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غير مخصص للبيع

«أوميكرون» يرعب العالم.. والكويت: ال إغالق
مرمي بندق 

أيــام قليلة علــى اعالن انتشــار املتحور 
اجلديد عن ڤيروس كورونا املســتجد املسمى 
«أوميكــرون» كانــت كافية لــزرع الرعب في 
العالــم مرة أخرى، مخافــة العودة إلى املربع 
األول في مكافحة الوباء، أقله بانتظار معرفة 
التقييمــات العلميــة ملدى خطورتــه بعد أن 
وصفتــه منظمــة الصحــة العامليــة بالتحور 
«املقلــق».  إلــى ذلــك، قــرر مجلس الــوزراء 
إيقاف رحالت الطيران التجارية املباشرة مع

٩ دول أفريقية وتطبيق احلجر املؤسسي على 
املواطنــني القادمني منها ملدة ٧ أيام إلى جانب 
عمل فحصني «PCR» عند الوصول وفي اليوم 
السادس. وتضمن قرار املجلس منع دخول غير 
الكويتيني القادمني من تلك الدول، ســواء كان 
القدوم مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، ما لم 
يقيموا خارج تلك الدول ملدة ١٤ يوما ويطبق 
القــرار اعتبارا مــن اليوم األحــد. وقال نائب 
رئيس الوزراء ووزيــر الدفاع ورئيس جلنة 
كورونا الشيخ حمد جابر العلي، في تصريح 
لتلفزيون الكويت، ان اللجنة تدارست اخلطوات 
التي سترفع ملجلس الوزراء بخصوص املتحور 
اجلديــد. وأضاف: أُحــب أن أطمئن املواطنني 
واملقيمني بأن املطار لن يغلق، كما ان احلدود 

البرية والبحرية لن تغلق، مشيرا الى ان هناك 
خطوات يجب اتخاذها من اجلميع في الداخل 
أو القادمني، مشددا على ان الڤيروس املتحور 
خطير، وهناك إغالق في بعض الدول، وإيقاف 
الرحالت مــع بعض الدول األفريقية، وهذا ما 
ســنقوم به ونوصي به. ومتنى الشــيخ حمد 
جابر العلي السالمة للجميع، وقال: احلمد هللا 
وضعنا الصحي فوق املمتاز «وماكو إال اخلير.. 
وأرجع وأقول للي يسافر: ال حتاتي.. املطار ما 
راح يتسكر، واللي في الدول املجاورة للكويت 
احلدود راح تكون مفتوحة». هذا، وأكدت مصادر 
مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، انه 
لم ترصــد أي حالة حتمل الڤيروس األفريقي 
املتحور (أوميكرون) في الكويت حتى ظهر أمس، 
مستبعدة العودة إلى اإلغالق واحلظر، ونفت 
التوجه إلى إغــالق املطار مؤكدة أن األوضاع 
الصحية في البالد ممتازة ومســتقرة. ودعت 
املصادر إلى مواصلة االلتزام الكامل باالحترازات 
الصحية والتي منها التقيد بلبس الكمامة في 
األماكن املغلقة واملزدحمة مع دعوة غير متلقي 
اللقاح حتــى اآلن إلى املبادرة واإلســراع إلى 
أخذه حرصا على ســالمتهم وصحة املجتمع، 
الفتة أيضا إلى أهمية اجلرعة الثالثة لتقوية 
املناعة مشيرة إلى إجراءات إضافية تتعلق بها، 
ومؤكدة ان زيادة نسبة اإلقبال على التطعيم 

ساهمت بشــكل رئيســي في انخفاض نسبة 
اإلصابات بڤيــروس كورونا إلى أدنى درجة، 
وتسجيل صفر وفيات وصفر مرضى العناية 
املركزة. وشددت املصادر على ان إجراءات وزير 
الصحة الشــيخ د.باســل الصباح االحترازية 
املســبقة شــكلت حائطا منيعا حلماية البالد 
واملواطنني واملقيمني من متحور «أوميكرون» 
ومنعت تسرب أي متحورات جديدة، مشيرة 
إلى اســتمرار إجراءات فحص الـ PCR وتلقي 
أحد اللقاحــات املعتمدة في البالد، الفتتة إلى 
ان اشــتراط اجلرعة الثالثة للســماح بدخول 
البالد يتطلب قرارا مــن مجلس الوزراء على 
اعتبار ان شرط تلقي جرعتني للسفر والسماح 
بالدخول قرار املجلس. هذا، وحسب تصريح 
الناطق الرسمي للحكومة طارق املزرم، اجتمعت 
جلنة طوارئ كورونا مساء أمس لبحث بعض 
اإلجراءات املشددة املرفوعة من وزارة الصحة 
وغيرهــا من الــوزارات والتي حتول من دون 
دخــول املتحور األفريقي اجلديــد إلى البالد، 
خصوصــا على صعيد إقرار كل ما من شــأنه 
التأكد من منع وصول أي حاالت فردية ملقيمني 
قادمة من قارة أفريقيــا إلى البالد، خصوصا 
مــن الدول الـــ ٩ املذكورة عــن طريق رحالت 
طيران الترانزيت، إلى جانب إجراءات التعامل 

مع املواطنني.

حجر مؤسسي ملدة ٧ أيام للكويتيني القادمني من ٩ دول أفريقية وعمل فحصني « PCR».. ومنع دخول الوافدين من تلك الدول.. واحترازات «الصحة» االستباقية حائط منيع أمام «املتحور األفريقي»

حمد جابر العلي مطمئنًا املواطنني واملقيمني: وضعنا الصحي فوق املمتاز .. و«ماكو إال اخلير» وال إغالق للمطار أو احلدود البرية أو البحرية
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 أطباء لـ «األنباء»: ظهور «أوميكرون» يتطلب 
طرقًا جديدة للتصدي  ووضع حلول ذكية 

متنع دخوله  إلى البالد وتعزز األمن الصحي

 بريطانيا تفرض 
حجرًا صحيًا على جميع 

القادمني حلني إجراء 
فحص كورونا سلبي

 عطلة األسواق 
العاملية توقف 

انهيار أسعار النفط 
والبورصات.. مؤقتًا!

 «فايزر وبيونتيك» تعلنان 
أنهما ستكونان قادرتني 

على تصدير لقاحات معدلة ضد 
املتحور اجلديد خالل ١٠٠ يوم

 تذاكر العودة 
للكويت تقفز ١٩٠٪ 
ألكثر من ٢٠٠ دينار 
بالوجهات األكثر طلبًا

 «بورصة الكويت» 
تبقى محصنة من 

التداعيات السلبية.. 
واالنخفاضات احلادة

العالم يستنفر 
ملواجهة املتحور اجلديد 

التفاصيل ص١٤ - ١٧

التفاصيل الكاملة لظهور املتحور «أوميكرون» اجلديد  وتداعياته محليًا وعامليًا  ص ١٤ - ١٧

(هاني الشمري) جنم القادسية بدر املطوع يحتفل بهدف الفوز  

«الديربي» 
لونه 

«أصفر»
21
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االحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ محليات

جورج: ١٠ مليارات دوالر استثمارات الكويت بالهند

أسامة دياب

أشــاد الســفير الهندي 
لدى البالد ســيبي جورج 
بعمــق ومتانــة العالقات 
الكويتيـــــــة  الهنديــة - 
والتي وصفها بالتاريخية 
والوثيقة على املســتويني 
الرسمي والشعبي، حيث 
يجمعهما شراكة متميزة، 
الفتا إلى أن اجلالية الهندية 
تعمــل بالكويت على مدار 
عقود وأثبتت جدارتها في 
شتى املجاالت وحتظى بثقة 
وتقدير كبير، مشــيرا إلى 
أن وجود عمالة بالده ميثل 
منفعــة متبادلة تصب في 

صالح البلدين.
فــي  جــورج  ولفــت 
تصريحــات للصحافيــني 
علــى هامــش االحتفــال 
أقامتــه الســفارة  الــذي 
الدستور،  مبناســبة يوم 
الى الرغبة املشــتركة في 
دعم وتعزيز العالقات على 

جديــدة  وكويــت   ٢٠٢٥
٢٠٣٥ وهناك إمكانية كبيرة 
لتعزيز التعاون والتكامل 

بني البلدين.
وبخصــوص رؤيتــه 
للوضع في الشرق األوسط، 
بني ان الهند جزء من هذه 
املنطقة وحترص على دعم 
وتعزيز األمن واالستقرار 
فيها، مشيدا بالدور الرائد 
الــذي تلعبــه  والقيــادي 
النازعات  الكويت في حل 
ولــم الشــمل، وخير دليل 
على ذلك دورها في احلفاظ 
علــى اللحمــة اخلليجية، 
ولفت إلى أن بالده تتطلع 
إلى التعاون مــع الكويت 
فــي هــذا الصدد، مشــيرا 
إلى ان الســفارة ستحتفل 
بالعيد الوطني في ٢٦ يناير 
باحتفالية كبيرة بفعاليات 
متنوعة، وأعرب عن أمله في 
أن يستمر وضع «كورونا» 

حتت السيطرة.
وبالعودة الى املناسبة، 

أن «يــوم  ذكــر جــورج 
الدســتور الهنــدي»، هــو 
ذكــرى اعتمــاد اجلمعيــة 
التأسيسية في ٢٦ نوفمبر 
١٩٤٩ لدستور الهند، والذي 
دخل حيــز التنفيذ في ٢٦ 
يناير ١٩٥٠، مشــددا على 
أهمية دســتور بــالده في 
جعــل الهنــد واحــدة من 
الدميوقراطيات في  كبرى 
العالم، حيث دعم املساواة 
االجتماعيــة واالقتصادية 
والسياسية للفرد، مؤكدا 
أن بالده متكنت من حتقيق 
إجنــازات جديــرة بالثناء 
العلميــة  املجــاالت  فــي 
واالقتصاديــة، ومن خالل 
الدستور اجلديد مت إخراج 
الهنــد مــن عــدة قــرون 
مــن االضطهــاد واحلكــم 

االستعماري.
وفي ختام احلفل، افتتح 
الســفير الهنــدي وحرمه 
معــرض «دســتور الهند» 

مبكتبة السفارة.

السفير الهندي أكد خالل االحتفال بيوم الدستور وجود مجموعة عمل لضمان تدفق استمرار العمالة

(قاسم باشا) السفير سيبي جورج خالل جولة في املعرض املصاحب لالحتفال  السفير الهندي سيبي جورج متحدثا

شــتى األصعدة ومختلف 
مجاالت التعاون السياسية 
واالقتصاديــة والثقافية، 
مشيرا إلى وجود مجموعة 
عمــل مشــتركة مختصة 
البشرية والقوى  باملوارد 
العاملة والتي جتتمع بصفة 
دوريــة لضمان اســتمرار 
تدفــق العمالة مــن الهند 
إلى الكويت. وفيما يتعلق 
باالستثمارات الكويتية في 
بالده، أوضح ان الهند بلد 
الفرص املتاحة أو باألحرى 
بلد «املليار فرصة»، وذلك 
ملــا متلكــه مــن إمكانــات 
اقتصاديــة هائلــة، معربا 
عن سعادته بتزايد وتيرة 
الكويتيــة  االســتثمارات 
املتنوعة في الهند، موضحا 
انها تبلغ ١٠ مليارات دوالر، 
كما تبحث بالده عن فرص 
اســتثمارية فــي الكويت، 
الفتــا إلى تشــابه الرؤية 
التنمويــة االقتصادية في 
الهنــد اجلديدة  البلديــن: 

القائم باألعمال اإليراني: زيارة باقري إلى الكويت 
رسمت مالمح طريق للتعاون املشترك

مصادر لـ «األنباء»: «سهل» ساهم 
في رفع نسب حتصيل مستحقات «الكهرباء» رقميًا

أسامة دياب

القائــم باألعمــال  قــال 
فــي ســفارة اجلمهوريــة 
اإلسالميـــــة اإليرانيـــــة 
إبراهيم نوروزي انه في إطار 
استمرار اللقاءات التشاورية 
األخوية بني إيران والكويت 
قــام نائب وزير اخلارجية 
اإليراني علي باقري بزيارة 
إلى الكويــت التقى خاللها 
الشــيخ  وزيــر اخلارجية 
الناصــر، ونائب  د.أحمــد 
وزيــر اخلارجيــة مجــدي 
الظفيري وكبار املسؤولني 

في الوزارة.
وأضاف في بيان أصدرته 

دارين العلي

قالت مصــادر مطلعة في 
وزارة الكهرباء واملاء لـ «األنباء» 
االلكترونيــة  املنصــات  ان 
ساهمت برفع نسب حتصيل 
الوزارة بســبب  مســتحقات 
سهولة استخدامها وتنوعها. 

وذكــرت املصادر ان اخلدمات 
التــي تقدمهــا  االلكترونيــة 
الــوزارة متعــددة ومتنوعة 
ســاهمت بتقليــل العناء في 
ايصال اخلدمة للعمالء ومنها 
مسألة دفع الفواتير، الفتة الى 
ان الــوزارة تصــدر الفواتير 
وتســتقبل املســتحقات عبر 

ثالث منصــات ومنها تطبيق 
«سهل» الذي ساهم كثيرا في 
رفع نسبة التحصيل، مشيرة 
الى ان نسبة كبيرة من العمالء 
تزور تطبيق سهل بهدف دفع 
الفواتير. وبينــت ان املنصة 
األخــرى هي تطبيق الهواتف 
الذكية الذي وفرته الوزارة لدفع 

املستحقات، باالضافة الى موقع 
الوزارة االلكتروني الذي يحوي 
اكثر من ٤٠ خدمة الكترونية 
من بينها دفع الفواتير، مؤكدة 
انها تخطط ملزيد من اخلدمات 
االلكترونية بهدف التماشي مع 
سياسة احلكومة في التوجه 

نحو الرقمية.

ووزير اخلارجيــة د.أمير 
حســني عبداللهيــان على 
أهميــة تعزيــز العالقــات 
احلميمية مع كل دول اجلوار 
السيما الكويت باعتبار ذلك 
نهجــا تعتمــده وتكرســه 
احلكومة اإليرانية اجلديدة.

وتابع: علــى الرغم من 
قصر مدة الزيارة بســبب 
انشغال باقري بالتحضير 
الجتماع ڤيينا مع مجموعة 
٤+١ إال ان الزيــارة تكللت 
النظيــر  بنجــاح منقطــع 
انطالقا من اإلرادة السياسية 
الصادقة للقيادة احلكيمة 
في البلدين وعزم املسؤولني 
على متتــني أواصر املودة 

واحملبة وإزالة اي شوائب 
العالقات  تعتري مســيرة 
صــدق  بــكل  الثنائيــة 
وشــفافية. وأشــار إلى أن 
التشاور والتعاون الثنائي 
التي  التحديــات  ملعاجلــة 
تواجهها املنطقة منذ عقود 
هو الكفيل بتحقيق عالقات 
مســتدمية، حيث متخض 
اللقــاء األخيــر عن رســم 
مالمح خلارطة طريق تفتح 
آفاق التعاون والتواصل في 
كافــة املجاالت السياســية 
واالقتصادية والتنموية من 
خالل استئناف عمل اللجان 
املشتركة ملا يحقق مصلحة 

الشعبني الصديقني.

أكد حرص بالده على استمرار اللقاءات التشاورية

ابراهيم نوروزي

السفارة، وحصلت «األنباء» 
على نسخة منه: جاء توقيت 
الزيــارة نتيجــة لتأكيــد 
إبراهيم رئيســي  الرئيس 

صالحية تصاريح دخول السفن األجنبية للمياه الكويتية أسبوع
أصدرت وزيرة األشغال العامة ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات د.رنا الفــارس قرارا وزاريا 

بتحديد صالحية تصاريح الدخول للسفن 
األجنبية إلــى املياه اإلقليمية للكويت. 
وجاء في القرار: تكون صالحية تصاريح 

الدخــول للســفن األجنبية إلــى املياه 
اإلقليمية للكويت ملدة أسبوع، اعتبارا 

من تاريخ الوصول املتوقع للسفينة.

سحب اجلنسية الكويتية من مواطن ومواطنة 
وممن اكتسبها عن حامليها بطريق التبعية

أصدر سمو رئيس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالــد قرارا 
بسحب اجلنســية من بعض 
األشخاص. واستند القرار الى 
املادة ٢١  مكررا من املرســوم 
بقانــون   ١٩٥٩/١٥ األميــري 

اجلنسية الكويتية والقوانني 
املعدلة له. ونص القرار على 
ســحب شــهادات اجلنســية 
الكويتيــة بالتأســيس مــن 
شخصني اثنني وممن اكتسبها 
عن حامليها بطريق التبعية.

يذكر ان املادة ٢١ مكررا من 
املرسوم تنص على «تسحب 
شهادة اجلنسية الكويتية إذا 
تبني انها أعطيت بغير حق بناء 
علــى غش او أقــوال كاذبة او 
شهادات غير  صحيحة، ويكون 

الســحب بقــرار مــن مجلس 
الوزراء بناء  على عرض وزير 
الداخليــة، وينبغي على ذلك 
سحب اجلنسية الكويتية ممن 
يكون قد اكتســبها عن حامل 
تلك الشهادة بطريق التبعية.

مت هيئة الُقّصر ملساهمتها في «سهل» الفارس كرَّ
ليلى الشافعي

كّرمت وزيرة الدولة لشؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيـــــا 
الفــارس  املعلومــات د.رنــا 
الهيئة العامة لشؤون القصر 
ممثلة مبديرها العام باإلنابة 
م.حمد البرجس، ومدير مركز 
نظم املعلومات طارق الشطي، 
تقديــرا للجهود التــي بذلتها 
الهيئــة ومســاهمتها الفعالة 
فــي إطــالق املرحلــة االولى 
لتطبيق «ســهل» الذي ميثل 
اإللكترونية  منصة للخدمات 
احلكوميــة. وأعرب مدير عام 
الهيئة باإلنابة م.حمد البرجس 
عــن ســعادته بالتقدير الذي 
حظيت بــه الهيئة من وزيرة 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفارس، مشيرا الى أن الهيئة 
قدمــت ٣٠ خدمة فــي املرحلة 
الــذي مت  االولــى للتطبيــق 

الفترة املقبلة تنفيذا لتعليمات 
مجلس الوزراء ومواكبة لرؤية 
الكويت لعام ٢٠٣٥ والتطورات 
املتسارعة في مجاالت الرقمنة 
والذكاء االصطناعي واحلوسبة 
السحابية. وأضاف أن الهيئة 
تركــز علــى رقمنــة خدماتها 

ومعامالتها خالل الفترة املقبلة 
انطالقا من اميانها التام بأهمية 
تســهيل معامالت املشمولني 
بالرعايــة واجنازها بســرعة 
وكفاءة وعلى مدار الســاعة، 
وذلك مواكبة للنمو الكبير في 
أعداد املراجعني واملشــمولني 
بالرعاية، حيــث تقدم الهيئة 
حاليــا ٤٢ خدمة عبر موقعها 
االلكتروني. وأوضح البرجس 
أن الهيئة وضعت خطة للتحول 
الرقمي تهتم مبختلف محاور 
املنظومــة والتــي تتضمــن 
اإلجراءات والعمليات، واملوارد 
البشرية، والتقنية والبيانات، 
مشــيرا الــى أن الهيئة تعمل 
حاليــا بالتعــاون فيمــا بــني 
مركز نظم املعلومات وعدد من 
القطاعــات واالدارات املعنية 
على زيادة عدد اخلدمات املقدمة 
من قبل الهيئــة عبر موقعها 
االلكتروني، وكذلك عبر تطبيق 

سهل في مرحلته الثانية.

البرجس: وضعنا خطة للتحول الرقمي ونستعد إلطالق خدمات إضافية عبر التطبيق

د. رنا الفارس مكرمة م. حمد البرجس

إطالقــه مؤخرا مبشــاركة ١٣ 
جهة حكومية. وشدد البرجس 
على حرص الهيئة على املضي 
قدمــا لتنفيــذ توجــه الدولة 
نحــو التحول الرقمــي ملا له 
مــن أهميــة بالغة ســواء في 
زمن جائحة كورونا أو خالل 

تشابه الرؤية التنموية االقتصادية في البلدين.. الهند اجلديدة ٢٠٢٥ وكويت جديدة ٢٠٣٥
الهند بلد «املليار فرصة».. وسنحتفل بالعيـد الوطني بفعاليات متنوعة ٢٦ ينايـر املقبل

«األوقاف»: نرفض ابتزاز املقاولني لبعض 
العاملني في املساجد مقابل جتديد إقاماتهم

أوضحــت وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية أن ما يتم 
تداوله عبر وسائل التواصل 
ابتــزاز  االجتماعــي بشــأن 
املقاولــني لبعــض العاملــني 
في املســاجد واحلصول على 
األموال مقابل جتديد إقاماتهم 

أمــر مرفوض ولــن تقبل به 
الــوزارة جتــاه العاملــني في 

مساجدها.
وأكدت الــوزارة، في بيان 
توضيحي، إن وزارة األوقاف 
ستتحقق من وقوع مثل هذه 
األفعال غير املقبولة وستقوم 

إلــى جهــات  األمــر  بإحالــة 
التحقيــق املختصــة متهيدا 
التخاذ اإلجــراءات القانونية 
وتطبيق القانون ضد املقاول 

املعتدي على حقوق العمال.
ودعــت وزارة األوقــاف 
عبــر البيــان التوضيحي كل 

متضرر من فعل أي مقاول قام 
بابتزاز العمال عبر الطلب غير 
املشروع الى التقدم إلى الوزارة 
والتبليغ عن كل ما تعرضوا 
إليه لكي تباشر اجلهات املعنية 
إجراءاتها القانونية جتاه مثل 

هذا الطلب غير املشروع.

تأسيسًا على املادة ٢١  مكرراً من املرسوم األميري ١٩٥٩/١٥

ملشاهدة الڤيديو

إحالة األمر إلى جهات التحقيق املختصة
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كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

بتعليمات جمركية.. منع دخول 
مادة الزئبق بسبب خطورتها

أحمد مغربي

صــدرت تعليمات جمركيــة مبنع دخول مــادة الزئبق 
ضمن مواد مستوردة. وشددت اإلدارة العامة للجمارك على 
ضــرورة إعادة تصدير تلك املادة بســبب خطورتها واحلد 
مــن تداولها في الكويت. وبناء علــى القرار، الذي حصلت 
عليها «األنباء»، ان إحدى الشركات احمللية قامت باستيراد 
مادة الزئبق (MERCURY METAL)، وهي من املواد املدرجة 
في اتفاقية مينا ماتا، وتعتبر الكويت ملزمة بتطبيق بنود 

ما جاء في االتفاقية كون الكويت طرفا في هذه االتفاقية.
وشــدد القرار على انه لن يسمح بدخول هذه املادة إلى 

البالد على ان يتم تصديرها مرة أخرى.

مرزوق الغامن: نقد املمارسات اخلاطئة في النظام 
الدميوقراطي ال يستهدف تقويضه بل حمايته

سامح عبداحلفيظ

مجلــس  رئيــس  أكــد 
األمــة مــرزوق الغــامن، أن 
نقــد املمارســات اخلاطئــة 
املتعلقة بالنظام الدميوقراطي 
ومراجعتهــا باســتمرار ال 
يســتهدف تقويــض هــذا 
النظــام، بــل حمايتــه مــن 
النكوص والتراجع،  حاالت 
وحمايته من كل ما يشــوه 
جوهره ومعناه، مشددا على 
ان اجلميع مطالبون بالتحلي 
باجلــرأة فــي التعاطــي مع 
التحديات التي ميكن أن تؤثر 
بجوهر النظام الدميوقراطي 
بعيدا عن حساسية الشعار 
والرمز. جــاء ذلك في كلمة 
ألقاها الرئيــس الغامن أمام 

العاصمة اإلسبانية مدريد. 
وذكر الغامن أن الدميوقراطية 
هي نظــام اتفق العالم على 

إلــى  املضللــة، واملفضيــة 
إذكاء كل النزعــات البدائية 
املتوحشــة مــن عنصريــة 
وطائفية ومذهبية وغيرها من 
تلك النزعات املدمرة؟». وذكر 
الغامن «ماذا عن تغول األكثرية 
في النظام الدميوقراطي على 
حقوق اآلخــر املختلف؟ هل 
أحتدث عن الكيان الصهيوني 
هنا كنموذج؟ أو عن جنوب 
أفريقيـــا سابقـــا؟ أو عــــن 

عشرات األمثلة؟». 
وأعلن الغامن عن استعداد 
البرملان الكويتي الستضافة 
أي حلقة نقاشية حول ملف 
حتديات الدميوقراطية برعاية 
االحتاد، ومبشاركة املختصني 

من كل احلقول.

أنه أفضــل مــن كل بدائله، 
التــي جربتهــا اإلنســانية 
على مدار الزمن، لكنه ليس 
النظام املقدس الذي مينع فيه 
تصحيحــه وتصويبه متى 
ما كانــت املمارســة مختلة 
ومعتلة. وتســاءل «ماذا لو 
السياســي  كان االصطفاف 
احلزبيــة  واالســتقطابات 
موغلة في احلدة والتصارع 
غير املسؤول، إلى حد ينتج 
عنها، وبشكل ظاهر، تصدع 
مجتمعي يومي وبشكل فاضح 
وصارخ؟ وماذا لو أصبحت 
وسائل التواصل االجتماعي، 
وبحجة حرية الرأي، ساحة 
اســتخباراتي  تصـــــارع 
وارتزاقــي وإجرامــي منظم 
حتفل باإلشاعات واملعلومات 

خالل كلمة له أمام اجلمعية العامة ملؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ ١٤٣ املنعقد حالياً في مدريد

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن لدى إلقائه كلمته 

العامــة ملؤمتــر  اجلمعيــة 
الدولي  البرملانــي  االحتــاد 
الـــ ١٤٣ املنعقــد حاليــا في 

«التعليمية» تناقش هيكل موجهي «التربية» ٥ ديسمبر  

رشيد الفعم 

قال رئيس اللجنة التعليمية البرملانية النائب د.حمد املطر، ان 
اللجنة ستناقش هيكل املوجهني بحضور القيادات التربوية وجمعية 
املعلمــني وبعض املوجهني األوائل وذلك فــي اجتماع تعقده األحد 
املقبل املوافق ٥ ديســمبر. وأضاف املطر: من األســباب الرئيسية 
لتدني التعليم «إلغاء» دور املوجهني في التقييم، ولألسف الشديد 
يتم ذلك «شفهيا» إللغاء دورهم على الرغم من وجود دليل املعلم 

ولوائح منظمة.

نسبة إجناز مستشفيات «ضمان» األحمدي واجلهراء جتاوزت ٦٠٪.. واالنتهاء من اإلنشاء خالل الربع الثالث ٢٠٢٢
 زوجة وأبناء املؤمن عليهم يخضعون 

لنفس قيمة الوثيقة عن كل فرد من العائلة

 من ميتلك تأمينًا صحيًا خاصًا لن يعفى 

من التأمني اإللزامي لدى «ضمان»
 من بلغوا عمر الـ ٦٠ وذوو األمراض 

املزمنة يخضعون لوثيقة التأمني اإللزامي

 التأمني يغطي كل نواحي الرعاية الصحية 

من االستشارة والتشخيص والعالج والدواء 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي ثامر عرب  في تصريح لـ «األنباء»: تأمني «ضمان» إلزامي على املقيمني وفق املادة ١٨ وعائالتهم فقط

التأمني الصحي للوافدين يبدأ  بـ ١٣٠ دينارًا ويصل إلى ١٩٠ 
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اخلليفة لـ «األنباء»: مشاورات إلقرار ٦٠ دينارًا للمتقاعدين
سلطان العبدان

أعلن النائب مرزوق اخلليفة 
أنــه يجري اتصــاالت مكثفة مع 
رئيــس وأعضاء اللجنــة املالية 
البرملانيــة لإلســراع فــي إقرار 
االقتراح بقانون الذي قدمه حول 
زيــادة معاشــات املتقاعدين ٦٠ 
دينارا كل ثالث ســنوات بدال من 
٣٠. وقــال اخلليفة، في تصريح 
لـ «األنباء»، إن ارتفاع األســعار 
التــي  الغــالء  حاليــا وموجــة 
تسود األسواق ومحدودية دخل 

املتقاعديــن تتطلب من اجلميع االلتفات الى هذه 
الفئة االجتماعية بشكل جدي، خصوصا ان الوضع 
املالي للصندوق التأميني الذي أنشئ لهم في ازدياد 
وارتفع رصيده مبقدار الثلث خالل السنوات الثالث 

املاضية، ما يدل على كفاية األموال 
إلقرار زيادة املتقاعدين. وأضاف 
ان إيراد الصندوق التأميني يعتمد 
على استقطاعات املوظفني احلاليني 
والداخلني إلى سوق العمل، وهذا 
أمر يحقق له الزيادة في األرصدة 
الالزمة لتغطية الزيادة املقترحة. 
وطالب اخلليفة احلكومة بضرورة 
التعاون في هذا اجلانب واملوافقة 
على الزيادة املرجوة للمتقاعدين 
ملســاعدتهم علــى مواجهة أعباء 
احليــاة. وأوضــح اخلليفــة انه 
ســيبقى على اتصال مع أعضاء 
«املالية» لتمرير القانون الذي يحظي بقبول شعبي 
ومطالبات عديدة من قبل أصحاب الشأن، مشيرا 
إلى أنه سيجري اتصاالت مع النواب للموافقة على 
القانون عند إحالته من اللجنة إلى مجلس األمة.

طالب «املالية» البرملانية باملوافقة على اقتراحه واحلكومة بالتعاون لتمريره

د.حمد املطر

«البترول»: تسجيل ٨٤ شركة متوسطة وصغيرة 
للعمل بالنفط.. و٣٦ حتت الدراسة

أحمد مغربي

قامت مؤسســة البترول 
نحــو  بتأهيــل  الكويتيــة 
٨٤ شركة متوسطة وصغيرة 
للعمل في مناقصات القطاع 
النفطــي، وذلك منذ تدشــني 
العمل مبنصة «بادر»، حيث 
إن الشركات مت تسجيلها في 
٤ أنشــطة وهــي: التصنيع 
والتوريد ومقاوالت األعمال 

واخلدمات، وهناك ٣٦ شركة 
حتت الدراسة.

وذكــرت أن «منصة بادر 
اإللكترونية» متنح املشاركني 
فيهــا مزايا عديــدة تأتي في 
مقدمتهــا ترســية العطاءات 
املقدمة من أصحاب املشروعات 
الصغيرة أو املتوسطة متى 
ما كانت مطابقة للمواصفات 
والشــروط وكانت األسعار 
املقدم بهــا ال تزيد على ٢٠٪ 

من أقل العطــاءات املقبولة، 
كما أنــه مت إعطــاء أفضلية 
ألصحاب املشــروعات وذلك 
بإلــزام املقاول بشــراء ما ال 
يقل عــن ١٠٪ مــن منتجات 
وخدمات املشروعات الصغيرة 
وتخصيــص  واملتوســطة 
نسبة ١٠٪ من أعمال املقاولة 
لتلك املشــروعات من نسبة 
٣٠٪ مخصصــة للمقاولــني 

احملليني.

مرزوق اخلليفة

إيران قبل محادثات ڤيينا: قادرون على صنع سالح نووي منذ زمن 
عواصم - وكاالت: اســتبقت إيران اســتئناف محادثاتها 
النووية مع مجموعة (٤+١) املقرر عقدها في ڤيينا غدا، بالتأكيد 
على قدرتها على صنع سالح نووي. وقال املتحدث باسم هيئة 
الطاقــة الذرية اإليرانية، بهــروز كمالوندي إن بالده «متتلك 
قدرات صنع الســالح النووي منذ مدة طويلة، لكن عقائدهم 
وتعليمات قائد الثورة متنعهم من احلصول عليها». وأشــار 
كمالوندي في مقابلة مع وكالة الطلبة لألنباء «إيسنا» امس، 
إلــى أن «الغرب ليس لديه خيار ســوى التعامل مع إيران»، 
الفتــا إلى أن ما وصفــه بـ«مقاومة ايران في الديبلوماســية 
جتبر الغرب على قبول الواقع املوجود». واعتبر أنه «ليس 
من املنطقي االدعاء اننا نحاول التوصل إلى السالح النووي.. 
ألننا نعمل حتت اإلشــراف الدقيق للوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية».  على صعيد الداخل اإليراني، فقد انتشــرت شرطة 
مكافحة الشــغب في أصفهان وسط البالد، وأعلنت الشرطة 
اعتقال ما ال يقل عن ٦٧ شخصا، غداة يوم شهد أعمال عنف 
خالل تظاهــرة لالحتجاج على جفاف نهر «زايندة رود» في 
املدينة. وأصيب محتجون بجروح خالل اشتباكات مع الشرطة 
خالل االحتجاجات، بينما أضرم آخرون النار في دراجة نارية 

تابعة للشرطة وبعض األشجار.

اعتقاالت وانتشار أمني في أصفهان غداة جتدد «احتجاجات اجلفاف»

صورة عن ڤيديو للمواجهات بني احملتجني وقوات األمن اإليرانية في أصفهان       (أ.ف.پ)

إغالق ملف محجر خيطان والعمالة نقلت 
إلى الفنادق بالتنسيق مع اجلهات املعنية 

أحمد مغربي - أحمد خميس

قالــت مصــادر مســؤولة 
لـــ «األنبــاء» ان اجلهة املعنية 
اتخذت قــرارا بإخالء مدرســة 
خيطــان التــي مت اســتخدامها 
كمحجر صحي للعمالة املنزلية 
العائدة. وفي التفاصيل، ذكرت 
املصادر ان اســتغالل املدرسة 
كمحجــر صحي جــاء ملواجهة 
عدم توافر حجوزات في الفنادق 
احمللية، وعليه مت التنسيق مع 
وزارة الصحة الستخدام املدرسة 
بالكامل الســتقبال  وجتهيزها 
بعــض العمالــة املنزلية خالل 
فترة احلجر املؤسســي بعدما 
مت جتهيز املدرسة جتهيزا فندقيا 
وفــق املواصفــات املعمول بها 
للمحاجــر املؤسســية من قبل 

وزارة الصحة.
مــن جانبــه، شــدد مصدر 

امني مطلع في تصريح خاص 
لـ «األنباء» على ان املدرسة التي 
اثير حولها جدل مؤخرا وحتولت 
الى محجــر للعمالة املنزلية ال 
شأن لوزارة الداخلية مبوضوعها 
جملة وتفصيال. وأشار املصدر 
الى ان األمر تختص به ٣ جهات 
حكومية إلى جانب جهات فرعية 
أخرى، مؤكدا ان املدرسة بالفعل 
تستخدم كمحجر بالتنسيق مع 
هذه اجلهات. وردا على ســؤال 
حول نفي جهــات حكومية ان 
يكــون احملجــر تابعا لهــا قال 
املصــدر: هذا األمــر ال يعنينا، 
مبينا ان املدرســة الواقعة في 
قطعة ٤ مبنطقة خيطان جرى 

إخالؤهــا اخلميــس املاضــي 
بعدما أثيرت حولهــا األقاويل 
خصوصا أن احلجر املؤسسي 
للعمالــة املنزلية من املفترض 
وحسب قرارات مجلس الوزراء 
فندقي. وأضاف املصدر: حسب 
معلوماتنا فــإن وزارة الصحة 
ترسل مندوبني لفحص العمالة، 
وأن املدرسة بالفعل تتبع جهات 
حكومية وتستغل كمحجر منذ 
فتــرة. وردا على ســؤال حول 
عــدم حتــرك «الداخليــة» في 
هــذه القضية، قــال املصدر ان 
املعلومات الواردة إلينا تفيد بأن 
املدرسة تستغل من قبل إحدى 

اجلهات احلكومية.

