
طالب بخطوات جادة الستدامة الرفاه وضمان توظيف العمالة الوطنية

الهاشل: نعيش شللًا اقتصاديًا وسياسيًا
ونحتاج إلى إصالح مالي وهيكلي شامل

 فتح أنشطة األطفال اعتبارًا من 1 سبتمبر

مجلس الوزراء : إلغاء مواعيد إغالق 
األنشطة التجارية اعتبارًا من الغد 

 السماح بتسيير رحالت مباشرة إلى المغرب والمالديف 1 أغسطس
 المرزم: لم ُيتخد قرار لفتح الرحالت المباشرة من وإلى مصر

د: اإلجراءات االستثنائية إلنقاذ البالد والمجتمع  سعيِّ

د البرملان ويقيل 
ِّ

الرئيس التونسي يجم
الحكومة 

الللبللاد تعيش  ان  الهاشل،  المركزي د. محمد  الكويت  قللال محافظ بنك 
 
ً
شلا اقتصاديا وسياسيا يلقي بظاله على جميع القطاعات، موضحا

ان هنالك حاجة ملحة لخطوات جادة لتبني اصاحات مالية وهيكلية 
الوطنية في  العمالة  الللرفللاه للجميع وضمان توظيف  فعالة الستدامة 
المستقبل. وتطرق المحافظ خال ملتقى االستقرار المالي، الذي نظمه 
التاسع  أمللس، حللول االصللدار  المركزي، وأقيمت فعالياته،  الكويت  بنك 
مللن تللقللريللر االسللتللقللرار الللمللالللي لللعللام 2020، وبللمللشللاركللة خللبللراء عالميين 
ومللحللللليلليللن، تللطللرق اللللى ان األزمللللة الللتللي تللمللر بللهللا دول الللعللالللم، هللي ازمللة 
صحية في المقام األول، وبالتالي فابد من معالجة جذورها الصحية 
المناعة  عللادل وبما يحقق  التطعيم على نحو  التوسع في تقديم  عبر 

المجتمعية. 
وأضلللاف الللهللاشللل: »نللحللتللاج فللي الللكللويللت الصلللاح مللالللي وهيكلي شامل 
التنفيذية والتشريعية االسلللراع بذلك، فهناك حاجة  السلطتين  وعلى 

ان  الى   
ً
الرفاه للجميع«، مشيرا ملحة لخطوات جادة وفعالة الستدامة 

اقتصادية شاملة تتضمن توظيف  الللى خطة اصللاح  الباد في حاجة 
لللعللام 2020/2021،  الللمللقللدر  الللعللجللز  الللمللواطللنلليللن بللالللمللسللتللقللبللل«. وبلليللن ان 
 الللى ان 

ً
والللبللالللغ 10.8 مللللليللارات ديللنللار هللو األعلللللى بتاريخ الللكللويللت، الفللتللا

 علللللى االيلللللرادات النفطية ولللديللنللا اخللتللاالت 
ً
»اقللتللصللادنللا مللتللواكللل تللمللامللا

 ان هناك تكدسا لألموال مع ضعف الفرص التشغيلية 
ً
متجذرة«، مبينا

الداخلية يجعل البيئة المحلية طاردة لاستثمار«.
الللحللد من  فللي  الللمللركللزي االستباقية أسهمت  ات  الللهللاشللل ان اجللللراء وقلللال 
السياسة  اطللار  ادواتللله بفعالية، في  الجائحة، حيث استخدم  تداعيات 
النقدية وسياسة التحوط الكلي بشكل فعال لضمان االستقرار النقدي 
والمالي. ولفت المحافظ الى ان األزمة الحالية اقسى من األزمة المالية 
العالمية والتي ادت الى تدهور في النشاط االقتصادي وخسائر فادحة 

في الوظائف.

االثللنلليللن، فتح  الللتللي عقدها  الللللوزراء، خللال جلسته  قللرر مجلس 
اعتمد  األعللراس، فيما  التجمعات مثل  كافة األنشطة واستثناء 

 من 1 سبتمبر المقبل.
ً
فتح أنشطة األطفال اعتبارا

الرسمي باسم  الحكومي والناطق  التواصل  وقال رئيس مركز 
الللحللكللومللة طلللارق اللللملللزرم، إن مللجلللللس اللللللوزراء ألللغللى قلللرار إغللاق 
األنشطة التجارية الساعة 8 مساء، كما قرر فتح كافة األنشطة 
بللاسللتللثللنللاء الللتللجللمللعللات بللأنللواعللهللا بللمللا فلليللهللا إقللامللة الللمللؤتللمللرات 

وحفات الزفاف والمناسبات االجتماعية.
وأوضح المزرم أنه تقرر فتح كافة األنشطة الخاصة باألطفال، 

اعتبارا من 1 سبتمبر.
ولفت إلى أنه يسمح بدخول المحصنين فقط إلى كافة األنشطة 
الللمللتللنللوعللة علللللى أن يللسللمللح لللغلليللر الللمللحللصللنلليللن بلللاللللدخلللول إلللى 
التعاونية واالستهاكية، واألسللواق  الجمعيات  )الصيدليات، 
الغذائية والتموينية(، فيما يسمح  التسويق  الموازية ومنافذ 

لللهللم الللللدخللللول للللللجللهللات الللحللكللوملليللة والللمللسللتللشللفلليللات الللصللحلليللة 
اعتبارا من األحد المقبل.

 علللللى سللللؤال، أوضللللح اللللملللزرم أن 
ً
وخللللال مللؤتللمللر صللحللافللي وردا

 في شأن فتح الرحات المباشرة 
ً
مجلس الوزراء لم يتخد قرارا

من وإلى مصر.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر السماح بتسيير رحات طيران 
مللبللاشللر إللللى كلللل ملللن الللمللغللرب والللمللالللديللف وذلللللك اعللتللبللارا ملللن 1 
الشأن  المدني بهذا  العامة للطيران  اإلدارة  أغسطس، وتكليف 

على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وأشللللار إللللى أن هللنللاك مللاحللظللات علللللى منصة »كللويللت مللسللافللر«، 

وسيصدر بيان من »الطيران المدني« في شأنها.
»كلللورونلللا« شللرط دخللول  لللقللاح  مللن  التطعيم بجرعتين  أن  وأكلللد 

للوافدين. الكويت 
ورحللللب سللمللو رئلليللس مللجلللللس الللللللوزراء بللاسللملله وبلللاسلللم اللللللوزراء 

الوطن بعد  إلى أرض  الشيخ نواف األحمد  بعودة سمو األمير 
المولى  التي تكللت بالنجاح، داعيا  الطبية  الفحوصات  رحلة 
العلي القدير أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية والعمر 

المديد.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر 
انتشار  العالمي جلللراء  الللوبللائللي  بللالللوضللع  المتعلقة  الللتللطللورات 
المجلس علما  جائحة فيروس كورونا ومتحوراته، كما أحاط 
بالوضع الصحي في الباد والذي بدأ يشهد انحسارا في أعداد 

اإلصابات والوفيات في اآلونة األخيرة.
وأكلللللد الللمللجلللللس علللللى ضللللللرورة االسلللتلللملللرار فلللي االلللللتللللزام بللكللافللة 
االشلللتلللراطلللات الللصللحلليللة وعللللدم الللتللهللاون فلللي تللطللبلليللقللهللا واتللخللاذ 
العدوى وحدوث  انتشار  الحيطة والحذر لتجنب  كافة وسائل 
موجه وبائية جديدة في الباد، مع االستمرار في تلقى اللقاح 

الحتواء انتشار الوباء ومحاصرته.

تللونللس- اللللوكلللاالت: أعلللللن الللرئلليللس التونسي 
قيس سعّيد ليل األحد تجميد اختصاصات 
الللبللرلللمللان ورفلللع الحصانة عللن نللوابلله وإقللالللة 
رئلليللس الحكومة هللشللام المشيشي كما قرر 
بللمللسللاعللدة رئيس  تللولللي السلطة التنفيذية 
حكومة يعّينه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة 
العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من 

تحوم حولهم شبهات فساد.
وقلللللللال سلللعلللّيلللد علللقلللب اجلللتلللملللاع طلللللللارئ عللقللده 
فللللي قلللصلللر قللللرطللللاج مللللع ملللسلللؤولللليلللن أمللنلليلليللن 
وعسكريين إنه قرر »عما بأحكام الدستور، 
اتلللخلللاذ تلللدابللليلللر يللقللتللضلليللهللا الللللوضللللع، إلنللقللاذ 
تللونللس، وإلنلللقلللاذ اللللدوللللة الللتللونللسلليللة وإلنللقللاذ 
المجتمع التونسي« واضاف »تاحظون من 
دون شك المرافق العمومية تتهاوى وهناك 
عمليات نهب وحرب وهناك من يستعد لدفع 
األموال في بعض األحياء لاقتتال الداخلي«، 
مؤكدا أنه اتخذ هذه التدابير بالتشاور مع 
الللحللكللومللة هللشللام المشيشي ورئلليللس  رئلليللس 

مجلس النواب راشد الغنوشي.

وأضللللللاف اللللرئللليلللس الللتللونللسللي فلللي بللليلللان بثه 
الللللتلللللللللفللللزيللللون الللللرسللللمللللي »نلللللحلللللن نللللمللللر بلللللأدق 
اللللللللحلللظلللات فللللي تللللاريللللخ تللللونللللس، بللللل بللأخللطللر 
اللحظات« فللي وقللت تللواجلله فيه الللبللاد أزمللة 
صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس 
كلللللورونلللللا وصلللللراعلللللات علللللللى اللللسلللللللطلللة. وقللللال 
سعيد إنه استند في قراراته إلى الفصل 80 
مللن الللدسللتللور، اللللذي يسمح بللهللذا الللنللوع من 
التدابير في حالة »الخطر الداهم« وأوضحت 

الللرئللاسللة التونسية الحللقللا أن »تجميد عمل 
واخللتللصللاصللات الللمللجلللللس الللنلليللابللي سيكون 
للللملللدة 30 يلللوملللا«. وأضللللللاف سللعلليللد »لللللم نكن 
نلللريلللد اللللللللجلللوء للللهلللذه اللللتلللدابللليلللر علللللللى اللللرغلللم 
مللللن تلللوفلللر الللللشللللروط اللللدسلللتلللوريلللة وللللكلللن فللي 
الللمللقللابللل الللكللثلليللرون شيمهم الللنللفللاق والللغللدر 
والسطو على حقوق الشعب«، مشيرا إلى أن 
»الدستور ال يسمح بحل البرلمان، ولكن ال 

يقف أمام تجميده«. 
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يتقاضون بين 250 و300 دينار واعترفوا بإصدار 4 شهادات معتمدة 

3 ممرضين يزّورون تطعيمات »كورونا« بمقابل مالي

السماح للجمعيات 
بتنظيم رحالت العمرة 

وحجز الشاليهات
أصلللللللللدر وزيلللللللللر الللللكللللهللللربللللاء والللللللمللللللاء والللللطللللاقللللة 
المتجددة وزير الشؤون االجتماعية والتنمية 
قللرارا يقضي  العتيبي  المجتمعية د. مشعان 
بتعديل الئحة تنظيم العمل التعاوني ووضع 
ضللللوابللللط جللللديللللدة الحللللكللللام اللللرقلللابلللة وتللحللديللد 
ادارات  الصاحيات والمسؤوليات لمجالس 
الللتللعللاونلليللة بشكل واضلللح ال يقبل  الجمعيات 
التأويل حفاظا على اموال المساهمين والحد 

من الممارسات السلبية.
وقلللال اللللوزيلللر الللعللتلليللبللي فللي تللصللريللح صحافي 
امس ان القرار جاء بعد التنسيق بين الوزارة 
ولللجللنللة تللطللويللر الللعللمللل الللتللعللاونللي الللتللي تضم 
اللللجلللملللعللليلللات  ادارات  ملللجلللاللللس  علللللن  ملللملللثللللللليلللن 
الخدمات  التعاونية، وانه سيسهم في تنظيم 
االجلللتلللملللاعللليلللة اللللملللقلللدملللة للللللللملللسلللاهلللمللليلللن، كللمللا 
سلليللسللمللح للللللجللمللعلليللات اللللتلللعلللاونللليلللة بللتللنللظلليللم 
رحلللات الللعللمللرة واألنللشللطللة االجللتللمللاعلليللة داخللل 
الللكللويللت مللثللل حللجللز الللشللاللليللهللات والللفللعللاللليللات 
الترفيهية بضوابط محددة اضافة الى تعزيز 

دور التكافل والشراكة المجتمعية.
واكللللد ان الللحللكللومللة تللعللتللز بللالللعللمللل الللتللعللاونللي 
وتلللشللليلللد بللللللللدوره اللللتلللاريلللخلللي واللللللرائلللللد وانلللهلللا 
سلللتلللكلللون علللللللى اللللللللدوام داعللللمللللة لللتللطللويللر ادائلللله 

وتقديم الدعم له في شتى المجاالت.

