت��م 
مناقشة سبل تطوير جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحديد 
آلية تطبيق قانون الجامعات الحكومية بعد 
دخ���ول���ه ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ وم��ن��اق��ش��ة االق���ت���راح���ات 
بقوانين في شأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 
1995 ف���ي ش����أن م��ك��اف��آت ال��ط��ل��ب��ة ب��ال��ج��ام��ع��ات 
والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي 

وعددها 6 اقتراحات.
وس���ي���ح���ض���ر االج�����ت�����م�����اع وزي��������ر ال����ن����ف����ط وزي�����ر 
ال��ع��ال��ى والمختصون ووزي���ر التربية  التعليم 
وال���م���خ���ت���ص���ون ب���اإلض���اف���ة إل�����ى م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
ال��ك��وي��ت وم���دي���ر ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للتعليم 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي وال���ت���دري���ب وراب���ط���ة أع���ض���اء هيئة 
التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
وت��ن��اق��ش اللجنة االس��ك��ان��ي��ة االق���ت���راح بقانون 
ال��ق��ان��ون رق��م 47 لسنة  ال��م��ادة )5( م��ن  بتعديل 
1993 ف���ي ش����أن ال���رع���اي���ة ال��س��ك��ن��ي��ة وم��ن��اق��ش��ة 
االقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمال 

اللجنة.
وس��ي��ح��ض��ر االج���ت���م���اع وزي�����ر ال����دول����ة ل��ش��ؤون 
البلدية وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
ال��ع��ام��ة للرعاية  ال��ع��م��ران��ي وممثلو المؤسسة 

السكنية

ضبط الهارب من الدورية 
واملعتدي على شرطي 

النجدة في »خيطان«
ت����م����ك����ن رج�����������������������ال اإلدارة ال�����ع�����ام�����ة ل���ل���م���ب���اح���ث 
ال��ه��ارب من  الجنائية صباح اليوم من ض��ب��ط 
رج������ال األم������ن ع���ق���ب ال���ت���ع���دي ع���ل���ى ش���رط���ي ف��ي 

النجدة بحديدة في منطقة خيطان.
وقال مصدر أمني انه تم تحديد هويته المتهم 
وضبطه في مسكن أح��د أق��ارب��ه وتبين ان��ه من 
غير محددي الجنسية »ب���دون« ويدعى »ن ر« 
م��وال��ي��د 1983، وع��ل��ي��ه ت��م اح��ت��ج��ازه ف��ي ن��ظ��ارة 
مخفر شرطة خيطان بعد توجيه تهمتين له 
ه��م��ا »إت�����الف دوري�����ة ن���ج���دة، وت��ع��د ب��ال��ض��رب« 
وذلك بعد ان اعترف بأنه هرب لكونه في حالة 
غير طبيعية وكذلك اعترف باالصطدام بدورية 
النجدة عمدا في محاولة منه إلعاقة مالحقتها 
ل��ه، نافيا بشكل ق��اط��ع ح��ي��ازت��ه س��الح��ا ن��اري��ا، 
ي���ش���ار ال����ى ان ن��ش��ط��اء ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��واص��ل 
زع��م��وا ان المتهم أط��ل��ق ال��ن��ار على رج��ل األم��ن 
وهو ما نفته »الداخلية« في بيان رسمي صدر 

عنها في ساعة متأخرة من يوم الجمعة.
وكانت إحدى دوري��ات النجدة خالل جولة لها 
في منطقة خيطان مساء الجمعة اشتبهت في 
ش��خ��ص ي��ق��ود س��ي��ارت��ه ب��ح��ال��ة غ��ي��ر طبيعية، 
ول�����دى ط��ل��ب ال��ت��وق��ف م��ن��ه رف����ض وه�����رب لتتم 
م��ط��اردت��ه، وخ����الل ال��م��ط��اردة اص��ط��دم ب��دوري��ة 
النجدة عمدا وبمركبتين ليتم التضييق عليه 
ل��ي��ت��رك س���ي���ارت���ه وي����ه����رب. ه�����ذا، وأص���ي���ب أح��د 
رجال األمن بجرح بسيط خالل محاولة ضبط 
المتهم، وبتفتيش السيارة وجد بداخلها مواد 

مخدرة وأدوات تعاط.
إل��ى ذل��ك، نفت وزارة الداخلية في بيان لها ما 
ذكرته وسائل التواصل بأن المتهم أطلق النار 
على رج��ل األم���ن، م��ؤك��دة أن م��ا ت��م ت��داول��ه غير 

صحيح.