املدرسة التي خصصت كمحجر للعمالة املنزلية أثارت كثيرا من اجلدل

التفاصيل ص١٢

 التفاصيل ص ١٨

التفاصيل ص٩

مستشفى الوالدة اجلديد من املشاريع املميزة للنهوض باخلدمات الطبية  (متني غوزال)

م.مشعل العنزي 
لـ«األنباء»: ٢٢٠٫٦ 
مليون دينار تكلفة 
مشروع مستشفى 

الوالدة اجلديد 
واالنتهاء منه 

في الربع الرابع 
من ٢٠٢٢
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١٠٦ مشروعات صغيرة شاركت في «عودة احلياة»

آالء خليفة

نظم فريق «بصمة كويتي» التطوعي 
معرض «عودة احلياة» مبشاركة ما يزيد 
على ١٠٠ مشروع من املشروعات الصغيرة 
وذلك في حولي بارك مبنطقة حولي على 

مدار يومني متتاليني. 
«األنباء» تواجدت في املعرض ملتابعة 
مجرياته والتقت عدداً من القائمني عليه 

واملشاركني فيه. 
فــي البدايــة، ذكرت رئيســة فريق 
بصمــة كويتي التطوعي أمل الشــويع 
في تصريحات لـ «األنباء»، ان املعرض 
يهدف إلى دعم املشاريع الصغيرة، السيما 
بعــد انتهــاء جائحة ڤيــروس كورونا 
املســتجد(كوفيد-١٩ ) وعــودة احلياة 
الى طبيعتها، مشيدة باحلضور الباهر 
للمعرض من قبل اجلمهور الذي حرص 
على احلضور واملشــاركة في فعاليات 
املعرض.  وشكرت الشويع جميع اجلهات 
املشــاركة في املعرض، مؤكدة ان فريق 
«بصمة كويتي» مســتمر في تقدمي كل 
األعمال التطوعية مبختلف املجاالت التي 

تخدم دولتنا احلبيبة الكويت.
من ناحيتها، ذكرت نائب رئيس فريق 
«بصمة كويتي» أحالم العلي، ان الفريق 
تطوعي له مســاهمات عدة في مختلف 
املجاالت ويضم ٢٠ شخصا من الرجال 
والنســاء، الفتة الى ان الفريق تأسس 

في ١٤ ابريل ٢٠٢٠ وبرز دوره اثناء ازمة 
كورونا حيث قام بالعديد من الفعاليات 
واألنشطة.  وحول معرض عودة احلياة، 
أشارت العلي إلى أن املعرض مقام على 
مدار يومني مبشاركة حوالي ١٠٦ مشاريع 

من املشروعات الصغيرة.
من جانبه، ذكر عضو فريق «بصمة 
كويتــي» التطوعي محمــد الرفاعي، ان 
الفريق حرص على تنظيم معرض عودة 
احلياة من اجل دعم اصحاب املشــاريع 
الصغيرة السيما بعد زوال ازمة كورونا 

وعودة احلياة الى طبيعتها. 
ومــن داخل جنــاح الفريق الكويتي 
لتربيــة طائر البوم، أوضحت رئيســة 
الفريق جهان الكندري  ان الفريق تأسس 
عام ٢٠١٦ وباشر أنشطته عام ٢٠١٧ وهو 
فريق بيئي توعوي معترف به من قبل 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمل – 
إدارة الفــرق التطوعية «بــادر»، الفتة 
إلى ان الفريق مهتــم ومختص بتربية 
طائر البوم وتنظيم األنشطة والفعاليات 
التوعوية بخصوص طائر البوم وأهميته 
فــي حفظ التوازن البيئي وحمايته من 
خطر االنقراض والصيد اجلائر وكذلك 
كيفية االعتناء به وكيفية التعامل معه. 
وذكــرت الكنــدري ان الفريق يعمل 
على تغيير املفاهيم اخلاطئة فيما يخص 
طائر البــوم، موضحة ان البعض يرى 
ان هذا الطائر يجلب التشاؤم والنحس، 

والفتة الــى ان هذا األمــر غير صحيح 
على اإلطالق فهي مجرد مفاهيم خاطئة 
توارثتها األجيال املتعاقبة، موضحة ان 
الفريق حرص على املشاركة في مهرجان 
«عودة احلياة» لعرض أصناف وفصائل 

مختلفة من طائر البوم للجمهور.
بدوره، أوضح رئيس فريق الكويت 
للطائرات الورقية عمر بوحمد، أن الفريق 
يهتم بالطائــرات وصناعتها، والتي لم 
تعد اليــوم ورقية وامنا تســتخدم بها 
خامات البراشوت الذي يحلق في السماء، 
موضحا أن الفريق هو من يقوم بتصنيع 
وتصميم طائراتها، واتخذنا شعار الفريق 

من ألوان علم الكويت.
وأشــار بوحمد ان الفريق شارك في 
املعرض العطاء فكرة للجمهور عن هواية 
الطائرات والتي تعتبر كذلك رياضة ومت 
عرض وســائل الســالمة والتصميمات 

واشكال الطائرات
من جانبه، أوضح عضو فريق اإلسناد 
واإلنقاذ الكويتي التطوعي عمر الزنكي، 
ان الفريق تطوعي متخصص في إنقاذ 
املركبات في البر وعلى الشواطئ والبحث 
عــن املفقودين في البــر والبحر بأيدي 
غواصــني محترفني وإنقاذ األشــخاص 
ومســاعدة ذوي االحتياجــات اخلاصة 
وكبار الســن والعائالت في حال عطل 
الســيارة في الطرقــات العام على مدار 

٢٤ ساعة.

فريق «بصمة كويتي» التطوعي نظم املعرض ليومني في «حولي بارك»

(محمد هاشم) أحالم العلي وعدد من أعضاء فريق «بصمة كويتي»  أمل الشويع واحلكم الدولي أشواق العطار

السيارات القدمية.. إرث تاريخي 
التقينا خالل وجودنا باملعرض رئيس الفريق الكويتي للسيارات 
القدمية ناصر الطريجــي، الذي قال لـ «األنباء» إن هدف الفريق 
إحياء السيارات التي كان يستخدمها آباؤنا وأجدادنا للحفاظ على 
هذا اإلرث التاريخي القدمي وتوارثه عبر األجيال.  وأشار الطريجي 
الى ان الفريق لديه أنواع مختلفة من الســيارات منها السيارات 
الكالسيك والسيارات الرياضية وسيارات اجنليزية وغيرها من أنواع 
السيارات املختلفة، الفتا إلى ان الفريق شارك في املعرض إلدخال 
املتعة بقلوب زوار املعرض من خالل مشاهدة السيارات القدمية. 

جاسم الشمري        (محمد هاشم)خالد العتيبي عادل األنصارياإلعالمي أحمد البدري

فــي البداية، قــال املواطــن خالد 
العتيبــي: باســمي كمواطــن كويتي 
أطالب احلكومة اجلديدة باالستمرار 
في عملها اجليــد ووضع احتياجات 
املواطــن علــى رأس أولوياتها وعدم 
االلتفات ملا يثار ويقال، مؤكدا ان ثقة 
املواطنني كبيرة في الوزراء في حتقيق 
مصلحة املواطنني. من ناحية أخرى، 
فإننا كمواطنني «نعني ونعاون» أعضاء 
احلكومــة لتحقيق التقــدم والتنمية 
املنشودة لبلدنا احلبيب الكويت.وأشار 
العتيبي الى ان لدى املواطنني مطالبات 

عدة مــن احلكومة اجلديدة وســقف 
املطالبات عال، السيما ان الكويت بلد 
صغير من حيث عدد السكان وتتمتع 
مبــوارد مالية كبيرة، آمــال التوفيق 
للوزراء اجلدد في أداء األمانة امللقاة 

على عاتقهم.
من ناحيته، ذكر اإلعالمي واملواطن 
أحمد البدري: الشــارع الكويتي لديه 
اآلن مع القيادة اجلديدة والعهد اجلديد 
آمال كبرى، وقد شاهدنا بالفعل بعد 
اإلصالحات وهناك نزعة ونظرة ثاقبة 
للوضع وعمل دؤوب من أجل حتقيق 

آمال الكويتيني.
وأوضح البدري ان الفترة املاضية 
التــي شــهدت العفو الكــرمي من لدن 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد والذي جاء بعد جهود كبيرة 
من الكثيرين، وال ننسى اجلهد املضني 
الذي بذلــه النائب د.عبيد الوســمي 
في نقل نبض الشــارع إلــى القيادة 
السياسية، وهناك آمال كبرى ان نشهد 
حكومة تتواكب مــع الوضع احلالي 
ليس فقط على املستوى احمللي وامنا 

كذلك على املستوى اإلقليمي.

وذكر البدري اننا بحاجة إلى وزراء 
أكادمييني «حكومة تكنوقراط» يكونون 
متخصصني في مجاالتهم وذلك للعمل 
على حل كل املشاكل وامللفات العالقة 
ولتحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ متمنيا 

التوفيق ألعضاء احلكومة اجلدد.
أما الناشط االجتماعي واإلعالمي 
جاســم الشــمري فقال: بداية اود ان 
انتهز الفرصة ألقول لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد «حمدهللا 
على الســالمة وخطاك الســوء واهللا 

يطول بعمرك».

وأضــاف: احلكومة الســابقة «ما 
قصــرت» حاولــت واجتهــدت ولكن 
الشعب الكويتي يطمح لالفضل دائما، 
ونأمل من الــوزراء اجلــدد االهتمام 
باملواطنــني والنظــر بعــني االعتبار 
لهمومهم ومشاكلهم ومحاولة إيجاد 
انسب احللول لها. وتابع: نأمل تطوير 
املنظومة الصحية في الكويت، فال نريد 
العالج باخلارج نريد ان نتعالج داخل 
ديرتنــا احلبيبة الكويــت، كما نأمل 
االهتمام بالتربية والتعليم واالعالم، 
وكذلك هناك ضرورة لالهتمام مبلف 

الســياحة في الكويت جلعل الكويت 
مركزا جاذبا للسياح من مختلف انحاء 

العالم.
وأعرب الشمري عن امله ان تكون 
احلكومة اجلديدة حكومة اجناز يرفع 
لها املواطن الكويتي «القبعة والعقال»، 
وأضاف: نحن معكم يدا بيد ونأمل ان 
تكونوا جديرين بثقة صاحب السمو 
وســمو رئيس مجلس الوزراء بكم، 
وعسى اهللا أن يحفظ الكويت وشعبها 
مــن كل مكروه وان يدمي علينا نعمة 

االمن واالمان.

مواطنون لـ «األنباء»: «ِنِعْني وْنَعاِوْن»..
وآمالنا معقودة على احلكومة اجلديدة

أعربوا عن متنياتهم أن يولي الوزراء اجلدد اهتماماً مبلفات الصحة والتعليم والتوظيف واإلسكان

آالء خليفة

حكومة جديدة مرتقبة سيتم اإلعالن عنها قريبا، تضم وزراء سابقني وأيضا أسماء جديدة، ومعها آمال وطموحات معقودة من املواطنني واملواطنات على العهد اجلديدة 

باحلكومة اجلديدة، ملفات عالقة يأمل املواطنون ان تكون في نصب اعني الوزراء اجلدد ويأخذونها بعني االعتبار وعلى رأسها الصحة والتعليم واإلسكان والتوظيف وغيرها 

من الطموحات. «األنباء» التقت عددا من املواطنني واستمعت الى طموحاتهم وآمالهم من الوزراء اجلدد، حيث اكدوا مطالبهم بتشكيل حكومة تكنوقراط تكون حكومة 

اجناز، فمنهم من رأى أن ملف الصحة يجب أن يكون أولوية، ومنهم من قال إن التعليم هو الركيزة التي تقوم عليها أي نهضة، فيما شدد آخرون على أن قضية اإلسكان حتتاج 

إلى اهتمام خاص، بينما كان هاجس البعض هو قضية التوظيف ملا لها من تأثير على فئة الشباب ومن خلفه املجتمع ككل، في السطور التالية تفاصيل اآلراء:

نريد إصالح الشوارع.. املواطن يستحق األفضل
ذكــر املواطن عادل االنصــاري ان على احلكومة 
اجلديدة ان تأخذ بعني االعتبار واالهتمام بالقضايا 
واملشاكل التي يعاني منها املواطن وابرزها االهتمام 
بالصحة والتعليم واإلسكان وتوظيف الشباب وكذلك 
االهتمام بالطرق وإصالح الشوارع، الفتا الى ان املواطن 
الكويتي يســتحق األفضل دائما. وقــال االنصاري: 
ديرتنــا احلبيبة «مو مقصــرة» لكن نتمنى األفضل 
بتحقيق التطوير والتنمية املنشودة، وكلنا امل في 

إصالح الطرق مطلب شعبيأعضاء احلكومة اجلدد ونقول لهم «قواكم اهللا».

نحتاج حكومة «تكنوقراط» تضم أكادمييني متخصصني في مجاالتهم

احلكومة السابقة «ما قصرت» لكن الشعب الكويتي يطمح لألفضل دائمًا
نتمنى االهتمام مبلف السياحة في الكويت وجعلها مركزًا جاذبًا للسياح

ال نريد العالج باخلارج نريد أن نعالج داخل ديرتنا احلبيبة الكويت
ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

 امللف اإلســكاني من أهــم امللفات
التي تشغل املواطنني

(محمد هاشم) ملشاهدة الڤيديوأنواع مختلفة من السيارات القدمية 



محليات
االحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١

05

«األعلى للتخطيط» و«االحتاد األوروبي»
يسلطان الضوء على تعزيز مبادئ متكني املرأة

ينّظــم املجلــس األعلــى 
للتخطيط والتنمية بالتعاون 
مع االحتاد األوروبي وشركاء 
آخرين حدثا رفيع املســتوى 
حول دور قطــاع األعمال في 
تعزيــز مبادئ متكــني املرأة، 
حيث ســتعقد جلسة رفيعة 
املســتوى حتت عنوان «دفع 
متكني املرأة إلــى األمام: دور 
قطاع األعمال في تعزيز مبادئ 
املــرأة WEPs ودور  متكــني 
األعمال في تســريع املساواة 
فــي مكان العمل» في يوم غد 
االثنني ٢٩ اجلاري من الساعة 
١٠:٠٠ صباحا حتى ١٢:٠٠ ظهرا 

في مركز احلمراء للتسوق.
 ويشــارك فــي تنظيــم 
هذه اجللســة كل من: األمانة 
األعلــى  للمجلــس  العامــة 
للتخطيــط والتنمية وبعثة 
االحتاد األوروبي لدى الكويت، 

هذه املبــادئ وتعمل كمنصة 
للترحيــب باملوقعــني اجلدد 
 WEPs على مبادئ متكني املرأة
وذلك حتى ينضموا للموقعني 
على تلك املبادئ على مستوى 

العالم.
وتشمل قائمة املتحدثني كال 
من: د. خالد مهدي، األمني العام 
لألمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية، وسفير 
االحتاد األوروبي لدى الكويت 
د.كريستيان تودور، ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون حقوق 
اإلنسان السفير طالل املطيري، 
ورئيسة مركز دراسات وأبحاث 
املرأة في جامعة الكويت د.لبنى 
أحمد القاضي، باإلضافة إلى 
رئيسة املجلس األعلى لشؤون 
األسرة هناء الهاجري، واملمثلة 
املقيمة لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي هايدكو هادزيالتش، 

ونائبة املديرة اإلقليمية لهيئة 
األمم املتحدة للمرأة في الدول 
العربية يانكي فان دير جراف 
- كوكلر، ورئيس وحدة في 
خدمــة املفوضيــة األوروبية 
ألدوات السياســة اخلارجية 
شــتيفان شــلوينيغ، اللذين 
ســينضمان للفعاليــة عبــر 

الڤيديو.
وتعقد هذه اجللسة التي 
تقام حضوريا في سياق حوار 
حقوق اإلنسان غير الرسمي 
بني دائــرة العمــل اخلارجي 
األوروبيــة والكويت، والذي 
يركــز أيضــا علــى قضيــة 
متكني املرأة. وتعتبر مســألة 
املساواة بني الرجل واملرأة قيمة 
أساسية وحقا أساسيا لالحتاد 
األوروبي. وقد مت تكريسها في 
معاهدات االحتاد األوروبي منذ 

عام ١٩٥٧.

عبر جلسة رفيعة املستوى تعقد اإلثنني في مركز احلمراء للتسوق

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
UNDP، وهيئة األمم املتحدة 
للمــرأة، وشــركة احلمــراء 
العقاريــة، ومركز دراســات 
وأبحاث املــرأة بكلية العلوم 
االجتماعية في جامعة الكويت.
وتهدف إقامة هذا اجللسة 
رفيعــة املســتوى إلــى إبراز 
التقــدم الذي مت إحرازه حتى 
اليــوم فــي مجــال التمكــني 
االقتصــادي للمــرأة وتبادل 
أفضل املمارسات من الكويت 
واالحتــاد األوروبــي وأماكن 
أخرى من العالم، وفي نهاية 
املطاف إلهام الشركات لتبني 
أجندة متوازنة بني اجلنسني. 
وتهدف الفعالية أيضا لزيادة 
الوعــي حول مبــادئ متكني 
املرأة وتســليط الضوء على 
شركات القطاع اخلاص الرائدة 
في الكويت التــي أيدت علنا 

«التطبيقي»: ٤٤٠٩٧ طالبًا وطالبة يحق لهم 
التصويت بانتخابات االحتاد في ١٣ جلنة اقتراع

أعلن مساعد عميد شؤون 
الطلبــة للتوجيــه الطالبــي 
العامــة للتعليــم  بالهيئــة 
التطبيقي والتدريب د.سلمان 
حاجي عن استعدادات الهيئة 
النتخابات االحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة للعام الدراسي 
٢٠٢١ـ  ٢٠٢٢ والتي ستقام يوم 
االثنني ٦ ديســمبر املقبل من 
خالل تواصل عمادة شــؤون 
الطلبة مع اجلهــات اإلدارية 
الداخلية واخلارجية وجميع 
اجلهــات املعنيــة بتذليل كل 
العقبــات وســرعة االنتهــاء 
الالزمــة  مــن االســتعدادات 

املظهر الذي تعودت أن تظهر 
بــه الهيئــة بشــهادة جميــع 

اجلهات.
وصــرح رئيــس جلــان 
بــأن  االنتخابــات د.حاجــي 
عدد الطلبــة الذين يحق لهم 
التصويت قد بلغ ٤٤٠٩٧ طالبا 
وطالبة موزعة على ١٣ جلنة 
اقتراع بكليات ومعاهد الهيئة.
كما أكد د.حاجي على أنه 
لن يسمح بالدخول إلى جلان 
االقتراع أو الفرز إال للمطعمني 
بجرعتني فقط، أما بالنســبة 
للمطعمني بجرعة واحدة وغير 
املطعمــني فالبد مــن إحضار 

شــهادة PCR قبل االقتراع بـ 
٤٨ ساعة.

االقتــراع  أن  ذكــر  كمــا 
والتصويت سيبدأ من الساعة 
الثامنة صباحا وحتى الساعة 
السادســة مساء وسيتم فرز 
النتيجة  األصــوات وإعــالن 
النهائيــة لالنتخابات بلجنة 
بكليــة  الرئيســية  الفــرز 
الدراســات التجارية ـ بنات ـ 
بعد جتميع صناديق االقتراع 
من جلان االقتــراع في نفس 
اليوم ابتداء من الساعة الثامنة 
مســاء حتى إعــالن النتيجة 

النهائية.

د. سلمان حاجي

لالنتخابات خلروجها باملظهر 
املشرف والالئق بالهيئة وهو 

٧١٢٧ طالبًا أدوا اختبار القدرات األكادميية باجلامعة
امــس  انطلقــت صبــاح 
اختبارات القدرات األكادميية 
لطلبــة الصف الثاني عشــر 
والتي تعقد للمرة الثانية خالل 
العام اجلامعــي ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
حيث استقبلت جامعة الكويت 
٧١٢٧ طالبــا وطالبــة لتأدية 
اختبارات القدرات األكادميية 
في عدد من املواقع اجلامعية، 
وسط االشــتراطات الصحية 
والتدابيــر الوقائية املطلوبة 
ملنع تفشــي ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد -١٩)، حرصا 
مــن اجلامعة على ســير تلك 
االختبارات في أجواء صحية 
وآمنــة ألبنائنا لطلبة، وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع كافة 

اإلدارات املعنية.
وذكرت مساعد نائب مدير 
اجلامعــة للتقييــم والقياس 
د.رواء ســعود اجلــاراهللا أن 
عــدد الطلبــة املتقدمني ألداء 
اختبــار القــدرات األكادميية 

اجلامعية مببانيها اجلنوبية، 
كما متت االستعانة مببنى كلية 
اآلداب الشمالي مبدينة صباح 
السالم اجلامعية. وأشارت إلى 
أن جامعة الكويت تقدم ثالث 
فرص لالختبارات في كل عام 
جامعي في الفصل الدراســي 
األول والفصل الدراسي الثاني، 
وتعد اختبــارات اليوم ثاني 
اختبار ضمن احملاولة األولى 

قبل القبول للفصل الدراسي 
األول القادم، وهناك فرصتان 
ســيتم حتديد وقتهما الحقا، 
الطلبــة  حيــث مت تقســيم 
لعدة دفعات على مدى شــهر 
الشــهر ليتســنى  ونصــف 
االلتزام باالشتراطات الصحية 
املتبعة من قبل وزارة الصحة 
وللمحافظة على صحة وسالمة 
الطلبة. وفيما يخص الطلبة 
املصابــني بڤيــروس كورونا 
املستجد - كوفيد ١٩ أوضحت 
د.اجلاراهللا أنه عليهم التواصل 
عبر البريد اإللكتروني التابع 
للقسم واملدون ببطاقة الدخول 
واملوجود أيضا على وسائل 
التابعة  التواصل االجتماعي 
للمكتب لتزويدهم مبا يثبت 
اإلصابة، متمنية لهم الشفاء 
العاجل بإذن اهللا، وأضافت أنه 
بإمــكان الطلبة الدخول على 
نظام التسجيل ملعرفة النتائج 

بعد اإلعالن عنها.

انطلقت بني ورقية وإلكترونية وسط إجراءات احترازية ووقائية

جانب من الطلبة خالل االختبارات

بلــغ ٧١٢٧ طالبا وطالبة، في 
العربيــة واإلجنليزية  اللغة 
والرياضيــات، وذلك متهيدا 
لقبولهم في جامعة الكويت.

وبينــت د.اجلــاراهللا أن 
االختبارات ســتعقد في عدد 
مــن املواقــع اجلامعية وهي 
مركز العلوم الطبية باجلابرية 
وحرم كلية الهندسة باخلالدية 
الســالم  صبــاح  ومدينــة 

مشاركة طالبية

الطبيعة القانونية لدعوى املخاصمة
تعرف دعوى املخاصمة بأنها دعوى 
ترفع بطلــب أصلي من أحــد اخلصوم 
على القاضي أو عضو النيابة لسبب من 
األسباب التي بينها القانون، وقد درجت 
التشريعات على اعتبار الغش والتدليس 
واخلطأ املهني اجلسيم وإنكار العدالة من 

أسباب رفع دعوى املخاصمة.
وقد كثرت في اآلونة األخيرة الدعوات 
لتعديل قانون املرافعات املدنية وتطبيق 
دعوى مخاصمة القضاة، وغالبا ما تظهر 
هــذه الدعــوات كردة فعــل جتاه بعض 
االحــكام القضائية التــي ال تلقى قبوال 
لدى الشارع، ومن ثم فإن املفهوم الدارج 
لدعوى املخاصمة هو انها وسيله ملعاقبة 
القاضي عما يصدره من احكام قضائية 
ال تصادف صحيح القانون، فما الطبيعة 
القانونية لدعوى املخاصمة؟ وهل تعتبر 
فعال وسيلة ملعاقبة القاضي عن اخطائه؟

واحلقيقة ان ظهور دعوى املخاصمة 
في التشريع الفرنسي الصادر سنة ١٨٠٦ 
وتنظيم احكامها ضمن طرق الطعن غير 
العادية، عالوة على ما قد تؤدي إليه هذه 
الدعوى في حاالت عديدة الى بطالن احلكم 
الذي أصدره القاضي واثارة مسؤوليته 
عمــا تضمنه هــذا احلكــم، كل ذلك أثار 
اخلالف بشأن الطبيعة القانونية لدعوى 

املخاصمة، ومــا إذا كانت دعوى بطالن 
ضد احلكم الذي اصدره القاضي ام دعوى 
تأديبيه ضده؟ ام انها دعوى مسؤولية 

مدنية تثار إزاء خطأ القاضي؟
على ان اعتبار دعوى املخاصمة دعوى 
بطالن ضد احلكم الذي أصدره القاضي 
وطريقا للطعن فيه يتنافى مع التنظيم 
التشريعي لكل منهما، ففي الوقت الذي 
تفتــرض فيه طرق الطعــن في األحكام 
صدور حكم قضائي يوجه له هذا الطعن، 
فــإن دعوى املخاصمة كما قد توجه الى 
القاضي الذي اصدر احلكم والذي يعتبر 
من املدعي عليهم في دعوى املخاصمة، 
فإنها قد توجه الى عضو النيابة العامة، 
مما يعني عدم وجود حكم قضائي حتى 
يتم الطعن فيه، بل ان دعوى املخاصمة 
قد توجه ضد القاضي دون وجود حكم 
قضائي وذلك في حال انكاره للعدالة أي 
امتناعه عن الفصل في الدعوى املنظورة 

أمامه.
اما اعتبار دعــوى املخاصمة دعوى 
تأديبيــة توجــه الى القاضــي ملعاقبته 
عما يتضمنه حكمه من أخطاء، فإن ذلك 
يتعارض مــع التباين في األثر املترتب 
عليهما ونتيجة قبول كل منهما، اذ يتم 
مثــل ذلك األثر فــي الدعــوى التأديبية 

بتوقيــع عقوبة من العقوبات التأديبية 
املنصوص عليها فــي القوانني املنظمة 
لعمل الســلطة القضائية، بينما يتمثل 
ذلك األثر فــي دعوى املخاصمة باحلكم 
على القاضي بدفع تعويض الى اخلصم 

املضرور من خطأ القاضي.
والراجح لدى جمهور الفقه هو اعتبار 
دعوى املخاصمة دعوى مسؤولية ترفع 
علــى القاضي أو عضــو النيابة العامة 
بغية حصول املضرور على تعويض عن 
الضرر الناجم عن خطأ القاضي أو عضو 
النيابة العامة حتى لو يترتب على قبول 
دعوى املخاصمة بطالن احلكم الصادر من 
القاضي أو توقيع عقوبة تأديبية عليه، 
ذلك ان بطالن حكــم القاضي أو توقيع 
عقوبة تأديبية عليه يعتبر نتيجة منطقية 
لثبوت خطأ القاضي. ويتضح مما تتقدم 
ان الدعوات التي ظهرت لتطبيق دعوى 
املخاصمة لم تقم على فهم سليم لطبيعة 
دعوى املخاصمة وما يترتب على قبولها 
من نتائــج وبنيت علــى اعتقاد خاطئ 
بأنها وسيلة ملعاقبة القاضي عما يرتكبه 
من أخطاء، وهو ما قد يؤدي الى إساءة 
استخدام دعوى املخاصمة حال إقرارها.
أحمد هاني دشتي
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون

«زين» تشارك طموحات الشباب 
في مؤمتر احتاد طلبة الكويت بالواليات املتحدة

وليد اخلشتي أشار إلى أن االستثمار في أجيال املستقبل هو االستثمار الرابح

السفير الشيخ سالم العبداهللا مع وليد اخلشتي وفريق «زين» في جناح الشركة خالل املؤمتر

«زين» تؤمن بقدرات الشباب وتخصص مساحة كبيرة لقطاع التعليم في إستراتيجيتها لالستدامة
الشركة ترعى ندوة صحية يقدمها د.عبداهللا السند ليشارك الطلبة كواليس إدارة أزمة «كورونا»

جناح «زين» في معرض الرعاة يقدم فرصًا وظيفية للخريجني ويعرض جتربتها الرائدة في عالم االتصاالت

أعلنت «زين» املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن مشــاركتها في فعاليات 
حفل افتتاح املؤمتر السنوي 
الســابع والثالثــني لالحتاد 
الكويــت  الوطنــي لطلبــة 
- فــرع الواليــات املتحــدة 
األميركيــة، وذلــك ضمــن 
رعايتها البالتينية للمؤمتر 
الذي أتى حتت شعار «جيل 
طموح.. لتحقيق رؤية وطن» 
فــي مدينة شــيكاغو حتت 
رعاية ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
الشــركة فــي  وذكــرت 
بيان صحافــي أن فعاليات 
حفــل افتتــاح املؤمتــر قــد 
شــهدت تواجــد العديد من 
الشــخصيات الوطنية، في 
مقدمتهم سفير الكويت لدى 
الواليات املتحدة األميركية 
الشــيخ ســالم العبــداهللا، 
والرئيس التنفيذي للعالقات 
واالتصاالت في شركة زين 

الكويت وليد اخلشتي.
وخالل الكلمة التي ألقاها 
على هامــش حفــل افتتاح 
املؤمتر، قال الرئيس التنفيذي 
للعالقــات واالتصاالت في 
شــركة زين الكويــت وليد 
اخلشــتي: «فــي كل مــرة 
تأتي مشــاركتنا لنرى هذه 
الكوكبة من شبابنا، تغلب 
علينا مشاعر الفخر واالعتزاز 
بجيل طموح لديه احلماس 
واإلصرار على حتقيق الكثير 

للوطن».
وأضــاف اخلشــتي: «لم 
تقف الظروف احلالية عائقا 
أمام مشاركتنا في هذا الصرح 
الطالبــي الوطني، فدائما ما 
تربطنا بكم عالقة، بل شراكة 
تأسست بيننا عبر السنني، 
فهذه الفعاليات ملؤمتر االحتاد 
الوطني لطلبــة الكويت - 
فرع الواليات املتحدة تظاهرة 
وطنية نســعد بها جميعا، 
حيث نلتقي بشــباب ميثل 

أملنا في املستقبل».
وبــني اخلشــتي: «األمل 
يبقى دائما في هذه الوجوه، 
حيــث املســتقبل يأتي ملن 
يسعى إليه بعزم وإصرار في 
عالم ال يعترف إال باملثابرين، 
فــي عالــم ال يلتفت وينظر 
خلفه، فاغتنام الفرص يأتي 
بــروح التحــدي واإلصرار، 
ويأتــي أيضــا باحلــرص 
واالهتمام بكل التفاصيل التي 
نتعامل معها في مســارات 

وخيارات حياتنا»

بسبب جائحة كورونا، حيث 
تعتبر الشركة داعما رئيسيا 
له على مدى ١٧ عاما، خاصة 
أنه يشــكل التجمــع األكبر 
للطلبة الكويتيني الدارسني 

في اخلارج.
ويأتي دعم «زين» في إطار 
استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة اجتاه 
قطاعي الشــباب والتعليم، 
ومن منطلق إميانها بأهمية 
التواصل مــع أبناء الكويت 
من طالب العلم في اخلارج، 
فقد أصبحت الشركة جزءا ال 
يتجزأ من هذا املؤمتر الوطني 

الضخم.
وستقوم «زين» وكعادتها 
في السنوات السابقة بإضافة 
بصمة مميــزة للمؤمتر من 
خالل مشاركتها في العديد 
مــن األنشــطة والفعاليات، 
من ضمنها رعايتها للندوة 
الرياضيــة التــي ستشــهد 
تواجد العديد من الرياضيني 
الكويتيني املتميزين السابقني 
واحلاليــني، باإلضافــة إلى 
رعايتهــا للنــدوة الصحية 
التي ستستضيف املتحدث 
الرسمي باسم وزارة الصحة 
د.عبــداهللا الســند، وذلــك 
الطلبة والطالبات  ليشارك 
كواليس إدارة أزمة كورونا.
وأضافــت الشــركة أنها 
ستقوم أيضا باملشاركة في 
املعــرض املخصص للرعاة 
علــى هامش أعمال املؤمتر، 
وذلــك مــن خــالل جناحها 
اخلــاص الذي ســتقدم من 
خاللــه فرصهــا الوظيفيــة 
للخريجــني، واســتعراض 
جتربتهــا الرائــدة في عالم 
االتصاالت للطلبة والطالبات، 
هــذا باإلضافة إلــى العديد 
مــن املفاجآت التــي أعدتها 

خصيصا لزوار املؤمتر.
«زيــن»  ســتقوم  كمــا 
بتنظيم ورشة عمل مختصة 
الهواتف  بالتصويــر عبــر 

 ،ZAINPHONIC الذكية باسم
الشــركة  والتي ستشــارك 
من خاللها أسرار التصوير 
الفوتوغرافــي عبر األجهزة 
الذكيــة وكيفيــة اختيــار 
اللقطــات التــي تطــور من 
الطلبــة والطالبات  جتربة 
ومتكنهم من إظهار إبداعاتهم.
وأشــارت الشــركة إلــى 
أن املؤمتــر يكتســب أهمية 
خاصــة كونه يعتبــر أكبر 
جتمــع كويتي خارج البالد 
العالــم، ويســتقبل  حــول 
طلبــة وطالبــات الكويــت 
مــن جميع أنحــاء الواليات 
املتحدة، ويجمعهم بالعديد 
مــن الشــخصيات الوطنية 
مــن إعالميــني وأكادمييــني 
ورياضيني وأطباء وغيرهم 
الذيــن يــزورون الواليــات 
املتحدة خصوصا ملشــاركة 
خبراتهــم وجتاربهــم مــن 
مختلف املجاالت مع الطلبة 
احلاضرين، كما يعتبر جتمعا 
ثقافيا فريدا مــن نوعه، ملا 
يتميز به من مســتوى عال 

من احلس الوطني.
وإذ بينت الشركة أن دعمها 
لهــذا التجمــع الوطني جاء 
إلميانها الشديد بأهمية فئة 
الشباب والطلبة في احلياة 
االقتصاديــة والسياســية، 
فقد أوضحــت أنها حريصة 
على املشــاركة في مثل هذه 
الفعاليــات لرغبتهــا فــي 
مشــاركة أجيال املســتقبل 
والتواصل معهم، والتعرف 
علــى أفكارهم وأطروحاتهم 

في اخلارج.
ويقوم االحتــاد الوطني 
لطلبة الكويت - فرع الواليات 
املتحدة األميركية بخدمة ما 
يقارب ١٤٠٠٠ طالب وطالبة 
الدارسني في  من الكويتيني 
أميــركا، ويهدف االحتاد من 
خــالل أنشــطته وبرامجــه 
املتنوعــة إلى ربــط الطلبة 
الكويتيــني ببعضهم بعضا 
من ناحية، وربطهم بالوطن 
وأخبــاره من ناحية أخرى، 
وقــد مت إشــهار االحتاد في 
الواليات املتحدة األميركية، 
حيث نال اعتراف احلكومة 
األميركيــة، وهــو اإلجنــاز 
الــذي يعــد مفخــرة ألبناء 
الكويت، وهو إحدى نتائج 
العالقات العريقة بني الكويت 
والواليات املتحدة األميركية، 
ومــا هو إال انعــكاس لكون 
الكويت حليفا استراتيجيا 

للواليات املتحدة.

وليد اخلشتي ملقيا كلمة «زين»

وتابع قائال: «أنتهز هذه 
الفرصة ألعرب عن اعتزازي 
الكويــت  وفخــري بطلبــة 
فــي اخلــارج، كمــا أنتهــز 
هذه الفرصــة أيضا لنجدد 
دعمنا واهتمامنا لألنشــطة 
الطالبيــة التــي يقــوم بها 
شــبابنا هنا، حيــث نؤمن 
في «زين» بقدرات الشباب، 
إذ نخصص مساحة كبيرة 
لقطاع التعليم والشباب في 
اســتراتيجيتنا لالستدامة، 
باملســؤولية  فإحساســنا 
املشــتركة كمؤسسة تعمل 
في القطــاع اخلاص يدفعنا 
إلى توجيه املزيد من الدعم 

واالهتمام للشباب».
وأضاف «ان االســتثمار 
فــي أجيــال املســتقبل، هو 
االستثمار الرابح دائما، لذا 
نعتقــد أن الشــباب بحاجة 
ملؤسســات تؤمن بقدراتهم 
ومســاعدتهم فــي تنفيــذ 
وإخــراج هذه األفــكار، كما 
أن اإلصــرار على اإلســهام 
في مستقبل أفضل، وبشكل 
يســاعد الشــباب علــى أن 
يتطور، هو أمر يبقى دائما 
فــي صلب اهتمامــات زين، 
لذلك دائما ما تؤكد الشركة 
في تنفيذ استراتيجيتها على 

عنصر الشباب».
واختتم اخلشــتي قائال: 
«أنتهز هذه الفرصة ألتقدم 
بالشــكر والتقديــر لكل من 
ساهم في إخراج هذا احلدث 
بالشكل احلضاري اجلميل، 
وندعو اهللا أن يحفظ الكويت 
حتت قيادة صاحب السمو 
األميــر حفظــه اهللا ورعاه، 
وولــي عهــده األمــني، وكل 
التوفيق لطلبتنا وطالباتنا، 
لهــم بالنجــاح  ومتنياتــي 

الدائم».
وعبرت زين عن فخرها 
باســتمرار دعمهــا للمؤمتر 
كراع بالتيني، والذي يعود 
بعد انقطــاع قرابة العامني 

العلي: رجال أمن املنافذ واجلمارك العني 
الساهرة على حماية الوطن وأمان مواطنيه

أكد وزير الداخلية الشيخ 
ثامــر العلــي توفيــر جميع 
وسائل الدعم واملساندة لرجال 
أمن املنافذ واجلمارك، مثمنا 
جهودهــم ومواصلتهم الليل 
بالنهار مــن أجل أمن الوطن 
وأمان مواطنيــه باعتبارهم 
العني الســاهرة على حماية 
الوطن من كل من تســول له 
نفســه القيام بــأي عمليات 

تهريب.
جاء ذلك وفق بيان صحافي 
العامــة للعالقــات  لــإلدارة 
واإلعالم األمني خالل جولة قام 
بها الوزير العلي أمس السبت 
في منفذ النويصيب احلدودي، 
حيث كان في استقباله وكيل 
وزارة الداخلية الفريق الشيخ 
فيصل النواف واملدير العام 
العامــة للجمــارك  لــالدارة 
املستشــار جمــال اجلالوي 
والوكيل املساعد لقطاع أمن 
املنافذ اللواء منصور العوضي 

وعدد من قيادات القطاع.
وأعرب العلي عن الشكر 

مختلف األجهزة العاملة في 
املنفــذ مبا يســهم فــي راحة 
املواطنني والعمل على تخليص 
اجراءاتهم بكل سهولة ويسر. 
وقــد شــملت اجلولــة تفقد 
دخــول وخــروج  بوابــات 
املسافرين وكبائن اجلوازات 

واجلمارك وســاحات وقوف 
الشاحنات، كما استمع لعدد 
من املالحظــات واحللول في 
الدخــول  توســعة بوابــات 
واخلروج وكبائن اجلوازات 
واجلمــارك للتســهيل علــى 

املسافرين.