أحال رجال مباحث اإلدارة العامة للمباحث الجنائية إلى النيابة العامة 3 ممرضين 
وافللديللن »مللصللريللة ومللصللري وهللنللدي« على خلفية قيامهم بالتاعب والللتللزويللر في 
الللتللطللعلليللمللات وأخللللذ مللقللابللل مللالللي نللظلليللر تللسللجلليللل الللمللسللتللفلليللديللن ملللن خللدمللاتللهللم غير 
الشرعية في سجات وزارة الصحة باعتبارهم أخذوا اللقاح المخصص لمواجهة 
اللقاح وهم في الواقع لم  ڤيروس كورونا بل ومنحهم شهادات تفيد بأنهم تلقوا 

يتلقوا أي جرعة من اللقاح.
واعترف الممرضون الثاثة بارتكابهم للجريمة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 
250 و300 دينار وجار الوقوف على عدد األشخاص الذين استفادوا من خدماتهم، 

حيث أقروا بأن 4 فقط هم من استفادوا من نشاطهم اإلجرامي.

وقال مصدر أمني، إن معلومات وصلت إلى اإلدارة العامة للمباحث الجنائية حول 
وجود شبكة من الممرضين في مستشفى الجهراء يعملون على تزوير التطعيمات، 
وعليه تم عمل التحريات التي خلصت إلى أن المتهمين 3 وافدين يستغلون خوف 
فللي منصة »الصحة«  ثللم يطلبون مللن هلللؤالء التسجيل  البعض مللن التطعيم ومللن 
ويعجلون بطرق متلوية في مواعيد التطعيم، وما أن يأتي اليهم الموعد المحدد 
الللشلليء بالنسبة للجرعة الثانية،  الللجللرعللة األوللللى ونللفللس  تللرسللل لهم رسللالللة بللأخللذ 
وبذلك يكون بحوزة المستفيد »باركود« وشهادة معتمدة بتطعيمه ضد ڤيروس 

كورونا.
وأضاف المصدر »بعد انتهاء التحريات تم التواصل مع النيابة العامة التي منحت 

إذن ضبط أعضاء الشبكة وهم ممرضة مصرية وزميلها ممرض مصري الجنسية 
وثالث هندي وجميعهم في مستشفى الجهراء«.

وذكر المصدر أن المستفيدين األربعة الذين اعترف عليهم التشكيل العصابي من 
 إلى أنه جار ضبطهم وأن الوافدين من هؤالء سيتم 

ً
قاطني محافظة الجهراء، مشيرا

.
ً
إبعادهم عن الباد فورا

 إلى أن 
ً
واعتبر المصدر أن ما صدر عن التشكيل العصابي أمر خطير للغاية، مشيرا

التشكيك في جدوى اللقاح وأهميته هو الذي فتح المجال أمام مثل هذه الجرائم غير 
 إلى أن هناك عدة تهم ستوجه إلى الممرضين الثاثة ومنها التزوير 

ً
المقبولة، الفتا

في محررات رسمية.
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السفارتان االملانية والفرنسية تعربان عن الشكر للكويت 
وسمو أمير البالد على التعاطف مع ضحايا الفيضانات 

التصورات املقترحة لتعديل منصة »كويت مسافر«

أعربت سفارتا ألمانيا االتحادية والجمهورية الفرنسية عن الشكر لدولة الكويت وسمو 
نللواف األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعللاه على كلمات التعاطف  أمير الباد الشيخ 
مع ضحايا الفيضانات في ألمانيا والبلدان األوروبلليللة المجاورة بلجيكا ولوكسمبورغ 
وهولندا. وقالت السفارتان في بيان مشترك اليوم االثنين إنهما تقدران بكل امتنان تضامن 

الشعب الكويتي وتآزره في ساعة الحاجة هذه.
ودعتا المعنيين وأصللحللاب الشأن في الكويت “إلللى التعاون معنا ومللع جميع الموقعين 
اآلخرين على اتفاقية باريس لتطوير وتنفيذ خطوات سريعة لمكافحة تغير المناخ إلى 

جانب المساهمات الطموحة المحددة وطنيا وحماية التنوع البيولوجي”.
وأضافتا أن القطاع الخاص الكويتي يؤدي دورا حاسما في تبني المعايير البيئية وتعزيز 
للللدور الهيئة العامة لاستثمار فللي هذا  االسللتللثللمللارات الصديقة للبيئة “ونللحللن ممتنون 

 One Planet Sovereign Wealth الصدد جنبا إلى جنب مع األعضاء اآلخرين في مجموعة
.”Funds

وأشارتا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة المحلية الشمس والرياح والحرارة متوفرة بكثرة 
فللي مكافحة تغير المناخ  “لللذلللك دعللونللا نتكاتف فنحن على اسللتللعللداد للعمل مللع الكويت 

وحماية التنوع البيولوجي”.
وذكرتا أن هذا هو أسوأ فيضان تشهده ألمانيا ودول أوروبية أخرى في ال100 عام االخيرة 
مشيرتين إلى أن ألمانيا وفرنسا تقومان بدورهما بهدف خفض انبعاثاتهما بنسبة 55 
في المئة بحلول عام 2030 والمساهمة في بناء تحالفات دولية لحماية التنوع البيولوجي 
فللي إفريقيا أو الحفاظ على الغابات  على سبيل المثال مللن خللال دعللم مكافحة التصحر 

المطيرة والمحيطات.

، أن األجهزة العاملة في المطار تعمل على  كشف مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي 
معالجة الماحظات المتعلقة بآلية التسجيل في منصة »كويت مسافر« بعد ورود شكاوى 
أنلله يجري دراسللة عدة  إلللى   

ً
كثيرة من المواطنين من تعطل النظام وعللدم فعاليته، مشيرا

إلللى تبسيط اإلجلللراءات وتسهيل بعض البيانات والمعلومات الصحية  تللصللورات تهدف 
المطلوبة من الراكب.

وأوضللح المصدر أن هناك عللدة تللصللورات أولية مطروحة، لكنها لم تحسم بشكل نهائي، 
الللبللاد، للتسهيل  إلللى  الللل pcr للركاب قبل قدومهم  إلللغللاء شللرط دفللع تكاليف فحص  ومنها 
في إجراءات عودة المسافرين، والتخفيف من بعض الخطوات اإلجرائية إلتمام متطلبات 

السفر.
وأشار إلى أن من ضمن التصورات المطروحة كذلك إلغاء دفع تكاليف فحص pcr في الخارج 
قبل قدوم الراكب إلى الباد، شريطة اجراء المسافر فحص pcr في أحد المختبرات المعتمدة 

في الباد بعد وصوله، وفي حال عدم االلتزام بعمل الفحص في المختبرات المعتمدة يطبق 
عليه الحجر المنزلي لمدة أسبوع للحاصلين على جرعتي اللقاح المعتمد في الباد.

أثللنللاء وصللول المسافر إلى   pcr وذكللر المصدر أن التصور اآلخللر هللو دفللع تكاليف فحص
الللمللطللار، إال أن هلللذا الللتللصللور يللواجلله مللخللاوف مللن احللتللمللاللليللة تللكللدس اللللركلللاب أمللللام مكاتب 

خلق مشكلة أخرى قد يصعب حلها.
ُ
المختبرات، وبالتالي ت

وبين أن جميع هللذه التصورات قابلة للتغيير في أي وقللت، ألنها لم تصدر بشكل نهائي 
 أن بقية اإلجراءات الخاصة بالقدوم لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي عمل 

ً
ومعتمد، موضحا

فحص pcr قبل القدوم إلى الباد.
وأكلللللد أن هللللذه اللللتلللصلللورات يللجللب أن تللحللظللى بللمللوافللقللة اللللجلللهلللات الللمللعللنلليللة بللحلليللث ال تخل 
باالشتراطات الصحية المطلوبة من قبل السلطات الصحية، ويما يتوافق مع المتطلبات 

لحماية المنظومة الصحية في الباد.

املناور يسأل الشايع عن الجدول الزمني ملشروع جنوب سعد العبداهلل
وجه النائب أسامة المناور بسؤال لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني يستفسر فيه عن الجدول 
الزمني لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله اإلسكاني، والمعوقات 
التي تواجه المشروع على األرض المزمع إقامته عليها، ونسبة إزالة 
هللذه المعوقات مع تبيان أسماء المواقع التي لم يتم إخللاؤهللا حتى 

اآلن.
كذلك استفسر المناور عن سبب اتخاذ مجلس إدارة المؤسسة العامة 
قللرارا في اجتماعه بتاريخ 2021/04/11 بتخفيض  للرعاية السكنية 
عدد القسائم في مشروع جنوب سعد العبدالله إلى )22152( قسيمة 
بللفللارق )2848( قللسلليللمللة، سللائللا: “مللتللى تللم اتللخللاذ قللللرار بللاعللتللمللاد آلية 
المطور العقاري في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعلى 
فللي مللشللروع جنوب سعد العبدالله اإلسللكللانللي؟ وما  وجلله الخصوص 
هي المساحة اإلجمالية لعدد )2356( قسيمة التي منحت من قبلكم 

للمطور العقاري؟ وهل يسمح القانون بذلك؟ وهل تم ذلك على حساب 
القسائم المخصصة للتوزيع للمواطنين بعد التخفيض؟ ومللاذا عن 
الفارق المتبقي بأعداد القسائم السكنية التي سبق أن حللددت بعدد 
)35000( قسيمة قبل تخفيضها وتخصيص )2356( قسيمة للمطورين 

العقاريين؟”
وأضاف: “لماذا تم تخصيص نسبة 56.9% فقط من مساحة المشروع 
للمناطق السكنية للسكن؟ وما هي استخدامات المساحات األخرى؟ 
وهل سبق أن أدليتم بتصريح صحفي بأن توزيع القسائم في جنوب 
فللي حين أن المقرر  فللي أغسطس 2021،  يللكللون  سعد العبدالله سللوف 
إلزالللة موقع تجميع اإلطلللارات هو نهاية أغسطس 2021 حسب كتاب 

الهيئة العامة للبيئة؟ وهل تم وضع المخطط قبل اإلزالة؟”
تللم تخفيض المساحة اإلجللمللاللليللة للمشروع؟  الللمللنللاور “هللل  كما سللأل 
الللى انه  ومللا المساحة التي تم االنتهاء إليها في المخطط؟”، مشيرا 

َعْت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد تخطيط 
َّ
في أبريل 2017 َوق

وتصميم مدينة جنوب سعد العبدالله بالشراكة مع مؤسسة األراضي 
واإلسللكللان الكورية، مطالبا بتزويده بنسخة من العقد مع ما انتهى 
إليه ذلك التعاقد. وقال: “هل هناك عاقة بين إلغاء العقد وبين تقديم 
الللعللقللاري؟ وهللل هللنللاك شلللروط جزائية عن  الحكومة لمشروع المطور 
اإللغاء؟ وكذلك ما األسباب التي أدت إلى أن يكون مشروع جنوب سعد 
العبدالله توزيع على المخطط وليس بناء الوحدات السكنية وإقامة 
المدينة الذكية؟ وهللل نسقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع 
الللجللهللات األخلللرى فللي الللدولللة مللن وزارات ومللؤسللسللات بللشللأن استكمال 
البنية التحتية وإيصال التيار الكهربائي بعد توفيره وإيصال المياه 
وبللنللاء شبكة الللصللرف الللصللحللي وتللوفلليللر الللخللدمللات قللبللل مللنللح الللوعللود 
بالتوزيع على المخطط كي ال ينتظر المواطن سنوات عدة إلى أن يتم 

اإلذن له بالبناء وكي ال يكون التوزيع مجرد توزيع على األوراق؟”

أحمد الشحومي: تحقيق
البطل عبداهلل الرشيدي 
امليدالية البرونزية إنجاز 

جديد ألبنائنا الرياضيني الذين 
يؤكدون حبهم للكويت

قللللللللال نلللللائلللللب رئللليلللس 
مجلس األملللة أحمد 
الللللللللشللللللللحللللللللومللللللللي، إن 
تحقيق بطل الكويت 
علللبلللدالللللللله اللللرشللليلللدي 
الميدالية البرونزية 
فلللللللللللللي أولللللللللمللللللللبلللللللليللللللللاد 
طلللوكللليلللو فللللي رملللايلللة 
“الللللسللللكلللليللللت” انلللجلللاز 
جلللللللديلللللللد ألبلللللنلللللائلللللنلللللا 
اللللريلللاضللليللليلللن اللللذيلللن 
 بعد 

ً
يلللؤكلللدون يللومللا

يلللوم حبهم للكويت 
واخاصهم لتحقيق الرفعة والسمو للوطن الغالي.