»الصحة«: التطعيم في 
مستشفى جابر للعاملني 
فيه وذويهم من الدرجة 

األولى
أعلنت وزارة الصحة أن خدمة التطعيم تقدم 
في مستشفى جابر الستكمال تطعيم العاملين 
ف���ي ال��م��س��ت��ش��ف��ى وذوي���ه���م م���ن ال���درج���ة األول����ى، 
ع��ل��م��ا ب���أن ال���دخ���ول ع��ب��ر ب��واب��ة )2( وذل����ك بعد 
التحقق من الهوية وصلة القرابة قبل الدخول 

إلى منطقة التطعيم.

وب��ي��ن ال��رب��ي��ع ان����ه ت���م ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع األض���اح���ي م���ن خ��الل 
ال��داع��م��ة للمشروع  وع��ل��ى رآس��ه��ا األم���ان���ة العامة  ال��ج��ه��ات 
ل��ألوق��اف إض��اف��ة ال��ى تبرعات المحسنين ال��ذي��ن رغ��ب��وا في 
ال��دي��رة وتكفلت اإلدارة  بتوزيعها  توزيع أضاحيهم داخ��ل 

وإيصالها الى المستحقين من هذه الفئات .
 بتشكيل فريق 

ً
ت��ق��وم س��ن��وي��ا ال��رب��ي��ع أن الجمعية  وأوض����ح 

ب��ل��غ ع��دد  رئ��ي��س��ي م��ن االدارة العليا وف��ري��ق تنفيذي ح��ي��ث 
الفريق المكلف بالتخطيط والتنفيذ للمشروع 25 شخص 
ع��ل��ى رأس���ه���م األخ ال���ف���اض���ل م���دي���ر ع����ام ال��ج��م��ع��ي��ة ع��ل��م��ا ان 
الفريق التنفيذي يشرف على المتعهد بتوريد األضاحي 
ال��ش��رع��ي��ة لألضحية وي��ق��وم بتوزيعها على  ال��ش��روط  وف���ق 
ا من  ب����دء المستحقين وف���ق اج�����راءات و اح���ت���رازات ص��ح��ي��ة 
تبليغهم برسائل هاتفية ثم تسليمهم الكوبونات مبينا بها 
موقع ومكان التوزيع والتاريخ والتوقيت وكمية المخصص 
ال��ل��ح��وم وذل����ك تسهيال وت��ي��س��ي��را عليهم وف���ق خطة  ل��ه م��ن 
ت���زاح���م ح��ي��ث يحضر  ت���وزي���ع م��ح��ك��م��ة ذات س���الس���ة ودون 

ل��ه م��ن لحوم االض��اح��ي بسيارته  ث��م يوضع المخصص  ب��ال��دور  المستفيد بسيارته واالن��ت��ظ��ار 
اف��راد اسرته ثم اخيرا يتم متابعة رآي��ه عبر استبيان الكتروني يرسل له على رقم  وحسب عدد 

هاتفه النقال لالستفادة من رآيهم بالخدمات المقدمة لهم خالل المشروع .

وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل���ألوق���اف ق��ام��ت قامت 
مشكورة بدعم المشروع بعدد 899 أضحية استفاد منها 
أك��ث��ر م���ن 2250  شخص،  وب��اق��ي  ب��ه��ا  ت��ق��ري��ب��ا  484 أس����رة  
ت��م دعمه م��ن قبل المتبرعين والمحسنين لبقية  المشروع 

االسر واالفراد .
ال��ع��ام��ة لالوقاف  ع��ل��ى دعمها  ال��رب��ي��ع دوراالم����ان����ة   وثمن 
وتعاونها البناء  مع الجمعية في تنفيذ هذا المشروع كما 
شكر كل من ساهم في مثل هذه المشاريع الخيرية اإلنسانية 

التي تصب في صالح المرضى المعوزين واسرهم.
واخيرا وليس اخ��را نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لالخوة 

االفاضل المحسنين والمحسنات
كما نشكر اإلخوة واألخ��وات المرضى الذين أعطونا فرصة 
ل��ت��ق��دي��م ل��ه��م ه���ذه ال��خ��دم��ة م��ن ال��ص��ن��دوق س��ائ��ل��ي��ن ال��م��ول��ى 
ل��ب��اس الصحة  ع��ز وج���ل أن يشفيهم وي��ع��اف��ي��ه��م ويلبسهم 

والعافية.
داعيا المولى عز وجل ان يحفظ بلدنا الكويت ويديم عليها 
نعمة االمن واالمان بقيادة صاحب السمو امير البالد وولي عهده االمين وحكومتنا الرشيدة وان 
يتقبل من اهلها والمقيمين على ارضها هذا االحسان وان يكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة 

، واعدا بالمزيد من المشاريع االجتماعية الهادفة والنافعة بحول الله وقوته

ال��م��س��اع��دات الخيرية عبر مختلف  واص��ل��ت دول���ة الكويت تقديم 
هيئاتها ومؤسساتها في شراكة مستمرة لتنفيذ البرامج االغاثية 