خالل جولة قام بها وزير الداخلية في منفذ النويصيب احلدودي

الشيخ ثامر العلي والفريق الشيخ فيصل النواف واملستشار جمال اجلالوي واللواء منصور العوضي خالل اجلولة

والتقديــر لرجــال األمن في 
النويصيــب واألجهزة  منفذ 
وزارات  مــن  املســاندة 
ومؤسسات الدولة ملا شاهده 
مــن إجنازات أمنيــة وتقنية 
على مســتوى عال وحســن 
تنسيق العمل وانتظامه بني 
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«املعلمني» تطالب بتحصني امليدان التربوي من التدخالت

إستراتيجية البناء املستدام توفر ٣٠٪ من املياه

عبدالعزيز الفضلي

طالبــت توصيات ملتقى 
مديري املدارس الذي نظمته 
جمعيــة املعلمــني مؤخــرا 
بضــرورة معاجلة مشــكلة 
العمالــة فــي  نقــص عــدد 
املــدارس، وتطبيــق العدالة 
في أنصبة الهيئات اإلدارية 
ومعاجلــة  والتعليميــة، 
املصاعب التي واجهت املدارس 
بخصــوص الفاقد التعليمي 
وتفعيل أدواته، وتوفير دليل 
مدرسي شــامل عن الوصف 
الوظيفــي، ومراعــاة األخــذ 
برأي أهل امليدان التربوي في 
القــرارات التربوية، ووضع 
قوانني خاصة لضبط السلوك 
املنافــي للعــادات والتقاليد 
والقيــم والديــن، وتفعيــل 
دور جهــاز التوجيــه الفني 
في امليــدان التربوي ملتابعة 
وتقييــم املعلمــني ورئيس 

القسم.
التوصيــات  وطالبــت 
املدرســية  اإلدارات  مبنــح 
صالحيات أوســع في أوجه 

أكد رئيس جمعية املياه 
الكويتيــة د.صالح املزيني 
أن اآلثار اإليجابية للمباني 
املســتدامة علــى الصعيــد 
االقتصــادي واالجتماعــي 
علينــا  ويحتــم  تعــد  ال 
اســتخدام هذه املمارســات 
واالستراتيجيات املستدامة 
وهــي املنهجية التي تتمثل 
في نظام «LEED» وهو نظام 
تقييــم املبانــي املســتدامة 
الهيئــة األميركية  تقدمهــا 
.«USGBC» لألبنية اخلضراء
جــاء ذلــك علــى هامش 
إطــالق البرنامــج التدريبي 
«األبنيــة اخلضــراء ونظام 

من املجلس األعلى للتخطيط 
للعمليــة التعليمية، وزيادة 
دور مراكــز التطوير املهني 

في املناطق التعليمية.
كمــا شــملت توصيــات 
امللتقــى عــدة مقترحــات، 
منها: العودة الكاملة للحياة 
الدراســية الطبيعــة، ومنح 
اإلدارات املدرسية صالحيات 
أوســع التخاذ القرارات التي 
تصب في مصلحــة العملية 
املدرســة،  التعليميــة داخل 
وتفعيــل مشــروع الرخصة 
املهنية للمعلمني وفقا ملعايير 

على توفير أكثر من ٣٠٪ من 
املياه ولكن مازلنا في الكويت 
بحاجة إلى املزيد من اجلهد 

عن أبرز املعوقات التي تواجه 
اإلدارات، ومــا يتطلب العمل 
به مــن أجل تهيئــة األجواء 
املستقرة والعادلة ألهل امليدان 
من أجل أداء رســالتهم على 
الوجه املنشــود، ومناقشــة 
نشــرة الوظائف اإلشرافية، 
والهيكل التنظيمي للتواجيه 
النادر،  الفنية والتخصــص 
وبــدل الشاشــة للمعلمــني، 

ومشكلة نقص العمالة.
ان  الهولــي  وأضــاف 
اجلمعية اســتضافت رئيس 
اللجنة التعليمية في مجلس 
األمة د.حمــد املطر بحضور 
املوجهــني  مــن  مجموعــة 
الفنيني، وذلك ضمن املساعي 
احلثيثة ملعاجلة قضية الهيكل 
الفنية،  التنظيمي للتواجيه 
ونقل الصورة الكاملة حول 
حيثيات هذه القضية واملطالبة 
بأن متارس اللجنة التعليمية 
دورها في تبنيها ومبا يصب 
في مصلحة مسيرتنا التربوية 
وحتقيق كل مــا يصبو إليه 
املوجهون واملوجهات للقيام 

بدورهم بالشكل األمثل.

املستدامة حققت فوائد عديدة، 
منها تعزيز األمن املائي ودفع 
النمو االقتصادي واالجتماعي 
لألعلى وما تستهلكه من مياه 

قدر بنحو ما نسبته ١١٪.
البرنامــج  ان  وذكــر 
التدريبي هدفه شــرح نظام 
تقييــم األبنيــة املســتدامة 
فــي  والتفكيــر   «LEED»
البنــاء املســتدام وريادتــه 
في رفــع كفــاءة املباني من 
امليــاه، باإلضافــة إلــى ذلك 
يرشد اســتخدام املوارد مبا 
ينعكس بشكل إيجابي على 
أداء املتدربني بجميع اجلوانب 

الفنية والعلمية واإلدارية.

الكفاءة املطلوبــة في األداء، 
وإعادة النظر في قبول األعداد 
الكبيــرة في كليــات التربية 
والتربيــة األساســية طبقــا 
امليدان  لطبيعة واحتياجات 
التربوي وتفعيل مركز التقومي 
في الوزارة ملتابعة مخرجات 
العملية التعليمية، وأن تكون 
مــادة اللغــة العربية ضمن 
التخصصات النادرة لتشجيع 
الشباب الكويتي على دراستها 
نظرا ملالحظة عزوفهم عن هذا 
التخصص في كلية التربية 
والتربية األساسية، ومقترح 
بعودة مادة التربية البدنية 

في املرحلة الثانوية.
من جانبه، أشــار رئيس 
جمعية املعلمني حمد الهولي 
إلى رفع التوصيات إلى وكيل 
وزارة التربية د.علي اليعقوب 
خالل لقاء مــع مجلس إدارة 
اجلمعية، حيث مت استعراض 
أبرز ما جــاء في التوصيات 
واملقترحــات والتأكيــد على 
أهميتها لكونها جاءت بشكل 
صريح وشفاف ومباشر من 
اإلدارات املدرســية، وكشفت 

لنصل إلى ثقافة تقوم على 
البناء املستدام وتوفير املياه 
داخل وخارج املبنى املستدام، 
مثل تقليل مياه الشــرب في 
الري واستخدام نباتات غير 
مستهلكة للمياه لالستفادة 
قدر اإلمكان من املياه الرمادية 
واألمطار فــي عمليات الري 
الزراعي املستدام، باإلضافة 
إلى اســتخدام أنظمــة مياه 
وأنابيب ومعدات ذات كفاءة 
عالية مع تركيب أنظمة قياس 
ومراقبة أي هدر أو تسريب 
مياه من شــبكات التوزيع، 
مؤكــدا أن الدراســات التــي 
متت علــى املباني اخلضراء 

اجلمعية رفعت توصيات ملتقى مديري املدارس إلى وكيل «التربية» وناقشت بعض القضايا مع رئيس اللجنة التعليمية

جمعية املياه أطلقت البرنامج التدريبي «األبنية اخلضراء ونظام الريادة في املياه»

حمد الهولي

د.صالح املزيني

الصــرف للصنــدوق املالــي 
خلدمــة العمليــة التعليمية 
والتربوية، إلى جانب تسكني 
الوظائف اإلشرافية بصورة 
عاجلــة لتخفيف األعباء عن 
املديرين املكلفني مبدرستني، 
وإعــادة النظــر في موضوع 
الترقي للوظائف اإلشرافية في 
مرحلة رياض األطفال، والنأي 
بامليدان التربوي من التدخالت 
اخلارجيــة وحتصينــه من 
التدخــالت خاصــة  أشــكال 
في التعيــني والنقل والندب 
وااللتــزام الكامــل بالقوانني 
واللوائح والنظــم، ومراعاة 
عــدم تكرار أســماء املدارس 
املتميزة فــي كل عام إلعطاء 
فرصــة للمــدارس األخــرى 
املستحقة، وإنصاف العاملني 
في املرحلة الثانوية من خالل 
زيادة مكافآتهم نظرا لزيادة 
أيام عملهم، وإعطاء التربية 
العملية مدة أكبر للتدريب في 
امليدان التربوي دون االكتفاء 
بنصف فصل دراسي واحد، 
واحلاجة املاســة إلى تفعيل 
ووضــع خطة اســتراتيجية 

الريادة في املياه» عبر تطبيق 
زووم والذي نظمته اجلمعية 
بالتعاون مع منظمة جرين 
وييــف الدولية لالســتدامة 
بدعم من مؤسســة الكويت 
للتقدم العلمي بحضور أكثر 
من ٥٠ مشاركا من موظفني 
ومهندســني ومديريــن مــن 
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة والوزارات املعنية 
والقطــاع اخلــاص وخبراء 
فــي نظم «LEED» من الدول 

العربية.
وأشار املزيني إلى أن كفاءة 
املياه أحد املتطلبات األساسية 
لألبنية املستدامة والذي يعمل 

ومضات

القرار لك!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبدالرحمن

إن كان القرار بيدك فال تضيعه في الفرص 
فاحلياة قصيرة!

في احلياة املرض نصيب والعالج قرار!
الزواج نصيب لكن الطالق قرار!

وجود أشخاص في حياتك نصيب واالحتفاظ 
بهم قرار!

فإن لم تكن متتلــك النصيب فأنت متتلك 
القرار!

قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا اركعوا 
واســجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اخلير 

لعلكم تفلحون) احلج: ٧٧.
إذن هناك فالح لكل بــاب تطرقه ولك 
القرار، ولكل صالح كما نعلم أرباب ولكل 
جناح أسباب عظيمة في هذه الدنيا الفانية 
فازرع في حياتك فالح آخرتك واجعل القرار 

دائما في يدك!
٭ ومضة: في دهاليز احلياة وأنت تسير ال تؤذ 
قلبك وتتسبب في شيخوختك املبكرة، اجعل 
القرار بيدك وال تركن الى النصيب فاحلياة 
ال حتتاج منك إال الى الرضا والتبسم، وال 
جتعل عمرك يقف انتظارا ألحد، وال تقضه 
ندمــا على ما فات وال تأســفا على جميل 
زرعته ولم يثمر، وال حتزن على أمر كتبه 

اهللا لك وعليك وإن آملك، هي حياة واحدة في 
الدنيا سنحياها ثم منوت، تعلّم كيف جتعلها 
بسيطة متمثلة في هذين البيتني من الشعر:

مشيناها ُخطى كتبت علينا
ومن كتبت عليه ُخطى مشاها

ومن كانت منيته بأرض
فليس ميوت في أرٍض سواها

٭ آخر الكالم: عزيزي القارئ الكرمي، اعلم ان 
احلياة ألــم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، 
وعمل ينهيه أجــل ثم يجزي اهللا عز وجل 

كل امرئ مبا كسب!
٭ زبدة احلچي: تعلمت في احلياة انه ما من قلب 
يسامح إال عاش مرتاحا، وما من نفس ترضى 
بالقدر إال باتت ســعيدة وما من روح تردد 
احلمد هللا إال كانت مبتسمة راضية مرضية.

عزيزي القارئ: القرار دائما بيدك، وتذكر أن 
من أدام احلمد تتابعت عليه اخليرات ومن 

أدام االستغفار فتحت له املغاليق!
«قلل ناسك.. يرتاح راسك»

عبارة كتبها ابني محمد على باب غرفته 
موجهة لي بعد قسطرة القلب.. معه حق!

..في أمان اهللا. 

صفحة إلكترونية مبوقع
«التربية» لكل منطقة تعليمية

عبدالعزيز الفضلي

أعلــن مديــر إدارة نظم 
املعلومات بــوزارة التربية 
باإلنابة ســعود اجلويسر 
ان اإلدارة بصــدد إطــالق 
املوقــع اإللكتروني اجلديد 
التربيــة، حيــث  لــوزارة 
ســيضم خدمــات متعددة 
منهــا صفحــة إلكترونيــة 
لكل منطقة تعليمية لتكون 
واجهة رســمية إلكترونية 
تضم جميع املعلومات التي 

يحتاجها املستخدم.
جــاء ذلــك في كتــاب وجهه اجلويســر 

للمناطق التعليمية، وتلقت 
«األنباء» نسخة منه، حيث 
بــني خاللــه ان الصفحــة 
تشــمل نبــذة تعريفية عن 
املنطقة كاسم املدير، عنوان 
التواصــل  أرقــام  املبنــى، 
لألقســام التابعــة وغيرها 
مــن املعلومــات التعريفية 
باخلدمات التي يتم تقدميها 
من قبل املنطقة إضافة إلى 
األخبار واإلصدارات وغيرها 
البيانــات املطلوبــة  مــن 
لعرضها على الصفحة. ودعا 
اجلويســر إلى حتديد موعــد لعقد اجتماع 
ملناقشة اإلجراءات الالزمة إلطالق الصفحات.

تشمل نبذة عن املنطقة ومعلومات عن اخلدمات املقدمة

سعود اجلويسر

ضرورة معاجلة نقص العمالة والفاقد التعليمي وتفعيل دور جهاز التوجيه الفني ملتابعة وتقييم املعلم ورئيس القسم
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املساحة اإلجمالية لألرض ٦٠ ألف متر مربع واملساحة الكلية للبناء ٣٥٧٫٣ ألف متر مربع موزعة على ٤ مباٍن
يهدف املشروع إلى توفير أحدث مرافق الرعاية الطبية في مجال تشخيص وعالج أمراض النساء والوالدة
أحدث املرافق لتشخيص وعالج أمراض النساء والوالدة الطبيعية والقيصرية واحلقن املجهري

املشروع ذو موقع مميز على ساحل جون الكويت مبنطقة الصباح الطبية مقابل مستشفى الوالدة احلالي
تصميـم املعمـاري للمباني راعـى أن حتظى أكثر مـن ٨٠٪ من غرف املرضـى بإطاللة رائعة علـى اخلليج العربي
التصميم الداخلي للمشروع يجمع الكثير من العناصر من مواد تشطيبات مضادة للبكتيريا وألوان مفرحة 

عاطف رمضان

ما الهدف من املشروع وميزاته 
وما مرافق املشروع؟

٭ يهدف املشروع إلى توفير 
أحدث مرافق الرعاية الطبية في 
مجال تشخيص وعالج امراض 
النســاء والــوالدة ومصمــم 
وفقا ألحدث املعايير واألكواد 
العاملية ومجهز بأحدث األجهزة 
واملعدات الطبية واألثاث الطبي 

وغير الطبي.
ويتميز املشروع مبوقعه املميز 
على ساحل جون الكويت في 
منطقة الصباح الطبية مقابل 
مستشفى الوالدة احلالي، وقد 
راعى التصميم املعماري له أن 
حتظى أكثر من ٨٠٪من غرف 
املرضــى بإطاللــة رائعة على 
اخلليج العربي بخالف االختيار 
الدقيق للمواد الصديقة للبيئة 
املتوافقة مع املباني اخلضراء 
وأنظمة ترشيد استهالك الطاقة.

ويحتوي املشروع على أحدث 
املرافــق لتشــخيص وعــالج 
النســاء والــوالدة  امــراض 
الطبيعية والقيصرية، احلقن 
املجهــري، إلى جانــب وحدة 
اخلــدج اجلديــدة، فضال عن 
خدمــات الدعــم والتــي منها 
الصيدلــة والتغذيــة والغذاء 
العمــل االجتماعي،  وخدمات 
املريــض، وخدمــات  وإدارة 
الغســيل والتعقيــم واإلدارة 
البيئيــة ومكافحــة العــدوى 

وغيرها من خدمات.
التصميم والشكل

كيف مت اختيار التصميم 
والشكل الهندسي للمشروع؟

٭ يعــد التصميم اإلنشــائي 
واملعمــاري من أهــم العوامل 
التــي مت أخذها  التصميميــة 
باالعتبار لتتماشى مع موقع 
املشــروع املميز على ســاحل 
جــون الكويــت، مــع األخــذ 
باالعتبــار العامل املناخي مع 
احملافظة على ســالمة وكفاءة 
الوظيفي لألقســام  التوزيــع 
الطبيــة املتعــددة وعالقتهــا 

ببعض.
ومت تنفيذ املشروع باستخدام 
أحدث األســاليب اإلنشــائية 
واملعمارية ومنها على سبيل 

املثال وليس احلصر:
٭ استخدام الركائز اخلرسانية 
ملقاومة ارتفاع منسوب املياه 

اجلوفية.
٭ استخدام أحدث نظم العزل 
املائــي للقواعــد اخلرســانية 
لتجنــب حدوث أي تســريب 

للمياه بالسراديب.
٭ اســتخدام نظــام البالطات 
املفرغة سابقة الصب لإلسراع 

في عملية التنفيذ.
٭ اســتخدام نظــم احلوائط 
اجلبســية لدقــة وتشــكيل 
املنحنيات وحتقيق املتطلبات 
املعمارية والطبية مع احملافظة 

على سرعة التنفيذ.
٭ اعتماد كل مواد التشطيبات 
التي تتمتــع باجلودة العالية 
والتي تؤدي إلى تقليل أعمال 

املساعد، مالحظة الطوارئ، ٣ 
غرف عمليات، العالج الطبيعي، 
الهندسة الطبية واإلدارة العليا.
الثالــث: ٢٢ غرفــة عمليــات 
وملحقاتها وإدارة منع العدوى.

الرابع: اخلدمات امليكانيكية
اخلامس: ٢ غرفة عمليات و٥٨ 
غرفــة والدة و٣٢ غرفة عناية 

مركزة للخدج.
الســادس: ١٢٨ غرفــة عنايــة 
مركــزة للخــدج واخلدمــات 

االجتماعية.
٣ أبــراج A&B&C بعــدد أدوار 
فوق املنصة تتراوح بني ٧ و ١١ 
دورا فيها ٦٢٩ غرفة (٤٦٠ غرفة 
مريضــة مع حمام، و٣٨ غرفة 
عناية مركزة للخدج، و٥١ عناية 
متوســطة للخدج، و٢٨ غرفة 
عناية متوسطة للبالغني، و٥٢ 
غرفة عناية مركزة للبالغني).

العيادات اخلارجية

وماذا عن مبنى العيادات 
اخلارجية؟

٭ مبنــى العيادات اخلارجية 
مبســاحة بنــاء ٥٦٫٧٥٠ مترا 
مربعا ويتكون من: ســردابني 
ملواقف ســيارات تتســع ٥٣٢ 

مع مبانــي املستشــفى بنفق 
خدمات ويحتــوي ايضا على 
نظام ألواح الطاقة الشمسية 

إلنتاج الكهرباء.
 كمــا يتكون املشــروع من ٤ 
جســور مشــاة مكيفة الهواء 
لربط املباني اجلديدة بالقدمية 
مبســاحة بنــاء ١٦١٥ م٢، هذا 
باإلضافــة الى حائــط بحري 
(مصد أمواج بطول ٣٢٠ مترا).
وماذا بالنسبة ألعمال الطرق 

واملداخل واملخارج؟
 جمــع أعمال الطرق واملداخل 
واملخارج املتعلقة باملشــروع 
متــت بالتنســيق مــع اإلدارة 
العامة للمرور، حيث مت عمل 
دراسة مرورية تفصيلية لكل 
مداخــل ومخارج املستشــفى 
انســيابية وســيولة  لضمان 
احلركــة املروريــة، حيــث مت 
الرئيســية  املداخــل  فصــل 
للمستشــفى ومبنى العيادات 
اخلارجية ومواقف السيارات 
للزوار من اجلهة الشرقية عن 
مدخل الطوارئ ومدخل سرداب 
اخلدمات ومدخل املوظفني من 
اجلهة الغربية من خالل طريق 
الى  خدمة منفصل، باإلضافة 

املبانــي ٥٦٪، وكذلك أعمال 
أساسات اجلسور اخلارجية 
الرابطة بني مباني املشروع 

ومباني املستشفى القائم.
املواد املستخدمة

ما املواد املستخدمة في 
املشروع؟

٭ ان كل املواد املســتخدمة 
في مشاريع الرعايا الصحية 
يتم اختيارها بعناية فائقة 
وفقــا للمواصفــات الفنيــة 
للعقد وأحدث معايير األكواد 
 FGAالعاملية املتخصصة مثل
FGI & HTM &، بحيث تكون 
مبدئيــا مضــادة للبكتيريا 
وتراعي راحة املرضى ويتم 
اعتمادهــا بالتنســيق مــع 
اإلدارات املختصــة بــوزارة 
الصحة بخالف أعلى املعايير 
العاملية للجودة واالستدامة 
وترشــيد اســتهالك الطاقة 
وتؤهــل مبانــي املشــروع 
لتكون مباني خضراء صديقة 

للبيئة.
األنظمة التكنولوجية

ماذا عن األنظمة التكنولوجية 
للمشروع؟

أحــدث  تطبيــق  يتــم  ٭ 
العامليــة للمباني  األنظمــة 
الذكيــة والصديقــة للبيئة 
في مجــال الرعايا الصحية 
وترشــيد اســتهالك الطاقة 
منهــا: نظام ألــواح اخلاليا 
الضوئية الســتغالل الطاقة 
الشمســية املتجــددة، نظام 
مجســات استشعار احلركة 
للتحكــم في اإلضــاءة وفقا 
التحكم  لالستخدام، ونظام 
في شدة اإلضاءة وفقا للحاجة 
وراحة املرضية وقوة اإلضاءة 
أمنــي  الطبيعيــة، ونظــام 
متكامل (حتكم في االبواب، 
كاميرات مراقبة IP والتحكم 
في مواقف السيارات)، ونظام 
حماية األطفال حديثي الوالدة، 
 Pneumatic وكذلــك نظــام
Tube System PTS لتوصيل 
األدوية وعينات التحاليل بني 
األجنحة بســرعة تصل ٨م/ 
ثانية، وأيضا نظام اخلدمات 

ســيارة، ومــن دور أرضي به 
الصيدلية واستقبال املرضى، 
وهناك خمســة أدوار حتتوي 
على العيادات اخلارجية وقاعة 
محاضرات والشؤون اإلدارية.

مواقف وخدمات

وهل هناك مراعاة ملواقف 
السيارات، واخلدمات املركزية؟

٭ بالتأكيد روعي أمر مواقف 
الســيارات وتخصيص مبنى 
مبساحة بناء ٤٩٫٩٠٠ متر مربع 
يتسع ١٢١٩ سيارة ويتكون من 
ســردابني وأرضــي و٥ أدوار 

متكررة وسطح به مظالت.
وهناك أيضــا مبنى اخلدمات 
املركزية مبســاحة بناء كليه 
١٢٫١٢٩ متــرا مربعا ويحتوي 
على معدات التكييف املركزي 
الرئيسية منها ١٢ برج تبريد 
و٥ مبردات مياه مثلجة وعدد٦ 
غاليات ماء وبخار و٢٥ مضخة 
رئيســية ملختلف األنظمة و٩ 
خزانات للوقود حتت األرض 
و٦ خزانــات وقــود تغذيــة 
يومية و٥ مولدات الكهربائية 
ومخزن للغازات الطبية وخزان 
الغاز املســيل واملبنى مرتبط 

األعمال اخلارجية من ساحات 
وزراعات جتميلية بني املباني 
وعلى اسطح املباني املنخفضة.

انتهاء املشروع

ما املدة الزمنية املتوقعة 
لالنتهاء من املشروع؟

املتوقعــة  الزمنيــة  املــدة  ٭ 
لالنتهاء من املشروع هي سبعة 
أشــهر بخالف أعمال الفحص 
والتشغيل بعد إيصال التيار 
الكهربائي واملتوقع في شــهر 
مــارس ٢٠٢٢، أي خالل الربع 

الرابع من العام ٢٠٢٢.
أبرز األعمال

ما أبرز األعمال التي مت 
إجنازها حتى األن؟

٭ أبــرز االعمــال التــي مت 
إجنازهــا تتمثــل فيما يلي: 
االنتهاء من كل أعمال الهيكل 
اخلرســاني جلميــع مباني 
املشــروع، وتقــدم أعمــال 
تكسيات الواجهات اخلارجية 
التشــطيبات  ٨٧٪ وأعمــال 
الداخلية ٤٣٪، وهناك أيضا 
تقــدم كل أعمــال اخلدمــات 
الكهروميكانيكية في جميع 

.Integrated Services املتكاملة
تعاون مستمر

ماذا عن تعاونكم مع اجلهات 
األخرى؟

٭ نتعاون بشكل مستمر منذ 
بداية املشروع مع كل وزارات 
ومؤسسات الدولة مثل وزارة 
الكهربــاء  ووزارة  الصحــة 
واملاء وبلدية الكويت والهيئة 
العامة للبيئة وقــوة اإلطفاء 
العام وهيئــة الطيران املدني 
الداخليــة،  وقطاعــات وزارة 
حيــث مت تأمــني كل املوافقات 

واالعتمادات املطلوبة.
جائحة كورونا

وكيف كان تأثير جائحة 
«كورونا» على سير عمل 
والتحديات التي واجهتكم؟

اتخــاذ كل اإلجــراءات  ٭ مت 
املتاحــة للحــد مــن التأثيــر 
الســلبي جلائحــة «كورونا» 
على تقــدم ســير األعمال من 
تخفيض لساعات العمل خالل 
فترات احلظر الكلي واجلزئي 
واملناطقي والنقص الكبير في 
العمالــة الفنيــة املاهرة نظرا 
لوقــف كل تأشــيرات العمــل 
اجلديدة منذ مارس ٢٠٢٠ والكم 
الكبير من العمالة العالقة في 
اخلارج إضافة إلى بطء وعدم 
انتظام حركة املالحة والطيران 
العاملــي، مما أثر على عمليات 
االستيراد والتخليص اجلمركي 

للمواد.
االشتراطات الصحة

ما االشتراطات الصحية 
للمشروع؟

كل  تطبيــق  بحــزم  مت  ٭ 
االشــتراطات الصحيــة وفقا 
للتوصيات الصادرة من اجلهات 
املختصة بشأن اجلائحة، حيث 
يتم إلزام كل اجلهاز التنفيذي 
باملكاتب وباملوقع بالتقيد بها 
مثل قياس درجة حرارة جميع 
العاملني باملشروع عند الدخول 
إلى املكاتب أو املوقع واحملافظة 
علــى التباعــد االجتماعي بني 
األفراد ولبس الكمامات، إضافة 
الــى تواجــد أدوات التعقيــم 
بصــورة دائمة وبــكل أرجاء 

املكاتب وباملوقع.
تضافر اجلهود

هل من كلمة أخيرة؟
٭ البــد أن أشــير إلى تضافر 
جهود كل األطراف املســؤولة 
عــن هذا الصرح الطبي املميز 
املتخصص في مجال تشخيص 
وعالج أمراض النساء والوالدة 
املمكنــة  إلجنــازه بالســرعة 
ليضــاف إلى ســجل إجنازات 
لــوزارة  الكبــرى  املشــاريع 
وأشــيد  العامــة،  األشــغال 
بالتعــاون الكبير من اجلميع 
لتسهيل األعمال وحتقيق خطة 
العمــل املوضوعة رغم بعض 
الصعوبــات الناجمة بســبب 

«كورونا».

مستشفى الوالدة اجلديد من املشاريع املميزة للنهوض باخلدمات الطبية  (متني غوزال)

م.مشعل العنزي متحدثا للزميل عاطف رمضان

من التجهيزات املعدة للمستشفى

الصيانة املستقبلية إضافة الى 
زيادة العمر االفتراضي للمبنى.
كما ان استراتيجية التصميم 
الداخلي جاءت لتجمع الكثير 
مــن العناصــر معا مــن مواد 
تشــطيبات مضادة للبكتيريا 
وصديقــه للبيئة واســتخدام 
ألوان مفرحة ومريحة للنفسية 
وتساعد على سرعة االستشفاء 
وتصميمــات ألشــكال حتاكي 
الطبيعــة وعالمات إرشــادية 
تفاعلية تســاعد على سهولة 
احلركة الداخلية جميعها حتقق 
الغرض من أفضل اســتخدام 
للمساحات في جو هادئ لصحة 

املريضة.
األرض والبناء

كم تبلغ مساحة األرض والبناء 
والتكلفة اإلجمالية للمشروع؟

٭ تبلغ مساحة األرض حوالي 
٦٠ ألــف متــر مربــع، وتبلغ 
مساحة البناء الكلية ٣٥٧٫٣٣٧ 
ألف متــر مربــع موزعة على 

أربعة مبان.
والتكلفة التعاقدية اإلجمالية 
للمشروع هي ٢٢٠٫٦٨ مليون 

دينار.
مكونات املشروع

ما املبنى الرئيسي للمشروع؟
٭ املشــروع مكون من أربعة 
مبان رئيسية وأعمال خارجية 

موزعة كاآلتي:
الــوالدة  مستشــفى  مبنــى 
بنــاء  مبســاحة  الرئيســي 
٢٣٦٫٩٤٤ مترا مربعا ويتكون 
مــن: ســرداب: خدمــات عامة 
ومخازن رئيســية ومغاســل 
وإدارة  وتعقيــم  مركزيــة 

املخلفات ومخبأ.
دور أرضــي: مدخل رئيســي، 
خدمات التغذية، قسم الطوارئ، 
غرفــة عمليــات، الصيدليــة 

واملشرحة.
منصة بكامل مساحة املستشفى 
«بوديوم»: من ٦ أدوار حتتوي 

على:
املركزيــة،  األشــعة  األول: 
الصيدلية املركزية، السجالت 
الطبية واخلدمات الهندسية.

الطــب  الثانــي: املختبــرات، 

م.مشعل العنزي لـ«األنباء»: ٢٢٠٫٦ مليون دينار 
تكلفة مشروع مستشفى الوالدة اجلديد 

واالنتهاء منه في الربع الرابع من ٢٠٢٢

كبير مهندسني اختصاص مدني بإدارة املشاريع اخلاصة في «األشغال» أكد أنه صرح طبي مميز ضمن إجنازات الوزارة

قال كبير مهندسني اختصاص مدني بإدارة املشاريع اخلاصة في وزارة األشغال العامة مدير مشروع مستشفى 
الوالدة اجلديد م.مشعل العنزي في حوار مع «األنباء» ان املدة الزمنية املتوقعة لالنتهاء من املشروع خالل الربع الرابع 
من ٢٠٢٢. وان التكلفة التعاقدية االجمالية للمشروع ٢٢٠٫٦ مليون دينار تقريبا، مشيرا الى ان املساحة االجمالية 

لالرض ٦٠ ألف متر مربع واملساحة الكلية للبناء ٣٥٧٫٣ ألف متر مربع موزعة على أربعة مبان. 
وأوضح م.العنزي ان املشروع يتميز مبوقع مميز على ساحل جون الكويت مبنطقة الصباح الطبية مقابل مستشفى 
الوالدة، ويهدف الى توفير أحدث مرافق الرعاية الطبية في مجال تشــخيص وعالج امراض النساء والوالدة مصمم 
وفقا ألحدث املعايير ومجهز بأحدث األجهزة واملعدات الطبية، وقد راعى التصميم املعماري أن حتظى أكثر من 

٨٠٪من غرف املرضى بإطاللة رائعة على اخلليج العربي مع مواد صديقة للبيئة متوافقة مع املباني اخلضراء وأنظمة 
ترشيد استهالك الطاقة، الفتا الى ان املشروع يحتوي على أحدث املرافق لتشخيص وعالج امراض النساء والوالدة. 
ولفت م.العنزي الى ان املشروع مكون من ٤ مبان رئيسية وأعمال خارجية وان استراتيجية التصميم الداخلي 
جاءت لتجمع الكثير من العناصر معا من مواد تشطيبات مضادة للبكتيريا وصديقه للبيئة واستخدام ألوان مفرحة ومريحة 
للنفسية وعالمات إرشادية تفاعلية تساعد على سهولة احلركة الداخلية لتحقيق أفضل استخدام للمساحات في جو هادئ 
لصحة املريضة، مشيرا الى ان أعمال الطرق واملداخل واملخارج متت بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور، حيث مت عمل 
دراسة مرورية تفصيلية ملداخل ومخارج املستشفى لضمان انسيابية وسيولة احلركة املرورية، وفيما يلي التفاصيل:

اختيار التصميم والشكل الهندسي للمشروع
٭ أكد م.مشعل العنزي أن التصميم اإلنشائي 
واملعماري ملشروع مستشفى الوالدة اجلديد 
يعتبر من أهم العوامل التصميمية التي مت 
أخذها باالعتبار لتتماشى مع موقع املشروع 
املميز على ساحل جون الكويت، مع مراعاة 
العامل املناخي واحملافظة على سالمة وكفاءة 
التوزيع الوظيفي لألقسام الطبية املتعددة 

وعالقتها ببعضها.
ومت تنفيذ املشروع باستخدام أحدث األساليب 
اإلنشائية واملعمارية ومنها على سبيل املثال 

وليس احلصر:
٭ استخدام الركائز اخلرسانية ملقاومة ارتفاع 

منسوب املياه اجلوفية.

٭ استخدام أحدث نظم العزل املائي للقواعد 
اخلرسانية لتجنب حدوث اي تسريب للمياه 

بالسراديب.
٭ اســتخدام نظام البالطات املفرغة سابقة 

الصب لإلسراع في عملية التنفيذ.
٭ اســتخدام نظم احلوائط اجلبســية لدقة 
وتشــكيل املنحنيــات وحتقيــق املتطلبات 
املعمارية والطبية مع احملافظة على سرعة 

التنفيذ.
٭ اعتماد كل مواد التشــطيبات التي تتمتع 
باجلودة العالية والتي تؤدي إلى تقليل أعمال 
الصيانة املستقبلية، إضافة الى زيادة العمر 

االفتراضي للمبنى.