وأضاف: ألف مبروك ولمزيد من تحقيق االنتصارات

عبدالصمد يطالب الخالد
 بإلغاء فرض 2000 دينار على 

املقيمني ممن بلغ 60 عامًا
دعلللا الللنللائللب عللدنللان 
عللبللدالللصللمللد رئلليللس 
ملللللجلللللللللللس الللللللللللللللللوزراء 
سمو الشيخ صباح 
الللللخللللالللللد اللللملللطلللللللوب 
التدخل إليقاف قرار 
فللللرض ألللفلليللن ديللنللار 
علللللللللللللى الللللمللللقلللليللللملللليللللن 
اللللللللذيلللللللن بلللللللللللغلللللوا 60 
 القرار 

ً
، واصفا

ً
عاما

بلللاللللعلللشلللوائلللي وغلليللر 
المنطقي.

اللللللللقلللللللرار  وقلللللللللللللال إن 
يغطي على األسباب الحقيقية للخلل في التركيبة السكانية، 
 فإضافة إلللى أنلله قلللرار ظللالللم وغلليللر انللسللانللي فللإنلله سيزيد من 
تللكلللللفللة األعللللمللللال الللحللرفلليللة والللمللهللنلليللة ذات اللللخلللبلللرة وهللللو ما 
سيتحمله المواطن بالتأكيد خاصة في ظل الظروف الحالية.

جوهر: املطلوب رقابة
حقيقية على الفواتير منعا ألي 

تالعب في بطاقة التأمني الصحي
طلللللللللاللللللللللب الللللللنللللللائللللللب 
اللللللللدكلللللللتلللللللور حلللسلللن 
جللللللوهللللللر بلللللوجلللللوب 
الللحللكللومللة على  رد 
سلللؤالللله الللبللرلللمللانللي 
فلللللللي 10  الللللللمللللللوجلللللله 
يلللللللللونللللللللليلللللللللو 2021 
حللللللول )الللللللدراسللللللات 
واللللملللشلللاريلللع الللتللي 
قلللللدملللللتلللللهلللللا وزارة 
اللللصلللحلللة لللمللجلللللس 
اللللللللللللللللللللللللوزراء بلللللشلللللأن 
تلللطلللويلللر اللللخلللدملللات 

الصحية والتأمين الصحي للمواطنين( كأساس تقييم 
برلماني حول ما نشرته بعض الصحف عن دراسة وزارة 
الصحة لعودة منصب الوكيل المساعد لشؤون التأمين 

الصحي ضمن هيكلها التنظيمي الجديد.
 على أن تكون هللذه الخطوة في 

ً
وقللال جوهر إنلله حللرصللا

االتلللجلللاه الللصللحلليللح فللإنلله يللشللتللرط تللنللفلليللذهللا ضللمللن إطلللار 
متكامل للنهوض بالقطاع الصحي من عللدة جوانب من 

أهمها:
أواًل: تغيير فلسفة الوزارة حول رقابتها على القانون رقم 
114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين 
المتقاعدين عبر وجود قطاع متكامل ملحق به عدد كاٍف 
من المفتشين لاطاع على الدفاتر والسجات وتحرير 
المخالفات بهدف ضبط التكلفة المالية للعاقة التأمينية 
بين المؤمن عليهم ومقدمي الخدمات الصحية لصالحهم 
متمثلة في رقابة حقيقية للوزارة على الفواتير لمنع أي 
تاعب في بطاقة التأمين الصحي بداًل من دورها الحالي 

في دفع القسط التأميني فقط.
اللللوزارة على تفعيل المادة )64(  ثانيا: عللدم اقتصار نية 
من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب 
والللمللهللن الللمللسللاعللدة لللهللا وحلللقلللوق الللمللرضللى والللمللنللشللآت 
الصحية والتي تنص على حقها في الرقابة والتفتيش 
علللللللى كللللافللللة اللللملللنلللشلللآت اللللصلللحللليلللة، بللللل يلللجلللب علللللللى وجللله 
القانون ذاته عبر إنشاء  التحديد تفعيل المادة )36( من 
جللهللاز الللمللسللؤوللليللة الللطللبلليللة الللللذي للله شخصية اعللتللبللاريللة 
اللللرأي الفني حول  بللإبللداء  بلله والمعني  وميزانية خللاصللة 
الشكاوى والباغات والقضايا المتعلقة باألخطاء الطبية 
والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة أو 

أصحاب المنشآت الطبية”.
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مصادر لـ »بوبيان نيوز« األزمات تتطلب التفكير خارج الصندوق و3 مقترحات واقعية للعودة و »المدمج« يفرض نفسه

»التربية« تتجه نحو العودة الشاملة و 428 ألف طالب 
ينتظرون قرار الصحة في سبتمبر

توفير العوازل البالستيكية وأجهزة فحص حراري بال تالمس ضرورة لعودة آمنة

كتبت رنا سالم

فلليللمللا اليلللللزال قللللرار عللللودة اللللطلللاب إللللى اللللملللدارس فلللي سبتمبر 
 بتخوفات أولياء األمور من اإلصابة بعدوى 

ً
المقبل مصحوبا

كوفيد 19 وانللتللشللاره بين زمائهم والمعلمين إال أن الميدان 
انللتللظللار حسم آلية  فللي  الللتللربللوي بأكمله وعلللللى رأسللهللم الطلبة 
اللللعلللودة الللنللهللائلليللة إلللللى الللللمللللدارس ، وكللشللفللت ملللصلللادر تللربللويللة 
إلللى اعتماد  نلليللوز« أن وزارة التربية تتجه  لللل«بللوبلليللان  مطلعة 
 والللعللودة الكاملة للنحو 428 

ً
نللظللام التعليم التقليدي مبدئيا

ألف طالب لحين استطاع رأي السلطات الصحية في سبتمبر 
الللمللدمللج في  إلللى التعليم  الللعللودة  إلللى إمكانية  المقبل مشيرة 
حال ارتفعت أعداد اإلصابات بكوفيد وعدم استقرار األوضاع 

الصحية .

شرح تفصيلي
واجللتللمللع وكلليللل وزارة الللتللربلليللة د.علللللللي اللليللعللقللوب ملللع الللوكللاء 
بللالللوزارة أمللس لمناقشة آخللر االسللتللعللدادات للعام  المساعدين 
الدراسي المقبل 2022/2021، وخطة العودة التدريجية اآلمنة 
للمدارس ،وتللنللاول االجتماع عللدًدا من المقترحات إضافة إلى 
شرح تفصيلي آللية العودة للمدارس مع تطبيق االشتراطات 
الصحية، واإلجراءات االحترازية الكفيلة بضمان سامة الطلبة 

والمعلمين واإلدارة المدرسية.

خطط مكثفة
وأكدت مختلف القطاعات االستعداد للعودة للدراسة من خال 
خطط مكثفة ستقوم بها لضمان استقبال الطلبة في مدارسهم 
القادم رغم الظروف الصحية واالستثنائية التي  في سبتمبر 
تمر بها الكويت والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا وتطرقت 
التصورات واالقتراحات إلى إمكانية العودة الشاملة والكاملة 
للطلبة مع تطبيق االجراءات واالشتراطات الوقائية من خال 

التنسيق مع وزارة الصحة.

858 مدرسة
إلى ذلك ووفللق اإلحصائية األخيرة للعام 2021/2020 والتي 
فلللإن علللدد الطلبة  نلليللوز« علللللى نسخة منها  حصلت »بللوبلليللان 
 وطللالللبللة مقسمين علللللى 858 

ً
اإلجللمللالللي يبلغ 427.360 طللالللبللا

، وفللي مرحلة ريللاض األطفال  مدرسة و166.33 فصل دراسللي 
يللبلللللغ اجللمللالللي علللدد الللطللاب 411.16 طللالللب وطللالللبللة مللوزعلليللن 
على 202 روضة و1810 فصل دراسي ، اما المرحلة االبتدائية 
فيبلغ علللدد طلباتها 162.746 طللالللب وطللالللبللة مللوزعلليللن على 
امللا المرحلة المتوسطة   ، 281 مللدرسللة و6495 فصل دراسلللي 
فيبلغ عدد طلباتها 137.524 طالب وطالبة موزعين على 223 
، وفللي المرحلة الثانوية فيبلغ  مدرسة و4966 فصل دراسللي 
عللدد الطاب 85974 طالب وطالبة موزعين على 152 مدرسة 

. 
ً
 دراسيا

ً
و3362 فصا

املعادلة الصعبة
إللللى ذللللك ، أكللللدت ملللصلللادر تللربللويللة مللطلللللعللة لللل«بللوبلليللان نلليللوز« 
ضللللرورة التفكير خللللارج الللصللنللدوق وهلللو مللا تللحللتللاجلله أوقلللات 
الللتللوازن مللا بين السامة  إلللى أهمية تحقيق  األزملللات مشيرة 
والحرص على التعليم مع صعوبة حدوث هذه المعادلة دون 
اتباع اجراءات سامة عالية الدقة تضمن حصول الطاب على 

الفائدة التعليمية المرجوة وسامتهم في الوقت ذاته .

3 مقترحات
ورجحت المصادر 3 مقترحات للعودة من بينها قرار العودة 
الللذي يجمع  الجزئية للطاب من خال نظام التعليم المدمج 
بين التعليم التقليدي وااللكتروني والذي نجحت في تطبيقه 
 من الدول العربية منها قطر واالمارات والمملكة العربية 

ً
عددا

 مع صعوبة عودة جميع الطاب للدوام 
ً
السعودية خصوصا

فللي ظللل وجللود كثافات طابية  التقليدي الحضوري اليومي 
الللعللودة الكاملة التقليدية  عالية ومللسللاحللات ال تتناسب مللع 

وتطبيق اجراءات التباعد االجتماعي .

العودة الجزئية
واقللتللرحللت أن تللكللون اللللعلللودة الللجللزئلليللة علللللى نللظللام ثللاثللة أيلللام 
للللللتللعللللليللم الللمللبللاشللر للللطلللاب اللللصلللف األول واللللثلللانلللي والللثللالللث 
االبللتللدائللي كمثال األحلللد والللثللاثللاء والخميس دوام حضوري 
واالثنين واالربعاء دوام أون الين في فترة العصر مع تقسيم 
طاب الفصل الواحد على فصلين من الفصول الفارغة لطاب 

الرابع والخامس.