واإلنسانية في مسعى لتقديم يد العون للمحتاجين والمعوزين.
وف��ي إط��ار تقليد سنوي لدعم األس��ر المحتاجة خ��الل فترة عيد 
األض���ح���ى ال���م���ب���ارك ك��ش��ف رئ���ي���س ب��ع��ث��ة ج��م��ع��ي��ة ال���ه���الل االح��م��ر 
ف���اروق خ��زع��ل ع��ن ان ع��دد المستفيدين من  ال��ى االردن  الكويتي 
مشروع )االضاحي( لهذا العام بلغ 10 آالف مستفيد من الالجئين 

السوريين والشرائح المجتمعية المستضعفة.
وأض�����اف خ���زع���ل ف���ي ت��ص��ري��ح ل��وك��ال��ة األن���ب���اء ال��ك��وي��ت��ي��ة )ك���ون���ا( 
اي��ام ان البعثة  ارب��ع��ة  ال��ذي استمر  بعد اختتام برنامج التوزيع 
رك����زت ع��ل��ى ت���وزي���ع ل��ح��وم االض���اح���ي ع��ل��ى ال��الج��ئ��ي��ن ال��ق��اط��ن��ي��ن 
ال��س��ن وال��ن��س��اء وذوي  ك��ب��ار  ف��ي المخيمات العشوائية وش��رائ��ح 

االحتياجات الخاصة في محافظات اردنية مختلفة.
وأوضح ان البعثة وزعت حصصا من لحوم االضاحي على اعضاء 
نادي الصم االردني من النساء والرجال واالطفال داخل العاصمة 
ال��ع��ش��وائ��ي��ة التي  ال���ى المخيمات  ال��ت��وزي��ع  ق��ب��ل ان تنتقل عملية 
يقطنها الالجئون السوريون وبعض االس��ر الفقيرة والمحتاجة 

في محافظات )عمان( و)مادبا( و)الكرك(.
وأش����ار ال���ى ان ال��ه��الل االح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي وش��ري��ك��ه ال��ه��الل االح��م��ر 
االردني قاما بإعداد كشوف المستفيدين من برنامج التوزيع وتم 

اعطاء االولوية للشرائح “االقل حظا واالكثر عوزا”.
وثمن خزعل بهذا الصدد الشراكة المستمرة بين الهالل االحمر 
الكويتي ونظيره االردني في تنفيذ البرامج االغاثية واالنسانية 
داخل المملكة مشيدا في الوقت ذاته بجهود سفارة دولة الكويت 
ل���دى االردن ف��ي تسهيل م��ه��ام ال��ب��ع��ث��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة واش��راف��ه��ا على 

عملية التوزيع.
وم���ن ج��ان��ب��ه وزع ب��ي��ت ال���زك���اة ال��ك��وي��ت��ي ف���ي أي����ام ع��ي��د األض��ح��ى 
المبارك 350 أضحية من الماعز استفادت منها 1400 أس��رة في 

عدة محافظات يمنية عبر شريكين محليين.
وأف����ادت )جمعية الحكمة اليمانية( ف��ي إحصائية بأنها وزع��ت 
أل��ف أس��رة يمنية مكونة  250 أضحية من الماعز استفادت منها 
م��ن نحو 7 آالف ف��رد ف��ي ع��دة محافظات وب��دع��م م��ن بيت ال��زك��اة 

الكويتي.
وك��ان��ت مؤسسة )ال��وص��ول االن��س��ان��ي( اليمنية ق��د أوض��ح��ت في 

ب���ي���ان ص��ح��ف��ي أن���ه���ا وزع�����ت 100 أض��ح��ي��ة م���ن ال���خ���راف وال��م��اع��ز 
استفادت منها 400 أس��رة بواقع 2400 شخص بمدينة )المكال( 

مركز محافظة )حضرموت(.
وبدورها وزعت الهيئة الخيرية االسالمية العالمية بدولة الكويت 
اي��ام عيد االضحى 1256 اضحية من الماعز على اكثر  لحوم في 
من 5 آالف اس��رة في عدة محافظات يمنية عبر عدد من الشركاء 

المحليين تحت شعار )اضحيتك امنيتهم(.
وقال رئيس )مؤسسة التواصل للتنمية االنسانية( رائد ابراهيم 
في تصريح ل)كونا( ان المؤسسة وزعت 400 اضحية من الخراف 

والماعز على 1600 اسرة مستهدفة في عدة محافظات يمنية.
واض��اف أن المشروع استهدف االسر االكثر تضررا وحرمانا في 
مخيمات النازحين واالسر الفقيرة والمعدمة والتي تكاد ال تعرف 

اللحوم اال في هذه المناسبة الدينية.
واع�������رب ع����ن ش���ك���ره وام���ت���ن���ان���ه ل)ال���ه���ي���ئ���ة ال���خ���ي���ري���ة االس���الم���ي���ة( 
ولجميع فاعلي الخير من دولة الكويت على اسهامهم في تلمس 
احتياجات هذه االسر الضعيفة وتعويضها مما ينقصها إلكمال 