ملشاهدة الڤيديو

موقع مميز ملستشفى الوالدة اجلديد وإطاللة على جون الكويت
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الكويتيات في القيادة العاملية

سلطنة حرف

gstmb١٢٣@hotmail.com
طارق بورسلي

هذا مثل جميل وردنا من مصر احملروسة، وهو 
حقيقة وواقع ملموس، وقد ظهر لنا وبالعني املجردة 
من يطبق هذا املثل وبكثرة دون وازع من ضمير، 
وبــال حياء أو خجل، وكي تتأكــدوا تابعوا مواقع 
التواصل االجتماعي لتــروا األعاجيب واألكاذيب، 
ومبــا أن احلياة أصبحت رتيبــة وبها فراغ كبير 
فبعض الناس وهــم ضعاف النفوس جندهم بدال 
من أن يشغلوا أنفسهم مبا ينفعهم شغلوا أنفسهم 
مبا يضرهم ويضر الناس، ومبا ال شــأن لهم به، 

وساروا في هذا الطريق بال أدنى خوف أو وجل.
وفعال بتنا نستيقظ صباحا على أخبارهم الفارغة، 
ينصبون أنفسهم منظرين وناقدين للناس حتى انهم 
يحشرون أنوفهم مبا ال يعنيهم وليس من شأنهم، 
ولو التفتوا إلى أنفســهم لرأوا فيهم من العيوب 
مــا اهللا به أعلم، فهم حكماء بال حكمة، وعقالء بال 
عقل وال بصيرة، يسعون جاهدين للطعن والثلب 
والتشويش على الناس ألنهم وكما يقال أفرغ من 
حجام ساباط، وهذا الرجل احلجام كسدت بضاعته، 
متر عليه األيــام ال يأتيه زبون واحد، فقام بحيلة 
ومن له حيلة فليحتل، مفادها أنه طلب من أمه أن 
تأتيه كل يوم ليحجمها، فكانت أمه تأتيه فيحجمها 
ليرى الناس أنه ليس فارغا، وأن لديه زبائن، واستمر 
البائس على هذه الطريقة حتى ماتت أمه من كثرة 

ما نزفها.
وهؤالء الناس مثل البراميل الفارغة آذوا البالد 
والعباد، ومتادوا في غيهم، وقد وصفهم لنا النبي 
ژ فقال: يبصر أحدهم القذى في عني أخيه وينسى 
اجلذع في عينه، وليس أضيع من رجل يفطن لعيوب 

الناس ويغفل عن كبائر عيوبه، وهللا در القائل:
وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره

عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى

وكان محمد بن ســيرين يقول: كنا نحدث أن 
أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس، وال 
شك أن من تدخل فيما ال يعنيه لقي ما ال يرضيه، 
ومن حسن إســالم املرء تركه ما ال يعنيه، يقول 
وليام شكسبير: نصف األدب عدم التدخل فيما ال 
يعنيك، فما أكثر من شغل نفسه بأمور ال تخصه، 
وعندما احتضــر أبودجانة األنصاري دخل عليه 
أصحابه فــإذا وجهه يتهلل نورا، فقيل له: ما بال 
وجهــك يتهلل؟ فقال: ما من عمل أوثق عندي من 
اثنني، كنت ال أتكلم فيمــا ال يعنيني وكان قلبي 

للمسلمني سليما.
إن التدخل في شؤون الغير مرض نفسي وداء 
عضال، يجعله في واد والناس في واد آخر، يغرد 
خارج السرب، وال يفعل ذلك إال ضعاف النفوس 
وال أخال العاقل يجنح ملثل هذه األخالق الفاسدة، 
وقد قيل في األمثال: من راقب الناس مات هما، فما 
شأني وشأنك بالناس؟ وما الذي يستفيده املرء من 
ذلك؟ وكيف بك وقد نبش الناس عيوبك ونشروها 
على املأل، وصدق القائل: «الفاضي يعمل قاضي».

ارتبط اســم املغفور له األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، برعاية املسنني من 
خالل اجلائزة التي متنح سنويا في اجتماع اجلمعية 
العامة للصحة العاملية، وهي جائزة صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح لرعاية املسنني 
وتعزيــز الصحة، وقد منحت منذ عدة ســنوات 
ملراكز في عدة دول لرعاية املســنني ومبادراتهم 

في هذا الشأن.
وأثناء قيام وزير الصحة بالكويت بتســليم 
اجلائزة للفائز في جنيڤ، فقد كانت التصريحات 
عن رغبة تلك املراكز العاملية لنقل خبراتها للكويت 
في رعاية املســنني، وكانوا بانتظار تلبية الدعوة 
للحضور وتقدمي خبراتهم. ومع افتتاح مستشفى 
اجلهراء اجلديد أو مدينــة صباح األحمد الطبية 
باجلهراء، فقد كان مــن املنطقي أن تضم مركزا 
دوليا لطب املســنني يحمل اســم األمير الراحل، 
طيب اهللا ثراه، ويستفيد من عروض املراكز الفائزة 
بجائزته مبنظمة الصحة العاملية، ولكن ولألسف 
الشديد وحتى اآلن لم نسمع أو نرى ذلك ومازال 
مستشفى اجلهراء اجلديد ال يحمل أي مبادرات 
أكثر من املباني اجلديدة ودراسة عروض التشغيل 

األجنبي من جهات كثيرة.
وأعتقد أن تلك العروض لم تتطرق إلى إنشاء 
وتشغيل مركز وطني لرعاية املسنني ويحمل اسم 
الراحل املغفور له حتى اآلن على الرغم من أهميته 
علميا وطبيا وسياســيا، وقــد آن األوان إلجراء 
تصحيحي عاجل سواء من احلكومة احلالية أو من 
احلكومة اجلديدة بعد تشكيلها باإلعالن عن إنشاء 
مركز وطني لرعاية املســنني ويحمل اسم األمير 
الراحل في مستشفى اجلهراء ليكون مركزا إقليميا 
لطب املسنني، وليكون بداية أو باألحرى استمرارا 
ملبادرات الكويت والتي ترمز لها جائزة صباح احلمد 
لرعاية املســنني مبنظمة الصحة العاملية وعنوانا 
للوفاء واالمتنان والعرفان، وهي قيم موروثة في 
املجتمع، ويجب أن نحافظ عليها بالقرارات وليس 

فقط باألقوال.
واعتقد أن أهالي اجلهراء سيتقدمون الصفوف 
للمحافظة على تلك القيم باإلصرار على إنشاء هذا 
املركز ليكــون رمزا للقيم النبيلة ومركزا إقليميا 
لطب وصحة املسنني وإجراء البحوث الصحية في 
هذا التخصص املهم واالستفادة من مبادرات من 
فازوا بجائزة صباح األحمد لرعاية املسنني وتعزيز 
الصحة مبنظمة الصحة العاملية من مختلف الدول 
وتعزيز العالقات مع تلك املراكز ومبادراتهم لتعزيز 
صحة املسنني الذين تزداد أعدادهم عاما بعد عام.

وهناك العديد من التحديات املتعلقة بصحتهم 
ورعايتهم نفسيا وجسديا واجتماعيا، واألمل معقود 
على من سيضعون خطة وبرنامج عمل احلكومة 
أن يكون مركز صباح األحمد لرعاية املسنني على 
قمــة أولويات البرنامج كإجراء تصحيحي واجب 
ووفاء وعرفانا لألمير الراحل، رحمه اهللا وغفر له.

منذ أن كنا صغــارا ونحن معجبون ببلدكم 
«أميركا» كانوا يدرسوننا معاملها املبهرة: ناطحات 
الســحاب، وفيها مقــر األمم املتحدة، وصناعة 
السيارات الراقية في ديترويت، والسينما العمالقة 
في هوليوود من الكاوبوي في فيافي األرياف إلى 
حرب النجوم في عنان السماء إلى الفك املفترس 
في أعماق البحار! و«نيل أرمسترونغ» األميركي 
  وهو أول شخص ميشي على سطح القمر، وما 
زالت أميركا قبلة السياحة وبلد اكتشاف األدوية 
واألمصال قاهــرة األمراض العضال، بإذن اهللا، 
وجامعاتكم األكادمييــة العريقة حلم كل طالب، 
مثلما تفاخرون العالم بسفنكم احلربية العمالقة 
حامالت الطائرات، جتوبون احمليطات! وال ننسى 
أبدا قيادتكم للتحالف الدولي لطرد قوات الرئيس 
العراقي املقبور صدام حســني من بالدنا ١٩٩٠ 
لتعود الكويت حرة بــإذن اهللا تعالى، وبلدنا لم 

يقصر في رضاكم.
تعجبنا تقاريركم الســنوية عن الدعوة إلى 
إصالح انتهاكات احلريات الدينية، وحقوق اإلنسان 
في الرأي واملوقف السياسي، في مختلف بلدان 
العالم وهو الوجه اجلميل لبلدكم العظيم.. والكالم 

يطول في هذا اجلانب.
لكن لألسف ال تضاهي إجنازاتكم املذهلة تلك، 
بعض شؤونكم الداخلية واخلارجية! فتاريخكم 
العنصري يشهد على إبادتكم للهنود احلمر أصحاب 
األرض األميركية، مثلما تدعمون الكيان اإلسرائيلي 
غاصب األرض الفلسطينية املقدسة وقتلة شعبها 
املظلوم، وتضغطون لتسويق التطبيع معها رغم 
انف الشعوب العربية واإلسالمية األبية، ونسب 
اجلرائم الشخصية املسلحة عندكم عالية، وما زالت 
آثار التفرقة بني اإلنسان األسود وأخيه األبيض! 
التخريب األخالقــي اإلباحي نزل  واملخجل أن 
عندكم إلى احلضيض بالعالقات الزوجية اآلدمية 

إلى أسفل السافلني.
وما أســرع تناقضكم! في تدخلكم الواسع 
في الشؤون الداخلية لبلدان العالم، لديكم أدوات 
الضغط حتت تهديد الســيف، وإغراء املنسف، 
تألبون الشعوب بعضها ضد بعض داخل الوطن 
الواحد، وتستفزون الســلطات األمنية واملدنية 
لتجريد مواطنيها من حقوقهم وحرياتهم املعارضة 
لسياساتكم، ومصادرة حقهم في أموالهم لدعم 
العمل اخليري اإلنساني إلطعام الفقراء واليتامى 
للشعوب احملتاجة، إال طبقا ملعايير رضاكم عنهم، 
حتت مبــررات االتهام بدعم اإلرهــاب، والذي 
أصبح وسيلة لوصم كل السترجاع حق شريف 
مسلوب ليس لكم فيه مصلحة، وسبة للشرفاء 
غير املتعاونني معكم! فأنتم سبب لتفشي احلروب 
واالقتتال، لزيادة مبيعاتكم العسكرية لنهب أموال 
تنمية الشعوب، وسلب استقاللية بلدان العالم في 

سياساتها الداخلية واخلارجية.
صدقني صديقي ديڤيد، إننا نحبكم كشعب 
مبدع ونشــط، لكن أعمال حكوماتكم ومواقفها 
غير العادلة والكريهة تثير االشــمئزاز للوجود 

األميركي وتثير الريبة.
أنتم بلد تزعمــون الدميوقراطية فأرجوكم، 
أحسنوا االختيار! وتذكروا أن للحضارات أعمارا، 

تسود ثم تبيد، إال من اعتصم باهللا تعالى.
مع حتياتي لك، ولشعبكم األميركي العظيم.

مازالت النجومية العاملية واإلبداع واإلجناز في 
جميع املجاالت احلظ احلليف للمرأة الكويتية أينما 
كانت وحلت، وكثير من األسماء ملعت في سماء 
العلم والعلماء الدوليني، واليوم تتأهل الكويتية ليلى 
اجلاسم خريجة ماجستير إدارة األعمال في جامعة 
ستانفورد لتشغل منصب مديرة اإلستراتيجيات 
في شركة «غوغل»، تلك الشركة التي تقود أميركا 
والعالم في مجال التكنولوجيا، كما جتذب أفضل 
الكفاءات من جميع أنحاء العالم، فخورة جدا برؤية 
اخلريجني الكويتيني الناجحني، فهم يعكســون 
قيمة الدراســة في الواليات املتحدة األميركية. 
هكذا جاء تصريح السفيرة األميركية في الكويت 

ألينا رومانوسكي.
إن هذا اإلجناز اإلبداعي الذي حققته الشابة 
ليلى اجلاسم بقيادة العمليات اإلستراتيجية مع 
شركة «غوغل» العاملية، مفخرة لكل الشباب الكويتي 
واملجتمع بأسره، فهذه العقلية املبدعة استطاعت 
أن تصل مبا حملته من علم وإبداع بالكويت اسما 
ومكانة تواكب مسيرة العلماء في دول العالم املتقدم.

وما دعا إليه املستشار في الديوان األميري 
الشيخ فيصل احلمود الصباح من ضرورة استقبال 
وتكرمي الكويتية ليلى اجلاسم ألمر مستحق محليا، 
وعلينا أن نكرم هؤالء الشابات الكويتيات الالتي 
يحملن عقوال مبدعة كهذه، وعلينا أن نفكر جديا 
بتدريس االختصاصات التي نرسل أبناءنا وبناتنا 

ليدرسوها في اخلارج.
بل أشد على أيدي احلكومة ووزارة التعليم 
العالي مبنح البعثات لهذه العقول النيرة، والتي 
عندما تتكلف الدولة على ابتعاثها تعود إلى وطنها 
حاملة املفاخر والعلــم واالختصاصات العاملية، 
التي من شأنها أن تضيف رصيدا للكويت أمام 

احملافل الدولية.
أبارك للمبدعة الشابة الكويتية ليلى اجلاسم 
حصولها على هذا املنصب العاملي واملتميز على 
أن حتذو جميع العقول الكويتية املبدعة حذوها 
في املستقبل القادم.. لتكون الكويتيات والكويتيني 

في القيادة العاملية.

كلمات ال تنسى

«الفاضي 
يعمل قاضي»

مشعل السعيد

ألم وأمل

مركز وطني 
لرعاية 

املسنني
د.هند الشومر

حتما ليس الســبب ماديا بقدر ما هو 
معنوي بالدرجة األولى، فاملعلم يشعر 
بالغصة بســبب التفرقــة العنصرية، 
حيث يتعامل مديره مع بعض املعلمني 
املقربني له بطريقة مختلفة عن طريقة 
معاملة مديره له، فهؤالء املقربون للمدير 
يتمتعون بامتيازات مختلفة حيث يسمح 
لهم باالستئذان دون التسجيل في دفتر 
لهم باحلضور  االستئذان، ويســمح 
متأخــرا دون توقيع تأخير وال تعطي 
لهم حصصا في آخر اليوم الدراســي 
ويحصلون علــى تقدير امتياز ألنهم 
املقربون إلى قلــب املدير ويحصلون 
على األعمــال املمتازة ألنهم األحبة أو 

ألنهم األقربون للمدير. 
باختصار

نقول إن هجرة املعلم الكويتي لوطنه 
تعود ألسباب معنوية بعيدة كل البعد 

عن األسباب املادية.
فاملعلم الكويتي يحتاج إلى التقدير 
وال شيء غير التقدير فهو بحاجة إلى 
أن يشعر بكرامته وبأنه صاحب قرار 
وأنه ثقة لتربية األجيال، وأال يكون في 

وضع املتهم البريء.

أن قدم لهم العديد من االســتجوابات 
بســبب أدائهم خالل الفتــرة املاضية 
حتى تضمن البدء بفريق حكومي جديد 
منســجم يحمل نهجا ورؤية واضحة 
تخــدم الوطن وتســعد املواطن، التي 

تتطلبها املرحلة.
التنميــة في الكويت تعطلت كثيرا، 
وحتتاج إلى الكثير من التعاون واإلجناز 
بني احلكومة والنواب، وال بد أن تكون 
البداية بتنظيف البلد من الفساد وحل 
املشاكل العالقة ومعاجلة مشاكل التعليم 
واالرتقاء باخلدمــات الصحية لتواكب 
دول العالم، إضافة إلى إقرار املشاريع 
اإلســكانية فاملال موجــود واألراضي 
متوافرة، فلماذا هــذا التأخير وتعليق 

مصير األسر؟
األنظار تتجه إلى تشكيلة اخلالد التي 
مازالت في طور التشــاور ونتمنى أن 
نشاهد تشــكيلة غير تقليدية حتتوي 
على كوكبة من الشــباب الواعد الذين 
العلمية والعملية  لهم إجنازاتهم  تشهد 
لتبوؤ هذه املناصب، الشعب ينتظر من 

سموكم الكثير فأحسنوا االختيار.

التعليــم وأيضا دعــم القطاع الصحي 
إنشاء مستشفيات ومراكز  في متويل 
وإعادة بناء أجنحة متهالكة، باإلضافة إلى 
العالقة القوية بني القطاع التعاوني والتاجر 
الكويتي هذا كله وغيره أمثلة على حركة 
مختلفة وقناعات مغايرة متباينة معاكسة 
ملا هو هناك في أماكن أخرى من العالم.

وبــكل األحــوال واملقاييس طقس 
اجلمعة السوداء Black Friday هو ظاهرة 
سلبية ال نحتاج اليها في مجتمعنا وال 
تخصنا وهي تشجع على التبذير والهوس 

في الشراء من غير معنى.
التركيز على االهتمام  علينا محليا 
في االستثمار املالي احلقيقي في الداخل 
في املعامل واملصانع وتقوية دور امليناء 
وخلق بيئة أفضل لتكبير حجم وإعداد 
اجلماعــات التجارية وهذه عادة محلية 
أصيلة نحتاج إلــى إعادة صناعتها في 
واقعنا وهي حلســن احلظ متوافقة مع 
خطة الكويت االستراتيجية الكبرى التي 
وضعها املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح.

وما يقارب ثالث سفيرات، هؤالء جميعا 
ال يتعدى عددهن أصابع اليد، عالوة 
على إهمال تعيني الكفاءات النســائية 
في مجالس إدارات الشركات والهيئات 
احلكومية وفــي املناصب العليا، مما 
القيادة  ال يعكس توجه وطموحــات 

السياسية الداعم لها.
نالحظ أن العقبــات والصعوبات 
تتصاعد وترتفــع كلما اقتربت املرأة 
الكويتية نحو مواقع اتخاذ القرار املؤثرة، 
فيتعمد البعض طمس إجنازاتهن وعدم 
رفع أســمائهن على الرغم من كفاءة 
الكثيرات منهن لتولي تلك املناصب من 
حيث اخلبرة العملية والشهادة العلمية 

والذكاء االجتماعي.
فهل هو تشــكيك زائف بقدرات 
املــرأة القيادية؟ أم هي العوائد املادية 
واالجتماعية ومــردود هذه الوظائف 
واملناصب العليا، التي مازال يستكثرها 
البعض في مجتمعاتنا على املرأة، ويرغب 
البعض اآلخر في أن يحتفظ لنفســه 
باحلد األعلى من تلك املكاسب املادية؟

فيشعر املعلم الكويتي بالظلم وبانهيار 
هيبة املعلم الذي أصبح يخاف من الطالب 
ومن ولي األمر، واملدير بدوره يخاف من 
ولي األمر ويجامله على حساب املعلم وعلى 
حساب كرامة املعلم حتى ال يتقدم ولي األمر 
بشكوى ضد املدرسة عند وزارة التربية.

ومن هنا نقول إن املعلم يجب أن يكون 
«خطا أحمــر»، البد من الوقوف بجانبه 
وعــدم القبول باالعتداء عليه، والبد من 

الدفاع عنه وحمايته.
التفرقة العنصرية

عندما يفكر املعلم الكويتي بالهجرة 

وسبق أن أشبعت الكثير من التصاريح 
والوعود ولكن دون فائدة تذكر، ومن 
أبرزها ملف مكافحة الفساد، والتعليم، 
والصحة، والتوظيف، والسكن، إضافة 
إلى ملف معاجلــة الوضع االقتصادي 
ورفع وحتسني مستوى الدخل للمواطن 
الســكانية، وملفات أخرى  والتركيبة 
مطروحة من قبل النواب سوف حتدد 

العالقة بني املجلسني.
يجب على سموكم كذلك إبعاد الوزراء 
املؤزمني في احلكومة السابقة الذين سبق 

املصاهرة والعالقات العائلية والديوانيات 
احلاصلة بني األفراد واجلماعات التجارية 
وهذا األمر ميزة كويتية فريدة ليست 

متوافرة في أماكن أخرى.
لذلك من إيجابيات اجلماعات التجارية 
الكويتية انطالقهم من «نظام قيم» هو 
نفسه املوجود لدى «األفراد» وكذلك وجود 
رابط اهتمام مبشاكل املجتمع والرغبة 
في تنميته إلى األفضل وهذا واضح مبا 
حصل مع إنشاء الدستور ودعم قطاع 

الكويتية والتأكيد على  للمرأة  دعمها 
االستمرار على هذا النهج، فسمو ولي 
العهد دائما ما يؤكد حتى في لقاءاته على 
إعجابه بأداء عدد من النماذج القيادية 
النسائية الكويتية، ولكلماته هذه دالالتها 

ورسائلها الواضحة.
إال أن املؤشــرات مازالت متدنية 
القيادية، فسيدة  املناصب  للمرأة في 
أو ســيدتان في أي تشكيل وزاري، 
وتعيني سيدة واحدة في املجلس البلدي 

متاما عما جاءت عبر وســائل التواصل 
إلى  الكويتي يحتاج  االجتماعي، فاملعلم 
االهتمام والثقة من مديره، ويحتاج إلى 
التعامل اإلنساني بعيدا عن الشخصانية 

وعن الشللية.
املعلم الكويتي يحتاج إلى الفزعة من 
مديره والدفاع عنه إذا ما تعرض ألذى أو 
التهام من طالب أو من ولي أمر. فغالبا ما 
يحدث العكس، حيث يقف املدير بجانب 
ولي األمر ضد املعلم، معلنا له أن الزبون 
على حق، وأن من واجبه أن يقف إلى جانب 
ولي األمر ويصدقه ويعاقب املعلم ويحوله 

للتحقيق إرضاء لولي األمر.

املناســبة لها وفق رؤية واضحة العمل 
والتنفيذ ومحددة بزمن سواء من قبل 
النواب أو الوزراء لتطبيقها على أرض 

الوقع وليس على الورق فقط.
الفترة املاضية شهدت الساحة احتقانا 
سياسيا بني احلكومة واملجلس  تعطلت 
خاللها اجللسات لفترات طويلة وتعطل 
معها العديد من القضايا املهمة املدرجة 
على جدول األعمال والتي يأمل الشعب 
الكويتي أن يرى حلها بأسرع وقت ممكن. 
امللفات التــي تنتظر احلكومة والنواب 

الذي يبدأ من ساعات الفجر. ونكرر أن 
هذه خصوصية محلية استهالكية تتعلق 
بنظامهم الرأسمالي االستهالكي الساعي 
إلى خلق موجة شراء خادمة للجماعات 
التجارية هناك بعيدا عن هموم واحتياجات 

املواطن األميركي البسيط.
وهذا ليس له عالقة بالواقع الكويتي 
وال باجلماعات التجارية عندنا، حيث لدينا 
توحد مجتمعي تاريخي بني هذه اجلماعات 
وبني األفراد العاديــني وهذا من خالل 

مدة زمنية قصيرة ومن خالل الرؤية 
من متكني وفرص وأدوار، يدعو للفخر 
السعودية  بالقيادة واملرأة  واإلعجاب 

على حد سواء.
تزامنت مشــاهد هذه الرحلة في 
التوقيت على ما أكد عليه ســمو ولي 
العهد الكويتي الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، في كلمة سموه خالل افتتاح 
املؤمتر الوطني الثامن حينما أشــار 
ملسيرة القيادة الكويتية التاريخية في 

رحب وكيل التربية القطري د.إبراهيم 
النعيمى باملعلمــني الكويتيني للعمل في 
مدارس قطر وبتعيينهم دون اختبارات. 
وقد تناولت وسائل التواصل االجتماعي 
هذا اخلبر وكثرت التعليقات حوله ما بني 
مؤيد ومعارض، وقد انصبت جميع اآلراء 
املعلمني  املادية ورواتب  حول اإلغراءات 
املرتفعة في قطر الشقيقة، وشعر العامة 
بأن السبب املادي هو السبب األول الذي 

سيدفع املعلم الكويتي للعمل هناك.
املعلم خط أحمر

املعلم الكويتي في الكويت يتمتع بكادر 
مادي مغر، ويتمتع بسمات إدارية تتعلق 
باإلجازات الدورية التي جتعل من مهنة 
التدريس مهنة مناســبة للمرأة بالدرجة 
األولى، كما أن الوظائف اإلشرافية متاحة 
للجميع، وفي حاالت كثيرة يعتذر املعلم 
التدريس  الكويتي عنها برغبته مفضال 

عن اإلشراف.
والســؤال الذي يفرض نفسه: ملاذا 
يفكر املعلم الكويتي في الهجرة إلى بلد 
خليجي ليعمل بــه وهو ال ينقصه املال 

بعد أن تنعم بكادر املعلمني؟
اإلجابة من أهل امليدان حتما مختلفة 

بداية نبارك لســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، على الثقة 
السامية الغالية باختياره مجددا رئيسا 

ملجلس الوزراء.
أيام ويسدل الستار على التشكيل 
الوزاري اجلديد حلكومة اخلالد الرابعة 
الذي يتطلب من ســموه قبل كل شيء 
حســن اختيار أعضــاء حكومته التي 
يجب أن تخضع ملعايير ومراجعة دقيقة 
لسيرة الذاتية جلميع املرشحني للمنصب 
الوزاري، والتأكــد كذلك قبل االختيار 
من استحقاقهم لهذه املناصب بعيدا عن 
الترضيات السياسية، واحملاصصة، إضافة 
إلى جتنب االختيارات الباراشوتية التي 
عادة ما تكون حاضرة في كل تشكيل.

املطلوب من ســمو الرئيس اختيار 
األصلح من شباب الكويت لتولي املناصب 
الوزارية بناء على اخلبرة والكفاءة التي 
تساهم في حل املشاكل العالقة التي تشغل 

بال املواطنني.
املرحلة املقبلة تتطلب من احلكومة مد 
يد التعاون مع املجلس إلجناز ما ميكن 
إجنازه من ملفات عالقة وبانتظار احللول 

مع قدوم موعد ما يسمى بـ «اجلمعة 
السوداء»، علينا احلركة في معرفة ما وراء 
اللعبة مبا يختص بأحداث العالم وعلينا 
إدراك أن هناك في العالم خصوصيات 

لكل دولة تختلف عما لدينا.
فليــس الفرد الغربي وال اجلماعات 
التجارية وال «نظام القيم» واحدا متوحدا 
بيننا وبينهم، فلكل منا ومنهم أشــياء 
وتاريخ وأساس مختلف وهذا من طبيعة 
األمور وليــس من غرائبها وهو قانون 

احلياة إذا صح التعبير.
ما هو غريب هــو محاوالت إدخال 
عادة محلية خاصة داخلية ألميركا فقط 
إلى واقعنــا وحياتنا وهي يوم اجلمعة 
األسود Black Friday، وهو يوم ليس له 
حتديد ويتغير في التوقيت كل سنة! وهي 
اجلمعة التي تتبع عيد الشكر األميركي 
Thanks giving، وتتم تســميتها بيوم 
اجلمعة األسود وهو تقليد استهالكي بدأ 
تقريبا في العام ١٩٥٠ في أميركا ويشتهر 
ذلك اليوم هناك بأعمال العنف والتخريب 
بغرض الشراء في يوم التنزيالت األسود 

مبجرد هبوط طائرة اخلطوط اجلوية 
السعودية ملطار جدة الدولي، ونزولنا 
من الطائرة إلنهاء إجراءات الوصول، 
استقبلتنا موظفة سعودية في كاونتر 
اجلوازات، وعند توجهنا الى مركز عناية 
إلمتام اإلجراءات اخلاصة ألداء العمرة 
كانت السعوديات في استقبالنا أيضا.

كان الفتا عمل املرأة الســعودية 
في مجــاالت لــم تكن متاحــة لها 
التجارية  سابقا كالفنادق واملجمعات 
بأنشطتها، وكذلك في قطار املشاعر 
املقدسة، واملختبرات واملراكز الطبية، 
وجودهن وهن يشغلن هذه الوظائف 
الســعودية  املرأة  لغبطة  كان مدعاة 
فهو يترجم شــعار سعودة وتوطني 
الوظائف عموما، ويؤكد على متكني 
املــرأة اقتصاديا خصوصا، ويواكب 
هذا اجلانب نسب التعيينات األخيرة 
للمرأة السعودية في املناصب القيادية 
السفارات والوزارات والشركات  في 

والهيئات احلكومية.
فما حتقق للمرأة السعودية خالل 

إطاللة

الثقة الغالية تتطلب 
من اخلالد حسن 

اختيار الوزراء
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مرزوق الغامن: نقد املمارسات اخلاطئة في النظام 
الدميوقراطي ال يهدف لتقويضه بل حمايته وتعزيزه

أكــد رئيس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن أن نقد املمارسات 
اخلاطئــة املتعلقــة بالنظــام 
الدميوقراطــي ومراجعتهــا 
باستمرار ال يستهدف تقويض 
هــذا النظام، بــل حمايته من 
حــاالت النكــوص والتراجع، 
وحمايتــه مــن كل ما يشــوه 

جوهره ومعناه.
الغــامن إن علــى  وقــال 
اجلميع التحلي باجلرأة في 
التعاطي مع التحديات التي 
ميكــن أن تؤثر فــي جوهر 
النظــام الدميوقراطي بعيدا 
عن حساسية الشعار والرمز.
جاء ذلك في كلمة ألقاها 
الرئيس الغامن أمام اجلمعية 
العامة ملؤمتر االحتاد البرملاني 
الدولي الـ ١٤٣ املنعقد حاليا 
في العاصمة اإلسبانية مدريد.

وفي مستهل كلمته، أعرب 
الغــامن عن شــكره للقائمني 
على الدورة احلالية الختيار 
ملف (التحديــات املعاصرة 
التي تواجه الدميوقراطية – 
التغلب على االنقسامات وبناء 
املجتمع)، ليكــون موضوع 

املناقشة العامة لهذا العام.
وأضاف الغامن «البد هنا 
أن أشيد مبا جاء في املذكرة 
للمناقشــة،  التوضيحيــة 
والتي ســلطت الضوء على 
التي تواجه  التحديات  أبرز 
النظام الدميوقراطي، ولعل 
أبرزهــا كمــا جــاء باملذكرة 
(التحزب احلاد املفضي إلى 
االنقسام)، و(خطر املعلومات 
املضللة املتدفقة من وسائل 

نحــن نناقش جوهر النظام 
الدميوقراطي وفلســفته، ال 

شكله وترتيباته».
وأكد الغامن «علينا جميعا 
واجب التحلي باجلرأة ونحن 
نتعاطى مع هذا امللف املهم، 
بعيدا عن حساسية الشعار، 
وخاصــة عندما يتحول نقد 
النظــام الدميوقراطــي نقدا 
موضوعيا في حال اختالله، 
إلــى اتهــام باملس مبــا هو 

مقدس».
وأوضح الغامن «أن تأليه 
أي نظــام، وإن كان نظامــا 
يحمــل شــكال دميوقراطيا، 
هــو أول معوقــات جتديــد 
الدميوقراطيــة، ومعاجلــة 

تصحيحــه وتصويبه متى 
ما كانــت املمارســة مختلة 

ومعتلة.
وتســاءل الغــامن قائــال 
«مــاذا لــو كان االصطفــاف 
السياســي واالســتقطابات 
احلزبيــة موغلــة في احلدة 
والتصــارع غير املســؤول، 
إلى حد ينتج عنها، وبشكل 
ظاهر، تصدع مجتمعي يومي 
وبشكل فاضح وصارخ؟ هل 
نحتاج الــى أمثلة من واقع 
العالم الغربي الدميوقراطي 
فــي فتــرة ما بــني احلربني، 
وما هي املآالت املدمرة التي 

أسفرت عنها؟».
وأضــاف الغامن «ماذا لو 

أفريقيا سابقا؟ أو عن عشرات 
األمثلة؟».

واســتطرد الغــامن قائــال 
«ماذا عن املمارســة اليومية 
التــي حتــدث في كثيــر من 
بلدان العالم فــي ظل أنظمة 
دميوقراطيــة، والتي تتعلق 
بســوء اســتخدام الرخــص 
الدستورية في خلق صراعات 
ثانوية وشخصية وحزبية وما 
يسفر عنها من تعطيل للتنمية 

ووقف عجلة التقدم؟».
الغامن «عشرات  وأوضح 
من األســئلة، حــري بنا، أن 
نتعاطى معها، ليس لتقويض 
النظام الدميوقراطي كما يشيع 
جتار الشعار، بل حلماية هذا 

اختالالتها في حال وجودها 
علينا أال نخاف، ونحن نشير 
إلى ممارســة مــا خاطئة، إذ 
إن الدميوقراطية في أصلها 
هي وســيلة ال غايــة، وهي 
ممارســة وليست شعارا أو 
رمــزا، وال يجوز أن نتحول 
مع مــرور الزمــن إلى عبدة 
لوثــن سياســي، أو صنــم 
قانوني، وإن كان يحمل اسما 

دميوقراطيا».
ان  الغــامن  وذكــر 
الدميوقراطية هي نظام، اتفق 
العالم على أنه أفضل من كل 
بدائله، التي جربتها اإلنسانية 
على مدار الزمن، لكنه ليس 
النظام املقدس الذي مينع فيه 

التواصل  أصبحت وســائل 
االجتماعــي وبحجــة حرية 
تصــارع  ســاحة  الــرأي، 
وارتزاقــي  اســتخباراتي 
وإجرامــي منظــم، حتفــل 
واملعلومــات  باإلشــاعات 
إلــى  املضللــة، واملفضيــة 
إذكاء كل النزعــات البدائية 
املتوحشــة مــن عنصريــة 
وطائفية ومذهبية وغيرها 
من تلك النزعات املدمرة؟».

وذكــر الغامن «مــاذا عن 
تغــول األكثرية فــي النظام 
الدميوقراطــي علــى حقوق 
اآلخر املختلف؟ هل أحتدث 
عن الكيــان الصهيوني هنا 
كنمــوذج؟ أوعــن جنــوب 

النظام الذي لم يجد اإلنسان 
حتى وقتنا الراهن بديال مقنعا 
عنه؟ ولضمان عدم الوصول 
إلى حالة نكوص عن النظام 

الدميوقراطي».
واعتبــر الغــامن أن فتح 
مناقشة عامة حول موضوع 
حتديات الدميوقراطية خطوة 
مهمة، داعيا رئاســة الدورة 
ورئاســة االحتــاد واألمانة 
العامــة، إلى اســتمرار فتح 
هــذا امللــف، وجعلــه مــادة 
نقاش وعصف ذهني دائمة، 
طــوال فتــرة هذه الــدورة، 
عمــل  ورش  خــالل  مــن 
ومحاضرات وســيمينارات، 
تغطي كل مناطق املجموعات 
اجليوسياســية في االحتاد 

البرملاني الدولي.
وأعلن الغامن عن استعداد 
البرملان الكويتي الستضافة 
أي حلقة نقاشية حول ملف 
الدميوقراطيــة  حتديــات 
برعاية االحتاد، ومبشاركة 
املختصني مــن كل احلقول، 
مفكريــن، رجــال سياســة، 
رؤســاء أحــزاب، أكادمييني 
السياســية  العلــوم  فــي 
وعلــم االجتماع السياســي 
وعلــم النفــس االجتماعي، 
خبــراء اقتصاديني وعاملني 
فــي حقل التنميــة، من أجل 
تأصيل حوار فكري وثقافي 
حر وشفاف، يتعاطى مع كل 
االختالالت البنيوية املتعلقة 
بالنظام الدميوقراطي وكيفية 
تصويبه وضمــان حيويته 

وفعاليته املنشودة.

خالل كلمة أمام اجلمعية العامة ملؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ ١٤٣ املنعقد حالياً في العاصمة اإلسبانية مدريد

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

التواصل االجتماعي) وغيرها 
من النقاط املهمة».

وقال الغامن «برغم انتماء 
إلى  الدميوقراطية  موضوع 
السياســي  النقاش  ســاحة 
ظاهــرا، إال أن األمــر فــي 
جوهره يحتاج إلى تأصيل 
إننــا  إذ  وفكــري،  ثقافــي 
ونحن نتحدث عن حتديات 
الدميوقراطيــة، ال نتحــدث 
عــن منظومــة اإلجــراءات 
والقواعد التنظيمية املتعلقة 
الدميوقراطــي،  بالنظــام 
بقدر ما نتحــدث عن مآالت 
املمارسة ومعوقاتها وآثارها 
املجتمعيــة واالقتصاديــة 
والثقافية، أي بعبارة أخرى، 

ملشاهدة الڤيديو

ماذا لو كان االصطفاف السياسي واالستقطابات احلزبية موغلة في احلدة والتصارع غير املسؤول إلى حد ينتج عنها وبشكل ظاهر تصدع مجتمعي يومي وبشكل فاضح وصارخ؟
ماذا لو أصبحت وسائل التواصل االجتماعي وبحجة حرية الرأي ساحة تصارع استخباراتي وارتزاقي وإجرامي منّظم حتفل باإلشاعات املفضية إلى إذكاء كل النزعات البدائية؟
استعداد البرملان الكويتي الستضافة أي حلقة نقاشية حول ملف حتديات الدميوقراطية برعاية االحتاد ومبشاركة املختصني للتعاطي مع كل االختالالت البنيوية املتعلقة بالنظام الدميوقراطي

محمد احلويلة: ملاذا ال يقّر صرف بدل «ڤيزا» 
للطالب والطالبات املبتعثني في بريطانيا؟

وجــه النائــب د.محمــد 
احلويلة ســؤالني إلى وزير 
النفط وزير التعليم العالي 
د.محمد الفارس، نص السؤال 

األول على ما يلي:
التي  نظرا للصعوبــات 
يواجههــا أبناؤنــا الطلبــة 
املبتعثون فــي اخلارج في 
ظل تسارع ارتفاع تكاليف 
التغيرات  املعيشــة نتيجة 
التي طــرأت على االقتصاد 
العاملي والتي أثرت بشــكل 
مباشــر على أسعار السكن 
والسلع واخلدمات ما جعل 
املخصصــات املاليــة غيــر 
كافية ومتناسبة مع الواقع 
ومتثل عثرة في طريق جناح 

التأمني الصحي الستخراج 
التأشــيرة ألبنائنا الطالب 
والطالبات في اململكة املتحدة 
والتي تكلفهم مبالغ باهظة 
ويتحملونها علــى نفقتهم 
إفادتي  اخلاصة، لذا يرجى 

وتزويدي باآلتي:
- ملاذا ال يتم إقرار وصرف 
بدل (ڤيزا) ألبنائنا الطالب 
والطالبــات املبتعثــني فــي 
اململكة املتحدة؟ وما معوقات 

ذلك؟
وجاء السؤال الثاني كما 

يلي: 
ينص الدســتور على أن 
التعليم ركن أساسي لتقدم 
املجتمع تكفله الدولة وترعاه، 

دراسته على نفقته اخلاصة؟
٣- هــل طبــق القانون رقم 
فــي شــأن  ١ لســنة ٢٠١٢ 
إنشــاء وتأســيس محفظة 
اســتثمارية لدعم وتشجيع 
الطلبة الدارسني على نفقتهم 
اخلاصــة؟ إذا كانت اإلجابة 
بالنفــي، يرجــى تزويــدي 

بأسباب ذلك.
٤- هــل صــدرت الالئحــة 
التنفيذيــة للقانون املشــار 
إذا كانــت اإلجابــة  إليــه؟ 
باإليجاب، يرجى تزويدي بها، 
وإذا كانت اإلجابــة بالنفي، 
يرجى تزويدي باألسباب التي 
حالت دون إصــدار الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.