15 طالب
واوضحت بحيث يكون في الفصل الواحد الذي يحتوي على 
 مع تطبيق 

ً
 نصف العدد أي نحو 15 طالبا

ً
ما يقارب 30 طالبا

التباعد االجتماعي بين الطاب بمسافة متر تفصل بين كل 
مللقللعللد واآلخللللر ، إضللافللة إللللى حللضللور طلللللبللة اللللرابلللع والللخللامللس 
أيللام دوام طلبة الصفوف الثاثة  إلللى المدرسة في  االبتدائي 
األولللى عبر األون اليللن »االثنين واالربللعللاء« واستمرارهم في 
الللصللفللوف الثاث  أيلللام حللضللور طلبة  التعليم أون اليللن خللال 

األولى إلى المدرسة.
وأشللللللارت اللللملللصلللادر إلللللى إمللكللانلليللة تللطللبلليللق ذات الللنللظللام على 
طاب المرحلة المتوسطة عبر دوام طلبة الصفوف السادس 
واللللسلللابلللع ثلللاثلللة أيلللللام فلللي االسللللبللللوع عللبللر الللتللعللللليللم الللمللبللاشللر 
مللع تقسيمهم علللللى الللصللفللوف اآلخللللرى الللفللارغللة وبللقلليللة األيلللام 
الللثللامللن  للليللعللود طلللللبللة   ، اسللتللمللرارهللم للتعليم عللبللر األون اليلللن 
 عن متابعة 

ً
إلللى المدرسة في األيللام المتبقية فضا والتاسع 

حصص األون الين التفاعلية في أيام بقائهم في المنزل .
وتابعت المصادر أن طلبة المرحلة الثانوية العاشر والحادي 
 اتباع نفس النمط معهم بدوام 

ً
عشر والثاني عشر يمكن أيضا

جزء منهم يومان في االسبوع والثاني عشر 3 أيام في االسبوع 
مع تقسيمهم على الفصول وحصول المتواجدين في المنزل 

منهم على الحصص عبر األون الين .
 هو 

ً
وأفادت المصادر أن هناك مقترح ثان يمكن تطبيقه أيضا

تقسيم الدوام على فترتين صباحية ومسائية مع تقسيم أعداد 
 ويمكن خاله دوام جميع الطاب 

ً
الطلبة على الفترتين أيضا

بالكامل أو مد فترة الللدوام من السبت إلى الخميس لتعويض 
المفقود من المهارات األساسية وإعطاء كل طالب 3 أيام دوام 

اسبوعية.
عوازل باستيكية

للللللطللاب إلللى  الللعللودة الفعلية  الللمللصللادر إللللى أن عملية  ولللفللتللت 
فللي حالة تطبيق التعليم المدمج أو الحضوري لن  الللمللدارس 
تتطلب إلغاء طاوالت حرف »«U المتوفرة في معظم المدارس 

االبتدائية ويمكن االبللقللاء عليها مع تطبيق اجلللراءات التباعد 
الللعللوازل  االجللتللمللاعللي،ولللكللن سيتحتم ذلللك على الوزارة توفير 
الباستيكية بين المعلم والطالب وبين الطاب والمعلم والتي 
 عن توفير جهاز قياس حراري 

ً
سبق أن طبقتها دولة قطر فضا

دون تامس بشري والمتوفر في معظم المجمعات التجارية 
داخل الكويت .

تجارب الدول
وتساءلت المصادر ما المانع من تطبيق تجارب الدول اآلخرى 
اللللدول مع   كللدولللة قطر واللليللابللان وغيرها مللن 

ً
الللرائللدة تعليميا

ادخللللال عليها بللعللض الللتللعللديللات الللتللي تللتللنللاسللب مللع الللظللروف 
المجتمعية في الكويت ، السيما وأن مدارس الكويت ال تفتقر 
االمكانيات أو الكفاءات التربوية القادرة على تطبيق هذا النوع 

من التجارب ؟

تعويض الحصص
وباالطاع على تجربة دولة قطر والتي اعتمدت التعليم المدمج 
أيللام محددة خال  إلللى الفصول التقليدية في  بحضور الطلبة 
االسللبللوع حلليللث تللم تقسيم طلبة الللصللف إللللى 15 طللالللب ووفلللرت 
الللعللوازل الباستيكية وطبقت التباعد االجتماعي بين  خالها 
الطلبة داخل الفصل بالفصل بين كل مقعد واآلخر متر ونصف 
واأليام اآلخرى التي ال يحضر فيها الطلبة إلى المبنى المدرسي 
يتم تعويضها مللن خللال الحصص التفاعلية على »تيمز« مع 
امكانية حفظ الحصص لاطاع عليها مرة آخرى في حالة رغبة 

الطالب وولي األمر في مراجعة الحصة  .

إصابات منخفضة
وفلللي 25 مللايللو الللمللاضللي قلللررت مللديللنللة نلليللويللورك إعللللادة جميع 
البالغ عددهم نحو مليون طالب إلى الفصول وانهاء  طابها 
التعليم االفتراضي مع بداية العام الدراسي الجديد مع دعوة 
الللسلللللطللات الللتللعللللليللملليللة ألولللليلللاء األملللللور خلللال يللونلليللو الللمللاضللي 
الطاعهم على االجللللراءات التي سيتم تنفيذها للحفاظ على 
سامة الطاب ، ووفق تقرير أعدته قناة الحرة التابعة لشبكة 
الشرق األسط MBN فإن معدالت اإلصابة في المدارس قد ظلت 
منخفضة خللال األشللهللر التي عللاد فيها الللطللاب إلللى الللمللدارس 

بسبب بروتوكوالت الصحة والسامة التي تم تنفيذها .

عوازل باستيكية
وفرضت اليابان تدابير احترازية مشددة داخل مدارسها لعودة 
الطاب في مدارسها يوليو الماضي ، حيث تم تحديد مسافات 
الللتللبللاعللد االجللتللمللاعللي وتللطللهلليللر الللفللصللول واللللملللرافلللق وتللنللظلليللم 
المطعم المدرسي خال تناول الطاب للطعام مع توفير أجهزة 
فحص حلللراري بللا تللامللس بللشللري إضللافللة إلللى توفير الللعللوازل 

الباستيكية بين الطالب والمعلم وعلى مقعد كل طالب .

• المعلمة تشرح خلف العازل الباستيكي ألحد الطاب في اليابان	 • د. علي اليعقوب بجانبه فيصل المقصيد	

• العوازل الباستيكية في مدارس قطر	
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قضية النائب البنغالي: نيابة 
التمييز تطالب بتأييد حبس 

املتهمني 7 سنوات
بعد وصولها إلى آخر درجات التقاضي، وبانتظار تحديد 
جلسة لموعد الحكم النهائي، أودعت نيابة التمييز مذكرة 

برأيها في قضية النائب البنغالي أمام محكمة التمييز.
ورفضت نيابة التمييز جميع طعون المتهمين المدانين 
في قضية النائب البنغالي وأحكام حبسهم الصادرة من 

محكمة االستئناف.
كللمللا قلللللررت نلليللابللة الللتللملليلليللز قلللبلللول طللعللن الللنلليللابللة الللعللامللة 

.
ً
، ورفضه موضوعا

ً
المطالب بتشديد العقوبات شكا

وكلللانلللت مللحللكللمللة االسلللتلللئلللنلللاف قلللد قللضللت بللحللبللس الللنللائللب 
البنغالي ومازن الجراح وحسن الخضر ونواف الشاحي 

وصاح خورشيد لمدة 7 سنوات.

إبعاد 5000 وافد خالل 6 أشهر
 عن طريق اإلحالة 

ً
وبّينت اإلدارة أنه تم إبعاد 699 شخصا

خرجوا عن طريق 
ُ
من جميع قطاعات وزارة الداخلية، و218 أ

المطار )كبار السن- األطفال- المرضى( كما تم القيام بل2326 
تللعللديللل وضلللع قللانللونللي للعمالة الللمللخللالللفللة )دفلللع غللرامللات – 

تحويل(.
تللم تنفيذ 95 جولة تفتيشية، و36 إحالة  أنلله  إلللى  وأشلللارت 
األشخاص المطلوبين ضبط وإحضار بالقضايا الجنائية 
، وتسجيل 106 

ً
في الفنادق، كما تم التفتيش على 149 فندقا

الللخللدم الوهمية، و79 عدد  إيللللواء، و44 مللن مكاتب  شللكللاوى 
المضبوطين في مكاتب الخدم الوهمية، وضبط 4 مصانع 
خمور محلية. من جهة ثانية، وضمن جهود قطاع شؤون 
اإلقللامللة، تمكنت اإلدارة العامة لمباحث شللؤون اإلقللامللة من 
 
ً
الللمللنللزللليللة و16 شخصا للللللعللمللالللة  ضللبللط 4 مللكللاتللب وهللملليللة 
 لقانون اإلقامة خال عطلة عيد األضحى المبارك، 

ً
مخالفا

وتمت إحالتهم الى جهة االختصاص التخاذ كل اإلجراءات 
القانونية بحقهم.

ترحيل الفنان الباكستاني 
فرحان العلي في الخامسة من 

مساء الغد
 أبلغ مصدر أمني مطلع بأن وزارة الداخلية قللررت ترحيل 
الفنان الباكستاني فرحان العلي إلى بلده في الخامسة من 
 عن 

ً
مساء غٍد الثاثاء، وذلك بعد صدور قرار بإبعاده إداريا

الباد، بالرغم من صللدور حكم من محكمة التمييز يقضي 
بعدم النطق بعقابه وإلللغللاء حبسه سنتين. وقللال المصدر 
 جاء نتيجة ما ارتكبه من فعل 

ً
؛ إن قرار إبعاد العلي إداريللا

غير أخللاقللي خللادش للحياء واآلداب العامة، وحتى يكون 
عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه األفعال.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس العلي سنتين مع 
الشغل والنفاذ وغرامة ألف دينار واإلبعاد عن الباد، بعد 
تنفيذ العقوبة بعد أن وجهت له تهمة نشر فيديو خادش 

للحياء على تطبيق »سناب شات«.

 السند: املنظومة الصحية 
تحرص على التوسع وتقديم 

أفضل الخدمات والرعاية 
الطبية

أكلللد الللمللتللحللدث الللرسللمللي بللاسللم وزارة الللصللحللة الللدكللتللور 
الللجللهللراء الطبية تعد صرحا  عبدالله السند أن مدينة 
طللبلليللا عللالللملليللا بللخللدمللاتلله وتللجللهلليللزه وتللصللملليللملله، حيث 
 ،

ً
يتكون من أربعة أبللراج بسعة تصل لغاية 1234 سريرا

باإلضافة للعيادات الخارجية ومبنى األسنان.
وقللال إن استكمال االنتقال لهذا الصرح بما يضمه من 
امكانيات ضخمة تشمل أحد أكبر المختبرات المركزية، 
مللع خللطللوط عللمللل ذكلليللة، ومللركللز أمللومللة ألمللللراض النساء 
وقللسللم حللللوادث وطللللوارئ وغلليللرهللا مللن مللكللونللات المدينة 
الطبية من أقسام ووحللدات طبية وفنية وإداريلللة، ويعد 

إضافة متميزة للمنظومة الصحية.
الللقللديللم سلليللظللل مللسللانللدا  وأوضللللح أن مللبللنللى المستشفى 
للمدينة الطبية، ويضم حاليا مرضى كوفيد في بعض 
أجللنللحللتلله، مللثللمللنللا تللضللافللر كلللل الللجللهللود الللمللخلللللصللة الللتللي 
 ووصواًل إلى استكمال عملية 

ً
 وإستعدادا

ً
بذلت تجهيزا

االنللتللقللال للمستشفى الجديد بنجاح، والللتللي تشكل مع 
الللكللبللرى كمستشفى جللابللر  الللمللشللاريللع األخلللللرى  تللشللغلليللل 
فللي زيلللادة السعة  واألملليللري الجديد، تشكل نقلة نوعية 
السريرية وتحسين مستوى الخدمة الصحية فللي ظل 

االمكانيات الكبيرة لهذه المرافق.

إطالق النار على مواطن
في منطقة سعد العبداهلل

يعكف رجللال مباحث الجهراء في البحث عن شخصين 
مجهولي الهوية تواريا عن األنظار، بعد إطاق أحدهما 
دخلللللل 

ُ
اللللنلللار علللللى ملللواطلللن أصللليلللب بللطلللللقللة فلللي ظلللهلللره، وأ

العناية المركزة في مستشفى الجهراء.
 في 

ً
بلللدأت عندما كللان مللواطللن جالسا الللحللادثللة  تفاصيل 

ديوانيته في منطقة سعد العبدالله، حيث فوجئ بدخول 
شللخللص عللللليلله تللنللزف اللللدملللاء مللنلله، وقللللال لللله إنللله تللعللرض 
إلطللاق الرصاص فسارع صاحب الديوانية على الفور 
الللتللابللع للمنطقة، وعند  الللصللحللي  الللمللركللز  إللللى  إللللى نقله 
 
ً
 تبين أن حالته خطرة، وأن عيارا

ً
وصوله وفحصه طبيا

 استقر في ظهره، وعلى الفور أحيل إلى مستشفى 
ً
ناريا

الجهراء، حيث تقرر إدخاله العناية المركزة.
وقلللال مللصللدر أمللنللي إن »الللتللحللريللات األوللليللة دلللت على أن 
المصاب مواطن من مواليد 1998، وبالتحقيق مع من قام 
 
ً
بإنقاذه ذكر أن المجني عليه أخبره أنه ال يعرف سببا

 لما تعرض له، وأنه لم يلتِق مطلق النار من قبل، 
ً
محددا

غير أنه شاهد مركبة رباعية الدفع يابانية الصنع وعلى 
متنها شخصان أحدهما كان يقود المركبة، واآلخر هو 
من رمللاه بالرصاص، وفي ضوء ذلك تم تسجيل قضية 
الللعللامللة للمباحث  إلللللى اإلدارة  قللتللل أحلليلللللت  فلللي  شللللروع 
الجنائية، لجمع المعلومات عللن المتهمين وضبطهم 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما«.