فرحة العيد لها وألطفالها.
م��ن جانبه اوض��ح مدير ع��ام )مؤسسة بصمات للتنمية( محمد 
الزمر في تصريح ل)ك��ون��ا( ان المؤسسة وزع��ت 441 اضحية من 
الماعز مقدمة من )الخيرية االسالمية( بدولة الكويت بالتعاون 

مع )فريق مرايم التطوعي( لألسر الفقيرة في اليمن.
واش�������ار ال�����ى 1764 اس������رة ن����ازح����ة وف���ق���ي���رة اس���ت���ف���ادت م����ن ل��ح��وم 

االضاحي في محافظتي )تعز( و)مأرب(.
وثمن االسهامات السخية من )الهيئة الخيرية االسالمية( في دعم 

مشروع االضاحي وادخال البسمة في نفوس المحرومين.
وفي سياق متصل وزعت مؤسسة )الوصول االنساني( المحلية 
415 اض��ح��ي��ة م��ن ال���خ���راف وال��م��اع��ز اس��ت��ف��ادت م��ن��ه��ا 1660 اس��رة 

مكونة من 9960 فردا في محافظتي )تعز( و)الجوف(.
واع���رب االم��ي��ن ال��ع��ام لمؤسسة )ال��وص��ول االن��س��ان��ي( عبدالواسع 
الواسعي في تصريح له عن الشكر والتقدير للداعمين للمشروع 
من دول��ة الكويت عبر )الخيرية االسالمية العالمية( مشيرا الى 

اهميته في استهداف المجتمعات االكثر تضررا واحتياجا.
وف���ي وق���ت الح���ق ق��ال��ت )م��ؤس��س��ة اس��ت��ج��اب��ة ل��ألع��م��ال االن��س��ان��ي��ة( 
في اليمن في بيان صحفي إنها وزع��ت 981 أضحية من الخراف 

وال��م��اع��ز م��ق��دم��ة م��ن جمعيات اغ��اث��ي��ة وإن��س��ان��ي��ة ب��دول��ة الكويت 
واستفادت منها 4144 أسرة في سبع محافظات يمنية.

وأض��اف��ت أن جمعية الهالل األحمر الكويتي قدمت 317 أضحية 
و)جمعية الشيخ عبدالله النوري( قدمت 378 أضحية فيما قدمت 

الهيئة الخيرية االسالمية العالمية 275 أضحية.
وفي سياق متصل قالت )جمعية الحكمة اليمانية( في إحصائية 
ل��ه��ا إن��ه��ا وزع���ت 753 أض��ح��ي��ة م��ق��دم��ة م��ن جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 

االسالمي على 3012 أسرة تتألف من 22 ألف فرد.
ل��دى البوسنة  وعلى صعيد متصل اعلنت س��ف��ارة دول��ة الكويت 
والهرسك انها قامت بتوزيع لحوم االضاحي خالل ايام العيد على 

500 اسرة في مختلف المناطق البوسنية.
وق����ال ال��م��س��ت��ش��ار وال��ق��ائ��م ب��األع��م��ال ب��س��ف��ارة دول����ة ال��ك��وي��ت في 
سراييفو حمد ب��ن ع��ي��دان ف��ي تصريح ل)ك��ون��ا( ان ه��ذا المشروع 
تم بالتعاون مع )االمانة العامة لألوقاف( وذلك في اطار البرامج 

االنسانية التي تنفذها الكويت بمختلف مؤسساتها الخيرية.
واك����د ب���ن ع���ي���دان ح���رص دول����ة ال��ك��وي��ت ع��ل��ى اح���ي���اء ه���ذا التقليد 
السنوي وتوسيع نطاق )مشروع األضاحي لألسر المحتاجة( في 

العديد من القرى والمناطق البوسنية.
ت��وزي��ع ع��دد من  ال��ه��الل األح��م��ر الكويتي  ومحليا أعلنت جمعية 
األجهزة الكهربائية المنزلية الضرورية على 200 أسرة محتاجة 

في الكويت.
ف��ي الجمعية  ب��اإلن��اب��ة  ال��م��س��اع��دات المحلية  وق��ال��ت م��دي��رة إدارة 
أوراد اليحي ل)كونا( إن هذه األجهزة شملت الثالجات والمكيفات 
والغساالت وبرادات الماء ووزعت على األسر المحتاجة المسجلة 
ب��ك��ش��وف��ات ال��ج��م��ع��ي��ة وب��ح��س��ب أول���وي���ة االح��ت��ي��اج وت��ع��زي��ز م��ب��دأ 

التكافل االجتماعي والشراكة المجتمعية.
وأضافت اليحي أن الهدف من توزيع تلك األجهزة التخفيف عن 
األسر المحتاجة وإعانتها من خالل توفير سبل حياة أفضل لها 
إضافة إلى ما يحققه هذا المشروع من معاني التراحم والتكاتف 

التي يمتاز بها مجتمعنا الكويتي.
وذكرت اليحي أن المبادرة تأتي امتدادا للمبادرات السابقة التي 
إل���ى م��س��اع��دة األس���ر األك��ث��ر احتياجا  تنفذها الجمعية وت��ه��دف 
ال��م��ح��دود المستفيدة م��ن خدماتها  ال��دخ��ل  واألي��ت��ام وأس���ر ذوي 

وذلك للتخفيف عنهم والوقوف بجانبهم.