ومبا أن هنالك أعدادا كبيرة 
من أبنائنا يتلقون تعليمهم 
اجلامعــي خــارج وداخــل 
البالد على نفقتهم اخلاصة، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- آخر القرارات والتعاميم 
الصادرة من وزارة التعليم 
العالــي أو مجلــس اخلدمة 
املدنية بشأن تنظيم السماح 
العاملــني فــي  للموظفــني 
مؤسسات الدولة بااللتحاق 
باجلامعات والكليات املعتمدة 

في الكويت أو خارجها.
٢- مــا االشــتراطات التــي 
تطلبها وزارة التعليم العالي 
علــى املوظــف الســتكمال 

استفسر عن اشتراطات وزارة التعليم العالي على املوظف الستكمال دراسته على نفقته اخلاصة

د.محمد احلويلة

أبنائنا الطــالب والطالبات 
في اخلــارج، خصوصا مع 
مــا جــرى تطبيقه بشــأن 
إلزاميــة احلصــول علــى 

احلليلة يشيد بالديبلوماسية البرملانية الكويتية 
ودورها في خدمة القضايا العربية واإلسالمية

أشاد أمني صندوق الشعبة البرملانية 
النائب سلمان احلليلة بالنشاط امللحوظ 
للديبلوماسية البرملانية الكويتية خالل 
الســنوات األخيرة، مؤكــدا أهمية العمل 
الديبلوماسي البرملاني في ترسيخ سياسة 
الدولة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأضاف احلليلة في تصريح صحافي 
على هامش مشــاركته فــي أعمال مؤمتر 
االحتاد البرملانــي الدولي الـ ١٤٣ املنعقد 
حاليــا بالعاصمــة اإلســبانية مدريد أن 
الديبلوماسية البرملانية تعمل بشكل فعال 

علــى خلق إجمــاع عاملي حــول القضايا 
العربية واإلسالمية املستحقة فضال عن 

القضايا العاملية العادلة.
وقــال إن الشــعبة البرملانية جنحت 
برئاسة رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
في خلق تعاون وتنسيق مثمر بني الشعب 
البرملانيــة العربية واإلســالمية من أجل 
تشــكيل مواقف موحــدة للكتلتني جتاه 
القضايــا املثارة وإيصالهــا إلى املجتمع 
الدولي عبــر احملافل البرملانيــة القارية 

سلمان احلليلةوالدولية.

مرزوق اخلليفة: ما عدد ضباط الصف اجلامعيني
 غير احلاصلني على بعثات أو إجازات دراسية؟

النائــب مــرزوق  وجــه 
اخلليفــة ســؤاال إلــى وزير 
الدولة  اخلارجيــة ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
ناصــر  د.أحمــد  الشــيخ 
احملمد، بشــأن القانون رقم 
١٣ لســنة ٢٠٢٠ فــي شــأن 
قوة اإلطفاء العام، وبشــأن 
القرار رقم ٤٤ لســنة ٢٠٢٠ 
بالالئحة التنفيذية للقانون 
رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠ في شأن 
فوة اإلطفــاء العام. وطالب 

بتزويده وإفادته باآلتي:
٭ هل تعتزم قوة االطفاء العام 
فتح باب االلتحاق بدورة ترقية 
تشمل ضباط الصف احلاصلني 
على مؤهالت جامعية أثناء مدة 
اخلدمــة دون احلصــول على 
بعثــات أو اجــازات دراســية 
أسوة بزمالئهم رجال الشرطة 
لترقيتهــم لرتبــة مــالزم؟ إذا 
كان اجلــواب باإليجاب فمتى 
ســيتم عقد الــدورة، وإذا كان 
اجلواب بالنفي فما أسباب عدم 

انعقادها؟

٭ كــم عدد ضبــاط الصف 
احلاصلــني علــى مؤهــالت 
جامعية دون احلصول على 
بعثات أو اجازات دراســية 
ومازالوا علــى رأس عملهم 
بــدل  تعديــل  مت  والذيــن 
التشجيع الدراسي لهم دون 
ترقيتهم، وكم عدد من لم يتم 

دون احلصــول على بعثات 
أو اجازات دراسية ولم تتم 
ترقيتهــم إلى رتبــة مالزم، 
وكم عدد من متــت املوافقة 
على تعديل بدل التشــجيع 
الدراســي لهم، وكم عدد من 
مت رفض طلبهم منذ تاريخ 
٢٠١٣/١/١ حتى تاريخ تقدمي 

تعديل وصرف البدل لهم وما 
أسباب عدم التعديل؟

٭ كم عدد من تقدموا بطلب 
اعادة تعديل بدل التشجيع 
الدراســي لهــم مــن ضباط 
الصف اجلامعيني الذين أمتوا 
دراستهم اجلامعية وحصلوا 
على مؤهالتهم أثناء اخلدمة 

مرزوق اخلليفة متوسطا بعض أهالي منطقة غرب عبداهللا املبارك

هذا السؤال؟
من جانــب اخــر، التقى 
النائــب مــرزوق اخلليفــة 
مجموعة مــن أهالي منطقة 
املبــارك  عبــداهللا  غــرب 
لالستماع لشكواهم ونواقص 
املنطقة ووعد مبتابعتها مع 

اجلهات املعنية.

أسامة الشاهني يسأل عن تنفيذ 
مشروع مدينة املطالع السكنية

وجــه النائــب أســامة 
الشاهني ســؤاال إلى وزير 
الدولة لشؤون البلدية وزير 
الدولة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني شايع 
الشايع، عن اإلجراءات التي 
اتخذتها املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية للتأكد من 
أن الشركة «الصينية» أمتت 
عملها بالكامل من الناحية 

الفنية.
ونص الســؤال على ما 

يلي:
يعد مشروع مدينة املطالع السكنية من 
أبرز وأكبر املشاريع التي وضعتها الدولة 
بهــدف تنفيذ خطة التنميــة، ويتمثل هذا 
املشروع اإلسكاني في تنفيذ البنية التحتية 
لعدد يتجاوز ٢٠٠٠٠ قســيمة سكنية، لذا 
تعاقدت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
مــع إحدى الشــركات «الصينية» العاملية 

لتنفيذ املشروع.
وفــي اآلونــة األخيرة، ســمحت بلدية 
الكويت ألصحاب القسائم ببدء البناء، إال 

أنهــم فوجئوا بعدم تهيئة 
الشــركة للبنيــة التحتية 
كمــا ينبغي، حيث مازالت 
الكتل الصخرية موجودة 
لم تفتت، ما كبد املواطنني 
مبالــغ مالية زائــدة أثناء 

احلفر لوضع األساسات.
كما أن الشركات الكويتية 
التي تعاقدت معها الشركة 
العاملية بالباطن للمشاركة 
في تنفيذ املشروع مبختلف 
املهام، لم حتصل على كامل 

مستحقاتها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- هل تأكدت املؤسســة العامــة للرعاية 
السكنية من أن الشركة «الصينية» أمتت 
عملهــا بالكامــل من الناحيــة الفنية؟ وما 
اإلجــراءات التي اتخذتها املؤسســة جتاه 

شكاوى املواطنني؟
٢- ما اإلجراءات التي اتخذتها املؤسســة 
جتاه صرف مستحقات الشركات الكويتية 
التي تعاقدت معها الشركة العاملية بالباطن 

والتي ساهمت في تنفيذ املشروع؟

أسامة الشاهني

هشام الصالح: هل اعتمدت خطة 
إعادة رصف شوارع «اجلابرية»؟

وجــه النائب د.هشــام 
الصالح ســؤاال إلى وزيرة 
األشــغال العامــة وزيــرة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
د.رنا الفارس، عن أسباب 
تأخيــر تنفيذ عقد إنشــاء 
مدخــل ومخــرج إضافيني 
ملنطقة اجلابرية على طريق 

امللك فهد.
ونص الســؤال على ما 
يلي: تعد منطقة اجلابرية 
من املناطق شديدة االزدحام 

نظرا لكثافتها الســكانية ولكثرة الدوائر 
احلكومية املوجودة فيها فضال عن وجود 
عدد مــن الســفارات واملــدارس واحملالت 
التجاريــة واملقاهي واملطاعــم، األمر الذي 
يسبب االختناقات املرورية أثناء الدخول 
واخلروج منها خصوصا في أوقات الذروة، 
وكذلك حالة الطرق املتهالكة وما تتسبب 
فيه من مخاطر ألصحاب املركبات وتشويه 
للمظهر احلضاري لهذه املنطقة احليوية.

وملا كانت بلدية الكويت ووزارة األشغال 
العامة وإدارة املرور قد حرصت على تسهيل 
وإزالة العوائق ملعاجلــة هذه االختناقات 
باعتماد املخطط التصميمي ملداخل ومخارج 
منطقــة اجلابريــة إال أن تنفيذ عقد العمل 

اخلاص في إنشــاء مدخل 
ومخرج علــى طريق امللك 
فهــد قــد تأخر كثيــرا في 
الوقت الــذي يفترض فيه 
إيجاد حلول عملية عاجلة 
ودائمة لهذه الظاهرة مبا في 
ذلك القيام بإصالح وصيانة 

تامة للطرق املتهالكة.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ ما أسباب تأخير تنفيذ 
عقد إنشاء مدخل ومخرج 
إضافيني ملنطقة اجلابرية 

على طريق امللك فهد؟
٢ـ  هــل هناك عوائــق فنية أو إدارية وراء 
هــذا التأخير؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فما طبيعة هذه العوائق، وما التدابير التي 
اتخذتها وزارة األشغال العامة لتجاوزها؟

٣ ـ متى ســتبدأ الشركة املتعاقد معها في 
التنفيــذ، وما املدة املتوقعــة لالنتهاء من 

األعمال؟
٤ـ  هل اعتمدت الوزارة خطة إلعادة رصف 
الشوارع املتهالكة في منطقة اجلابرية؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فما املواعيد احملددة 
للبدء في تنفيذ هذه اخلطة وإنهاء األعمال؟
٥ ـ كشــف تفصيلــي يوضح فيه أســماء 
الشوارع والطرق املعنية بإعادة الرصف.

د.هشام الصالح

التقى أهالي منطقة غرب عبداهللا املبارك



منوعات محلية
االحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١

10

«عيسى حسني اليوسفي» تطلق شاشات «HUAWEI IdeaHub» الذكية

حنان عبداملعبود

أطلقت شركة «عيسى حسني 
اليوسفي»، وشركة «هواوي»، 
اجلديــدة  الذكيــة  الشاشــة 
«HUAWEI IdeaHub»، وذلــك 
في إطار الشراكة الوثيقة بينهما 
لدعم قطاع األعمال في الســوق 
الكويتــي، وتلبيــة احتياجات 
األفــراد،  الشــركات والعمــالء 
ومواكبة خطط التحول الرقمي 
التي تشــهدها جميع القطاعات 

في الدولة.
وجــاء طرح طرح الشاشــة 
اجلديدة فــي احتفال كبير أقيم 
فــي فنــدق «راديســون بلــو»، 
بحضور رئيس مجلس اإلدارة 
د.عبــداهللا اليوســفي، ونائــب 
أول رئيس مجلــس اإلدارة في 
الشركة د.عادل اليوسفي، ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
اليوســفي،  التنفيــذي عــارف 
ومدير عام «اليوســفي للحلول 
الهندســية» عيســى اليوسفي، 
ومديــر عــام اإللكترونيات في 
«بســت اليوســفي» وائل ديب، 
الشــركة، إضافــة  ومســؤولي 
إلــى ممثلي اجلهــات احلكومية 
ومؤسســات القطــاع اخلــاص 

املختلفة.
تطوير القدرات

واســتعرض كل مــن ممثلي 
اليوســفي»  «عيســى حســني 
و«هواوي» خالل احللقة النقاشية 
التي عقــدت على هامش إطالق 

الشاشة اجلديدة، كيف جنحت 
 «HUAWEI IdeaHub» شاشــة
التي مت طرحها في السوق خالل 
جائحة «كورونا» عام ٢٠٢٠، في 
مساعدة الشركات على تطوير 
قدرات فــرق عملهــا ومواصلة 

عملياتها.
وقــام مســؤولو شــركتي 
اليوســفي»  «عيســى حســني 
و«هواوي» بتعريف احلضور 
 HUAWEI» علــى أبــرز مزايــا
IdeaHub» التي تأتي مبواصفات 
اســتثنائية تســاعد مسؤولي 
الشركات على تقدمي العروض 
واملنتجات بصورة رقمية بعيدا 
عن املنشــورات التقليدية، مبا 
يســاعد على تقليص التلوث، 
التكاليــف وزيــادة  وخفــض 

إنتاجيــة الشــركات علــى كل 
املستويات، وفي عقد املؤمترات 

«عن بعد».

مــن جانبــه، رحــب د.عادل 
اليوسفي باحلضور في احلفل، 
مؤكدا حرص «عيســى حســني 

اليوسفي» على توفير املنتجات 
احلصريــة فــي معارضها، مبا 
يساعد على تلبية احتياجاتهم، 

ومواكبــة التغيــرات فــي عالم 
التكنولوجيا وتقدمي األفضل. 

وقال في كلمته خالل احلفل 
 «HUAWEI IdeaHub» إن شاشة
الشــركات واملؤسسات  تساعد 
الصغيرة واملتوسطة والكبيرة 
والوزارات والقطاعات احلكومية 
املختلفــة علــى تنفيــذ خطــط 
التحول الرقمي، والذي يعتبر من 
أساسيات خطة التنمية اجلديدة 

«كويت جديدة ٢٠٣٥».
أفضل املنتجات

مــن جهتــه، قــال عيســى 
اليوسفي إن الشركة حريصة على 
مواكبة التطورات التكنولوجية، 
وتوفيــر أفضــل املنتجــات في 
السوق احمللي، مبينا أن إطالق 

الشاشــة الذكيــة اجلديــدة من 
التزامهــا  «هــواوي» يعكــس 
مبســاعدة شــركائها فــي عالم 
األعمال علــى تعزيز اإلنتاجية 
وزيــادة جناحاتهــم علــى كل 

املستويات.
شاشــة  ان  وأضــاف 
تســاعد   «HUAWEIIdeaHub»
الشركات واملؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة والكبيرة، والوزارات 
واجلهات احلكومية املختلفة على 
تنفيــذ خطط التحــول الرقمي 
والــذي يعتبر من األساســيات 
فــي إطار خطــة «كويت ٢٠٣٥» 

التنموية.
إلــى أن  اليوســفي  ولفــت 
الشــراكة الوثيقة بني «عيســى 
اليوســفي» و«هواوي»  حسني 
تســاعد على إطــالق املنتجات 
احلصرية في معارض الشركة 
وتلبيــة احتياجات العمالء من 
جميع القطاعات، مؤكدا أن الفترة 
املقبلة ستشهد طرح العديد من 
املنتجــات اجلديــدة التي ترقى 
الزبائــن وتناســب  لتطلعــات 
احتياجاتهم، وتســاعدهم على 
تطوير أعمالهم وزيادة ربحيتهم.
أعــرب  مــن جهــة أخــرى، 
مسؤولو «هواوي» عن سعادتهم 
بالشــراكة التي تربط الشــركة 
مع «عيســى حسني اليوسفي»، 
مؤكدين أن الفترة املقبلة ستشهد 
إطالق العديد من املنتجات التي 
تناسب احتياجات مجتمع األعمال 
ومختلــف العمالء في الســوق 

احمللي.

تلبية الحتياجات العمالء من الشركات واألفراد في السوق احمللي

أسامة يوسف يتحدث عن الشاشة اجلديدة

متابعة من احلضور إلطالق شاشة «HUAWEIIdeaHub» اجلديدة

(محمد هاشم) د.عبداهللا اليوسفي يتوسط د.عادل اليوسفي وعارف اليوسفي وعيسى اليوسفي ووائل ديب 

HUAWEI IdeaHub إحدى الشاشات الذكية ياسمني صالح

د.عبد اهللا اليوسفي ود.عادل اليوسفي وعيسى اليوسفي وعارف اليوسفي يتوسطون عدنان الصايغ وأنوشاد علي ولي جونبوا وأسامة اليوسف ومحمد عرفان وياسمني صالح وعمر األيوب

محمد عرفان ولي جونبوا وعمر األيوب وحسني دشتي وأسامة يوسف

عيسى اليوسفي: الشاشات اجلديدة تساعد الشركات على التحول الرقمي في جميع عملياتهاد.عادل اليوسفي: حريصون على مواكبة التغيرات في عالم التكنولوجيا وتقدمي األفضل

بورصة الكويت تشارك في «مناهضة العنف ضد املرأة»
Carbon Offset بيتك» يدعم إنشاء منصة»

أضــاءت بورصــة الكويــت 
مبناهــا باللون البرتقالي، وذلك 
احتفاء باليــوم العاملي للقضاء 
علــى العنــف ضــد املــرأة الذي 
حددتــه األمم املتحدة، بالتعاون 
مــع هيئة األمم املتحــدة للمرأة، 
واألمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية، ومركز أبحاث 
ودراسات املرأة في كلية العلوم 
االجتماعيــة بجامعــة الكويت، 
وجمعية سوروبتمست الكويتية 
لتنمية املجتمع. وتعد حملة الـ ١٦ 
يوما لألمم املتحدة ملناهضة العنف 
ضد املــرأة مبادرة عاملية بقيادة 
األمني العام لألمم املتحدة وإدارة 
هيئة األمم املتحدة للمرأة ويحتفى 
بها في جميع أنحاء العالم ابتداء 
من ٢٥ نوفمبر، والذي يوافق اليوم 
العاملي للقضاء على العنف ضد 
املرأة، وتختتم في ١٠ ديســمبر، 
والذي يوافق اليوم العاملي حلقوق 
اإلنســان. وتعليقا على مشاركة 

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
عن توقيع شــراكة اســتراتيجية مع 
مبــادرة ســدرة وفريق حلــم أخضر 
التطوعي التي تأتي حتت مظلة حملة 
(KFH is Green) وجهوده حلماية البيئة 
والدعوة إلى تشجير وتخضير الكويت 
في إطار برنامج املسؤولية االجتماعية.

وتهدف الشراكة االستراتيجية إلى 
التوعية بأهمية احلفــاظ على البيئة 
والزراعة، وتتضمن أنشطة ومشروعات 
بيئية عدة في مجال التشــجير واحلد 

من االنبعاثات الكربونية.
الشــراكة توحيــدا  ومتثــل هــذه 
للجهود الرامية إلى زيادة املســاحات 
اخلضراء في الكويت وتشجيع املبادرات 
الصديقــة للبيئة، إضافــة إلى أنه من 
خالل هذا النوع من مبادرات املسؤولية 
االجتماعية، ميكن لـ «بيتك» أن يدعم 
أهداف التنمية املستدامة SDGs)) التي 
وضعتهــا األمم املتحدة ومتاشــيا مع 

رؤية الكويت ٢٠٣٥.
وقــال فهد الســعد، مســاعد مدير 
العالقات العامة وإدارة الفعاليات في 
«بيتك»: «تشكل هذه االتفاقية جزءا ال 
يتجزأ من استراتيجية «بيتك» الهادفة 
الــى املضي قدمــا في جهــود حتقيق 
أثر مســتدام للمســاهمات واملبادرات 
املجتمعيــة التي تعكس اهتمام البنك 
جتاه مختلف القضايا السيما البيئية. 
من خالل هذه املبادرات، نسعى إلى أن 
يكون «بيتك» داعما أساســيا للحفاظ 
علــى بيئــة الكويت وتعزيــز الثقافة 

البيئية لدى أفراد املجتمع وتشجيعهم 
على حمايتها».

مــن جانبه، قال شــبيب العجمي، 
رئيس فريق حلم أخضر التطوعي:«مت 
التوقيع على الشــراكة االستراتيجية 
مع «بيتــك» لدعم التنوع البيولوجي 
في الكويــت وزيادة زراعة األشــجار 
البرية في احملميات الطبيعية. نشكر 
«بيتك» على هذه املبادرة ونسأل للجميع 

التوفيق والنجاح».
وأعرب خالد الوقيان، مؤسس مبادرة 
سدرة عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة 
االســتراتيجية مع «بيتك»، وقال إنه: 
«من خالل هذه الشراكة سننشئ أول 
منصة Carbon Offset في الكويت والتي 
عن طريقها سيتم احلد من االنبعاثات 
الكربونية عن طريق التشجير في بادئ 
األمر، ثم ستتبعها مشاريع بيئية أخرى 

مستقبلية».
 Carbon Offset هــذا، وتعد منصــة

امللهم أن نرى احلكومة والقطاع 
اخلاص واملجتمع املدني يجتمعون 
لزيادة الوعي واتخاذ موقف واضح 
باملطالبة بوضع حد للعنف ضد 
املرأة اآلن. وأعربت رئيسة مركز 
دراســات وأبحــاث املــرأة بكلية 
العلــوم االجتماعيــة بجامعــة 
الكويت د.لبنــى أحمد القاضي، 
عن ســعادتها مبشاركة بورصة 
الكويت فــي احلملة، قائلة: «إنه 
خير دليل على دور البورصة في 
دعم ومساندة التنمية املستدامة 

اخلاصة بتمكني املرأة.».
كما أشــادت رئيسة جمعية 
سوروبتمست الكويتية لتنمية 
املجتمع مي احلجاج، مبشــاركة 
بورصة الكويت في هذه املبادرة، 
قائلــة: تتطلــب اإلنســانية منا 
جميعــا الوقــوف ضــد العنــف 
بجميع أشكاله، واإلميان بالعدالة، 
والنزاهة والسلوك احلسن جتاه 

كل إنسان.

التي صممتها «سدرة» مركزا لتسهيل 
زراعة األشجار من خالل إتاحة الفرصة 
أمام اجلميع أفرادا ومؤسسات على حد 

سواء للمشاركة فيها.
وتتويجا للشراكة االستراتيجية بني 
«بيتك» و«سدرة» وفريق حلم أخضر، 
يشارك «بيتك» في دعم املرحلة األولى 
من املشروع التي تتألف من زراعة ٥٠٠ 
شجرة والعناية بها ملدة ٣ سنوات وهو 
متوسط فترة العناية الالزمة بالشجرة 

لتصبح بعدها مكتفية ذاتيا.
ويهدف «بيتك» إلى مواصلة املزيد 
من اجلهود خالل املراحل املقبلة لزراعة 
املزيد من األشــجار وتنظيم املبادرات 
املشابهة، وفي هذا الصدد، دعا «بيتك» 
موظفيــه إلى جانــب فريقه التطوعي 
للمشــاركة في حملة زراعة األشــجار 
فــي محميــة العبدلــي التــي حددتها 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 

السمكية.

للحّد من االنبعاثات الكربونية ضمن إطار االستدامة

فهد السعد متوسطا شبيب العجمي وخالد الوقيان

سوزان ميخائيلد.لبنى أحمد القاضي مي احلجاجناصر السنعوسي

بورصــة الكويت مببــادرة األمم 
املتحدة السامية، أوضح رئيس 
إدارة التســويق واالتصــال في 
بورصة الكويت ناصر مشــاري 
السنعوسي أن البورصة تهدف من 
خالل مشاركتها في هذه الفعالية 
إلى تسليط الضوء على األهمية 
البالغة حلمايــة املرأة والفتيات 
بشكل عام من كافة أشكال العنف 

والعمل علــى متكينهن وحماية 
حقوقهــن وتعزيز مشــاركتهن 
الهادفــة في السياســات وصنع 

القرار».
بدورهــا، رحبــت املديــرة 
اإلقليميــة لهيئــة األمم املتحدة 
للمــرأة للدول العربية ســوزان 
ميخائيل، بإضاءة املباني الكويتية 
املميزة باللون البرتقالي، وإنه ملن 

ملشاهدة الڤيديو
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علي إبراهيم 

التنفيذي  الرئيس   كشــف 
لشــركة مستشــفيات الضمان 
الصحي (ضمان)، ثامر عرب، 
أن سعر وثيقة التأمني الصحي 
اإللزامي التي ستطرحها ضمان 
على املقيمني في الكويت، ستبدأ 
بـــ ١٣٠ دينارا أول مــرة، ومن 
ثم ستشهد معدل زيادة دورية 
مبعدل تصاعدي كل سنتني مبا 
قيمته ٢٠ دينارا حتى تصل إلى 
احلد التأمينــي األقصى بقيمة 
١٩٠ دينارا للشخص الواحد بعد 

٩ سنوات.
وقــال عــرب فــي تصريح 
خاص لـــ «األنبــاء» إنه يحق 
للمواطنني وغيرهم االستفادة 
من مختلــف خدمات «ضمان» 
مع تسديد رســوم مقابل هذه 
اخلدمات حسب االستخدام من 
دون وجــود وثيقــة، الفتا في 
الوقت ذاته إلى أن وثيقة تأمني 
ضمان اجلديدة ستقوم بتغطية 
كل احتياجــات املؤمــن عليهم 
مــن املقيمني من جميع نواحي 
الرعاية الصحيــة مبا في ذلك 
االستشارة الطبية والتشخيص 
والعــالج وقيمة الدواء جلميع 
التخصصات الطبية التي تقوم 

الشركة بتوفيرها.
السياســة  أن  وأوضــح 
التأمينية التي تتبعها الشركة 
تتمحور حــول توفير التأمني 
اجلديــد  اإللزامــي  الصحــي 
للمقيمــني العاملني في القطاع 
اخلاص بالكويت حسب اإلقامة 
وفق املادة ١٨ فقط مع عوائلهم، 
التأمــني الصحي  ليحل محــل 
اإللزامــي احلالــي الــذي تقوم 

بتوفيره وزارة الصحة.
وأشــار عرب إلى أن وثيقة 
التأمني الصحــي اإللزامي يتم 
إصدارهــا حاليــا مــن وزارة 
الصحــة برســوم قدرهــا ٥٠ 
دينــارا مــع وجــود رســوم 
إضافية مقابل خدمات األشعة، 
واملختبر، وغير ذلك في املراكز 
واملستشــفيات احلكومية، مما 
يعني وجــود تكلفــة الوثيقة 
باإلضافــة الــى تكاليــف أمور 
أخرى والتي قد تتجاوز سعر 
وثيقــة التأمــني نفســها، أمــا 
تغطيــة وثيقة تأمــني ضمان، 
ونظرا لقيام الشــركة بتطبيق 
النظام املتكامل للمحافظة على 
 Health Maintenance) الصحة
Organization HMO)، فستقوم 
الوثيقة اجلديــدة بتغطية كل 
احتياجات الشخص املستفيد من 
جميع نواحي الرعاية الصحية.

الزوجة واألبناء

وأوضــح عــرب أن ســعر 
الوثيقة عند ١٣٠ دينارا سيطبق 
علــى كل الوافديــن، مبن فيهم 
الزوجــة واألبنــاء املوجودون 
بصفة إقامــة التحــاق بعائل، 
خصوصا أن سعر الوثيقة املقرر 
بـ ١٣٠ دينارا يعتبر مبنزلة سعر 
األساس للشخص، مشيرا في 
الوقت ذاته إلى أن وجود تأمني 
صحــي خــاص لــدى الوافد ال 
يغني عــن التأمني اإللزامي مع 
ضمان عند جتديــد اإلقامة، إذ 
إنه حسب نظام التأمني الصحي 

اإللزامي احلالي لوزارة الصحة 
التي تقوم بتطبيق النصوص 
الواردة فــي القانون الكويتي، 
فالبد من وجود التأمني اإللزامي 
للشخص املقيم في الكويت حتى 
مع امتالكه تأمينا صحيا خاصا 
حسب قرارات مجلس الوزراء 

ووزارة الصحة.
كبار السن واألمراض املزمنة 

وفي شــأن موقف «ضمان» 
من وثائق التأمني الصحي على 
كبار السن من الوافدين الذين 
بلغــوا الـــ ٦٠ فما فــوق ممن 
تصنــف وثائــق تأمينهم على 
أنها عالية املخاطر، والوافدين 
ذوي االمراض املزمنة وإمكانية 
فحصهــم قبــل منــح الوثيقة 
لتســعيرها بســعر عادل، أكد 
عرب أن وثائق كبار السن من 
الوافدين سواء كانوا من املقيمني 
العاملــني في القطــاع اخلاص 
حسب مادة ١٨ أو من عائالتهم 
كالتحاق بعائل وتنطبق عليهم 
شروط اإلقامة التي مت حتديدها 
من قبل اجلهات احلكومية، يبلغ 
سعر وثيقة تأمينهم اإللزامي ١٣٠ 

دينارا، الفتا في الوقت ذاته إلى 
أن هناك مجموعة من القوانني 
والضوابــط التــي مت وضعها 
من قبل اجلهات احلكومية من 
ناحية الفحص الطبي اإللزامي 
ومستحقي اإلقامة بناء عليها، 
وســوف تقوم شــركة ضمان 
بتطبيــق هــذه الشــروط ذات 

العالقة وااللتزام بسعر التأمني 
١٣٠ دينارا للشخص.

وحول آلية التسعير لوثيقة 
تأمني ضمان عنــد ١٣٠ دينارا، 
أكــد عــرب أن األمر جــاء بناء 
علــى مجموعة من الدراســات 
املســتفيضة مــن قبــل وزارة 
الصحــة وغيرها مــن اجلهات 

إلــى أن  احلكوميــة، مشــيرا 
متوسط تكلفة الرعاية الصحية 
التي تتحملها الكويت للشخص 
الواحد سنويا يوازي ٤١٣ دينارا 
حســب اإلحصائيات الرسمية 
الصــادرة مــن وزارة الصحة، 
وبنــاء علــى ذلــك فــإن تكلفة 
الوثيقة عند ١٣٠ دينارا والتي 

ســتتم زيادتها مرة كل سنتني 
مببلغ ٢٠ دينارا، لتصل بعد ٩ 
ســنوات إلى مبلــغ ١٩٠ دينارا 
ســنويا، وهــي تكلفــة تعتبر 
مناسبة جدا بالنظر إلى معدل 
اإلنفــاق احلالي علــى الرعاية 
الصحية من قبل وزارة الصحة 
التي تنفق سنويا ٨٦٧ مليون 
دينار على املستشفيات الستة 
العامة ومراكز الرعاية الصحية 

التابعة لها.
وبشأن إمكانية طرح ضمان 
وثائق تأمني خاصة مثل املتاحة 
بشركات التأمني اخلاصة، أوضح 
عــرب أن وثيقــة تأمني ضمان 
تتشــابه مع الوثيقــة احلالية 
التي يتم إصدارهــا من وزارة 
الصحة إلى حد ما ولكن تشمل 
خدمات إضافية، ما يعني أن هذه 
الوثيقة مختلفة عن املتوافرة 
من قبل شركات التأمني اخلاصة، 
ألن وثيقة شركة ضمان تتعلق 
بشريحة معينة ومحددة وحسب 
نظام خاص، وبذلك ميكن اعتبار 
وثيقة ضمان جزءا ميثل تكامل 
منظومة الرعاية الصحية جنبا 
إلى جنــب مــع وزارة الصحة 

واملستشفيات اخلاصة ووثائق 
الشركات اخلاصة.

وأشار عرب إلى أن الشركة 
ليست مجرد جهة تأمني صحي، 
وال مجموعة من املراكز الصحية 
فقط، بل هي منظومة متكاملة 
التأميني الصحي  من الضمان 
املبنــي علــى النظــام املتكامل 
 Health) للمحافظة على الصحة
 Maintenance Organization
HMO) الذي يقوم بالتركيز على 
الوقاية والتوعية ويشتمل على 
وثيقة التأمني ومرافق الرعاية 
الصحيــة بوجــود العديد من 
التخصصات مثل طب العائلة، 
وطب األسنان، وطب األطفال، 
واجلراحة، والطوارئ، والنساء 
والوالدة، والباطنية، وجراحة 
الطبيعــي  العظــام والعــالج 
والعنايــة املركــزة مع خدمات 
الصيدلة واألشعة والتصوير 
التشخيصي واملختبرات، حيث 
تقوم الشــركة بتوفير الرعاية 
الصحية األولية عبر شبكة من 
املراكز الصحية األولية والرعاية 

الثانوية. 
وقال أن الشركة بدأت بالفعل 
منذ العام ٢٠١٩ بتقدمي خدماتها 
بأسعار مناسبة وتنافسية عبر 
٣ مراكز صحية في مناطق حولي 
والفروانية والضجيج التي تقدم 
خدمات طب العائلة واألسنان 
واألطفال مع املختبرات واألشعة، 
وإضافة إلى هذه املراكز الثالثة 
نقوم حاليا بالعمل على تأسيس 
مركزين في منطقتي الفحيحيل 
واجلهــراء وبالتأكيــد ســوف 
يتبعهما املزيــد من املراكز في 
مناطق أخرى، ويتم حاليا إنشاء 
مستشفيات ضمان في منطقتي 
األحمدي واجلهراء ومبســاحة 
بنــاء لــكل منهما تتجــاوز ٨٠ 
ألــف متــر مربــع، ويتوقع ان 
يتم االنتهاء من اإلنشاء خالل 
الربع الثالث من العام ٢٠٢٢ ومت 
االنتهاء إلى اآلن إجناز أكثر من 
٦٠٪ لكل مستشــفى، ما يعني 
حصول املستفيدين على تغطية 
متكاملة في مختلف احملافظات 

واملناطق. 
وأضــاف «بذلــك، يســاهم 
التشغيل الرسمي لشركة ضمان 
بعد استكمال املرحلة األولى من 
منظومة الرعاية الصحية خالل 
عــام ٢٠٢٢ في تطويــر قدرات 
الرعاية الصحيــة في الكويت 
وحتفيز بيئــة فعالة لتطبيق 
عناصر اجلودة فــي اخلدمات 
الصحية والتركيز على برامج 
الوقايــة والصحــة املجتمعية 
وتعزيز الوعي العام وحتسني 
مستوى اخلدمة املقدمة للمواطن 
واملقيم على حد سواء مع تقليل 
األعبــاء املاليــة واإلدارية على 
اجلهــات احلكوميــة الكويتية 
ورفع مؤشرات الرعاية الصحية 
عبــر الصحة الوقائيــة ودعم 
القــدرة االســتيعابية لــوزارة 
الصحة مع زيادة قدرات الوزارة 
على تلبية احتياجات املواطنني 
ودعم التنويع االقتصادي عبر 
الرعاية الصحية، وطبعا املرحلة 
األولــى متهيد لبقيــة املراحل 
التي سوف تتضمن املزيد من 
املراكز واملستشفيات بالتنسيق 
والتعاون مع وزارة الصحة».

ارتفاع دوري مبعدل تصاعدي تدريجي ليصل إلى ١٩٠ ديناراً خالل ٩ سنوات

التأمني الصحي لدى «ضمان» إلزامي على املقيمني وفق املادة ١٨ وعائالتهم فقط 

الوثيقة اجلديدة تغطي جميع احتياجات املقيمني من جميع نواحي الرعاية الصحية... باالستشارة الطبية والتشخيص والعالج وقيمة الدواء 

زوجة وأبناء املقيمني املؤمن عليهم يخضعون لنفس قيمة الوثيقة عن كل فرد 

من بلغوا الـ ٦٠ وذوو األمراض املزمنة على مادة ١٨ يخضعون للتأمني اإللزامي 
من ميلـك تأمينـًا صحيـًا خاصـًا ال يعفى مـن التأمـني اإللزامي لـدى «ضمان»

نسـبة إجناز مستشـفيات «ضمـان» األحمـدي واجلهـراء جتـاوزت ٦٠٪ واالنتهاء من اإلنشـاء خـالل الربـع الثالث ٢٠٢٢

ثامر عرب... خبراتشكر وتقدير 
متتد ألكثر من ٢٥ عامًا 

هذه هي «ضمان»
تقدم ثامر عرب بالشكر 
والتقدير إلى وزارة الصحة 
على دورها في دعم شركة 
ضمــان علــى مختلــف 
األصعــدة، وكذلك جميع 
التي تســاهم في  اجلهات 
الشركة،  استكمال أهداف 
كما توجه بالشــكر إلى كل 
العاملني في الشركة مبختلف 
الطبية واإلدارية  القطاعات 
والفنية على مــا يبذلونه 
لتقدمي  من جهــود دؤوبة 
مســتوى اخلدمة بالكفاءة 
واجلودة وفق أعلى املعايير 
الصحية واملهنية التي تعمل 

بها «ضمان».