ضللمللن جلللهلللود بللنللك اللللكلللويلللت اللللملللركلللزي اللللرامللليلللة إلللللى تللعللزيللز 
الشفافية من خال توفير المعلومات واإلحصاءات الموثوقة 
ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي، يقيم بنك 
 االثنين الموافق 26 يوليو 2021، من 

ً
الكويت المركزي غللدا

 ملتقًى حول اإلصدار التاسع من تقرير 
ً
الساعة 10:00 صباحا

االستقرار المالي لعام 2020.
وفلللي إطلللار تللعللزيللز تللفللاعللل بللنللك الللكللويللت الللمللركللزي مللع جميع 
األطلللللراف الللمللعللنلليللة بللتللعللزيللز االسلللتلللقلللرار الللنللقللدي واالسللتللقللرار 
الللمللالللي فلللي اللللبلللاد، صللللرح مللحللافللظ بللنللك الللكللويللت الللمللركللزي 
الدكتور محمد يوسف الهاشل أن هذا الملتقى يأتي استمراًرا 
لنهج بنك الكويت المركزي في التواصل مع مختلف شرائح 
المجتمع، وتوفير المعلومات والبيانات الموثقة للباحثين 
والمهتمين برصد التطورات في الشأن المالي واالقتصادي، 

وتماشًيا مع الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال.
هللذا وفللي ظل األحلللداث االستثنائية التي شهدها عللام 2020 
نتيجة جائحة فايروس كورونا وتداعياتها على الصعيدين 
الللصللحللي واالقلللتلللصلللادي، فللقللد ركلللز تللقللريللر االسلللتلللقلللرار الللمللالللي 

لعام 2020 على كفاءة ومللرونللة النظام 
تللجللاوز السنة  المصرفي وقللدرتلله على 
األولللللللللللى ملللللن األزمللللللللللة بللللنللللجللللاح، أضلللللاف 
اللللدكلللتلللور اللللهلللاشلللل أن الللتللقللريللر يللرصللد 
اللللللتلللللطلللللورات االقلللللتلللللصلللللاديلللللة واللللملللالللليلللة 
وتللللحللللللللليلللللللللهللللا ملللللللن ملللللنلللللظلللللور علللاقلللتلللهلللا 
باالستقرار المالي، ومدى قدرة القطاع 
اللللملللصلللرفلللي علللللللى ملللواجلللهلللة اللللصلللدملللات 
 على 

ً
وتللللجللللاوزهللللا، بللحلليللث يللظللل قلللللللادرا

تلللقلللديلللم  فلللللي  الللللفللللاعللللل  مللللمللللارسللللة دوره 
اللللخلللدملللات الللمللاللليللة وخلللدملللة االقللتللصللاد 

الوطني بكافة قطاعاته.
وأشللللار الللمللحللافللظ إللللى أن الللتللقللريللر يقع 
في ستة فصول، تتناول أهم التطورات 

االقللتللصللاديللة علللللى الصعيدين الللعللالللمللي واإلقللللليللمللي، ونللظللرة 
علللاملللة حللللول اللللقلللطلللاع اللللملللاللللي فلللي دوللللللة اللللكلللويلللت، كللمللا يللذكللر 
 للمخاطر التي تواجه الجهاز المصرفي مع تغطية 

ً
تقييما

للللملللخلللتلللللللف أبلللللعلللللاد مللللخللللاطللللر االئللللتللللمللللان 
والسوق والسيولة ومخاطر التشغيل. 
 التلللجلللاهلللات ربللحلليللة 

ً
ويلللوضلللح تللحللللليللا

ة اللللجلللهلللاز اللللملللصلللرفلللي وقلللدرتللله  ومللللللللاء
علللللللى مللللقللللاومللللة الللللصللللدمللللات اللللداخللللللليلللة 
والخارجية وفق سيناريوهات مختلفة 
ملللن الللضللغللوط الللمللاللليللة واالقلللتلللصلللاديلللة. 
ويللعللرض تللطللورات األسللللواق األساسية 
في الباد والمتمثلة في سوق األسهم 
 
ً
، يقدم تحليا

ً
وسوق العقارات. وأخيرا

ألداء نظم تسوية مدفوعات المعامات 
المالية في دولة الكويت.

وسلللللليللللللشللللللارك عللللللللدد مللللللن الللللمللللسللللؤوللللليللللن 
اللللتلللنلللفللليلللذيللليلللن وخللللللبللللللراء اقلللتلللصلللاديللليلللن 

كمعقبين في الملتقى ومن بين المشاركين:
السيد دانييل كاندا – رئيس بعثة دولللة الكويت – صندوق 

النقد الدولي

السيد ماكسيم ربنيكوف – مدير قطاع التصنيف السيادي 
ألوربلللا والللشللرق األوسلللط وأفللريللقلليللا فللي وكللالللة سللتللانللدرد آند 

بورز
الللسللعللدون – رئلليللس مللجلللللس إدارة مجموعة  الللسلليللد جللاسللم 

الشال االستثمارية القابضة
السيدة شيخة البحر – نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 

بنك الكويت الوطني
كما يحضر الملتقى كبار من المسؤولين المعنيين في الشأن 
االقتصادي والمعنيين في القطاعات المالية والمصرفية في 
الللبللاد كللمللا سيحضره عللبللر منصة “Zoom” المهتمين في 

الشأن االقتصادي.
هلللللذا وفلللللي ضلللللوء اللللللظلللللروف اللللصلللحللليلللة وإجلللللللللللراءات الللتللبللاعللد 
 ”Zoom“ االجتماعي، سيتم نقل الفعالية بالكامل عبر منصة
مع تغطيتها عبر حسابات بنك الكويت المركزي على وسائل 
التواصل االجتماعي المختلفة. ويدعو بنك الكويت المركزي 
المهتمين للمشاركة في الفعالية عبر منصة zoom وذلك من 

.https://events.cbk.gov.kw :خال الرابط التالي

»المركزي«: القطاع المصرفي قوي ومتين بمواجهة الصدمات وتجاوزها

استأنفت بورصة الكويت نشاطها اإليجابي عقب عطلة عيد األضحى المبارك، 
وذلك بمواصلة األداء الجيد الذي بات السمة الافتة للسوق في اآلونة األخيرة.

وجاء أداء البورصة الجيد في جلسة تعامات أمس على وقع استمرار اإلقبال 
اللللذي ارتللفللعللت قيمة 20 سهما مللن أسهمه مللن أصل  الللسللوق األول  على أسللهللم 
25 سهما في جلسة أمس، وهو ما أدى إلى ارتفاع المؤشر الذي يضم كبرى 
الللذي كللان فقده قبل نهاية  الشركات المدرجة ليستعيد مستوى 7000 نقطة 

يونيو الماضي.
وساهم في استمرارية اداء السوق الجيد، االقبال على كثير من اسهم السوق 
فللي جلسة امللس على سبيل  الرئيسي سللواء المتوسطة أوالللصللغلليللرة، ومنها 
الللمللثللال اسللهللم »أعلليللان« و»جلللي اف اتلللش« و»ملللزايلللا«، وهللي مللن االسللهللم األعلى 

استحواذا على السيولة في أولى جلسات ما بعد العيد.
ويعزز االقبال على أسهم سوق األسهم الكويتي وفي مقدمتها األسهم البنكية 

بدء افصاحات النتائج المالية للنصف األول والتي بدأها بنك الكويت الوطني 
قبل عطلة العيد بإفصاحه عن نمو باألرباح يقدر بنحو 44.7%، وكان قد سبقه 

بنك بوبيان بنمو في هذه الفترة المالية بنحو %25.
ومن المتوقع ان يستمر الزخم اإليجابي الذي تنعم به بورصة الكويت خال 
الفترة المقبلة مع توالي افصاحات البنوك والشركات في مختلف القطاعات، 
حيث يتوقع ان تأتي في مجملها محملة بنمو الفت على غرار الربع االول من 
العام الحالي في ظل تحسن اداء القطاعات االقتصادية بدعم قوي من ارتفاع 
أسعار النفط بالسوق العالمي لمستويات غير مسبوقة منذ 2014، وزيللادة 
مللعللدالت التطعيم فللي الللبللاد ضللد فلليللروس كللورونللا وزيلللادة عمليات االنفتاح 

االقتصادي في الباد مع انخفاض معدالت االصابة اليومية.
وحققت بورصة الكويت مكاسب سوقية الفتة في اول جلسات ما بعد العيد 
وذلك بل 361 مليون دينار بنمو 0.9% وهي مكاسب جديدة إضافتها البورصة 

إلللى  الللكللويللت  لللبللورصللة  الللسللوقلليللة  الللسللابللقللة ليصل اجللمللالللي القيمة  لمكاسبها 
37.622 مليار دينار ارتفاعا من 37.261 مليار دينار قبل عطلة العيد.

كما شهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنسبة 14.2% ببلوغها 55.01 
مليون دينار ارتفاعا من 48.2 مليون دينار في آخر جلسة قبل العطلة.

وقفز متوسط التداول اليومي في بورصة الكويت إلى 52 مليون دينار منذ 
بداية العام الحالي، مقارنة مع 34 مليونا في 2020.

وتركزت السيولة حول اسهم أعيان الذي جاء بالصدارة بواقع 6 مايين دينار 
تمثل 11% من االجمالي، تاه سهم »جي اف اتش« بأكثر من 5 مايين دينار 
بللل 4.8 مايين دينار  ثللم جللاء سهم الوطني  تشكل 9% مللن اجمالي السيولة، 
تشكل 8.7% من اإلجمالي، ثم بيتك بسيولة 3.6 مايين دينار، وسهم مزايا بل 
2.8 مايين دينار، وياحظ ان اسهم من السوق الرئيسي تحظى بإقبال كبير 

من قبل شريحة واسعة من المتعاملين بالسوق.

 »البورصة« في أولى الجلسات بعد العيد.. زخم ومكاسب الفتة بـ 361 مليون دينار

»المالية«: مزاد علني لبيع قسيمة أرض في شرق 16 أغسطس المقبل
أكللدت  مصادر أن وزارة المالية أعلنت عن بيع قسيمة ملك 

الدولة بالمزاد العلني 
علمت المصادر أن وزارة المالية أعلنت عن بيع قسيمة ملك 
الدولة بالمزاد العلني بتاريخ 16 أغسطس المقبل في تمام 

الساعة 10 صباحا بمقر وزارة المالية.
وقلللاللللت الللمللصللادر إن الللقللسلليللمللة تللقللع فلللي مللنللطللقللة شلللرق قطعة 
5 وهلللي عللبللارة عللن أرض فللضللاء وبللمللسللاحللة 378 مللتللرا مربعا 
وسيكون نوع االستعمال استثماري 400% واستغال مكاتب 

تجارية بذات نسبة االستثماري دون تحويلها الى تجاري.
وأشارت الى أن المزاد العلني يبدأ بالثمن األساسي لقسيمة 
الدولة بمبلغ وقدره 1.47 مليون دينار، وشروط المزاد يكون 
بضرورة دفع تأمين بمبلغ وقللدره ألف دينار بموجب شيك 
مصدق في خزينة وزارة المالية، وذلك قبل الموعد المحدد 

للمزاد بثاثة أيللام وان يسلم الموظف المختص صللورة عن 
إيصال السداد قبل الدخول للمزاد.