الحركة التقدمية الكويتية : مرفوض.. نقل آالف »املرتزقة« األفغان 
وإقامتهم في بالدنا
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���ل���ب���س 
ِّ
 خ����رج����ت م�����ن ف����ن����دق ب�����ون�����واس ب����ال����ّدش����داش����ة وال

ً
ي�����وم�����ا

عل 
ّ
الن أم��ش��ي وأذرُع األرض  بكعب  الخليجي)الغترةوالعقال(، 

الّصناعات   وذه��وب��ا على ش���ارع بورقيبة، ودخ��ل��ُت س��وق 
ً
جيئة

ب���اٍب خشبي  أم���ام  ف��وج��دت نفسي  هاية 
ّ
للن التقليدية، وقطعته 

عمالق يحمل لوحة )جامع الزيتون( التاريخي .. كل هذا كان في 
زيارتي األولى لتونس الخضراء قبل ثالثين سنة.

لم يكن يومذاك قد ُولد كوفيد-19)كورونا المزعوم( على كوكب 
األرض، والكنُت قد سمعُت عن منطقة إسمها )سيدي بوزيد( 
الفقير بتونس، أشعل فيه ش��اٌب تونسي ثقاٌب  الغربي  بالوسط 

 للربيع العربي المزعوم.
ً
كبريتي أحرق به نفسه ُممّهدا

في ليلته عدُت الى غرفتي بفندق أبونواس، عازما أن اكتب خطابا 
موّجها الى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي)يومذاك(، وكنت عازبا لم أتزوج 
بعد، جلست على الطاولة، طلبت من عاملة البدالة مكالمة دولية )بيت الوالدة في دبي( 
الجنان(  أّم��ي )تغّمدالله روحها  الخط ص��وت  الغرفة فرفعته وك��ان على  ورّن هاتف 
يت 

ّ
دُت لها اني صل

ّ
وانتهت مكالمة قصيرة بيننا على كلماتي )أحّبج ماما( بعد أن أك

اليوم المغرب والعشاء في جامع الزيتون.
 
ً
 مشيا

ً
 كامال

ً
وُعدُت الى الورقة وكلماتي:/ »سيادة الرئيس )زين( قطعت اليوم نهارا

على القدمين في العاصمة تونس، كما كنت قطعت قبل أسبوع مسافة ألف كيلومتر 
الدولتين  الليبية بالسّيارة، وف��ي تجوالي بين  التونسية  ال��ح��دود  الجدير(  ال���ى)راس 
المجاورتين في المغرب الكبير، الحظت أسماء وقبائل عربية عندكم كما هى عندنا 
في الجزيرة العربية، وهذا يؤكد ان الحظ كان قد إبتسم لنا يوما، وسيبقى يبتسم لنا 

 إذا إتحدنا ياسيادة الرئيس« .. 
ً
دوما

إنتهت املسوّدة
المتكررة  العربي في شبابي، رغ��م زي��ارات��ي  المغرب  ال��ى  وكانت ه��ذه زيارتي األول��ى 
ا نتعّمد إخفاء 

ّ
 ماكن

ً
منذ طفولتي ومراهقتي إلى العالَمين اآلسيوي واألوروبي، كثيرا

ف��ي تونس  للُعنق وال��ج��ي��وب، ولكني تفاجأت   
ً
ال���دول حماية ف��ي بعض تلك  عروبتنا 

ال��ع��رب، مجموعة  أنها كانت تحب  الغربية،  الخضراء وبكل حضاراتها وثقافاتها 
 
ّ
الشّبان والشابات أينما وجدتهم وأم��ّد لهم يدي ألصافحهم بطبعي اإلجتماعي، إال

ي بجمال يوسف أو ثراء 
ّ
وهم لي برحابة صدٍر تفوقها إبتسامات عريضة، ليس ألن

 
ً
ون اللغة العربية جميلة

ّ
بل غيت وإنما، والحديث لهم)انتم تتحدث

لبس 
ِّ
ال وواض���ح���ة، لهجاتكم ح��ل��وة، ه��ن��دام��ك��م ج��م��ي��ل، تلبسون 

الكرام،  الرسول والصحابة  رنا بزمن 
ّ
الفضفاض، فيذك التراثي 

نتلّمس فيكم روح التواضع بنظرة اإلنسان ألخيه اإلنسان، ليس 
ونية )األفندية( التي ُسئمنا منها. تلك النظرة الدُّ