عني الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات 
الضمان الصحي (ضمان)، ثامر إبراهيم عرب، 
في منصبــه من أكتوبر ٢٠٢١، وذلك بخبرات 
ومسيرة مهنية امتدت على مدار أكثر من ٢٥ 
عاما تولى خاللها مناصب قيادية وعضويات 

مجلس اإلدارة في مؤسسات كبرى.
وتتضمن املسيرة املهنية للرئيس التنفيذي 
لـــ «ضمان» حتقيق إجنازات ملموســة في 
مؤسســات كبرى ضمن قطــاع املصارف 
والتأمني والطيران، كما أنه حاصل على شهادة 
البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة 
والية كاليفورنيا إضافة إلى عدد من البرامج 
التدريبية املتخصصة في العديد من املجاالت مثل 
القيادة واالستراتيجية واالقتصاد والعمليات.

١- تأسست برغبة أميرية في سنة ٢٠١٥.
٢- جزء من رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥ وأهم عنصر 

في محور الرعاية الصحية ضمن هذه الرؤية.
٣- أول اكتتاب عام ملؤسسة رعاية صحية في الكويت.

٤- أول مؤسســة رعاية صحية في الشرق األوسط 
 Public) بالشــراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص

.(Private Partnership - PPP
٥- املســاهمون: القطاع العام ٢٤٪ - القطاع اخلاص 

٢٦٪ - املواطنون الكويتيون ٥٠٪.
٦- أول شــركة في اخلليج والشرق األوسط تقدم 
خدماتهــا بالنظام املتكامــل للمحافظة على الصحة 

.(Health Maintenance Organization - HMO)
٧- تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة من املراكز 

واملستشفيات في أرجاء الكويت.
٨- تقليل األعباء املالية واإلدارية على اجلهات احلكومية.
٩- رفع مؤشرات الرعاية الصحية عبر الصحة الوقائية.

١٠- دعم القدرة االستيعابية لوزارة الصحة.
١١- زيادة قدرات وزارة الصحة على تلبية احتياجات 

املواطنني.
١٢- دعــم التنويع االقتصادي عبر الرعاية الصحية 

وخلق نظام صحي مستدام.
١٣- توفير أكثر من ٧ آالف فرصة وظيفية للكويتيني 

وغيرهم.
١٤- فرص وظيفية للكويتيني في قطاع جديد للرعاية 

الصحية.
١٥- التأمني الصحي اإللزامي اجلديد لعدد ٢ مليون 
من املقيمني العاملني في القطاع اخلاص (اإلقامة مادة 

١٨ وعائالتهم).
١٦- مت جتهيز ٣ مراكز للرعاية الصحية األولية (حولي 

والفروانية والضجيج).
١٧- ٢ مراكــز جديدة للرعايــة الصحية (األحمدي 

واجلهراء: االنتهاء في الربع األول ٢٠٢٢).

١٨- ٢ مستشفيات جديدة (األحمدي واجلهراء: االنتهاء 
خالل ٢٠٢٢).

١٩- نسبة اجناز املستشفيات اجلديدة أكثر من ٦٠٪.
٢٠- خدمات رعاية صحية متكاملة جلميع املستفيدين 
(رعاية أولية وثانوية وتخصصية بالتعاون مع وزارة 

الصحة).
٢١- الريــادة في جودة الرعاية الصحية عبر تطبيق 
 Joint) معايير مؤسســة اللجنة الدولية املشــتركة

.(Commission International - JCI
٢٢- اخلدمات:

٭ املراكز: طب العائلة – طب األسنان – طب األطفال 
– األشعة – املختبرات – الصيدلية.

٭ املستشفيات: اجلراحة – الطوارئ – النساء والوالدة 
– طب األطفــال – الباطنية – جراحة العظام – العالج 
الطبيعي – العناية املركزة – التصوير التشخيصي – 
املختبرات – الصيدلية - باإلضافة الى اخلدمات املساندة.

هذه أبرز اخلدمات الطبية
في «ضمان» حاليًا

خدمات املستشفيات 
وجميع األدوية مغطاة 

«ضمان» تعيد طب العائلة
إلى دوره الريادي 

قال عرب، في الوقت احلالي، ومع كوننا في مرحلة 
ما قبل التشغيل الرسمي الكامل لتحويل املستفيدين من 
وزارة الصحة، تقوم «ضمان» بتوفير خدماتها حسب نظام 
القطاع اخلاص عبر مراكزنا الثالثة في حولي والفروانية 
والضجيــج، ومنها خدمات في تخصصات طب العائلة 
واألطفال واألســنان مقابل مبالغ رمزية، وكذلك نقوم 
بتوفير العديد من اخلدمات العالجية واألشعة واملختبر 
بناء على أسعار وزارة الصحة، ما يعني أن جميع اخلدمات 
التي نقوم بتوفيرها تعتبر مناسبة ومالئمة جلميع الفئات 

من ناحية التكلفة بشكل عام. 

 ذكر عرب أنه في املستشــفيات حال 
افتتاحها خالل ٢٠٢٢، سيتوافر فيها طب 
األسنان وطب األطفال واجلراحة والطوارئ 
والنساء والوالدة والباطنية وجراحة العظام 
والعالج الطبيعي والعناية املركزة مع خدمات 
الصيدلة والتصوير التشخيصي واملختبرات. 
وجميــع تكاليف اخلدمــات واألدوية في 
املراكز واملستشفيات تتم تغطيتها مستقبال 
ضمن وثيقة التأمني اإللزامي لشركة ضمان 

للمستفيدين. 

أوضح عرب أن شــركة ضمان تقوم حاليا بإعادة دور طب 
العائلة في قطاع الرعاية الصحية بالكويت بوجود مجموعة من 
أطباء العائلة ذوي الكفاءة العالية، الفتا إلى أنه في الســابق كان 
لطب العائلة بالبالد دور ريادي مشهود في مختلف نواحي الرعاية 
والوقاية الصحية، ولذلك فإن شركة «ضمان» تقوم بوضع أطباء 
العائلة في الصدارة من ناحية االستشارات الطبية والتشخيص 
والعالج أو اإلحالة على األطباء في التخصصات األخرى، حيث 
ميارس هؤالء األطباء مع غيرهم من العاملني في املراكز الرعاية 
الصحية األولية أول نقطة تواصل مع املستفيدين قبل بدء رحلتهم 

في شركة ضمان التي متثل رعاية صحية لكويت جديدة.

ثامر عرب لـ  «األنباء»:
التأمني الصحي اإللزامي على املقيمني

يبدأ بـ ١٣٠ دينارًا ويزداد ٢٠ دينارًا كل عامني
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٤ مزايا ألصحاب املشاريع الصغيرة
يوجد عدد من املزايا ألصحاب املشــاريع الصغيرة 

واملتوسطة في منصة «بادر» مت رصدها في التالي:
١ ـ أن تتم الترســية على العطاءات املقدمة من أصحاب 
املشــروعات الصغيرة واملتوسطة متى ما كانت مطابقة 
للمواصفات والشــروط وكانت األسعار املقدمة ال تزيد 

على ٢٠٪ من أقل العطاءات املقبولة.
٢ـ  مت تعديل األعمال املطلوبة لتشمل املنتجات أو األصناف 

أو املقاوالت أو اخلدمات.
٣ـ  تشجيع املبادرين على املشاركة في أكبر عدد ممكن من 
املناقصات حيث مت إعفاؤهم من رسوم وثائق املناقصات.

٤ـ  إلزام املقاول الرئيسي في العقود التي تبرمها املؤسسة 
وشــركاتها التابعة بشراء ما ال يقل عن ١٠٪ من منتجات 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة وتخصيص نسبة ١٠٪ 
من أعمال املقاولة من نســبة ٣٠٪ املخصصة للشركات 
احمللية للمنتجات وخدمات املشروعات الصغيرة وإمكانية 
التعاقد باألمر املباشر بغير إذن اجلهات املختصة مبا ال 

يزيد على ٧٥ ألف دينار.

 «Youth» برقان» مينح عمالء»
فرصة حضور «Ghostbusters» مجانًا

«وربة»: «االكتتاب بزيادة رأس املال يبدأ اليوم»

.. ويعلن فائزي سحب «احلصالة» األسبوعي

أعلــن امس بنــك برقان 
مــع «جرانــد  وبالتعــاون 
ســينماز»، عن منــح عمالء 
حســاب «Youth» للشــباب 
فرصــة حصريــة حلضــور 
فيلم «Ghostbusters» مجانا 
في «غراند سينماز» في مركز 

احلمراء للتسوق.
وســيكون عرض الفيلم 
يوم اخلميس املقبل املوافق 
٢ ديسمبر، وميكن لكل عميل 
 ،«Youth» من عمالء حســاب
ان يحصــل علــى تذكرتــني 

مجانيتني حلضور أي من العروض الساعة 
٢:٠٠ مساء، ٥:٠٠ مساء أو ٨:٠٠ مساء.

وحلجز املقاعد املجانية، يجب على عمالء 
حساب «Youth» للشباب مراجعة شباك تذاكر 
«غراند سينماز» في مركز احلمراء للتسوق 
وإبــراز بطاقة الســحب اآللــي اخلاصة بهم 
ابتداء من اليــوم. ويأتي هذا العرض كجزء 
من مجموعة واسعة من االمتيازات احلصرية، 
التي مت تصميمها خصوصا لتتناسب مع منط 

أعلن بنك وربة عن بدء فترة اكتتاب حق 
األولوية في زيادة رأس املال، على أن تنتهي 
بتاريخ ١٢ ديسمبر املقبل، بنسبة ٢٦٫٩٨٤٪، 
وذلك من ١٫٥٧٥ مليار سهم إلى ملياري سهم، 
على أن تطرح هذه األسهم اجلديدة لالكتتاب 
العام وتخصص للمساهمني املقيدين بسجالت 
مساهمي البنك بتاريخ اإلصدار، بحيث يكون 
قدر هذه الزيادة بواقع ٤٢٥ مليون سهم وعلى 
أن تكون عالوة اإلصدار لكل سهم ٩٥ فلسا 
تضاف للقيمة االســمية للسهم البالغة ١٠٠ 
فلس، عن طريق اتباع خطوات بسيطة وبكل 
سهولة ويسر عبر زيارة املوقع اإللكتروني 

.https://www.ipo.com.kw
وأوضــح البنك انه ميكــن االكتتاب في 
زيــادة رأس املــال إلكترونيــا عبــر املوقع 
املشــار إليه لـــ ٥١ ألف ســهم أو أقل، حيث 
يتم السداد من خالل خدمة الدفع اإللكتروني، 
وذلك عبر اتباع خطوات بسيطة تتمثل في 
زيارة املوقع اإللكتروني أعاله، حيث يقوم 
املكتتب بتسجيل الرقم املدني/ رقم السجل 
التجاري ليعمل النظام على حتديد أحقيته 
في االكتتاب من عدمها، بعدها يعمل املكتتب 
على تسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب 
بها ومن ثم تسديد القيمة املالية عبر خدمة 

الدفع اإللكتروني.
أما بالنسبة للراغبني في االكتتاب بأكثر 
من ٥١ ألف سهم، فيمكنهم الدخول الى الرابط 
ذاته لطباعة وثيقة بيانات االكتتاب وإضافة 
عدد األســهم املرغوب االكتتاب بها وقيمتها 
ومــن ثم ميكنهم التوجه الى البنك اخلاص 

أعلــن بنك وربة عن فائزي ســحوبات 
«Bloom» األسبوعية، وهو احلساب اخلاص 
بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بني ١٥ و٢٥ 
سنة. حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل 
يوم أربعاء طوال العام على جميع عمالء 
شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية 
سارية طوال الشهر األسبق للسحب، ويتم 
السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعــة وموظفي بنك وربة لتتويج ٥ 
رابحــني بـ ١٠٠ دينار لكل منهم. كما يقوم 
بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل 
 Bloom شهر، بعمل ســحب خاص لعمالء
ممن قاموا بتحويل املكافأة الطالبية التي 
يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 
٥ رابحني شهريا مببلغ ٢٠٠ دينار لكل منهم.
كمــا يبــارك بنك وربة لفائزي ســحب 
«احلصالــة الرقميــة األســبوعي» لعمالء 
Bloom الرابع والثالثني لهذا العام وهم كل 
من: مها محمد علي الهاجري، ميان مؤمتن 
محمــد اجلاهوش، أفنان طالل ســعيد بن 
سيف، بشاير حمد خضر عبد، محمد فواد 

حميد مظفر.

حياة الشباب. ويذكر ان حساب «Youth» هو 
للشباب للذين تتراوح أعمارهم بني الـ ١٥ و٢٥ 
عاما، والذين يســعون الى حتقيق مستقبل 
مكلل بالنجاح. يقدم احلساب بطاقة مسبقة 
الدفع مجانا وبطاقة الصرف اآللي لالستفادة 
من باقة واســعة من اخلصومــات مجموعة 
مختارة من املطاعــم واحملالت التجارية في 
جميع أنحاء الكويت، هذا إلى جانب اخلصم 
احلصري لعمالء احلساب لدى غراند سينماز.

بهم وتقدمي صورة بيانات االكتتاب املطبوعة 
مــن الرابط ومن ثم القيــام بتحويل املبلغ 
املطلوب الى احلســاب املصرفي املخصص 
لزيادة رأســمال بنك وربة كمبلغ صاف من 

دون خصم أي رسوم.
وتوقع الرئيس التنفيذي في بنك وربة 
شــاهني الغامن، إقباال كثيفــا على االكتتاب 
نسبة إلى كم االستفسارات التي وردت إلى 
البنــك منذ إقــرار زيادة رأس املال بنســبة 
٢٦٫٩٨٤٪، ناهيك عن الثقة التي يحظى بها 
البنك في أوساط املســاهمني واملستثمرين 
على حد سواء، باإلضافة الى النمو املستدام 
الذي يشهده البنك على صعيد كافة عملياته، 

السيما محفظته التمويلية واالستثمارية.

واجلديــر بالذكــر أن بنــك وربة ميز 
شريحة عمالء «Bloom» بتجربة مصرفية 
رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم 
وتوجهاتهم التي تعتبره ركيزة التطور 
مــن خالل تطبيق مصرفي خاص واألول 
من نوعه ليس في الكويت فحسب، بل في 
املنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات 
وســائل التواصــل االجتماعــي، األكثــر 
اســتخداما من حيث تصميــم والواجهة 
وطرق التصفح واختيار األلوان خصوصا 

للشباب.

شاهني الغامن

«كي بي إم جي الكويت» تطلق منصة الصني لألعمال

انطالقــا مــن روح متكــني املســتثمرين 
الصينيني من ممارسة األعمال التجارية بشكل 
أفضل فــي الكويت، أعلنت شــركة كي بي إم 
جي بالكويت خالل ندوة مشتركة عن إطالق 

منصة الصني لألعمال.
جــاءت منصة الصني لألعمال في الكويت 
كإضافة ترحيبية بعد منصة الصني لألعمال التي 
مت تشغيلها بالفعل في اإلمارات العربية املتحدة، 
حيث وضعت كي بي إم جي استراتيجية لتقدمي 
أفضل املشورة للمستثمرين الصينيني الذين 
يديرون الشركات أو يخططون لتوسيعها في 
 (MESA) منطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا
ولكن قد ال يكونون على دراية بالفروق الدقيقة 

حول سياساتها احملاسبية والتنظيمية.
وصرح د.رشيد القناعي الشريك املدير في 
كــي بي إم جي الكويت ورئيس الضرائب في 
منطقة الشرق األوســط وجنوب آسيا قائال: 
لن يقتصر املكتب التجــاري على الضرائب، 
بل ســيقدم خدمات عبر أقســام مختلفة مثل 
التدقيق واستشارات الصفقات، إلى أي مستثمر 
من الصني في الســعي لتأســيس شــركة في 
الكويت وكذلك منطقة اخلليج. وأضاف: منصة 
الصني لألعمال تتوافق مع اعتبارات املبادرة 
الصينية «حزام واحد طريق واحد». ونأمل أن 
يساعد في دفع النشاط االقتصادي اإليجابي 

في املستقبل القريب.

لقطة جماعية للمشاركني في الندوة

«+Bnchr» تختتم بنجاح 
جولة التمويل األولى بدعم من 
«Brilliant Lab»رساميل» و»

أعلنــت الشركة الناشئــة «+BNCHR» عــن استكمالهــا 
 Brilliant» بنجـــــاح جولــة التمويــل األوليـــــة مـــــن
Starts»، دون أن يتـم الكشــف عــن القيمــة اإلجماليـــة 

لالستثمـــار.
جديــر بالذكــر أن «Brilliant Starts» هــو صنــدوق 
اســتثماري يســتثمر في الشركات الناشــئة مبراحلها 
 Brilliant» املبكرة، وتديره بشكل مشترك كل من مؤسسة
Lab» وشركة رساميل لالستثمار، باإلضافـــة إلى عـــدد 
آخر من املستثمريـــــن األفراد أصحاب املالءة املاليـــــة 
العاليـــــة الذين يتخذون مـــن الكويت مقـــرا رئيسيا 

لهـــم. 
وتسعى شركة «+BNCHR» إلى إحداث ثورة في مجال 
تقدمي خدمات ما بعد البيع ملالكي السيارات في الكويت 
من خــالل تقدمي خدمات اســتثنائية فــي املنزل وعلى 
الطرقات، وقد جنحت الشركة في تأمني استثمارات من 
املســتثمرين الذين يؤمنون برؤية الشركة املستقبلية 
الثاقبــة والقائمة علــى تقدمي خدمـــــات بجودة عالية 
املســتوى ملئات اآلالف من مالكي الســيارات في جميع 

أنحاء الكويــت.
وتؤمن شــركة رساميل لالستثمار بأهمية املساهمة 
في النظام البيئي لرأس املال االســتثماري في الكويت، 
ودعم املبادرين الشباب ورواد األعمال والشركات احمللية 
في جهودهم لتحقيق النجاح في أعمالهم ومشــاريعهم 

من خالل دعم منو رأس املال. 
وسوف يوفر أيضا مشروع Brilliant Starts املشترك 
بني شركة رساميل لالستثمار ومؤسسة Brilliant Lab التي 
تهدف إلى تســريع منو الشركات الصغيرة واملتوسطة 
في الكويت ودول املنطقة، خدمات اإلرشــاد والتوجيه 

لرواد األعمال واملبادرين الشباب.
وكانت «+BNCHR» إحدى املؤسســات املشاركة في 
 ،Zain Great Idea النسخـــــة السادســـة من برنامـــــج
وهـــو البرنامـــج املبتكر الذي أطلقتـــه شركــــة زين 
لتسريــع وتطويـــر الشركـــات التكنولوجيـــة الناشئـــة، 
وقـــد كانـــت +BNCHR أحد النجـــوم البــارزيـــن في 

البرنامــج.

ندا الديحاني وهيا املانع وممثلو شركة «+BNCHR» في لقطة جماعية

«البترول»: ٨٤ شركة صغيرة سجلت للعمل بالنفط.. و٣٦ حتت الدراسة
أحمد مغربي

البترول  قامت مؤسســة 
الكويتيــة بتأهيــل نحو ٨٤ 
شــركة متوســطة وصغيرة 
للعمل في مناقصات القطاع 
النفطــي وذلك منذ تدشــني 
العمل مبنصة «بادر»، حيث 
الشــركات مت تســجيلها  ان 
في ٤ أنشطة وهي التصنيع 
والتوريد ومقاوالت األعمال 
واخلدمات، وهناك ٣٦ شركة 

حتت الدراسة.
وذكــرت ان «منصة بادر 
اإللكترونية» متنح املشاركني 
فيهــا مزايا عديــدة تأتي في 
مقدمتهــا ترســية العطاءات 
املقدمة من أصحاب املشروعات 
الصغيرة أو املتوسطة متى 
ما كانت مطابقة للمواصفات 
والشــروط وكانت األســعار 
املقدم بهــا ال تزيد على ٢٠٪ 
من أقل العطــاءات املقبولة، 
كما أنــه مت إعطــاء أفضلية 
ألصحاب املشــروعات وذلك 
بإلــزام املقاول بشــراء ما ال 
يقــل عــن ١٠٪ مــن منتجات 
وخدمات املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وتخصيص نسبة 
١٠٪ مــن أعمال املقاولة لتلك 
املشــروعات من نسبة ٣٠٪ 
مخصصة للمقاولني احملليني.
وتأتــي مبــادرة القطــاع 
النفطي في إطار سعي مؤسسة 

إطار متكامل لنماذج التأهيل 
واســتحداث نظام إلكتروني 
بشــروط ميســرة وســهلة 
لتأهيل املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة للمشــاركة في 
القطــاع  مشــاريع وعقــود 

النفطي.
وكشــفت املصادر عن أن 
«مؤسســة البتــرول» جتهز 
حاليــا نظاما جديدا ومنصة 
سنطلق عليها «منصة عقود 

يبدأ النظــام اإللكتروني في 
الفــرز والترتيــب بطريقــة 
آليــة محــددة والفائــدة هنا 
ســتكون أكبــر بكثيــر مــن 
املشاركة املباشرة ألن أعمال 
النفطي  القطاع  ومشروعات 
كبيــرة جدا وبأرقــام عالية، 
لــذا املشــروعات الصغيــرة 
واملتوســطة ســتتمكن مــن 
القطاع  املشــاركة في أعمال 

النفطي بشكل أكبر.

٭ شهادة تسجيل في الصندوق 
الوطني للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة صاحلة ملدة سنة.
٭ تقــدمي البيانــات املاليــة 
املبيعــات  املتعلقــة بقيمــة 
واألرباح آلخر ثالث سنوات.
٭ يجــب أن يكــون مقدمــو 
الطلبات قد أمتوا عدد عقود/ 
أوامر شــراء على األقل، على 
أن يكون مرتبطا بالنشــاط 

املطلوب التأهل عليه.

الباطن للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة» حيث يتم إسناد 
األعمال واخلدمات الى شركات 
بادر، فمنصــة بادر تختص 
بالتأهيــل، أمــا منصة عقود 
الباطــن فتختــص بالتمكني 
وتوزيع نسبة الـ ١٠٪ بشفافية 
وعدالة، وجار حاليا جتهيز 

كل البرامج لتنفيذ املنصة.
وقالت املصــادر انه عند 
ورود عطاءات الشركات املالية 

الواجب  وحول الشروط 
توافرها في اصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، قالت 
املصادر انه عند تقدمي الطلب 
االلتــزام بالشــروط  يجــب 

وحتميل املستندات التالية:
٭ يجــب أن يكون قد مضى 
على إنشــاء مشــروع مقدم 
الطلب مدة ال تقل عن ســنة 
واحــدة قبــل تقــدمي طلــب 

التأهيل.

وقالت ان دور مؤسســة 
الكويتيــة كبيــر  البتــرول 
فــي دعــم القطــاع اخلاص 
وخاصة املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة وأهميــة هــذه 
املشروعات في الدول النامية 
واملتقدمة ملا أثبتته معدالت 
النمــو املرتفعــة احلاليــة 
لهــذه املشــروعات وقدرتها 
الفائقــة على عــالج قضايا 
مهمــة ومؤثرة خللق فرص 
وظيفية للمواطنني واستثمار 
مباشــر لالقتصاد الوطني، 
البترول  وقامــت مؤسســة 
الكويتيــة من خــالل جلنة 
الشراء العليا بوضع شروط 
خاصــة ميســرة لتســهيل 
مشاركة أصحاب املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وذلك 
بالتنســيق مــع الصنــدوق 
الوطني لرعاية املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
واختتمت املصادر حديثها 
قائلة «تقوم اللجنة بزيارات 
ميدانية ملتابعة املشــروعات 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
الطلبــات والتأكد  ودراســة 
من انطباق املعايير املعتمدة 
للتأهيل والنظر في التظلمات 
والشكاوى املقدمة من أصحاب 
املشروعات ورفع التوصيات 
بشــأنها، كما  للجنة الشراء 
العليا للبــت فيها، واملنصة 

متاحة ٢٤ ساعة يوميا».

ضمن ٤ أنشطة هي التصنيع والتوريد ومقاوالت األعمال واخلدمات

البترول الكويتية لدعم القطاع 
اخلاص احمللي وجعله شريكا 
فعاال في التنمية مبا يســهم 
فــي تنويــع مصــادر الدخل 
ليتوافق مع اخلطة اإلمنائية 
للكويــت وكان االجتاه نحو 
تقدمي منصة بادر اإللكترونية، 
وقام فريق العمل بالتنسيق 
الوطنــي  الصنــدوق  مــع 
لرعاية وتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة بوضع 

الشركات الصغيرة واملتوسطة لها أولوية بزيادة ٢٠٪ عن العطاءات املقدمة كتشجيع خاصجتهيز نظام جديد ومنصة سيطلق عليها «منصة عقود الباطن للمشاريع الصغيرة واملتوسطة»

«الشال»: ال أحد يعطي األولوية لكيفية توظيف ٢٥ ألف مواطن سنويًا
قال تقرير «الشال» األسبوعي إن إدارة 
معلومات الطاقة األميركية تتوقع في تقريرها 
لشــهر نوفمبر اجلاري، بدء هبوط أسعار 
النفط فــي عــام ٢٠٢٢، ومبررها هو بدء 
ارتفاع املعروض من النفط من قبل كل من 
«أوپيك+» والواليات املتحدة األميركية، وتلك 
حالة معاكسة ملا حدث في عام ٢٠٢١ حني تفوق 

الطلب على العرض. 
تلك املقدمة ضرورية للتنبيه إلى تعارض 
استمرار املالية العامة واالقتصاد بشكل عام 
في االعتماد إلى حدود اإلدمان على إيرادات 

النفط، وغياب الوعي بأثره السلبي على استدامة 
واستقرار الدولة، والعمل اجلاد على اخلفض 
التدريجي لدرجة االعتماد عليه، بل العكس هو 
ما حدث، اتخاذ قرارات وتبني سياسات تفاقم 
من حالة اإلدمان مع كل ارتفاع مؤقت ألسعار 
النفط أو مع حتقيق إيراد استثنائي غير مكرر 

الستثمارات من االحتياطيات.
ونحن ال نعرف مدى التزام احلكومة القادمة 
بتعهد احلكومة املســتقيلة بخفض النفقات 
العامة للســنة املالية احلالية بنسبة ١٠٪ رغم 
ثبات رئيسها، فليست هناك تقارير ترصد ما 

حتقق وما سوف يتحقق، وذلك ليس بالعمل 
املؤسسي. 

من جانب آخر، وفي ظروف مالية واقتصادية 
صعبة، انتهــت انتخابات جلان مجلس األمة 
بترجيح حكومي ملكوناتها، وفي تصريح لرئيس 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وهي اللجنة 
األهم في مثل هذه الظــروف، يذكر فيه أن 
أولويات جلنته هي إسقاط القروض وزيادة 
الرواتب، واملؤكد أنهم يعيشون في كوكب آخر.

وال نعرف كيف تتعايش اإلدارة العامة مع 
مثل تلك التناقضات، ولم نسمع تصريحا واحدا 

يعطي أولوية لنحــو ٢٥ ألف مواطن صغير 
يدخلون سوق العمل كل عام، ويحتاج كل واحد 
منهم إلى وظيفة وبقية املتطلبات الضرورية.

والدخل إلى انحسار، والنفقات واجلاري 
منها حتديدا، وللجيل احلالي فقط إلى ارتفاع، 
وعندما يكون الهدف األهم حماية الكرسي، 
تصبح املغامرة باستدامة واستقرار البلد هي 
الثمن، واحلد الفاصل ملعرفة مســتقبل البلد 
هو مضمون إدارتهــا التنفيذية القادم، فإن 
غلبت على التشكيلة من يسعى إلى استدامة 

الكرسي، ال معنى للحديث عن أي اصالح.

سعي بعض املسؤولني الستدامة الكرسي.. يناقض احلديث عن اإلصالح



اقتصـاد
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صناديق «االستثمارات الوطنية».. أداء متميز فاق التوقعات

الرائدة  بفضل جهودها 
وفريق العمل املتمرس لديها 
واخلبــرة العملية احلافلة 
بالنجاحات، متكنت شركة 
الوطنيــة  االســتثمارات 
مــن حتقيق معــدالت أداء 
قياســية لصناديق األسهم 
االستثمارية املتنوعة التي 
تديرها الشــركة مــن قبل 
الصناديــق  إدارة  فريــق 
االستثمارية في األشهر الـ 
١٠ األولى من ٢٠٢١، لتحافظ 
الشركة على مكانتها كإحدى 
املؤسســات االســتثمارية 
الرائدة في الكويت واملنطقة.
وأعلنـــــت «شركـــــة 
الوطنيــة»،  االســتثمارات 
أن صناديقها االستثمارية 
جنحت في حتقيق معدالت 
أداء قياســية خــالل هــذه 
الفترة من عام ٢٠٢١، وذلك 
علــى الرغم من اســتمرار 
تداعيــات جائحــة كورونا 

على األسواق املالية.
وأشادت الشركة في بيان 
صحافــي، بــاألداء املتميز 
للصناديق االستثمارية التي 
تديرها الشركة الذي يعكس 
النهــج الســليم وحصافة 
إدارة الصناديــق  فريــق 
التي  الواســعة  واخلبــرة 
تتمتع بها الشركة والسجل 
احلافل باإلجنازات في إدارة 
احملافظ احمللية واإلقليمية 
والصناديق االستثمارية.

أداء قوي

وفي هذا الســياق، قال 
نائــب الرئيــس التنفيذي 
لقطاع مينا لالســتثمارات 
شــركة  فــي  املســعرة 

الصناعة واخلدمات النفطية 
التــي تتوافــق مــع أحكام 
الشــريعة اإلســالمية، مع 
توفير تنوع بني شــركات 
قطاع الصناعة واخلدمات 
النفطية في الكويت ودول 
اخلليج بناء على السيولة 
ومنــو رأس املال والعوائد 

النقدية.
«الوطنية االستثماري»

إلى  وأشــار احلميــدي 
الوطنيــة  صنــدوق  أن 
االستثماري حقق أداء جيدا 
بلغت عوائــده ٢٨٫٨٨٪ في 
نهاية أكتوبر من هذا العام، 
لتقفز عوائد الصندوق إلى 
التأســيس،  ٢٩٩٫٠٨٪ منذ 
مشــيرا إلــى أن الصندوق 
يهدف لالستثمار في بورصة 
الكويت، وحافظ على ترتيبه 
اجليد بني فئــة الصناديق 
كبيرة احلجم والتي تفوق 

٥٠ مليون دينار.
احلميــدي  وقــال 
الوطنيــة  صنــدوق  ان 
االستثماري الذي تأسس في 
عام ٢٠٠١ يعد أحد الصناديق 

الواضحة، مما كان له األثر 
الكبير في االســتقرار على 
مستوى توزيعاته النقدية 

واملنحة.
«الدارج االستثماري»

علــى الصعيــد ذاتــه، 
أوضح احلميدي ان صندوق 
الدارج االســتثماري حقق 
عائدا بلغت نسبته ٢٢٫٥٠٪ 
حتــى نهايــة أكتوبــر من 
هــذا العــام، حيــث يهدف 
الصندوق الذي تأسس في 
عام ٢٠٠٣ إلى حتقيق أعلى 
عائد ممكن للمشتركني من 
خــالل االســتثمار بصورة 
أساسية في أسهم انتقائية 
متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية لشركات مدرجة 
وغير مدرجة في الســوق 
احمللي باإلضافة إلى التوسع 
باالســتثمار في األســواق 

اخلليجية.
ان  احلميــدي  وذكــر 
صندوق الدارج االستثماري 
يســعى لتحقيــق أعلــى 
أســاس  علــى  العوائــد 
معــدل املخاطــر، حيــث 
يتيح الصندوق الوصول 
املتوافقــة  األســهم  إلــى 
الشــريعة اإلســالمية  مع 
احملليــة  األســواق  فــي 
واخلليجية وحتقيق عوائد 
للمشتركني في الصندوق 
أعلى من الودائع اإلسالمية 

التقليدية.
«زاجل للخدمات واالتصاالت»

كما أوضح احلميدي ان 
صنــدوق زاجــل للخدمات 
واالتصــاالت ســجل خالل 

احملليــة الرائــدة من حيث 
األداء في مجال االســتثمار 
في األســهم املدرجة وغير 
املدرجة في البورصة، حيث 
يقوم الصنــدوق باختيار 
الشركات ذات األداء اجليد 
القطاعات  بــني  واملوزعــة 
املختلفــة،  االقتصاديــة 
وذلك بهدف حتقيق عوائد 
جيدة للمشــتركني، مشيرا 
إلى أن الصندوق مســتمر 
في اقتناص أفضل الفرص 
االســتثمارية والعمل على 

االستفادة منها.
ان  احلميــدي  وذكــر 
الوطنيــة  صنــدوق  أداء 
االســتثماري يعتبر مميزا 
عند مقارنته بحجم صافي 
أصول الصناديق األخرى، 
حيــث يعتبــر صنــدوق 
الوطنية أحد أكبر الصناديق 
االســتثمارية فــي الكويت 
بصافي قيمة أصول بلغت 
نحو ١٦٠ مليون دينار، كما 
يعنى الصندوق باالستثمار 
في أسهم الشركات املمتازة 
ذات العوائد املجزية واإلدارة 
الراسخة والرؤية املستقبلية 

األشهر الـ ١٠ لعام ٢٠٢١ أداء 
جيدا بلغت نسبته ١٨٫٨٣٪، 
حيث يهدف الصندوق الذي 
تأســس في عام ٢٠٠٤ إلى 
استثمار رأس املال في أسهم 
مختارة في قطاع اخلدمـــات 
واالتصاالت وفق الشريعة 
اإلسالمية لشركات مدرجة 
وغيـــر مدرجة في السوق 
احمللــي واألســواق املالية 
العربيــــة، كمــا يســعى 
الصندوق إلى حتقيــق أعلى 
عائـــد ممكــن للمشتركني.
ان  احلميــدي  وقــال 
صندوق زاجل يســتهدف 
حتقيــق منو في رأس املال 
وأعلــى عائد ممكــن، على 
أســاس معامــل مخاطــر 
موزون، من خالل التداول 
بأسهم شركات االتصاالت 
واخلدمات التي تتوافق مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، 
وكذلك توفير تنوع بني أسهم 
شــركات قطاع االتصاالت 
الكويــت  واخلدمــات فــي 
وأنحاء العالم العربي بناء 
على الســيولة ومنو رأس 

املال والعوائد النقدية.
أداة  ويوفر الصنــدوق 
إلــى  اســتثمارية تهــدف 
حتقيق عوائد تفوق الودائع 
اإلسالمية التقليدية وتتسم 
بالســيولة للمســتثمرين 
الراغبني في االستفادة من 
العوائد املستقبلية لصندوق 
استثماري يعمل وفق قواعد 
الصحيحــة  االســتثمار 
اإلســالمية،  والشــريعة 
ويدار الصنــدوق من قبل 
فريق استثماري متخصص 

يتمتع بخبرة واسعة.

تفوقت على معايير قياس األداء

حمد احلميدي

االستثمارات الوطنية حمد 
احلميدي، إن صندوق موارد 
للصناعة واخلدمات النفطية 
حقــق أداء قويــا ونتائــج 
متميزة حســب املعلومات 
للصناديــق  الشــهرية 
املنشــورة فــي الصفحــة 
الرئيسية لشركة بورصة 
الكويت، محققا عوائد بلغت 

نسبتها ٣٤٫٨٢٪.
ويهــدف الصندوق إلى 
حتقيــق عوائد رأســمالية 
وعوائد جارية للمساهمني 
مــن خــالل االســتثمار في 
قطــاع  شــركات  أســهم 
الصناعة واخلدمات النفطية 
املتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلســالمية املدرجــة وغير 
املدرجة في السوق احمللي 

واألسواق العربية.
ان  احلميــدي  وذكــر 
صندوق مــوارد للصناعة 
واخلدمات النفطية تأسس 
في عام ٢٠٠٦ ويســتهدف 
حتقيــق أقصــى العوائــد 
على أساس معامل مخاطر 
موزون، من خالل التداول 
قطــاع  شــركات  بأســهم 

استثمارات ناجحة.. وأداء جيد

إطالق خدمة صانع السوق

أعرب احلميدي عن سعادته باألداء اجليد الذي 
حققته صناديق أسهم شركة االستثمارات الوطنية 
خالل فترة الـ ١٠ أشــهر من العام احلالي مقارنة 
بالفترة املقارنة من العام املاضي، مشــيرا إلى أن 
االســتثمار الناجح يتطلب توفر عدد من العوامل 
واملقومات األساسية كاخلبرة االستثمارية واإلدارة 
احملترفة واملتابعة الشــاملة واحلثيثة لكل األخبار 

والقرارات التي تؤثر على األسواق املالية.
وعلى الصعيد ذاته، ذكر احلميدي ان شــركة 
االستثمارات الوطنية لديها نهج استراتيجي نشط 
من حيث حتقيق أمثل العوائد على املدى الطويل من 
خالل تقليص املخاطر التي تنطوي عليها أســواق 
األســهم، وبالتالي حتقيق أفضل العوائد املمكنة 
للعمالء، وهو ما يؤكده أداء الصناديق التابعة للشركة 

خالل ٢٠٢١.