وعلللللى ملللن يللرغللب اللللدخلللول الللللى اللللملللزاد الللتللوقلليللع علللللى إقللللرار 
يللفلليللد بللأنلله عللايللن الللعللقللار مللعللايللنللة تللامللة نللافلليللة للللللجللهللالللة وان 
عالم بموقع العقار ومساحته وحللدوده وشللروط استخدامه 
ونللوع استغاله وسعر األسللاس ووافللق على ذلللك، وال يعتد 
بللأي ادعللاء يدعيه في هللذا الشأن سللواء قبل الللمللزاد أو بعده. 
وسيدفع الراسي عليه المزاد في ذات الجلسة تأمينا قدره 
10% بللمللوجللب شلليللك مللن كللامللل ثللمللن الللعللقللار اللللذي رسلللا عليه 
الللمللزاد وذلللك للوفاء بالتزاماته واذا امتنع عللن ذلللك يصادر 
تأمين دخول المزاد ويجوز إعادة القسيمة للمزاد من جديد، 
الللمللزاد ان يدفع كامل ثمن العقار  الللراسللي عليه  ويجب على 
خللال 30 يوما على األكثر من تاريخ رسللو الللمللزاد، ويتحمل 

الراسي عليه المزاد رسوم نقل وتسجيل العقار ورسوم نشر 
االعللللان. بللتللاريللخ 16 أغللسللطللس المقبل فللي تللمللام الللسللاعللة 10 

صباحا بمقر وزارة المالية.
وقلللاللللت الللمللصللادر إن الللقللسلليللمللة تللقللع فلللي مللنللطللقللة شلللرق قطعة 
5 وهلللي عللبللارة عللن أرض فللضللاء وبللمللسللاحللة 378 مللتللرا مربعا 
وسيكون نوع االستعمال استثماري 400% واستغال مكاتب 

تجارية بذات نسبة االستثماري دون تحويلها الى تجاري.
وأشارت الى أن المزاد العلني يبدأ بالثمن األساسي لقسيمة 
الدولة بمبلغ وقدره 1.47 مليون دينار، وشروط المزاد يكون 
بضرورة دفع تأمين بمبلغ وقللدره ألف دينار بموجب شيك 
مصدق في خزينة وزارة المالية، وذلك قبل الموعد المحدد 
للمزاد بثاثة أيللام وان يسلم الموظف المختص صللورة عن 

إيصال السداد قبل الدخول للمزاد.

وعلللللى ملللن يللرغللب اللللدخلللول الللللى اللللملللزاد الللتللوقلليللع علللللى إقللللرار 
يللفلليللد بللأنلله عللايللن الللعللقللار مللعللايللنللة تللامللة نللافلليللة للللللجللهللالللة وان 
عالم بموقع العقار ومساحته وحللدوده وشللروط استخدامه 
ونللوع استغاله وسعر األسللاس ووافللق على ذلللك، وال يعتد 
بللأي ادعللاء يدعيه في هللذا الشأن سللواء قبل الللمللزاد أو بعده. 
وسيدفع الراسي عليه المزاد في ذات الجلسة تأمينا قدره 
10% بللمللوجللب شلليللك مللن كللامللل ثللمللن الللعللقللار اللللذي رسلللا عليه 
الللمللزاد وذلللك للوفاء بالتزاماته واذا امتنع عللن ذلللك يصادر 
تأمين دخول المزاد ويجوز إعادة القسيمة للمزاد من جديد، 
الللمللزاد ان يدفع كامل ثمن العقار  الللراسللي عليه  ويجب على 
خللال 30 يوما على األكثر من تاريخ رسللو الللمللزاد، ويتحمل 
الراسي عليه المزاد رسوم نقل وتسجيل العقار ورسوم نشر 

االعان.
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انقسام »مجلس الجامعة« 
لقبول أعداد كبيرة من 

خريجي »الثانوية«..
الللذي اجتمع صباح اليوم  انقسم مجلس الجامعة 
لمناقشة وبحث قبول األعداد الكبيرة من خريجي 
اللللثلللانلللويلللة اللللعلللاملللة الللمللتللقللدملليللن بللطلللللب االللللتلللحلللاق 
للجامعة الكويت بكافة برامجها وتخصصاتها 
تللفللوق األعللللداد المعتمدة بين مللؤيللد لقبول  والللتللي 
اإلعلللداد ومللعللارض لها، الفتة الللي انلله تللم رفللع االمللر 
الي مجلس الجامعات الحكومية بما توصل اليه 

مجلس الجامعة.
وقالت مصادر أن المجلس شهد اختاف وجهات 
النظر حيث أبدى عددا من األعضاء رفضهم لقبول 
الللطلللللبللة وتلللكلللرار سلليللنللاريللو 2012 فلللي قللبللول إعلللداد 
الللمللحللددة لها ماتتسبب بازمة  زيلللادة عللن اإلعللللداد 
كبيرة في الجامعة، الفتة الي انه اليمكن قبول كافة 
المتقدمين والبالغ عددهم. 15 الف متقدم ومتقدمة 

لجامعة الكويت.
واشارت الي ان الرأي الثاني العضاء المجلس هي 
كللافللة المتقدمين مللن الطلبة والللطللالللبللات في  قللبللول 
الجامعة كونها هي الجامعة الحكومية الوحيدة 
مللع طلللللب امللتلليللازات إضللافلليللة للجامعة تللسللاعللد في 

قبول هذا العدد الكبير.
واكللدت المصادر ان اغلب الكليات األدبية هي من 
رفضت زيادة مقاعد الطلبة والطالبات فيما أيدته 
إقللرار ميزانية  انلله تم  الللي  الكليات العلمية. ولفتت 
انلله تمت الموافقة على  مستقلة للجامعة ، مؤكدة 

تشكيل لجنة للتصنيف الجامعي.

أرباح مساهمي 
التعاونيات…

 في ذمة »كورونا«
مازالت تداعيات اإلجراءات الحكومية في مواجهة 
جللائللحللة كلللورونلللا تمنع الللجللمللعلليللات الللتللعللاونلليللة من 
اعتماد التقارير المالية واإلداريللة وتوزيع األرباح 
الللمللواطللنلليللن، وسللللط مللطللالللبللات للمساهمين  علللللى 
الللعللمللوملليللات وإقلللللرار صلللرف األربلللللاح، مبدين  بعقد 

تخوفاتهم من تأخرها أو ضياعها.
الللللشللللؤون عللبللدالللعللزيللز شعيب  وأكلللللد وكللليلللل وزارة 
اعللتللمللاد التقريرين  فللي  الللحللق  أن »اللللللوزارة ال تملك 
المالي واإلداري ألي جمعية تعاونية، وهذا الحق 
يللقللتللصللر علللللى الللمللسللاهللملليللن ملللن خللللال الللجللمللعلليللات 
الللطللوارئ   عللن »مخاطبة لجنة 

ً
العمومية«، كاشفا

الللوزراء للسماح بعقد الجمعيات  التابعة لمجلس 
تللراه اللجنة من  العمومية واالنتخابات، ووفللق ما 
 
ً
ضوابط صحية وما زلنا بانتظار الموافقة« مشددا

على أن »حقوق المساهمين محفوظة«.
بلللللدوره، أكلللد رئلليللس اتللحللاد الللجللمللعلليللات الللتللعللاونلليللة 
الللدكللتللور سللعللد الللشللبللو أن »االتلللحلللاد خللاطللب لجنة 
طلللللوارئ كللللورونللللا، بللالللتللنللسلليللق ملللع وزارة اللللشلللؤون 
االجتماعية، للسماح بعقد الجمعيات العمومية 
 إلى 

ً
وفق االشتراطات الصحية المطلوبة،« مشيرا

.»
ً
أن »اللجنة وعدتنا خيرا

وأوضللللح الللشللبللو أن »االتلللحلللاد قلللدم علللدة مقترحات 
للللللسللمللاح بللعللقللد الللجللمللعلليللات الللعللمللوملليللة«، وطللمللأن 
الللمللسللاهللملليللن بللللأن أملللواللللهلللم وأربلللاحلللهلللم مللحللفللوظللة 
وتللللصللللرف كلللاملللللللة ملللتلللى مللللا تللللم اللللسلللملللاح بللانللعللقللاد 

الجمعيات العمومية، وقال »فلوسكم محفوظة«.
يللذكللر أنللله قللبللل جللائللحللة كلللورونلللا كللانللت الجمعيات 
التعاونية تعقد جمعياتها العمومية في شهري 
ملللارس أو أبللريللل مللن كللل علللام، العللتللمللاد التقريرين 
المالي واإلداري وتوزيع األرباح على المساهمين، 
وفي ظل الجائحة تم منع عقد االجتماعات لدواٍع 
صلللحللليلللة، ملللملللا دعلللللا الللمللسللاهللملليللن إللللللى الللمللنللاشللدة 
لعقدها وفق االشتراطات الصحية حتى ال تتأخر 

الجمعيات في صرف أرباحهم أو ضياعها عليهم.

كللشللف نللائللب رئلليللس مللجلللللس االتلللحلللاد الللكللويللتللي لللتللجللار الللذهللب 
والمجوهرات عبيد المطيري في تصريح له  أن الفترة الماضية 
شهدت إقباال كبيرا على المشغوالت الذهبية خاصة عياري 18 
قيراطا و21 قيراطا، واإلقبال على ذلك كان جراء انخفاض قيمة 
األونصة العالمية تحت 1800 دوالر مقارنة بالشهر الماضي، 

كما أن عيار 24 وصل إلى سعر 17.6 دينارا للغرام.
ولفت إلى أن إدارة المعادن الثمينة كثفت من عمليات تشغيلها 
قللبللل الللعلليللد لللانللتللهللاء ملللن جللملليللع الللكللملليللات الللمللتللراكللمللة للللللوسللم 
مما دفللع عللددا كبير مللن التجار لاستفادة مللن كميات الذهب 
وعللرضللهللا قللبللل فلللتلللرة الللعلليللد وهللللو علللللى عللكللس فلللتلللرات األعللليلللاد 
السابقة، حيث كان العمل على عمليات الوسم يتأخر قبل وبعد 

العيد لفترة، وهللو ما يجعل السوق الكويتي يشهد انتعاشة 
فللي دول مجلس التعاون  الللمللجللاورة  بللاألسللواق  كبيرة مللقللارنللة 
الخليجي، نللظللرا الرتللفللاع الللقللوة الللشللرائلليللة فللي الللسللوق المحلي 
وارتلللفلللاع الللوعللي االدخلللللاري واالسللتللثللمللاري للللللمللواطللن الكويتي 
خال جائحة كورونا، مطالبا بإعادة النظر في قرار إغاق كل 
األنشطة التجارية عند الساعة 8 مساء، خاصة ان اإلقبال على 
اللللشلللراء مللن مللحللات الللذهللب والللمللجللوهللرات فللي مللوسللم الصيف 

يزداد في الفترة المسائية نتيجة الحرارة المرتفعة نهارا.
بدوره، قال المستشار اإلعامي لاتحاد الكويتي لتجار الذهب 
والمجوهرات والمدير الشريك لمجموعة سبائك رجللب حامد 
ارتللفللع خللال عطلة  ان اإلقللبللال على شللراء المشغوالت الذهبية 

األضحى الماضية بنسبة تتراوح ما بين 25% و30% مقارنة 
بالفترات المماثلة في األعياد السابقة.

وأوضللللللح أن اإلقللللبللللال الللكللبلليللر كللللان علللللى الللقللطللع االسللتللثللمللاريللة 
الصغيرة منها الليرة ونصف ليرة وربع ليرة، حيث وصل سعر 
الليرة إلى 119 دينارا، ونصف الليرة 61 دينارا وربع الليرة 31 
الللغللرام والغرامين  الللى السبائك الصغيرة مثل  ديللنللارا، إضللافللة 
ونصف والخمسة غرامات والتي يبلغ سعر سبيكة الغرام 22 
ديللنللارا وسبيكة 2.5 غللرام 48 ديللنللارا و5 غللرامللات ما يقارب من 
بللدال من  100 ديللنللار، نتيجة رغبة العديد مللن األسللر للمعايدة 
أن تكون على صللورة مبالغ نقدية، أصبحت كسبائك وليرات 

ذهبية بعضها يصل إلى 10 غرامات.

الللعللدل تطبيق قانون  الللعللامللة للتنفيذ فللي وزارة  بلللدأت اإلدارة 
اإلفلللاس بما يتضمنه مللن رفللع ألواملللر الضبط واإلحللضللار في 
حق المدينين، حيث أصدر رئيس إدارة تنفيذ الفروانية وكيل 
 للتنفيذ برفع أوامر الضبط 

ً
المحكمة الكلية مفرج المفرج قرارا

 للقانون .
ً
واإلحضار على المدينين تنفيذا

ونلللص الللقللرار علللللى اسللتللقللبللال طلللللبللات المدينين الللخللاصللة برفع 
الضبط واإلحضار لدى قسمي تنفيذ اإلفراج والشركات حسب 
األحوال، ما يعني أن الرفع ال يتم بصورة تلقائية ودون تقديم 

طلب.
وأشار إلى أن أوامر الضبط واإلحضار ترفع بعد تقديم الطلب 
 بنص المادة الخامسة من 

ً
من المدين المعني أو وكيله، عما

الللقللانللون رقللم 71 لسنة 2020 الللخللاص بللإصللدار قللانللون اإلفللاس 
حسب اإلجراءات المتبعة.