وعثرت في حقيبتي اآلن على بقايا تلك األوراق الُمبعثرة، إعادة 
ترتيبها أع���ادت ل��ي صياغة ال��ع��ن��وان ال���ى: )ت��ون��س ال��غ��د خ��ض��راٌء 
ان   عندما عرفُت 

ً
.. الح��دود لحجم ِغبطتي فرحا فالتحرقوها( 

العربي من المشرق العربي ُمحبوٌب في المغرب العربي، ولهجات 
ال��ري��ف والحضر بتونس  ف��ي  الخليجي مفهومة  الشعر والنثر 
 
ً
ال��ض��اد سليما لغة  وال��م��غ��رب وموريتانيا، ألن��ه ينطق  وال��ج��زائ��ر 

بتراتيلها السماوية الحجازية، ويتقّيد بالهندام التاريخي العربي 
يا  .. وباإلختصار )وال��ص��وت من تونس الخضراء ع��ام 1990( 

 العرب، انت محبوٌب عندنا بتاريخك وتراثك العربي األصيل.
َ
أخ

وال��غ��ري��ب أن���ي ي���وم خ��رب��ش��ُت ه���ذا ال��ع��ن��وان ف��ي التسعينات على 
 يسكنها الغبار إلى يومي 

ّ
المسوّدة بقلم رصاص يقبل المّساحة لم أكن متزوجا وظل

ه بقلم حبٍر يقبل النشر، فإنه يفرض نفسه بواقع 
ُّ
هذا ولي اليوم أبناء وأحفاٌد، أعدت

العرب الزال يحّب العرب، وأّن زمن الجاهلية والتقاتل القَبلي لن يعد بين العرب، وأن 
حد ماضيهم 

ّ
ضلى كما إت

ُ
حد مستقبلهم بالغد القريب وبطُرٍق ف

ّ
األجيال القادمة سيت

باألمس القريب والبعيد.
��ي ألج��زم أن��ه ال يوجد للعرب من هو أح��ّن من العرب على أنفسهم، فكما أن لغة 

ّ
وإن

الحوار كان باالمس تجمعنا وتوّحدنا، ولغة المال والسالح أيضا قد توحدنا، كذلك لغة 
 بخصوبة األرض على األرض وِسالَسة 

ً
وّحدنا غدا

ُ
العلوم والتكنولوجيا والفضاء قد ت

الفضاء بالفضاء.
، بقراءة مانشرته مجلة فورين 

ً
اك��ون كاتبا أن  هنا وج��دت نفسي قارئا عربيا قبل 

الرئيس األمريكي  بإلتزام  الديمقراطية في تونس مرهوٌن  الحفاظ على  أن  بوليسي، 
العالم، وأن مايجري في تونس بمثابة إختباٍر  الديمقراطيات في  جوبايدن بتعزيز 
له على أن تونس هى آخر إختبار للربيع العربي، رغم الفقر والُعزلة وغير مهّمة من 

الناحية الجغرافية.
التوانسة إطفائها بأياديهم   تستمّد وقودها من العرب بدمائهم ، وعلى 

ٌ
ها لشعلة

ّ
إن

وإن كانت أياديهم هى التي أشعلتها بعلٍم أو جهل..!

· كاتب إماراتي
www.KatibEmaraty.com

))شايكم ملغم((عبارة إنتشرت بالمسلسل 
وإليكم تفاصيل المسلسل،مسلسل رشاش 
مسلسل سعودي من تأليف توني جوردن، 
ا الشيخة سهى آل خليفة،  كتب العمل ِدَراِمّيً
وري���ت���ش���ارد ب��ي��الم��ي، وإخ������راج ك���وِل���ن ت��ي��غ، 
ي��ت��ن��اول ال��ع��م��ل ق��ص��ة رش����اش ال��ع��ت��ي��ب��ي في 
سلسلة مكونة من 8 حلقات باللغة العربية 
��ع��رض على 

ُ
وُم��ت��رج��م��ة إل���ى اإلن��ج��ل��ي��زي��ة، وت

»شاهد في آي بي« بُمعدل حلقة واحدة كل 
ها نحو ساعة،

ُ
أسبوع مدت

 واعتمد العمل على عدد كبير من األسماء 
ال���س���ع���ودي���ة، م��ن��ه��ا ط���اق���م ت��م��ث��ي��ل س��ع��ودي 
ب��ال��ك��ام��ل، وم���ن أب���رزه���ا، ي��ع��ق��وب ال��ف��رح��ان 
)رش���اش(، ون��اي��ف الظفيري )ف��ه��د(، وفايز 
بن جريس )عمر(، وحكيم جمعة )سلطان(، 