قال حمد احلميدي ان شركة االستثمارات الوطنية 
جنحت في إطالق خدمة صانع السوق في بورصة 
الكويت، وذلك ابتداء من أغسطس ٢٠٢١، ومت اختيار 
سهم شركة بورصة الكويت ليكون باكورة الشركات 
التي ستقدم عليها اخلدمة، فيما مت إطالق اخلدمة 
الحقا على ســهم شــركة اخلليج للكابالت، ومن 
املتوقع إضافة املزيد من الشركات األخرى خالل 

الفترة املقبلة.
وذكر احلميدي ان شركة االستثمارات الوطنية 
تعتبر من أولى الشركات التي حصلت على رخصة 
صانع ســوق في بورصة الكويت بعد اجتيازها 
االختبارات النهائية لشركة البورصة بعد التوقيع 
على اتفاقية ممارسة النشاط مع شركة البورصة.

وأشار احلميدي إلى أن نظام صانع السوق أصبح 
ركنا أساسيا في منظومة األسواق املالية، إذ يساهم 
في تنويع خيارات االستثمار، ويعالج العيوب التي 
سيطرت على السوق فيما سبق من تداوالت فردية 
تعتمد على اإلشــاعات واملضاربات غير املبررة، 
ويساهم في جذب املزيد من االستثمارات املؤسسية 
احمللية واألجنبية، كما أنه يعيد قابلية التســييل 

السريع، وهي إحدى أهم وظائف أسواق املال.

حمـد احلميـدي: «مـوارد للصناعـة واخلدمـات النفطيـة» تفـوق على صناديـق األسـهم بالكويـت بعوائـد ٣٤٫٨٢٪
الصنـدوق تأسـيس  منـذ   ٪٢٩٩٫٠٨ إلـى  لتقفـز   ..٪٢٨٫٨٨ بعوائـد  جيـدًا  أداًء  حقـق  االسـتثماري»  «الوطنيـة 

«الوطني»: ٢٫٥ مليار دينار اإلنفاق االستهالكي في أكتوبر.. األعلى بالتاريخ
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطني إن القطاع 
االستهالكي استمر في دعم 
التعافــي االقتصــادي فــي 
الكويت، وذلك بفضل مجموعة 
التــي تضمنــت  العوامــل 
تخفيــف القيــود املفروضة 
على احلركة والتنقل، وتزايد 
معــدالت طــرح اللقاحــات، 
وتأجيــل ســداد مدفوعــات 
املواطنني  أقســاط قــروض 
الكويتيــني، وهو األمر الذي 
دفع اإلنفاق االستهالكي إلى 
بلوغ مستويات قياسية في 
أكتوبــر املاضي منــذ انتهاء 
حالة اإلغالق في صيف عام 
٢٠٢٠. إال أن وتيــرة النمــو 
تباطأت مقارنة باملستويات 
املسجلة في وقت سابق من 
العــام احلالــي، وذلــك على 
خلفيــة تالشــي التأثيــرات 
األساسية خالل الفترة املقابلة 

من العام املاضي.
وال تزال آفاق النمو على 

بنســبة ٢٤٪ علــى أســاس 
سنوي (+٠٫٦٪ على أساس 
شــهري) إلــى ٢٫٥٥ مليــار 
دينــار في أكتوبــر املاضي، 
ويعــد هذا املعدل أقوى منو 
يشــهده اإلنفاق االستهالكي 
منذ يونيو وأعلى مســتوى 
إنفاق شهري على اإلطالق، 
وعلــى أســاس تراكمي منذ 
بداية العام، ارتفعت معدالت 
اإلنفاق بنســبة ٣٩٪ تقريبا 
مقارنــة بالفترة املماثلة من 

العام املاضي.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن 
النشاط االستهالكي  ارتفاع 
جاء حتى في الوقت الذي مت 
فيه حتويل املزيد من اإلنفاق 
نحــو اخلارج بعــد تخفيف 
قيود السفر خالل الصيف. 
وتستمر قنوات اإلنفاق عبر 
اإلنترنت في اكتساب املزيد 
من الشعبية، إذ منت بنسبة 
٥٨٪ على أساس سنوي في 
أكتوبر، لتستحوذ على نحو 
٣٩٪ مــن جميــع معامــالت 
«كي نت» (كانت املستويات 
املسجلة في شهر مايو ٢٠٢٠ 
أعلى بنسبة ٤٨٪، على الرغم 
من أن تلك الفترة تزامنت مع 
فرض حظر شــامل للتجول 
في كل أنحاء البالد مما فرض 
بالتالي ظروف غير منطية).
ثقة املستهلك في حتسن مستمر

ووفقا ملؤشر ثقة املستهلك 
الصــادر عن شــركة «آراء» 
للبحــوث، واصلــت ثقــة 

مســتوياته املســجلة في ٨ 
سنوات بوصوله إلى ٦٫٤٪ 
علــى أســاس ســنوي فــي 
يونيو (إال أن معدل التضخم 

اإلجمالي كان أقل).
االستهالك يتأثر بارتفاع التضخم

كشــفت األرقام الرسمية 
أن معدل التضخم اإلجمالي 
ارتفع إلى ٣٫٤٪ على أساس 
ســنوي فــي يونيــو مقابل 
٣٫٠٪ فــي ديســمبر ٢٠٢٠ 
في ظل ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية دوليا وقيود سلسلة 
التوريد التي أدت أيضا إلى 
ارتفاع معدالت التضخم على 

مستوى العالم. 
واليزال هــذا املعدل أقل 
بكثيــر ممــا هــو عليــه في 
العديد من الدول األخرى (في 
الواليات املتحدة على سبيل 
املثال، بلغ معــدل التضخم 
مؤخرا إلى ٦٫٢٪)، لكن الزيادة 
املستمرة لألسعار قد تضع 
مزيدا من الضغوط على دخل 
املستهلك وقد تبدأ في التأثير 
علــى النفقات التقديرية في 
املقبلة، تســارعت  األشــهر 
وتيــرة منــو التضخــم في 
معظم قطاعات مؤشر أسعار 
املستهلك في النصف األول 
من العام، كما ترتفع املعدالت 
اآلن بوتيرة أسرع في عدد من 
القطاعات من ضمنها املواد 
الغذائية (١١٫٥٪ على أساس 
ســنوي)، والترفيه (٨٫٤٪) 

واملالبس (٦٫٢٪).

املستهلك اجتاهها الصعودي 
في سبتمبر، إذ وصلت قراءته 
إلى ١٠٧ نقاط مقابل ١٠٣ نقاط 
في أغسطس، فيما يعد أعلى 
مســتوى يصله املؤشر منذ 
أكتوبر ٢٠١٩، ويعود الفضل 
في ذلك إلى انخفاض حاالت 
إلــى  بالڤيــروس  اإلصابــة 
أدنــى املســتويات التــي لم 
نشــهدها منذ مارس ٢٠٢٠، 
وهو أول شهر كامل لظهور 
اجلائحــة، هــذا إلــى جانب 
معنويات التفاؤل جتاه البيئة 
االقتصادية فــي ظل ارتفاع 

أسعار النفط.
كشــف  املؤشــر  أن  إال 
أيضا عن مخاوف املستهلك 
بشأن ارتفاع تكلفة منتجات 
التجزئة. وعلى عكس معظم 
املكونات الفرعية التي أظهرت 
اجتاهــا إيجابيــا، انخفض 
مؤشر شراء السلع املعمرة 
بشــكل حــاد مــن ١٠٢ فــي 
أغسطس إلى ٨٨ في سبتمبر.

وميكن تفسير ذلك جزئيا 
نتيجة الرتفاع تكاليف السفر 
(خاصة الرحــالت اجلوية) 
وزيادة النفقات ذات الصلة 
خــالل فصل الصيــف، وقد 
تكون تلك العوامل قد أجبرت 
املســتهلكني علــى تقليل أو 
تأجيل اإلنفاق على الســلع 
املعمــرة. وتكشــف أحــدث 
البيانات الرســمية ملؤشــر 
أسعار املســتهلك أن املكون 
الفرعــي للتضخم «الســلع 
إلــى أعلى  املعمــرة» وصل 

بدعم من تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض وتزايد القروض االستهالكية

املــدى القريــب تبــدو قوية 
فــي ظل التعافــي التدريجي 
لالقتصاد، وانخفاض معدل 
اإلصابة بڤيروس «كوفيد-١٩» 
وارتفاع أســعار النفط، مما 
يساهم في تعزيز معنويات 
الثقة. فــي الوقــت ذاته، قد 
يبدأ منو اإلنفاق في التراجع 
مســتوياته  مــن  ليقتــرب 
االعتيادية بداية العام املقبل 
مع استئناف سداد مدفوعات 

أقساط القروض.
إال أن بعــض املخاطــر 
السلبية واملتمثلة في إمكانية 
تفشــي موجــات جديدة من 
الفيروس، وانخفاض أسعار 
النفــط، وتباطؤ وتيرة منو 
الوظائف، وارتفاع أســعار 
املستهلك وتآكل دخل األسر 
قد تؤثر سلبا على آفاق النمو 

لإلنفاق االستهالكي.
تعافي منو اإلنفاق

منا اإلنفاق االســتهالكي 

القروض االستهالكية تعزز اإلنفاق

ضعف سوق العمل يؤثر سلبًا على اإلنفاق

أشار التقرير إلى أن النمو القوي لالئتمان 
الشخصي أدى إلى حتسن اإلنفاق االستهالكي. 
وبلغ منو القروض أعلى مستوياته املسجلة 
في عدة سنوات بوصوله إلى ١١٫٢٪ على أساس 
سنوي في أغسطس وسبتمبر، مع زيادة 
السكنية والقروض االستهالكية  القروض 

بأكثر من ١١٪ على أساس سنوي.

واستفاد اإلنفاق أيضا من تزايد معدالت 
االدخار املرتبط باجلائحة، وذلك بفضل قرار 
احلكومة الذي قضى بتأجيل سداد مدفوعات 
(االختياري) لستة أشهر  القروض  أقساط 
للمقترضني من املواطنني الكويتيني، والذي 
ينتهي هذا الربع. ووفقا لبعض التقديرات 
العامة، فقد يكون هذا القرار قد أدى إلى زيادة 
الدخل املتاح بشكل مؤقت بنحو مليار دينار.

قال تقرير «الوطني» إن سوق العمل بدأ 
في التحسن تدريجيا في ظل انتعاش أنشطة 
األعمال هــذا العام. ووفقا لنظام معلومات 
ســوق العمل، بقي معدل منو األجور قويا 
عند مستوى ٤٫٧٪ على أساس سنوي في 
الربع الثاني من ٢٠٢١، فيما يعد أقل بقليل 
من نسبة ٤٫٨٪ املســجلة في الربع األول، 
إال أنه أعلى بكثير من متوسط ٢٠٢٠ البالغ 

٣٫١٪، كما انه أعلى أيضا من معدل التضخم. 
ويعزى هذا التحســن بصفة عامة إلى 
تسارع وتيرة منو أجور القطاع اخلاص (+٥٪ 
على أساس سنوي). في املقابل، استمر منو 
أجور القطاع العام في التباطؤ، إذ وصل إلى 
١٫١٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ مما يعكس 
إلــى حد ما قرار احلكومة اخلاص مبعاجلة 

العجز املالي الناجم عن صدمة اجلائحة.
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العالم يستنفر ملواجهة املتحور اجلديد 

«أوميكرون» يثير الفزع.. العالم يعزل جنوب أفريقيا وجوهانسبرغ تنتقد «معاقبتها»
عواصــم - وكاالت: أثار انتشــار 
املتحور اجلديــد عن ڤيروس كورونا 
املستجد فزع العالم مرة اخرى، مخافة 
العــودة الى املربــع األول في مكافحة 
الوباء، خصوصا أن العديد من الدول 
الســيما األوروبية تعاني من طفرات 

كبيرة في عدد اإلصابات. 
وحتى ظهور التقييمــات العلمية 
للمتحــور الذي اطلقــت عليه منظمة 
الصحة العاملية «أوميكرون»، ومعرفة 
مدى خطورته، يبدو أن عدد الدول التي 
تقــوم بعزل جنوب القــارة األفريقية 
وعلقت الرحالت القادمة منها سيرتفع 

اطرادا.
ورغــم توصيات منظمــة الصحة 
العاملية التي صنفت النسخة املتحورة 
على انهــا «مقلقة»، بعدم فرض قيود 
على الســفر حاليــا، علقت عشــرات 
الــدول الرحالت من والى دول جنوب 
أفريقيــا، منها الســعودية واالمارات 
وســلطنة عمــان واســتراليا وكوريا 
اجلنوبية وموريشوس، وقبلها البرازيل 
والواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وهولندا والعديد من الدول االوروبية 
واآلسيوية. كما أوصى االحتاد األوروبي 
الدول األعضــاء بتعليق الرحالت من 
افريقيا اجلنوبية وإليها. واتخذت دول 
أخرى إجراءات مماثلة، بينها واملغرب 

واألردن.
في آسيا، أعلنت سنغافورة حظرا 
يبدأ تطبيقه اليوم، باستثناء مواطنيها 
واملقيمــني فيهــا، اضافة الــى الفلبني 

وسريالنكا. 
على الطرف املقابل، أسفت حكومة 
جنــوب افريقيــا على إغــالق العديد 
من الــدول حدودهــا أمــام مواطنيها 
واملسافرين منها، معتبرة أنها «تعاقب» 
بسبب حرفية علمائها الذين اكتشفوا 

املتحورة اجلديدة مبكرا.
وقالت احلكومة في بيان إن «هذه 
السلســلة األخيرة من إجراءات حظر 
الســفر تعاقــب جنــوب افريقيا على 
حتديدها التسلسل اجلينومي املتقدم 
وقدرتها على اكتشاف متحورات جديدة 
بسرعة أكبر. يجب تكرمي التفوق العلمي 

وليس معاقبته».
واعتبرت جوهانسبرغ أن القرارات 
«متسرعة». وتشــكل هذه اإلجراءات 

العلمي (بي.١٫١٫٥٢٩)، الفتة إلى أنه «مت 
اكتشاف املتغير لدى بعض املسافرين 
من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ 

كونغ وإسرائيل وبلجيكا».
وأضافت أن «أوميكرون مت اكتشافه 
فقط في جنوب أفريقيا األسبوع املاضي، 
الفتة إلى أن املستشفيات لم تستقبل 
أعــدادا كبيرة مــن املصابني باملتحور 
اجلديد، فضال عن عدم اكتظاظ وحدات 

العناية املركزة في البالد بهم».
وأوضحت كويتــزي أن «املتحور 
اجلديد ميثل مرضا خفيفا مع أعراض 
تتمثل في التهاب العضالت واإلرهاق 
ملدة يوم أو يومني مع الشــعور بعدم 
الراحــة.. حتــى اآلن، واملصابــون ال 

يعانون من فقدان حاســة التذوق أو 
الشم. قد يكون لديهم سعال خفيف. ال 
توجد أعراض بارزة.. ومن بني املصابني، 

يتم عالج بعضهم في املنزل حاليا».
وأعلــن اكتشــاف هــذه املتحورة 
التي قد تكون معدية جدا، في جنوب 
إفريقيا اخلميس. وفي تقرير لتقييم 
املخاطر، قال املركز األوروبي للوقاية من 
األمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) 
إن «املستوى العام للمخاطر املرتبط 
مبتحورة سارس-كوف-٢ أوميكرون 
في االحتاد األوروبي/املنطقة االقتصادية 
األوروبية، مت تقييمه على أنه مرتفع 

إلى مرتفع جدا».
وفي هــذه املرحلة، يبــدو العلماء 

على جرعة واحدة على األقل من لقاح 
مضاد لكوفيد-١٩، لكن تلقى ٥،٦٪ فقط 
فــي البلدان املنخفضــة الدخل اللقاح 

حسب موقع «اور وورلد إن داتا».
وســجلت ٢٢ إصابــة باملتحــورة 
اجلديدة، معظمها لدى شباب، حسب 
املعهد الوطني لألمــراض املعدية في 
جنوب إفريقيا. وسجلت إصابات في 
بوتســوانا وإصابة فــي هونغ كونغ 
لشــخص عائد من رحلــة إلى جنوب 

إفريقيا.
وأعلنــت إســرائيل عــن إصابــة 
باملتحورة اجلديدة «لدى شخص عاد 
من مالوي» حسب وزارة الصحة التي 
حتدثت عن «حالتني أخريني ألشخاص 
عادوا من اخلارج» ووضعوا في احلجر.
كذلــك، أكــدت بريطانيا، تســجيل 
أول إصابتني على أراضيها باملتحورة 
«أوميكرون»، مشيرة إلى أن احلالتني 
رصدتا لدى شخصني قدما من جنوب 

القارة االفريقية.
وقــال وزيــر الصحــة البريطاني 
ساجد جاويد في بيان «حتركنا سريعا 
والشــخصان املعنيان في عزلة ذاتية 

فيما يجري تعقب املخالطني». 
وأعلن رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون أن بريطانيا ستلزم 
جميع املســافرين الوافدين اخلضوع 
حلجر صحــي إلى أن يجــروا فحص 
كوفيــد بنتيجة ســلبية، بعــد ظهور 

املتحورة اجلديدة «أوميكرون».
وقال في مؤمتر صحافي بعد تأكيد 
أول إصابتني باملتحــور في بريطانيا 
«نحتاج اآلن إلى الذهاب أبعد من ذلك 

وتطبيق نظام فحص جديد».
ورصــدت أول إصابة بأوروبا، في 
بلجيكا. وأمس أعلنت سلطات والية 
هيســن بغرب أملانيا االشــتباه بأول 
إصابة باملتحورة اجلديدة لدى شخص 
عاد مؤخرا من جنوب افريقيا. وأعلن 
وزير الشؤون االجتماعية في الوالية 
كاي كلوزه في تغريدة على تويتر «من 
املرجح أن تكون املتحورة أوميكرون 

موجودة بالفعل في أملانيا».
وقال وزير الصحة األملاني املنتهية 
واليته ينس شبان أن «آخر شيء نريده 
اآلن هو إدخال متحورة جديدة تسبب 

مزيدا من املشاكل».

في جنوب إفريقيــا غير متأكدين من 
فاعلية اللقاحات املوجودة ضد الشكل 

اجلديد للڤيروس.
وقال عالم الڤيروســات توليو دي 
أوليفييرا في مؤمتر صحافي في وزارة 
الصحة بجنوب إفريقيا، إن املتحورة 
اجلديدة تنطوي على عدد «كبير جدا» 
من الطفرات «وميكننا أن نرصد إمكان 

انتشارها بسرعة كبيرة».
البروفيســور ريتشــارد  وأعلــن 
ليســيلز أن «مــا يقلقنا هــو أن هذه 
املتحورة قد ال تكون لديها قدرة انتقال 
متزايدة فحسب، بل قد تكون قادرة على 
اختراق أجزاء من جهاز املناعة لدينا».

وحصل نحو ٥٤٪ من سكان العالم 

عشرات الدول تعلق الرحالت اجلوية وتسجل إصابات باملتحّور اجلديد.. بريطانيا تفرض حجرًا صحيًا على جميع القادمني حلني إجراء فحص كورونا سلبي

ضربة جديدة للســياحة قبل الصيف 
اجلنوبي مباشرة عندما تكون حدائق 
احليوانــات والفنادق ممتلئــة عادة. 
وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا 
ناليدي باندور في بيان «قلقنا الفوري 
هو الضرر الذي ســيلحقه هذا القرار 

بالصناعات السياحية والشركات».
بدورهــا، أكدت رئيســة اجلمعية 
الطبية في جنــوب أفريقيا، أجنيليك 
كويتزي، أنه من السابق ألوانه وضع 

بالدها على القائمة احلمراء للسفر.
وقالت كويتزي، في تصريح لوكالة 
«ســبوتنيك» الروسية، إنه «ال توجد 
أدلة إكلينيكية كافية إلثبات املخاطر» 
املرتبطة باملتغير الذي يحمل االســم 

ملاذا يثير املتحّور اجلديد كل هذا اخلوف؟
العربية. نت: يهتم العلماء 
بشكل كبير باملتحور اجلديد 
«أوميكرون» الحتوائه على 
عدد كبير وبشكل غير عادي 
من الطفرات تقدر بنحو ٥٠، 
مبا في ذلك أكثر من ٣٠ طفرة 
مرتبطة بالبروتني الشــائك 
(spike protein)، وهي البنية 
الڤيروس  التي يســتخدمها 
لالرتباط باخلاليا البشــرية 
وهو الهدف الرئيسي للعديد 

من اللقاحات احلالية.
منظمــة  كشــفت  فقــد 
الصحــة العامليــة أن هنــاك 
أدلــة أولية على أن املتحور، 
الذي اكتشف ألول مرة في ٩ 
نوفمبر اجلاري، قد يعرض 
من أصيبوا ســابقا باملرض 
لإلصابة مــرة ثانيــة، وفق 
ســتريت  «وول  صحيفــة 

جورنال».
وقالــت أيضا إن املتحور 
قد يكون أكثر قابلية لالنتقال 
من سالالت أخرى من ڤيروس 
كورونا، مستشهدة بانتشار 
أوميكرون السريع في جنوب 
إفريقيــا خــالل األســبوعني 

املاضيني.
كمــا طلبــت املنظمة من 
فــي  الصحيــة  الســلطات 
جميع أنحــاء العالم فحص 
املزيــد من عينــات االختبار 
اإليجابيــة ملعرفة ما إذا كان 
املتحور ينتشــر بالفعل في 

أماكن أخرى.
بعــض  أن  وأوضحــت 
احلــاالت ميكــن أن جتعــل 
الڤيروس ينتشر بشكل أسرع 
أو يحسن قدرته على التهرب 
من نظام املناعة أو اللقاحات 

في اجلسم.
في موازاة ذلك، يتضمن 
الطفرات  أوميكرون بعــض 
التي لم تكتشف من قبل إلى 
جانب بعــض الطفرات التي 

اكتشفت.
وجعلت بعض الطفرات املعروفة املتغيرات 
األخرى أكثر قابلية لالنتقال أو أكثر قدرة على 
جتنب أجزاء من االستجابة املناعية الناجتة عن 

التطعيم أو عدوى سابقة بالڤيروس.
أما عن أهميته فقد صنفت منظمة الصحة 
العاملية الساللة على أنها «متحور مثير للقلق»، 
لتنبيه الســلطات الصحية فــي جميع أنحاء 
العالم رسميا إلى املخاطر اإلضافية التي يبدو 
أنــه يحملها. ولتصنيفه هكذا، يجب إثبات أن 
الساللة الڤيروســية اجلديدة أكثر عدوى، أو 
تــؤدي إلى مــرض أكثر خطــورة أو تقلل من 
فاعليــة تدابيــر الصحة العامــة أو اختبارات 

كورونا أو العالجات أو اللقاحات.
كما تشمل املتحورات األخرى املثيرة للقلق 
دلتا، الذي يسود اآلن في جميع أنحاء العالم، 
وألفــا، الذي أدى إلى موجة قاتلة من العدوى 
في جميع أنحاء أوروبا والواليات املتحدة في 

الشــتاء والربيع املاضيني. واكتشــف املتحور 
اجلديد بعدما جاءت عينة هذا الشهر من شخص 
مصاب في بوتسوانا، املتاخمة جلنوب إفريقيا.

بعد ذلك بوقت قصير، اكتشف العلماء في 
هونغ كونغ متحورا في مسافر وصل من جنوب 
إفريقيا، وبدأ أوميكرون في الظهور في عينات 

من مقاطعة Gauteng في جنوب افريقيا.
وعلى عكس معظم املتحورات البارزة األخرى، 
والتي ال ميكن اكتشــافها إال من خالل تسلسل 
اجلينوم املكلف واملستهلك للوقت، يتم متييز 
وجود أوميكرون فــي بعض اختبارات تفاعل 
البوليميراز املتسلسل الشائعة االستخدام، أو 

 .PCR اختبارات
وهــذا يجعل من الســهل تتبعــه وهو أحد 
األســباب التي جعلــت علماء جنــوب إفريقيا 
قادرين على التقاط انتشاره السريع في البالد 

بهذه السرعة.

«فايزر - بيونتيك» تتعهدان بتطوير لقاحات
ضد املتحور اجلديد خالل ١٠٠ يوم

أعلنت شــركتا فايزر وبيونتيك، 
املصنعتــان للقاح املضــاد لڤيروس 
أنهمــا جتمعان  كورونــا املســتجد، 
معلومات حول متحور «أوميكرون» 

لبحث إمكانية تعديل لقاحاتهما.
وذكرت الشركتان أنهما ستكونان 
قادرتني على تصدير لقاحات معدلة 
ضد املتحور اجلديد خالل ١٠٠ يوم.

مــن جانبها، قالت شــركة فايزر، 
إنها وقعت اتفاقا بقيمة ٥٫٢٩ مليارات 
دوالر مع احلكومة األميركية لتقدمي 
١٠ ماليني جرعة من عقارها التجريبي 
املضاد لسالالت ڤيروس كوفيد-١٩، في 
وقت تسارع الواليات املتحدة لتأمني 
عالجات واعدة عــن طريق الفم لهذا 

املرض.
وتبلغ الصفقة ضعف حجم العقد 
الذي أبرمتــه احلكومة األميركية مع 
شركة ميرك Merck & Co، على الرغم 
من أن سعر جرعة العالج الواحدة من 
فايزر عند نحــو ٥٣٠ دوالرا مقارنة 
بنحو ٧٠٠ دوالر لنظيرتها من ميرك.

كما تقدمت «فايزر» بطلب للحصول 
على إذن طارئ للــدواء، الذي يحمل 
اسم باكسلوفيد Paxlovid، بعد اإلبالغ 
عن البيانات التي تظهر أنه كان فعاال 
بنسبة ٨٩٪ في منع دخول املستشفى 
أو الوفاة لدى األشــخاص املعرضني 

للخطر.
من جهة أخرى قال العالم البريطاني 
الذي قاد األبحاث حول لقاح أكسفورد/

أسترازينيكا املضاد لڤيروس كورونا، 
إنه ميكن تطوير مصل جديد «بسرعة 

كبيرة» ضد متغير أوميكرون.
واعتبر مدير «مجموعة أكسفورد 
للقاحات» البروفيسور أندرو بوالرد 
أن انتشار هذه املتحورة اجلديدة بشدة 
بني من مت تطعيمهم «كما رأينا العام 
املاضي» مع املتحورة دلتا «غير محتمل 

إلى حد كبير».
وأضاف في تصريح لشبكة «بي بي 
سي» أن في حال انتشارها «سيكون 
من املمكن التحرك بسرعة كبيرة» ألن 
«مسارات تطوير لقاح جديد تتحسن 

باطراد».
لكنه قــدر أن اللقاحــات احلالية 
فعالة ضــد املتحــورة اجلديدة التي 
تعتبرهــا منظمــة الصحــة العاملية 
«مقلقة». وأضاف بوالرد في تصريحات 
أخرى نقلتها صحيفــة «الغارديان» 
البريطانيــة، «إذا نظرنــا إلــى أغلب 
التحــورات فإنها مشــابهة للنتوءات 
البروتينية التي شوهدت في السالالت 
السابقة حتى اآلن، وهذا يخبرنا بأنه 
رغم التحورات املوجودة في السالالت 

بالنسبة للبيانات القادمة من جنوب 
افريقيا فإنه من املبكر للغاية التوصل 
ألي استنتاجات حاسمة فيما يخص 

تبعات ساللة أوميكرون.
من جهتها، قال شركة أسترازينيكا 
في بيان إنها «طورت بتعاون وثيق مع 
جامعة أكسفورد، منصة لقاحية تتيح 
لنا االســتجابة بســرعة للمتحورات 
اجلديــدة التي قد تظهــر». وأضافت 
شركة الدواء البريطانية أنها «جتري 
أبحاثا في املناطق التي مت فيها رصد 

املتحورة».
وقالت شــركة األدوية األميركية 

«موديرنا» إنها ستطور جرعة معززة 
ضــد املتغيــر اجلديــد مــن ڤيروس 

كورونا.
وذكــرت الشــركة - وفقــا ملوقع 
(ميديكال إكســبريس) - أنها تعمل 
على ٣ استراتيجيات ملواجهة التهديد 
اجلديد، مبا في ذلك جرعة أقوى من 

لقاحها احلالي.
وقال ســتيفان بانسيل، الرئيس 
التنفيذي للشــركة: «إن الطفرات في 
متغير أوميكرون مثيرة للقلق.. علينا 
أن نتحرك بأســرع مــا ميكن لتنفيذ 
استراتيجيتنا للتعامل مع هذا املتغير».

شركات األدوية تستنفر  ومدير «أوكسفورد» يستبعد العودة إلى نقطة الصفر

عبوات للقاح فايزر

األخرى، اســتمرت اللقاحات في منع 
املرض الشديد مع انتقالنا عبر سالالت 

ألفا وبيتا وجاما ودلتا».
وتابع أنه «من وجهة نظر تخمينية، 
علــى األقل لدينا بعــض التفاؤل بأن 
اللقــاح ينبغي أن يعمل ضد ســاللة 
أوميكرون، لكن علينا االنتظار بضعة 

أسابيع للتأكد من ذلك».
وشدد مدير مجموعة أكسفورد التي 
طورت لقاح «أسترازينيكا» على أنه 
من غير املرجح متاما أن تعود جائحة 
كورونا إلى نقطة الصفر مع تلقي أعداد 
كبيرة من الشعوب اللقاحات، مؤكدا أنه 

هولندا ترصد طائرتني موبوءتني دفعة واحدة
أمســتردام - رويترز: ذكرت السلطات الصحية في 
هولنــدا أنهــا رصدت ٦١ مصابا مبــرض كوفيد-١٩ بني 
مسافرين وصلوا إلى أمستردام على منت رحلتني قادمتني 
من جنوب أفريقيا أمس األول. وأضافت أنها بدأت أمس 
إجــراء املزيــد من الفحــوص ملعرفــة إن كان من بينهم 
مصابون بالساللة «أوميكرون» التي مت اكتشافها في اآلونة 
األخيرة. ووصل قرابة ٦٠٠ مسافر إلى مطار سخيبول 
في أمســتردام على مــنت رحلتني اجلمعة قبل أن توقف 
احلكومة الهولندية الرحالت من جنوب القارة األفريقية 
بسبب مخاوف متعلقة بساللة الڤيروس اجلديدة. وقالت 
الســلطات الصحية الهولندية إنها ستســعى أيضا إلى 
االتصال باملســافرين الذين وصلوا من جنوب أفريقيا 
وبوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزامبيق وناميبيا 
وزميبابوي منذ يوم االثنني وحثهم على إجراء اختبار 

في أقرب وقت ممكن.

ومت فصل ركاب رحالت اجلمعة عن املسافرين اآلخرين 
قبل عزل من ثبتت إصابتهم في فندق بالقرب من املطار.

وال يعنــي حظر الطيــران الهولنــدي توقف جميع 
الرحالت اجلوية من جنوب القارة األفريقية إلى هولندا 
إذ يســمح للمواطنني الهولنديــني بالعودة إلى وطنهم، 
بينما يســمح ملواطني االحتاد األوروبي بالدخول على 
منت رحالت ترانزيت في طريقهم إلى بلدانهم األصلية.

واليزال يســمح لألطقم الطبيــة وطواقم اخلطوط 
اجلويــة وذوي االحتياجات امللحة بالســفر. وتواصل 
شركة طيران كيه.إل.إم رحالتها إلى املنطقة، لكن يحتاج 
املسافرون إلى البقاء في احلجر الصحي ملدة خمسة أيام 

على األقل عند وصولهم إلى هولندا.
وأعلنت احلكومة أمس األول إغالق احلانات واملطاعم 
ومعظم املتاجر خالل ســاعات الليل بينما يواجه نظام 
الرعاية الصحية موجة قياسية من اإلصابات بكوفيد-١٩.



علي إبراهيم 

أشعل متحور كورونا 
األفريقــي أســعار تذاكر 
سفر العودة إلى الكويت 
مجددا، لتتضاعف نحو 
مرتــني حتى عصر أمس 
السبت (مبا يعادل ١٩٠٪)، 
بعدمــا كانت أســعارها 
الذهاب والعودة  لرحلة 
كاملة بـــ ١٠٠ دينار وما 
دون خالل األيام املاضية.
أبلغــت  وتفصيليــا، 
مصــادر مطلعــة علــى 
مجريات سوق السياحة 
والســفر «األنبــاء» بأن 
هناك طلبا متزايدا من قبل 
املقيمني على حجز مواعيد 
ســفر بتاريخ قريب إلى 
الكويــت وحتديــدا على 

وأوضحت أن أسعار 
تذاكر السفر من الكويت 
إلــى كل الوجهــات التي 
يشــغل منها عبر مطار 
الكويــت الدولي مازالت 
الطبيعية  عند معدالتها 
والتي تبدأ من مستويات 

املقيمني خوفا من تكرار 
عمليات تعليق الرحالت 
التجاريــة ومنع دخول 
املقيمني فبدأوا يتجهون 
لتغيير مواعيد سفرهم 
لدخول الكويت قبل اتخاذ 
أي إجراءات في مواجهة 
النســخة اجلديــدة مــن 

كورونا.
وأضاف البشير «بدأت 
العديد من مكاتب السياحة 
والسفر في الكويت تلقي 
طلبات من عمالئها الذين 
حجزوا في وقت ســابق 
من أجــل تعديل مواعيد 
عودتهــم إلى وقت مبكر 
وفي أقرب فرصة، ما خلق 
طلبا مرتفعا على مواعيد 
رحالت األيام املتبقية من 
الشــهر اجلاري ليرتفع 

ســعر رحلة العودة من 
معــدل ٦٩ دينــارا إلــى 
ما فــوق الـــ ٢٠٠ دينار 

للتذكرة».
وأشار البشير إلى أن 
رحالت السفر من الكويت 
إلى كل الوجهات مازالت 
متاحة وبأسعار طبيعية، 
متوقعا فــي الوقت ذاته 
أنه إذا اتخذت الكويت أي 
إجراءات جديدة أو فرضت 
قيودا على السفر سيكون 
من شــأنها التأثير على 
أسعار العودة من وجهات 
أخــرى غيــر الوجهــات 
التي يأتي منها املقيمون 
ليتغير سلوك املسافرين 
مجددا ما قد يرفع أسعار 
العودة من كل الوجهات 

القادمني منها. 

٢٥ دينــارا للتذكرة على 
الدرجــة االقتصادية، إال 
أن أســعار تذاكر العودة 
املباشــرة ارتفعت على 
الــدول التي يأتــي منها 
املقيمني وباألخص مصر 

بنسبة جتاوزت ١٨٠٪.
وفــي هــذا الصــدد، 
يقــول مدير عام شــركة 
بــاش ترافل للســياحة 
البشير،  والسفر، محمد 
إن األخبار التي تداولت 
الساعات األخيرة  خالل 
في شأن املتحور األفريقي 
اجلديد لڤيروس كورونا 
املســتجد، وبــدء الكثير 
مــن دول العالــم تعليق 
رحالتهــا مع الدول التي 
ظهــر فيهــا الڤيــروس، 
أثارت حفيظة الكثير من 

محمد بشير

الرحالت املتوافرة خالل 
األيام القليلة املقبلة من 
الشهر اجلاري وبدايات 
الشهر املقبل، وذلك وسط 
طلب متزايد على تعديل 
مواعيــد تذاكــر الســفر 
احملجوزة فعليا للســفر 
مبكرا عن موعدها احملدد.
املصــادر  وذكــرت 
أن العديــد مــن املقيمني 
عمدوا إلى انهاء إجازاتهم 
السنوية مبكرا والعودة 
إلــى الكويــت خوفا من 
تداعيــات أي إجــراءات 
احترازية قد تتخذ من قبل 
السلطات الصحية حتد 
من قدرتهــم على دخول 
الكويت مجددا كما حدث 
خــالل بدايــات اجلائحة 

وحتى وقت قريب. 