اقللتللصللاديللون أن دخلللول مسؤولين  وعلللللى صعيد مللتللصللل، رأى 
حللكللوملليلليللن فلللي دائلللللرة الللمللنللتللقللديللن إلللللغلللاء الللضللبللط واإلحلللضلللار 
قللانللون اإلفلللاس حيز التطبيق أمللس،  للمدينين، قبيل دخلللول 
يدل على غياب التنسيق الحكومي – الحكومي وعدم استطاع 
الجهات المعنية بمشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس األمة 

إلقراره.
للللاسلللتلللشلللارات  اللللللشلللللال  مللللركللللز  وأشلللللللللار رئلللليللللس ملللجلللللللس إدارة 
االقتصادية جاسم السعدون إلى أنه كان يفترض تقنين إلغاء 
الضبط واإلحضار للمدينين ليشمل الحاالت الصغيرة فقط، 

أما تطبيقه على جميع الحاالت بالمطلق فهو إجراء خاطئ.
واتلللفلللق رئلليللس اتلللحلللاد ملللصلللارف الللكللويللت الللسللابللق عبدالمجيد 
الللشللطللي ملللع اللللسلللعلللدون فلللي ضلللللرورة أال يللشللمللل إللللغلللاء الللضللبللط 
 إنه 

ً
واإلحللضللار جميع المدينين التجاريين والمدنيين، قائا

كلللان ُيللفللتللرض أن يللكللون اإللللغللاء للمدين الللُمللفلللللس، وذللللك ضمن 
إجللللللراءات الللتللفللللليللسللة، علللللى اعللتللبللار أن تللقلليلليللد حللريللتلله للللن يفيد 

الدائنين في الحصول على أموالهم.
وأكد الشطي في الوقت نفسه ضرورة تقنين الضبط واإلحضار 
وللليللس اإلللللغلللاء بللشللكللل كلللاملللل، بللمللا يللضللمللن علللدم تلللملللادي بعض 
الللدائللنللة ومحاميها فللي اسللتللغللال الضبط واإلحللضللار  الللجللهللات 

بأسلوب غير سليم.

اتحاد الذهب : 30% قفزة بمبيعات »عيادي الذهب«

ظات اقتصادية 
ّ

رفع الضبط واإلحضار غير تلقائي … وتحف

أشللللاد وزيللللر االعللللام والللثللقللافللة وزيللللر اللللدوللللة لللشللؤون 
اللللشلللبلللاب عللبللدالللرحللمللن الللمللطلليللري بللتللحللقلليللق اللللراملللي 
االولللللمللللبللللي اللللكلللويلللتلللي علللبلللدالللللللله اللللطلللرقلللي اللللرشللليلللدي 
الللملليللداللليللة الللبللرونللزيللة فللي دورة األللللعلللاب األولللمللبلليللة 
المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو ضمن 

منافسات رماية ال”سكيت”.
وقللال المطيري في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
)كللونللا( اليوم االثنين ان هللذا االنللجللاز الافت للبطل 
الطرقي يثبت تميز الرياضيين الكويتين وقدرتهم 
الللمللراتللب وحرصهم  اعلللللى  علللللى المنافسة وتحقيق 
على رفللع علم بادهم في اهللم الملتقيات الرياضية 
العالمية. وأكد ان هذه االنجازات الرياضية تتحقق 
بللفللضللل الللللدعللللم اللللللدائلللللم الللللللذي تللحللظللى بلللله اللللريلللاضلللة 

الكويتية والشباب الرياضي من القيادة السياسية 
للباد رافعا التبريكات لمقام حضرة صاحب السمو 
أملليللر الللبللاد الللشلليللخ نلللواف األحللمللد الللجللابللر الصباح 
ولللسللمللو وللللي الللعللهللد الللشلليللخ مللشللعللل األحللمللد الللجللابللر 

الصباح حفظهما الله بهذا االنجاز.
وأوضللح ان الحكومة وبتوجيهات من سمو الشيخ 
صللللبللللاح اللللخلللاللللد اللللحلللملللد اللللصلللبلللاح رئلللليللللس مللجلللللس 
اللللللللوزراء قللدمللت كلللل اللللدعلللم للللللريللاضلليلليللن الللكللويللتلليلليللن 
المشاركين في االولمبياد العدادهم بصورة مميزة 
للللهلللذا االسلللتلللحلللقلللاق اللللملللهلللم مللضلليللفللا انلللهلللا مللسللتللمللرة 
بدعم الرياضيين الكويتيين المبدعين في االلعاب 

الرياضية كافة.
الللتللي تحققها  بللاإلنللجللازات الكبيرة  ونلللوه المطيري 

الللرمللايللة الكويتية علللللى جميع االصللعللدة اذ  ريللاضللة 
الللكللويللت رابللللع ميدالياتها  اللليللوم مللن اهللللداء  تمكنت 
الللدورات االولمبية بواقع  في تاريخ مشاركاتها في 
ملليللداللليللة ذهللبلليللة وثلللللاث بلللرونلللزيلللات مللهللنللئللا الللبللطللل 
نللادي الرمايةالكويتي على  الرشيدي وكل منتسبي 

هذا الفوز الكبير.
وأعلللللللللللرب عللللللن تلللملللنللليلللاتللله بلللللللأن تللللتللللواصللللل انللللللجللللللازات 
الللريللاضلليلليللن الللكللويللتلليلليللن فلللي االوللللملللبللليلللاد فلللي بللاقللي 
المسابقات لتحقيق المزيد من الميداليات لوطنهم 
اللللكلللويلللت مللثللنلليللا علللللللى “جللللهللللود اللللللللجلللنلللة األوللللملللبللليلللة 
الكويتية برئاسة الشيخ فهد ناصر صباح األحمد 
الصباح في هذا الصدد والذي كان له االثر الواضح 

بتحقيق هذا االنجاز الكبير

وزير »الشباب« يشيد بتحقيق الرامي الكويتي عبداهلل 
الطرقي الميدالية البرونزية في دورة األلعاب األولمبية 

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم االثنين برئاسة أسامة العتيبى على طلب اعتماد 
المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة االقتصادية في العبدلي.

ووافللق المجلس على استخدام نظام اإلشللارات المرورية الذكية التي تتميز بربط جميع االشللارات 
بنظام واحد كما وافق على تسمية جميع حدائق الكويت بأسماء الشهداء.

وأوصى المجلس بالموافقة على تخصيص ثاثة مواقع في منطقة الشدادية ضمن نطاق محافظة 

الجهراء إلقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة كما وافق على إعفاء المحات من رسوم 
ترخيص إشغاالت الطرق خال جائحة )كورونا(.

ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية توسعة السوق المركزي 
في جمعية )العمرية( كما اعتمد طلب االدارة العامة للطيران المدني زيادة المساحة التجارية في 

مبنى الركاب )T4( ضمن حدود مطار الكويت الدولي

المجلس البلدي يوافق على طلب اعتماد المخطط 
الهيكلي النهائي للمنطقة االقتصادية بالعبدلي
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استياء املحكمني الدوليني من عدم صرف مستحقاتهم 
املالية ألكثر من عام لدى الجهات التعليمية

د.املطيري لـ »بوبيان نيوز«: الحديث عن حرمانية لقاح كورونا 
غير مقبول والضرورات تبيح املحظورات

الهاجري: تحرير 7 مخالفات وتوجيه 82 تنبيها و 14 انذارًا في 
مبارك الكبير.. نفذها فريق الطوارئ خالل عيد األضحى 

»بوبيان نيوز« - خاص

أعرب عدد من المحكمين الدوليين في الجامعات الخارجية عن استيائهم من عدم صرف 
مستحقاتهم المالية ألكثر من عام ونصف العام.

وأوضح المحكمين أنهم ومنذ أكثر من العام والنصف العام وهم يقومون بتحكيم األبحاث 
العلمية الخاصة باألساتذة إلحللدى الجهات التعليمية دون الحصول على مستحقاتهم 
المالية، مشيرين إلى انهم دابو على المطالبة بمستحقاتهم إال انهم لم يلقوا أي استجابة 
 ال يليق وبمستواهم األكاديمي، وال حتى بمكانتهم 

ً
لتلك المطالب، وهو ما اعتبروه أمللرا

العلمية.
وطالب المحكمين الجهات المعنية بسرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بهم حتى 

الللتللعللاون البناء بين الجامعات والللجللهللات التعليمية مللع نظرائهم مللن الجامعات  يستمر 
 فللي سبيل التعاون والعمل مللن أجل 

ً
لللم يللدخللروا جللهللدا الللخللارج، مؤكدين أنهم  الدولية فللي 

االنتهاء من جميع األبحاث المقدمة إليهم للتحكيم، والتي أخذت جهود كبيرة.
وفي سياق نفسه كشفت مصادر مطلعة عن أن تأخر صرف مستحقات األساتذة المحكمين 
الدوليين لألبحاث العلمية بسبب االنتظار لتعديل الائحة المالية للمحكمين الدوليين، 
بحسب ما يقال - مشيرة إلى ان تلك   الائحة المزمع تعديلها لم يتم االعان والكشف عنها، 
الفتة إلى أن تأخر صرف مستحقات المحكمين قد يتسبب في أحدث عدم ثقة مع الجامعات 
 الجهات 

ً
الدولية، وهو ما يظهر المؤسسات التعليمية لدينا بصورة غير جيدة، مطالبا

بضرورة النظر إلى مطالب المحكمين وسرعة الصرف الستمرار التعاون فيما بيننا، أو قد 
يلجأ البعض إلى تقديم شكوى.

كتب - عايد العرفج ؛

أكلللد د.علللللي الللمللطلليللري اسللتللشللاري الللصللحللة الللعللامللة فللي وزارة الللصللحللة مدير 
مستشفى الجهراء السابق أن الحديث عن حرمانية لقاح كورونا غير مقبول 
»بوبيان نيوز« أن الضرورات تبيح  من األساس. واضاف في تصريح خاص لل
 أننا أمام وباء خطير ليس له سبيل وقاية سوى التطعيم 

ً
المحظورات، مؤكدا
في الوقت الحالي.

وبين أن اللقاح ال تدخل فيه مركبات حيوانية من األسللاس، فكيف الحديث 
ً
عن دخول مواد محرمة شرعا

ولفت إلى أن ديننا الحنيف أباح اشياء محظورة وقت الخوف على الحياة 
ونص عليها القرآن الكريم.

وأوضح أن اللقاح ال يقي من اإلصابة بالفيروس، لكنه يخفف إلى حد كبير 
 إلى أن اصحاء أصيبوا بالفيروس ولم يستطيعوا 

ً
أعللراض المرض، مشيرا

مواجهته بسبب عدم التطعيم.
أكللدت إن اللقاحات المضادة لفيروس  وكانت منظمة الصحة العالمية قد 

كورونا حال، وال تحتوي على أي مكون حيواني من أي نوع كان.
الللمللضللادة لفيروس كورونا  وقللالللت فللي صحفحتها الرسمية، إن اللقاحات 

حال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة اإلسامية.

كتب إبراهيم سالم

كللثللف الللفللريللق الللرقللابللي بللفللريللق اللللطلللوارئ بللفللرع 
بلللللللديلللة مللحللافللظللة مللللبللللارك الللكللبلليللر مللللن جلللوالتللله 
اللللتلللجلللاريلللة  اللللمللليلللدانللليلللة على  كافة األنللللشللللطللللة 
بلللاللللملللجلللملللعلللات واللللللبلللللقلللللاالت والللللمللللطللللاعللللم خلللال 
فللتللرة علليللد األضللحللى أسللفللرت عللن الللكللشللف على 

366  محل. 
وأوضلللللح رئللليلللس فلللريلللق الللللطللللوارئ بلللفلللرع بلللللديللة 
مللحللافللظللة مللبللارك الللكللبلليللر نللاصللر الللهللاجللري بللأن 
الجوالت الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي 
بللالللمللجللمللعللات  الللتللجللاريللة  على  كافة األنلللشلللطلللة 
والللبللقللاالت والللمللطللاعللم والللجللمللعلليللات التعاونية 
خال عطلة عيد األضحى أسفرت عن توجيه 82 
تنبيها لعدم االلللتللزام باالشتراطات الصحية، 
انللذارا وتنبيها الزالللة تعديات على  توجيه 14 
أماك الدولة وتحرير 20 مخالفه اشتملت على 
7 مللخللالللفللات اشلللتلللراطلللات صللحلليللة ،6 مللخللالللفللات 
بلللائلللع ملللتلللجلللول ونلللظلللافلللة علللاملللة ، 4 مللخللالللفللات 
استغال مساحة خارجية الى جانب تحرير 3 

مخالفات عدم تجديد ترخيص االعان  فضا 
عن ازالة 86 اعان تجاري مختلف األحجام ، 36 
اعان تهنئة بالعيد و 3 صناديق جمع تبرعات 

لمخالفة أنظمة ولوائح البلدية  . 
الللملليللدانلليللة من  اللللجلللوالت  تلللواصلللل  وأشار  الى 
قللبللل الللفللريللق الللرقللابللي ، ملللؤكلللدا بللعللدم الللتللهللاون 
الللقللانللونلليللة حلليللال  فلللي اتخاذ  كافة االجلللللللراءات 
الللمللخللالللفلليللن للللاشلللتلللراطلللات الللصللحلليللة وأنللظللمللة 
ولوائح البلدية من قبل مفتشي الفريق الرقابي.