وعبد الله البراق )نهال(، وإبراهيم الحجاج )قحص(، وأيمن المطهر )مصلح(، وخالد 
يسلم )الشيف عزام(، وسمية رضا )عايدة(، وإطاللة خاصة لحسن عسيري

 أرى ف��ي ه���ذه ال��ح��ك��اي��ة ب��ع��د وح��ك��م��ة وه���ي ال��ص��راع ب��ي��ن ال��خ��ي��ر وال��ش��ر، أح��ي��ان��ا نبدأ 
أخ���رى، فمثال )رش����اش( و )فهد(  إل��ى نتائج  ال��ط��ري��ق  بنا  ال��ط��ري��ق لكن ينتهي  نفس 
دخلوا الخدمة العسكرية كل منهم بارع في عمله، لكن من غرور رشاش فقد رتبته 
العسكرية، وانجرف إلى التعاطي، اإلضرار بكل من حوله، أما فهد كانت إرادته أقوى 
وحبه للهدف مضاعف، كان والده التاجر ضد عمله، والرئيس األعلى بجهاز الشرطة 
ك��ان دائ��م��ا يضطهد فهد وي��رف��ض ك��ل م��ح��اوالت��ه واج��ت��ه��ادات��ه، لكنه ح���اول وح��اول 
للوصول للنجاح، واجه والده، ولم يفشل، حتى وصل لهدفه وهو إقناع جهاز الشرطة 
بإمكانياته وخطته الفنية للوصول للجناة، حتى ظهر على شاشات التلفزيون وأصبح 
مصدر فخر للمجتمع ككل وفرح به كل عائلته، وأولهم والده، عكس رشاش، الذي جر 
أخوه لهذا الطريق والسرقة والمخدرات، وجعل الكل يخاف منه، وينبذ سلوكه بتهديد 
األبرياء، إلى أن فر إلى قبيلة والدته وكانوا مكسورين من فعله الشنيع، ألنه هدد أمن 
وراح��ة األبرياء والمجتمع، فنتيجة اإلج��رام أن رش��اش وعصابته خسروا كل شي، 
البطولة، ومن  الشرفاء من عاش كسب  سمعتهم، كيانهم، شبابهم، عكس الضباط 
مات اختيار الجنة، وخدمة الوطن والفخر، فال أعتبر هذا العمل، تشجيع على الجريمة، 
ألن الجريمة منذ قصة قابيل وهابيل لم تنتهي، لذا نبحث عن األث��ر اإليجابي لهذه 

الحادثة وهي حب الوطن وللوصل للهدف
منال البغدادي

 أو حمراء؟
ٌ

رشاش و فهدتونس الغد خضراء

دعت جمعية المياه الكويتية الى »استحداث اقسام متخصصة 
ف���ي ال��م��ؤس��س��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ل���دراس���ة ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة قبل 
تنفيذها لتحديد م��ردوده��ا االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي والبيئي 
وتطبق النظم واالش��ت��راط��ات الخاصة بالمشاريع التنموية بما 

يضمن جودة البيئة الطبيعة ومواردها«.
ج��اء ذل��ك ف��ي ختام فعاليات »البرنامج التدريبي االستراتيجي 
االف��ت��راض��ي الشامل لتقديم األث���ر البيئي للمشاريع التنموية«، 
ال��ذي نظمته بالتعاون مع منظمة »جرين وي��ف« الدولية وبدعم 

من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأكد رئيس جمعية المياه الكويتية د. صالح المزيني أن فعاليات 
البرنامج التدريبي االستراتيجي االفتراضي الشامل لتقييم األثر 
البيئي للمشاريع التنموية تمت على مدار 17 يوما بمشاركة 50 
ممثال من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة 
من الكويت والدول العربية من أصحاب العالقة في شأن التقييم 

البيئي للمشروعات التنموية.

أي��ام��ه التدريبية  ت��ن��اول ف��ي مجمل  وبين المزيني ان »البرنامج 
استراتيجية التقييم البيئي لما لها م��ن دور كبير ف��ي صناعة 
القرار الستدامة المشاريع التنموية المائية االستراتيجية«، الفتا 
ال��ى ان »ال��ب��رن��ام��ج ه��دف ال��ى تقييم ال��ب��دائ��ل ال��م��ط��روح��ة أم���ام اي 
مشروع تنموي بحيث يكون لكل بديل تكلفته ومنفعته المتوقعة 
واالجتماعية باإلضافة الى األثار البيئية، فضال عن الهدف العام 
المتمثل في تقليل األثار السلبية للبديل وتعزيز البدائل والمنافع 