جللللللاء ذلللللللك بللللنللللاء علللللللى تلللوجللليلللهلللات مللللديللللر علللام 
بلللللديللة اللللكلللويلللت الللمللهللنللدس أحلللملللد الللمللنللفللوحللي 
اللللجلللوالت الميدانية  في المجمعات  بتكثيف 
الللللتللللجللللاريللللة الللللكللللبللللري واالسللللللللللللواق و اللللملللطلللاعلللم 
والللكللافلليللهللات والللمللعللاهللد الصحية وصللالللونللات 
اللللحلللاقلللة وصلللاللللونلللات الللتللجللملليللل فلللي مختلف 
اللللملللحلللافلللظلللات تللنللفلليللذا لللللقللللرار مللجلللللس اللللللللوزراء 
بللالللسللمللاح للللللحللاصللللليللن علللللى اللللللللقلللاح الللمللضللاد 
لللفلليللروس كلللورونلللا والللفللئللات الللمللعللفللاة مللن تلقي 
اللقاح بالدخول الى تلك األماكن بهدف تحقيق 

المناعة المجتمعية.

البدر: ثمن الدعم السخي الذي أسعد آالف املهتدين الجدد
التعريف باإلسالم: »أمانة األوقاف« دعمت مشروع »األضاحي« بـ 20 ألف دينار

كتب : عمار الحسيني 

أعلللللنللت لللجللنللة الللتللعللريللف بلللاإلسلللام علللن دعللم 
األملللانلللة الللعللامللة للللألوقلللاف لللمللشللروع مصرف 
األضلللاحلللي لللعللام 1442هلللللللللللل بمبلغ وقللللدره 20 
ألللف ديللنللار كويتي. وأعلللرب مللديللر عللام لجنة 
التعريف باإلسام  إبراهيم البدر عن عميق 
شللكللره لللألمللانللة الللعللامللة للللألوقلللاف نظير هللذا 
الدعم السخي وعلى ومللا تبديه األمللانللة من 

تعاون دائم مع لجنة التعريف باإلسام.
 وأكلللد الللبللدر أن هللذا الللتللعللاون اللللذي تجسده 
االتللللفللللاقلللليللللات بللليلللن اللللللللجلللنلللة واألمللللللانللللللة كلللان 
سلللبلللًبلللا فللللي تللنللفلليللذ اللللعلللديلللد مللللن اللللملللشلللاريلللع 
والللتللي استفاد منها آالف المهتدين الجدد 
والجاليات المسلمة. جللاء ذلللك خللال زيللارة 
اللللبلللدر ورئللليلللس قلللطلللاع الللللمللللوارد واللللعلللاقلللات 
اللللعلللاملللة واإلعللللللللام بلللاللللنلللجلللاة اللللخللليلللريلللة عللمللر 
لللألوقللاف حيث  الثويني إلللى األمللانللة العامة 
الللمللصللارف  فللي استقبالهم مللديللر إدارة  كلللان 
 خللالللد المطيري واللللذي رحب 

ً
نللدبللا الوقفية 

 بللللالللللدور اللللدعلللوي 
ً
بلللاللللوفلللد اللللللزائلللللر، ملللشللليلللدا

والللتللوعللوي والللثللقللافللي الللرائللد اللللذي تللقللوم به 
التعريف باإلسام تجاه ضيوف الكويت من 

الجاليات الوافدة.
وحول مشروع األضاحي قال البدر: مشروع 
األضاحي هو أحد أهم المشاريع الموسمية 
اللللللتلللللي تلللللقلللللوم للللجلللنلللة الللللتللللعللللريللللف بلللللاإلسلللللام 

بتنفيذها ونسعى مللن خللال هللذا المشروع 
اإلنلللللسلللللانلللللي إللللللللى تللللعللللزيللللز روابللللللللللط اللللتلللكلللافلللل 
االجتماعي، وإحياء سنة أبينا إبراهيم عليه 
وعلى نبينا أفضل الصاة والسام، وإشعار 
اللللملللهلللتلللديلللن اللللللجلللللدد بلللللاألخلللللوة اإلسللللاملللليللللة، 
وإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم في 

هذه األيام المباركة.
 وتلللللابلللللع الللللللبللللللدر: قلللملللنلللا بلللللشلللللراء األضللللاحللللي 
الللمللطللابللقللة للللللشللريللعللة اإلسللاملليللة والللسللللليللمللة 
 ثم نقلها وذبحها وتغليفها بطريقة 

ً
صحيا

مللملليللزة وراقلللليللللة، وتلللوزيلللعلللهلللا علللللى شللريللحللة 
المستحقين من المهتدين الجدد والجاليات 
الللمللسلللللمللة ملللع ملللراعلللاة الللتللبللاعللد االجللتللمللاعللي 
 ،

ً
الللتللي نعيشها حللاللليللا الللصللحلليللة  واللللظلللروف 

إلللى أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ هذا  مللشلليللًرا 
المصرف داخللل الكويت. وأكللد البدر على أن 
مللشللروع مللصللرف لللحللوم األضلللاحلللي هللو أحللد 
الللذي يتميز بها  أشكال التكافل االجتماعي 
المجتمع اإلسامي ويعكس الصورة الطيبة 
ألهل الكويت. وفي نهاية الزيارة قدم رئيس 
قللطللاع اللللملللوارد والللعللاقللات الللعللامللة واإلعلللام 
 
ً
بلللاللللنلللجلللاة اللللخللليلللريلللة علللملللر اللللثلللويلللنلللي درعللللللا
 
ً
تذكارية لمدير إدارة المصارف الوقفية ندبا
 لدعم »أمانة األوقاف« 

ً
خالد المطيري تقديرا

الللمللملليللز لللمللشللاريللع الللنللجللاة الللخلليللريللة ولجنة 
الللتللعللريللف بلللاإلسلللام. واللللتلللي انللعللكللسللت على 

تحسين حياة أالف المستفيدين.

من »بوبيان نيوز« لوزارة التجارة: 
سهلوا على املراجعني بالنافذه 

الواحده

كتب - عايد العرفج ؛

 اإلستقبال في 
ً
الللواحللده خصوصا نتمنى مللن إدارة النافذه 

الللتللجللارة والللصللنللاعللة فللي جمعية أشبيليه أن تخفف  وزارة 
تعاملها مع المراجعين وتجيب على أسئلتهم وتسمح لهم 
بالجلوس في مقاعد اإلنتظار لوصول كافة أطللراف العاقه 

إلنجاز المعاملة .
الللتللجللارة والصناعه  قللاعللة خللالللد الشمالي وكلليللل وزارة  ففي 
اللللسلللابلللق فللللي جللمللعلليللة أشلللبللليللللللليللله الللللللللدور األول يلللتلللم إنلللجلللاز 
الللمللعللامللات بللالللنللافللذه اللللواحلللده وهلللو عللمللل جلليللد لللكللن يتمنى 
الللمللراجللعللون أن يتم التسهيل عليهم ومللحللاولللة مساعدتهم 
في إنجاز المعامات خصوصا من لديه موعد وينتظر أحد 

الشركاء إلنجاز المعامله.

مستشفى الجهراء الحالي
لعالج »كوفيد- 19« فقط 

والجديد لألمراض األخرى

كتب - عايد العرفج ؛

فللي تطور مفاجئ وسللريللع تللم إتللخللاذ قللرار مللن وزارة الصحة 
لتحويل مستشفى الجهراء الحالي الرئيسي إلى مستشفى 
لحاالت الكورونا فقط ويكون المستشفى الجديد لألمراض 
األخلللللرى والللليلللوم هلللو آخللللر يللللوم إلسللتللقللبللال حلللللاالت اللللطلللوارئ 

والمرضى لغير المصابين ب )كوفيد - 19  (.
حيث يقوم حاليا موظفوا المستشفى بتحويل كافة حاالت 
اللللللطلللللوارئ للللكلللافلللة األمللللللللراض واإلصلللللابلللللات وحلللتلللى الللللحللللوادث 
للمستشفى الجديد خلف المستشفى القديم ، باإلضافة إلى 
الللغللرف العمومية والخاصة  فللي  قيامهم بتحويل المرضى 

 للجديد خال األيام المقبله .
ً
تباعا

»كان« تدعو إلى املشاركة
في »نرسم االبتسامة« لدعم 

أطفال مرضى السرطان
أكللللللللد رئللللليلللللس مللللجلللللللللس إدارة 
اللللحلللملللللللة اللللوطلللنللليلللة للللللتللوعلليللة 
بللللللمللللللرض الللللللسللللللرطللللللان )كلللللللللان( 
د.خلللاللللد الللصللالللح أهللملليللة دور 
اللللملللجلللتلللملللع فلللللي دعللللللم اللللحلللاللللة 

النفسية لمريض السرطان.
وقد حرصت حملة »كان« على 
تقديم الهدايا ألطفال مرضى 
اللللللللسلللللللرطلللللللان، خلللللصلللللوصلللللا فلللي 
العيدين الفطر واألضحى لما 
لللمللسللتلله ملللن تللحللسلليللن مللزاجلليللة 

ملللريلللض اللللسلللرطلللان، وقللللد للللوحلللظ أن اللللملللريلللض اللللللذي يتمتع 
بحالة نفسية جيدة يتقبل العاج ويللداوم عليه مما يساعد 
لللتللعللاون شركة  الللشللفللاء، وتللتللقللدم الحملة بالشكر  فللي سللرعللة 
عبدالمحسن وحمزة التجارية بتقديم هدايا لألطفال، والتي 
تم تسليمها للعاقات العامة، والذين سيقومون مشكورين 
الللسللرطللان بمستشفى بنك  بللتللوزيللعللهللا علللللى أطلللفلللال مللرضللى 
الكويت الوطني لألطفال حرصا من إدارة المستشفى على 

تطبيق التوصيات الصحية لڤيروس كورونا.

الصحة تنفي كل ما تم تداوله 
بشأن عدم توفر األدوية 

املستخدمة في عالج مرضى 
»كوفيد- 19«

نفت وزارة الصحة كل ما تم تداوله بشأن عدم توفر األدوية 
فللي عللاج مرضى كللوفلليللد-19، كما تؤكد بتوفر  المستخدمة 
كللل األدويللللة الللازمللة الللتللي أثللبللتللت نللتللائللج اللللدارسلللات العلمية 
بفعاليتها، والتي تحددها الفرق الطبية المختصة. متمنين 

السامة والشفاء للجميع.

كتب إبراهيم سالم

أعلن د. فيصل أبوصليب مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة 
الكويت أن المركز أصللدر اصللدارات جديدة جللاءت متنوعة ومواكبة لألحداث بما 
يخدم أغراض البحث العلمي. حيث أصدر المركز العدد )50( من سلسلة اإلصدارات 
الللخللاصللة ، وأتلللى بللعللنللوان » دور بللرامللج الللتللواصللل االجللتللمللاعللي فللي تللسللويللق إنللتللاج 

المشاريع الصغيرة للنساء السعوديات« من إعللداد د.نللورة العتيبي، والعدد )6( 
من سلسلة اصللدارات تقدير موقف وأتى بعنوان » مجلس التعاون الخليجي في 
الذكرى ال 40 لتأسيسه.. منظور استراتيجي للمسيرة والمسار من إعداد د. محمد 
بدري عيد ، هذا باإلضافة إلى إصدار التقرير االستراتيجي العدد )11( و الذي أتى 
تحت عنوان » آفاق التحول نحو المدن الذكية المستدامة .. دول مجلس التعاون 

الخليجي نموذجا »من إعداد فاطمة محمد األمين .

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية يصدر إصدارات  جديدة