االقتصادية واالجتماعية«.
وأش��ار الى مهمة الوصول الى االدارة البيئة السليمة المتكاملة 
ال���ت���ي ت��م��ث��ل االس���ت���غ���الل االف����ض����ل ل���ل���م���وارد ال���م���ادي���ة وال��ب��ش��ري��ة 
ال��م��س��ت��دام��ة وال��ت��ي تحقق التنمية  ل��ض��م��ان التنمية  وال��م��ع��ن��وي��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية وال��ت��وازن م��ا بين متطلبات الحاضر 
وال��م��س��ت��ق��ب��ل، م��وض��ح��ا أن ال��ت��ق��ي��ي��م ال��ب��ي��ئ��ي ه���و م��ن��ه��ج تحليلي 
استباقي لكل نشاط آخ��ذا في االعتبار دم��ج االع��ت��ب��ارات البيئية 
ال��ق��رار البيئي،  ف��ي المستويات العليا لصناع  بطريقة متكاملة 

مضيفا »التقييم البيئي يساعد بال شك في اتخاد القرار السليم 
بتنفيذ المشاريع التنموية بشكل مستدام ويعمل على تفادي 
ال��ت��غ��ي��رات ال��م��ك��ل��ف��ة ذات األث����ر ال��س��ل��ب��ي، م��ع ال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن اح��ت��م��ال 
ك���وارث بيئية للعمل على تحسين مستويات التخطيط  ح��دوث 
للمشروعات اإلنمائية وتقليل االثار السلبية على الصحة العامة 

لحياة افضل«.
وذكر رئيس جمعية المياه »أن عملية تقييم األثر البيئي تحتاج 
ال����ى م��ج��م��وع��ات ع��م��ل م��ت��ع��ددة األط������راف ك���ل ح��س��ب اخ��ت��ص��اص��ه 
ل��دراس��ة المصادر  م��ن اقتصاديين وبيئيين وإداري���ي���ن وغ��ي��ره��م 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��م��ت��اب��ع��ة وال��ت��دق��ي��ق ف���ي ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��م��ش��روع 
ال��ت��ن��م��وي ب��ه��دف ت��خ��ف��ي��ف االث�����ار وم����دى ن��ج��اح إدارة ال��م��ش��روع 
بيئيا«، مشددا على ان »تقييم االثر البيئي للمشروعات التنموية 
خ��ط��وة م��ه��م��ة ق��ب��ل ال��ت��ن��ف��ي��ذ لتقليل م��ن اح��ت��م��ال وق����وع ال��ك��وارث 
البيئية ال��ت��ي ق��د تنتج ع��ن تلك ال��م��ش��اري��ع وإع���الم ص��ن��اع ال��ق��رار 

بالنتائج المرتقبة قبل حدوثها«.

جمعية المياه تطالب الجهات الحكومية باستحداث أقسام »مردود بيئي مائي«

المزيني: دّربنا ممثلي الجهات المشاركة في البرنامج التدريبي 
على دراسات التقييم البيئي للمشاريع التنموية

د. عبداهلل الهاجري 
يهدي نسخة كتاب »تاريخ 

الكويت اإلمارة والدولة«

ال��ك��وي��ت  ب��ج��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ة االداب  أه������دى ع��م��ي��د 
االس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ه ال��ه��اج��ري النسخة 
ال��ث��ان��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة م���ن اإلص�����دار ال��ث��ان��ي لكتاب 
ت���اري���خ ال���ك���وي���ت اإلم�������ارة وال����دول����ة إل����ى جميع 
المشاركين في البطولة دوري جمعية أعضاء 
هيئة التدريس األول لكرة القدم، وذلك بمناسبة 
ل��ه��ذه البطولة  ف��ري��ق الكلية باللقب األول  ف��وز 

الودية بين كليات جامعة الكويت.

مشروع البنية التحتية 
بخيطان الجنوبي يتجاوز 

84%
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن 
إن��ج��از م��ش��روع البنية التحتية  ت��ج��اوز نسبة 
ف��ي خيطان الجنوبي 84٫61%، م��ؤك��دة حرص 
الهيئة على تنفيذ كافة أع��م��ال المشروع وفقا 
ل��ه وال��م��ت��اب��ع��ة الحثيثة لكافة  ل��م��ا ه��و مخطط 
أعماله. وأشارت إلى ان الهدف من هذا المشروع 
هو تطوير شبكة الطرق في المنطقة بطول كلي 
ال��ط��رق موزعة  30 كيلومتر ع��ن طريق توسعة 
م���ا ب��ي��ن ط����رق رئ��ي��س��ي��ة وط����رق ف��رع��ي��ة، إض��اف��ة 
أم���ط���ار بمنطقة خيطان  إل���ى خ���دم���ات وش��ب��ك��ة 
ج��ن��وب��ي ال��ق��ط��ع��ت��ي��ن 1 و2، الف��ت��ة إل����ى أن ك��اف��ة 
أع��م��ال ال��م��ش��روع س���وف تنتهي ب��ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

الحالي 2021.