آخرون عّدلوا مواعيد تذاكرهم إلى أقرب موعد في األيام املقبلة فزادت األسعارمقيمون أنهوا إجازاتهم مبكرًا خوفًا من أي إجراءات احترازية فرفعوا الطلب على السفر 

«البورصة» محّصنة مبواجهة االنخفاضات احلادة
شريف حمدي

تزامنا مع موجة تصحيح منطقية، 
نتج عنها انخفاض مؤشرات ومتغيرات 
بورصة الكويت بعد ارتفاع أســعار 
كثير من األسهم، بدأت حالة من القلق 
تســاور العالم بأســره جراء انتشار 
ســاللة جديدة مــن ڤيــروس كورنا 
املتحور يطلق عليهــا «أوميكرون»، 
وهو ما ألقى بظالله على أسعار النفط 
التي تشــهد هبوطا فــي ظل مخاوف 
اقتصاديــة مــن تداعيــات النســخة 
املتحورة اجلديدة لڤيروس كورونا، 
حيث انخفض سعر خام برنت ألدنى 
من ٨٠ دوالرا للبرميل ألول مرة منذ 
نحو شــهرين، كما تسببت املخاوف 
من املتحور اجلديد فــي تراجع حاد 
بأسواق األسهم العاملية، واتخذت عدة 
دول حــول العالم إجــراءات وقائية، 

بينها حظر الســفر جلنــوب افريقيا 
موطن املتحور اجلديد، وذلك في إطار 
إجراءات مواجهة خطر انتشار املتحور.

ومــن املتوقــع أن تتأثــر بورصة 
الكويــت جراء هــذه التداعيــات، إال 
أن البورصــة لديها مقومات ايجابية 
قد تســاعد في امتصــاص التداعيات 
السلبيات الناجمة عن املتحور اجلديد، 
أبرزهــا النمــو الكبير الــذي حققته 
الشــركات املدرجــة في أربــاح فترة 
التسعة أشهر األولى من العام احلالي 
بنسبة ٣٧٨٪ بإجمالي جتاوز ٢٫٧ مليار 
دينار مقارنة بـ ٥٦٩ مليون دينار في 

الفترة املماثلة من العام املاضي.
كما أن املكاسب الكبيرة التي حققتها 
بورصة الكويت تعزز من قدرتها على 
امتصاص التداعيات السلبية سواء على 
مستوى املؤشرات التي شهدت قفزات 
منذ بداية العام وصلت حتى ٣٠٪ لكل 

املؤشرات قبل أن تتراجع قليال جراء 
موجة التصحيح احلالية، أو املكاسب 
الســوقية الكبيــرة احملققــة، والتي 
جتــاوزت ١٠ مليــارات دينار، نتيجة 
الثقــة في البورصة الكويتية ســواء 
من املستثمرين احملليني أو األجانب.

ويدعم بورصة الكويت في مواجهة 
التحــدي العاملــي اجلديــد التوافــق 
السياسي الداخلي بعد العفو األميري 
الذي مهد الطريق لتعاون مســتقبلي 
بني الســلطتني، األمر الذي سيســهم 
في إرســاء قواعد االســتقرار بسوق 
األســهم الكويتي كجزء من املنظومة 

االقتصادية بشكل عام.
ومن العوامل املساعدة أيضا مراجعة 
 MSCI أوزان بورصة الكويت في مؤشر
نهاية الشهر اجلاري، وهو ما ستنتج 
عنه تدفقات أجنبية لبورصة الكويت 

تعزز مستويات السيولة.

السوق ميتلك مقومات إيجابية قد تساعد في امتصاص التداعيات السلبيات اجلديدة

(محمد هاشم) كيف ستستقبل بورصة الكويت التداعيات السلبية ملتحور «كورونا» اجلديد؟  

عطلة األسواق توقف انهيار أسعار النفط والبورصات.. مؤقتًا!
وكاالت: جــاءت العطلــة 
األسبوعية لألسواق العاملية 
جنــاة»  «طــوق  مبنزلــة 
النفــط وأســواق  ألســعار 
األسهم العاملية، لتنقذها من 
مواصلة اخلسائر والهبوط 
الــذي تعرضــت لــه خــالل 
تعامــالت نهايــة األســبوع 
املاضي، مع ظهــور متحور 
جديــد لڤيروس كورونا، ما 
ســبب حالــة مــن املخاوف 
والهلع لدى املستثمرين من 
عودة إجــراءات اإلغالق من 
جديد، حيث فرضت دول من 
بينها الواليات املتحدة وكندا 
وبريطانيا وغواتيماال ودول 
أوروبية قيودا على الســفر 
من جنوب القارة االفريقية، 

حيث مت رصد الساللة.
املؤشــرات  وتراجعــت 
الرئيسية لألسهم األميركية 
تعامــالت  بنهايــة  بشــدة 
األسبوع، حيث تكبد املؤشران 
«داو جونز» و«ستاندرد آند 
بــورز ٥٠٠» أكبــر خســارة 
يوميــة بالنقاط املئوية منذ 
شــهور، وانخفضت بشــدة 
القطاعــات التــي كانــت قد 
اســتفادت مــن إعــادة فتح 
االقتصــادات، بفعــل أنبــاء 

سعر برميل النفط الكويتي 
بنحــو ٤٫٤ دوالرات ليصل 
إلــى ٧٧٫٨ دوالرا للبرميــل 

البترول الكويتية.
وفي مواجهة االنخفاضات 
احلادة، جلأ املستثمرون من 

حيــث ارتفع الــني الياباني 
بنهاية تعامالت األســبوع، 
والذي يعد مالذا آمنا، بينما 
هبط الراند اجلنوب افريقي، 
مع توخي املستثمرين احلذر 
بعدما دقت بريطانيا ناقوس 
اخلطر بسبب ساللة جديدة 
من ڤيروس كورونا تنتشر 

في البلد االفريقي.
شينيتشــيرو  وقــال 
كادوتا، كبير خبراء العمالت 
االستراتيجيني لدى باركليز في 
طوكيو «مخاوف كوفيد تلعب 
دورا بالتأكيد في زيادة الطلب 
على املالذات اآلمنة، ومنها الني، 
وألن جنوب افريقيا هي مكان 
هذه الســاللة اجلديدة، فإنه 
سبب واضح لتجنب الراند».
وعلــى صعيــد تعامالت 
املعدن األصفر، فقد ارتفعت 
أســعار الذهب أكثــر من ١٪ 
بنهاية األسبوع املاضي، وعاد 
لالرتفــاع فــوق ١٨٠٠ دوالر 
إذ تســبب اكتشــاف ساللة 
جديدة من ڤيروس كورونا 
في مســارعة املســتثمرين 

للجوء للمالذات اآلمنة.
من جانبها، أرجأت منظمة 
العامليــة اجلمعة  التجــارة 
أول اجتماع وزاري لها منذ 

خــالل تداوالت يوم اجلمعة 
املاضي، وذلك وفقا للســعر 
املعلن امس من قبل مؤسسة 

جديــد إلــى املــالذات اآلمنة 
لتحصني اســتثماراتهم من 
هبوط أسواق املال العاملية، 

أربع سنوات، بسبب تدهور 
الوضع الصحي عقب اإلعالن 
عن اكتشــاف ساللة جديدة 
لڤيــروس كورونــا تســمى 

«أوميكرون».
أن  املقــرر  مــن  وكان 
يلتقــي وزراء مــن أعضــاء 
منظمة التجارة العاملية هذا 
األســبوع في اجتماع ينظر 
إليه على نطاق واســع على 
أنه اختبــار ألهمية منظمة 

التجارة العاملية.
التجارة  وقالت منظمــة 
العاملية إن أعضاءها وافقوا 
في ساعة متأخرة من مساء 
اجلمعة على تأجيل املؤمتر 
الوزاري، بعد أن أدى تفشي 
الساللة اجلديدة إلى فرض 
قيود على السفر من شأنها أن 
متنع العديد من الوزراء من 
الوصول إلى جنيڤ، ولم يتم 
حتديد موعد جديد لالجتماع.

وكانــت منظمــة التجارة 
العامليــة تعتزم عقد اجتماع 
بشــكل مباشــر لكن القيود 
اجلديدة تعني أن وفود أطراف 
رئيسية مثل جنوب افريقيا 
واملفوضيــة األوروبية التي 
مقرها بروكسل ستقتصر على 
وجود افتراضي إلى حد كبير.

املستثمرون يبحثون عن املالذات اآلمنة.. والتوجه صوب الذهب والعمالت قليلة املخاطر

(رويترز) بورصة نيويورك شهدت انخفاضات حادة في نهاية تعامالت األسبوع بالتزامن مع بدء انتشار املتحور اجلديد لڤيروس كورونا  

اكتشاف ســاللة جديدة من 
ڤيــروس كورونــا قد تكون 

مقاومة للقاحات.
النفط  ولم تسلم أسعار 
مــن االنخفاضــات احلادة، 
 ١٠ حيــث خســرت نحــو 
دوالرات خالل تعامالت نهاية 
األســبوع املاضي، مســجلة 
أكبر تراجع فــي يوم واحد 
منذ أبريل ٢٠٢٠، بعدما أثارت 
ساللة كورونا اجلديدة قلق 
املستثمرين وعززت املخاوف 
من تضخم فائض املعروض 
العاملي فــي الربع األول من 

العام املقبل.
وانخفض النفط مع أسواق 
األسهم العاملية بفعل مخاوف 
من أن تؤدي الساللة اجلديدة، 
إلى تقويض النمو االقتصادي 
والطلب على الوقود، وصنفت 
العامليــة  منظمــة الصحــة 
اجلمعة الساللة اجلديدة بأنها 
«مقلقة»، وأطلقت عليها اسم 

«أوميكرون».
وتترقب األســواق بداية 
تعامالت األسبوع اجلديد غدا، 
حيث من املتوقع أن يستمر 
تأثير املخاوف من الســاللة 

اجلديدة على املستثمرين.
على الصعيد ذاته، هبط 

االحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
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العالم يستنفر ملواجهة املتحور اجلديد 

أسعار تذاكر العودة للكويت تقفز ملستويات قياسية
تضاعفت قيمتها في الـ «one way» إلى أكثر من ٢٠٠ دينار على وجهات تزداد عودة املقيمني منها

تعليق الطيران.. شبح يطارد الوافدين 
توقعت مصادر معنية في قطاعي الطيران والسياحة والسفر تزايد 
الطلب على السفر املبكر إلى الكويت خالل األيام القليلة املقبلة، خصوصا 
إذا تزايدت معدالت اإلصابة واإلجراءات االحترازية املتبعة عامليا جتاه 
النسخة اجلديدة من كورونا، حيث ذلك أكد عدد من املقيمني أنهم بدأوا 
بالفعل تعديل تذاكر سفر عودتهم وأصدقائهم إلى الكويت وذلك خوفا 

من ٤ أمور رئيسية كالتالي: 
١- التجربة الســابقة: إذ كانت الكويت من الدول الشديدة في إجراءاتها 

الصحية االحترازية ومنع دخول املقيمني لفترة طويلة.
٢- احلفاظ على الوظائف: إذ يحاول الكثير من املقيمني العودة سريعا 

وااللتحاق بعملهم مجددا للحفاظ على وظائفهم واستمرار دخلهم.
٣- الترانزيت: إذ ال يرغب الكثير منهم في تكرار جتربة البقاء ترانزيت 

داخل دولة وسيطة لـ ١٤ يوما قد تطول ملدة أطول كما حدث سابقا.
٤- التكلفة العالية: إذ يرى الكثير منهم أن حتمل تكلفة تذاكر السفر العالية 
باأليام املقبلة، أفضل من حتمل تكلفة أعلى لو اتخذت نفس اإلجراءات 
االحترازية كما في األيام الســابقة إذ ســتصبح التكلفة أعلى مبراحل 
كبيرة قد ال يستطيعون حتملها حينها مع ازدياد فرص انقطاع دخلهم.



أطباء لـ «األنباء»: ظهور «أوميكرون» يتطلب طرقًا جديدة للتصدي
ووضع حلول ذكية متنع دخوله إلى البالد وتعزز األمن الصحي

حنان عبداملعبود
عبدالكرمي العبداهللا

تزايدت وتيرة «القلق» من 
ظهور املتحور اجلديد لڤيروس 
«كورونا» برمزه B.١٫١٫٥٢٩ أو 
ما يسمى «أوميكرون» والذي 
ظهر في جنوب أفريقيا، وبدأ 
يــزرع املخــاوف والرعب في 
املجتمعــات مــن احتماليــة 
العودة إلى اإلجراءات املتشددة 
واإلغالقات التي كانت سابقا 
بعــد تنفس «الصعــداء» من 
املوجــات الســابقة، مما حدا 
بالكثيــر من الدول حاليا إلى 
إغــالق املطارات مع عدة دول 
أفريقية ظهر فيها هذا املتحور.
املخــاوف  هــذه  ومــع 
والتكهنات حول هذا املتحور 
التقــت «األنبــاء»  اجلديــد، 
االستشــاريني  مــن  عــددا 
واألطبــاء املتخصصــني فــي 
هذا املجال للحديث عن حتور 
«أوميكرون» وأشاروا إلى أن 
اإلشكالية من هذا املتحور أنه 
سريع االنتشار بشكل يفوق 
املتحورات السابقة، مما يدل 
على ضــرورة اإلغالق ومنع 

السفر خالل الفترة املقبلة.
وأشار األطباء إلى ضرورة 
وضع حلول ذكية متنع دخول 
هذا املتحور إلى البالد وتعزيز 
األمــن الصحي، عبر تشــديد 
التــي  اإلجــراءات الصحيــة 
من شــأنها حمايــة املواطنني 
واملقيمني، الفتــني إلى أهمية 
منع دخول القادمني من دول 
ظهر فيها هذا املتحور أو فرض 
حجر ال يقل عن ١٤ يوما عليهم 
حتى تتضــح الصورة كاملة 
حوله، والتأكد من مدى فاعلية 
التطعيم في مواجهته، وفيما 

يلي التفاصيل:
أكــد استشــاري  بدايــة، 
األمــراض املعديــة د.غــامن 
احلجيالن ان املعلومات غير 
كافية حتى اآلن حول املتحور 
«أوميكــرون» لنعــرف مدى 
خطورته، داعيا في الوقت ذاته 
إلى منع دخــول القادمني من 
الدول التي ظهر فيها الڤيروس 
حتى تتضــح الرؤية حوله، 
أو قضاء فترة حجر ١٤ يوما، 
مشيرا إلى أن هذا يعتبر افضل 
إجراء ملنع وصول الڤيروس 

إلى البالد.
وذكر احلجيالن لـ «األنباء» 
أن هنــاك آالف التحورات في 
الڤيروســات، علمــا أن األهم 
بها هو مــا يرتبــط باخللية 
البشــرية التي على أساسها 

وضع التطعيم.
وبني أن الڤيــروس «دلتا 
بلــس» كان آخر متحور قبل 
«ميكــرون» وقد انتشــر في 
أوروبــا وظهرت أعداد كبيرة 
من اإلصابات بســببه، إال أنه 
وهللا احلمــد ال توجــد أعداد 
وفيات كثيرة منه بفضل اهللا 
ثم التطعيم، مما يدل على أن 
للقاح قيمة في تقليل الوفيات 
وليس اإلصابات مما يدعو إلى 

تلقي اجلرعة الثالثة.
مخاوف

من جانبه، ذكر استشاري 
املناعــة اإلكلينيكيــة د.ميثم 
حسني ان ظهور متحور جديد 
ســجل كأول حالة قادمة من 
جنوب أفريقيا إلى بلجيكا عبر 
دول أخرى، وتزايد احلاالت في 
القارة األوروبية أظهر املخاوف 
مرة أخرى في املجتمع الدولي 
من خالل املنظمات الصحية من 
زيادة أعداد احلاالت الشديدة 
والوفيــات نتيجــة جائحــة 
كورونا والتي تنفس املجتمع 
منها الصعداء بعد فترة قاسية 

من موجات متتالية.
وذكر لـــ «األنباء» أن هذا 
املتحــور لم يكــن باملفاجأة، 
حيــث إن كثيــرا من احملللني 
واملختصني في الشأن الصحي 
حذروا من ظهور متحورات، 
خاصة في املجتمعات التي لم 
يصلها اللقاح أو كانت نسبة 
التطعيم بها قليلة إلى جانب 
التراخي باألخذ باالشتراطات 

الصحية.
هــذا  أن  إلــى  ولفــت 
الذي ظهر بالفحص  املتحور 
للعينــات  «اجلينومــي» 
للمســافرين،  العشــوائية 
يســتدعي ضــرورة وجــود 

اقتصاديــة التي لــم يتجاوز 
نســبة التطعيم فيهــا ٢٥٪، 
باإلضافة إلى توفير املسحات 
واملختبــرات  العشــوائية 
التخصصية واألخذ باجلاهزية 

التامة للمراحل األخرى.
علم الوبائيات

وأشــار إلــى أن املتحــور 
اجلديد يؤكــد لنا مرة أخرى 
ضرورة األخذ بعلم الوبائيات 
والتنبــؤ الوبائــي من خالل 
مختصني يستطيعون قراءة 
األرقام بدقة متناهية بعيدا عن 
األرقــام التي تظهر كإصابات 
عالية في بعــض املجتمعات 
والتــي تكون متأخــرة، ومن 
خالل مختبــرات تخصصية 
هــذه  معرفــة  تســتطيع 

املتحورات.
وبني انه بالنسبة لتحور 
«أوميكرون» والذي مت اكتشاف 
حالة منه، فــإن التخوف هو 

أن التحورات موجودة بالنسبة 
لكوفيد-١٩ وهي تصل إلى آالف 
األنــواع اجلديــدة، وذلك الن 
الڤيــروس يتكاثر مما يحدث 

هذه الطفرات اجلينية.
وبني د.السالم لـ «األنباء» 
أن املقلق في املوضوع وما يتم 
تداوله مؤخرا من أن املتحور 
اجلديــد في قارة أفريقيا جاء 
بســبب أن املتحور حدث في 
«البروتني الشوكي»، حيث إن 
هذا اجلزء هو املســؤول عن 
دخــول الڤيــروس إلى خاليا 
اإلنسان، كما أن هذا اجلزء هو 
الذي خصص ألجله التطعيم 
والذي مينع دخول الڤيروس 
إلى جســم اإلنســان بتكوين 
مناعة ضد البروتني الشوكي، 
ولذلــك عند حتــور البروتني 
الشوكي يزداد القلق واخلوف 
من عدم جتاوب املتحور اجلديد 

مع التطعيم.
وأضــاف أنه مــع تفاجئ 

بنســبة املتحورات املوجودة 
في هذا الڤيــروس والتي من 
املمكن أن تعطيه أفضلية في 
زيادة االنتشار، ورمبا إصابات 
شــديدة في حال انتشاره في 
اجلسم بصورة سريعة، إال أن 
جميع القــراءات فيما يخص 
املتحور اجلديد هي «أولية»، 
الفتا إلــى أن األهم هو قياس 
مدى فاعلية التطعيم في تقليل 
نسبة اإلصابات والوفيات مع 

هذا املتحور اجلديد.
وذكــر أن هنــاك حالة من 
الترقــب، يجــب أال تصل إلى 
الهلع، ولكن من املهم االستعداد 
االستباقي وتوفير اإلمكانيات 
البشرية واملخبرية وبتضافر 
الذكيــة  للحلــول  اجلهــود 

الوصول إلى بر األمان.
الڤيروس يتكاثر

من جانبه، أكد استشاري 
أمراض الباطنية د.غامن السالم 

العالم باملتحور اجلديد، أصبح 
هنــاك تخوف من عدم وجود 
استعدادات لهذا االنتشار من 
هذا املتحور مما أدى إلى سرعة 
قيــام بعــض الــدول بإغالق 
مطاراتهــا مــع بعــض الدول 
األفريقية التي رصد فيها هذا 

املتحور.
ولفــت د.الســالم إلــى أن 
التطعيم مازال فعاال ضد كل 
التحورات السابقة، وال ميكن 
أال يكون لــه تأثير على هذه 
التحورات، مستذكرا متحور 
دلتا الذي خرج بعد التطعيم 
وأثبتت الدراســات أن اللقاح 
يحمي اإلنســان منه، آمال أن 
تثبت الدراســات أن التطعيم 
مازال يحمي اإلنسان من هذا 
املتحــور اجلديد املوجود في 

أفريقيا.
وأكد أن التطورات العلمية 
العاملية تســتطيع أن تخرج 
لنا بتطعيم ضد هذا املتحور 

الهندال  األحمدي د.انتصــار 
أن املتحــور األفريقي اجلديد 
الذي ينتشر بالعالم في الوقت 
احلالي والذي رصدت بعض 
احلاالت في دول أوروبية مثل 
بلجيكا وكذلك في دول آسيوية 
مثل هونغ كونغ هو ڤيروس 

يجب اخلوف منه بشدة.
وقالت إن التاج في املتحور 
مختلف متامــا عن الڤيروس 
األصلي، وبالتالي فإن احتمالية 
أال يكــون التطعيم غير فعال 
ضده واردة بشــدة، وهذا أمر 
يسبب اخلوف ألنه من املمكن 

أن يعيدنا إلى املربع األول.
وأضافــت ان هذا املتحور 
رصد أنه سريع االنتشار أيضا، 
وبالتالي نحتاج إلى العودة إلى 
اإلجراءات االحترازية املشددة 
بحيث نحمي أنفسنا من هذا 

الڤيروس.
وأكدت الهندال أن الكويت 
وهللا احلمد لم ترصد أي حاالت 
مــن املتحور اجلديد حســب 
إعــالن مجلس الوزراء، وعما 
إذا ما كان هذا الڤيروس بعيدا 
عن الوصول إلينا فمن املؤكد 
أنه ليــس ببعيد مــع وجود 
الطيران املفتوح والتنقل بني 
بلد وآخر مما يجعلنا في خطر، 
وأن هذا الڤيروس من املمكن 
أن يصل إلينا بأي وقت، ولهذا 
فإن اإلجراءات االحترازية من 
األهمية باإلضافة إلى محاولة 
التقليل من الســفر حاليا مع 
اتباع اإلجراءات التي ستتخذها 
الدولة ووزارة الصحة والتي 
مــن املتوقــع أن يكــون منها 
حظر السفر إلى بعض الدول 

ودخولها إلى البالد أيضا.
التركيبة اجلينية

بدوره، قال األستاذ املساعد 
في الرياضيــات البيولوجية 
والرياضيــات التطبيقية في 
جامعــة الكويــت د.عبــداهللا 
الشــمري: ال نعلــم تفاصيل 
كاملة عن الڤيروس املتحور 
اجلديد، لكن هناك مؤشــرات 
تقول إنه أســرع من سابقيه، 
والدليل على ذلك اكتشافه في 
أكثر من بقعة بالعالم، وبقارات 
مختلفة، ولكن إن أردنا التحدث 
بدقة عنه فإننــا ننتظر أكثر 
من جهة حــول العالم ترصد 

ازدياد سرعته.
وأضاف: من ناحية انتشاره 
ال نريد استباق األحداث ألنه 
وقت خروج ڤيروس سارس 
للمــرة األولــى حتــدث عنه 
الكثيــرون بــدون أدلة كافية 
لــم تتضــح الصورة،  ولهذا 
الفتــا إلــى ضــرورة اللجوء 
بالتركيبــة  للمتخصصــني 
اجلينيــة للڤيروس للحديث 
عنــه حيــث إن ليــس فقــط 
ســرعة الڤيــروس هــي مــا 
يجب أن نخشاها ولكن أيضا 
االختالف بقدرته على تخطي 
جهاز املناعة، حيث البيانات 
تشير الى ان تركيبته اجلينية 
ميكــن أن تؤدي إلــى تخطي 
جهــاز املناعــة، ولكن إن كان 
فعال سيتخطاها أم ال لم نتأكد 

منه إلى اآلن.
إجراءات استثنائية

بدوره، أكد طبيب الصحة 
الوقائيــة د.عبــداهللا عــادل 
بهبهاني ان املعلومات املتوافرة 
عن املتحور اجلديد املكتشف 
في بوتسوانا وجنوب أفريقيا 
غير مكتملة إلــى اآلن، الفتا 
إلــى أن مــا يدعــو لالهتمام 
بهــذا املتحور هــو احتواؤه 
على ٣٢ طفــرة في البروتني 
الشــائك وهــو اجلــزء الذي 
يرتكز عليه عمــل اللقاحات 
املضادة لڤيــروس كورونا. 
وذكر د.بهبهاني لـ«األنباء» أن 
«أوميكرون» قد يكون مصدرا 
محتمــال للقلق بســبب تلك 
الطفرات وزيادة انتشاره في 
جنوب أفريقيا، بحيث وصل 
معدل احلاالت املكتشفة عبر 
التسلسل اجلينومي  فحص 

إلى ٧٥٪.
ودعا د.بهبهاني إلى اتخاذ 
إجــراءات اســتثنائية علــى 
القادمني من دول جنوب القارة 
األفريقية وجتنب السفر إليها 
حتى تتبني احلقائق العلمية 
املتعلقــة بنشــاط وخطورة 
وتأثير هذا املتحور اجلديد.

املتحور اجلديد يعيد شبح «اإلغالق» في املجتمعات مرة أخرى

د. انتصار الهندالد.عبداهللا الشمريد.غامن احلجيالن د.عبداهللا بهبهانيد.غامن السالمد.ميثم حسني

خالل أسابيع بسيطة ونشره 
على مستوى العالم إذا دعت 
احلاجة لذلك، مبينا أن تطوير 
التطعيم ملواجهة التحورات من 
األمور السهلة علميا تطبيقها 

في فترة زمنية بسيطة.
وأشــار إلى أنــه لم يثبت 
أن للمتحــور اجلديد أعراضا 
عــن  مختلفــة  أو  شــديدة 
كوفيــد-١٩ املعــروف، لكــن 
ســرعة االنتشار تكون أكثر، 
وهو يصيب البروتني الشوكي 
الذي يعتبر هو مصدر القلق، 
متمنيا أن يكون التطعيم قادرا 
على وقف انتشار هذا الڤيروس 
في العالم، الفتا إلى أنه خالل 
األيام املقبلة ستتضح الصورة 
أكثر، حيث مازال الوقت مبكرا 

للحكم على هذا املتحور.
عودة للمربع األول

من جانبها، أكدت رئيسة 
فريق الطب الوقائي مبستشفى 

مختبرات تخصصية للفحص 
اجلينــي للقادمــني بصــورة 
دوريــة ومنظمــة حملاولــة 
للسيطرة عليها عبر إجراءات 

استباقية.
التصدي

وأوضــح ان هنــاك طرقا 
أخــرى للتصدي يجب العمل 
بها والتشــديد عليها، ومنها 
الفحوصات السريعة لڤيروس 
كورونا في املطارات واملدارس 
وتوفيرها للجميع للكشف عن 
حاالت جديدة بسرعة قياسية.
إلــى  د.حســني  ودعــا 
التشــجيع على التطعيم في 
املجتمعــات، خاصــة للفئات 
عالية اخلطورة وإلزام العاملني 
في بعض املؤسسات بزيادة 
نســبة التطعيــم، فضال عن 
تضافــر جهــود املجتمعــات 
من أجل إيصــال التطعيمات 
إلــى املجتمعات األقــل وفرة 

حسني: حالة الترّقب يجب أال تصل إلى الهلع.. وال بد من تعزيز دور علم الوبائياتاحلجيالن: يجب منع دخول القادمني من الدول التي ظهر فيها الڤيروس حتى تتضح الرؤية
الشمري: البيانات تشير إلى أن التركيبة اجلينية للمتحّور ميكن أن تتخطى جهاز املناعةالسالم: حتّور «البروتني الشوكي» زاد القلق واخلوف من عدم جتاوب «أوميكرون» مع التطعيم

  

الهندال لـ «األنباء»: التاج في «أوميكرون» مختلف متامًا عن الڤيروس األصلي ما يجعل احتمالية عدم جدوى التطعيم معه
بهبهاني لـ «األنباء»: وجود ٣٢ طفرة في البروتني الشوكي وهو اجلزء الذي يرتكز عليه عمل اللقاحات املضادة لڤيروس كورونا «مقلق»

اجلاراهللا: حسم اجلائحة وحتوراتها 
يكمن في تأمني اللقاح للجميع

مثير للقلق

املعطيات غير كافية

عبدالكرمي العبداهللا

أكد رئيس اللجنة االستشــارية العليــا ملواجهة كورونا د.خالد 
اجلاراهللا ان حسم اجلائحة وحتوراتها يكمن في تأمني اللقاح للجميع، 

واإلبقاء على التيقظ الوبائي حتى يتم احلسم عامليا.
 وبني ضرورة تفعيل إجراءات الصحة العامة وحث اجلميع على 
االنحياز للوقاية وتلقي جرعات التطعيم وفق توجيهات السلطات 

الصحية، واإلدارة الوبائية االستباقية وفق الدليل. 

أوضح استشاري األمراض املعدية د.غامن 
احلجيالن أن أي ڤيروس يسمى أوال مثير 
لـــ «االهتمام» بحيث يكون حتت املراقبة، 
وعند تبيان وجود خطورته فيتحول من 

«مثير لالهتمام» إلى «مثير للقلق».

لفت طبيب الصحة الوقائية د.عبداهللا 
بهبهاني إلى أنه من الصعب اجلزم مبدى 
خطورة «أوميكرون» وتأثيره بدون توافر 
معطيــات كافية حول قدرته على العدوى 
واالنتقال وعوامل االنتشار اخلاص به - آر 
نوت-، فضال عن مــدى فاعلية اللقاحات 
احلالية جتاهه، وأخيرا قدرته على التسبب 
باألعراض الشديدة واملضاعفات الوخيمة.

اإلغالق اجلزئي

تكهنات تنتظر الدراسة

قال استشاري أمراض املناعة د.ميثم حسني 
انه مع ظهور هذا املتحور خالل الفترة الزمنية 
التي اســتغرقها وباء كورونــا، فإنه ليس من 
املنتظران تعود املجتمعات الى حاالت اإلغالق 
الشديد، بل لإلغالق اجلزئي لبعض املدن والدول 

ولبعض وجهات السفر والطيران.

أوضح د.غامن الســالم ان التحور اجلديد ال 
يسبب حاالت مرضية شديدة أكثر مما يسببه 
كوفيد-١٩ بصورة عامة، إال أن سرعة انتشاره 
اكثر ومقاومته للتطعيم قد تكون موجودة في 
التحــور اجلديــد، ولكن كل هــذه األمور مجرد 
تكهنات والى اآلن لم يثبت أي دراســات علمية 

بهذا اخلصوص.

املتحّور «يربك» حسابات «التربية» في العودة الكاملة للدراسة
عبدالعزيز الفضلي

كباقي اجلهات احلكوميــة واالهلية في البالد، تتابع 
وزارة التربية تطور املتحور اجلديد، حيث كشفت مصادر 
تربوية لـ «األنباء» ان الوزارة تواصل استعداداتها للعودة 
الكاملة ملقاعد الدراســة في املراحل التعليمية املختلفة 
في الفصل الدراسي الثاني وذلك حال موافقة السلطات 
الطبية واستقرار الوضع الصحي غير ان ظهور املتحور 
اجلديد أقلق التربية «وخلبط حساباتها». وأشارت الى ان 
الوزارة تعمل جاهدة لتوفير جميع املتطلبات حتى تكون 
العــودة آمنة للطلبة واولها توفيــر العمالة في املدارس 

وسد النقص الذي تعاني منه، اضافة الى االستمرار في 
االلتزام باالشتراطات الصحية مثل الكمامات واملعقمات 
واالجهزة احلرارية وتواجد املمرضني في العيادات الطبية 
في املدارس، داعية الى تعاون اجلميع في هذا اجلانب من 
ادارات مدرسية واولياء امور لتشجيع ابنائهم وبث روح 
احلماس فيهم للعودة الكاملة والدوام اليومي، الفتة الى 
ان التوعية االعالمية وعقد ندوات ومحاضرات نفســية 
وتوعوية من قبل وزارة التربية ستكون لها اهمية كبيرة 
والتي من خاللها اطمئنان الطلبة واولياء امورهم وإبعاد 
القلق عنهم لتحقيق الهدف الذي نصبو اليه جميعا، مؤكدة 

ان قرار العودة الكاملة للمدارس بيد وزارة الصحة.

عدد كبير من الطفرات للمتحّور اجلديد
قال أحد املختصني إن االسم العلمي لـ «أوميكرون» هو ١٫١٫٥٢٩.B، الفتا 
إلى أنه مت التعرف عليه ألول مرة في ١١ نوفمبر بدولة بوتسوانا، ثم انتقل 
عن طريق الســفر إلى جنوب أفريقيا وهونغ كونغ، وذكر نسبة املطعمني 
بالكامل في بوتسوانا هي ٢٠٪، بينما في جنوب أفريقيا تبلغ النسبة ٢٤٪.

وقال املصدر الذي رفض كشف هويته إن هذا املتحور ينتشر حاليا بسرعة 
كبيرة في جنوب أفريقيا، حيث ميثل نحو ٩٠٪ من احلاالت اجلديدة، وقد 
ارتفعت اإلصابات اليومية خصوصا في مقاطعة Gauteng بشــكل ملحوظ 
مؤخــرا من نحو ٢٠٠ إلى ١٢٠٠. التفشــي األول كان بالقــرب من اجلامعة، 

وأغلبية اإلصابات املبكرة كانت بني الشباب.
ولفــت إلى انه رغم أن عدد احلاالت اليــزال صغيرا إال أن هناك عالمات 
أولية تشــير إلى أن معدل التزايد متسارع، ورمبا ميثل بداية موجة رابعة 

حتل محل دلتا.
ويشكل املتحور مصدر للقلق ألنه يحتوي على كبير من الطفرات أكثر 
مــن املعتــاد حوالي ٥٠ طفرة في اجلينوم الكامــل للڤيروس وأكثر من ٣٠ 
طفرة في البروتني الشوكي فقط وإذا ركزنا على منطقة RBD التي ترتبط 
مبســتقبالت اخلاليا، فســنجد ١٠ طفرات ومقارنة بدلتا كان لديه ٢ بينما 

بيتا ٣ في هذه املنطقة.

االحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
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فــي البداية، قال املواطن 
أحمد اجلاســم: أصبحنا في 
حيــرة عنــد ســماع اخبار 
عن املتحورات احلديدة من 
ڤيروس كورونا، على الرغم 
من اننا تلقينا ثالث جرعات 
من اللقــاح، وعلمنا ان دول 
اوروبــا عادت الــى االغالق، 
مؤكدا انها مشكلة كبيرة ولم 
نعد نعرف لها حال، ولكن ال 
منلك اال االستمرار في اتخاذ 
االجراءات الوقائية واالمر كله 
بيد اهللا ســبحانه وتعالى، 
وهــو احلامــي والواقي من 

الشرور. 
من جانبــه، ذكر املواطن 
عبداهللا الفريح انه كل يظهر 
يوم متحــور جديد واصبح 

مــن جهتها، قالــت نورا 
العجمي ان هناك تخوفا كبيرا 
التقيد  من املتحور ويجــب 
وااللتزام بجميع االحتياطات 
الوقائيــة من لبــس الكمام 
وغســل األيــدي ونحن مع 
الدولة في اي اجراءات جديدة 
تخــدم املواطنــني واملقيمني 
ويجب على اجلميع االلتزام 
بالقوانني سواء كانت اغالق 
املطار او حظر أي شيء يبعد 

االمراض. 
وفي السياق ذاته، أكدت 
فاطمة العجمي اننا نســمع 
يوميا عن متحورات جديدة، 
متسائلة، هل كل هذه االمراض 
موجودة بالفعل؟ فقد اصبح 
لدينا قلق كبير وقمنا بتلقي 

ونتمنى أال يصل الى اخلليج 
والــدول العربية، وان تأخذ 
احلكومــة احليطــة واحلذر 
ويجب اال نستهني بهذا املرض 
ونتمنى من اجلميع ممن لم 

احلكومة ســنواجه املتحور 
احلديــد وســتكون هنــاك 
اجراءات احترازية مشددة، 
وسنتخطى هذه املرحلة، ففي 
اول ظهور لڤيروس كورونا 

يتلقوا اللقاح ان يأخذوه.
ام  أوضحــت  بدورهــا، 
سيف أننا في نهاية الزمان، 
حيث كثرت االمراض ولكن 
بحفظ اهللا وبرعاية ثم جهود 

واجهنــا الكثير من العقبات 
وإذا حافظنــا علــى التقيــد 
بالتعليمــات واالحتياطات 
الوقائية بإذن اهللا سنستطيع 

حتدي الصعاب. 

اللقاح لتفادي اي عدوى ولكن 
مع هذا القلق موجود ونحن 
مع احلكومة في اي اجراءات 
ملصلحــة املواطــن واملقيم، 
ويجب علــى اجلميع التقيد 
باالشتراطات الصحية لكي ال 
نعود الى احلظر أو اإلغالق. 
وأضافت العجمي: أصبحنا 
متأهبني ألي قرارات ونتمنى 
أال يصل املتحور اجلديد الى 
الكويت وأن متر هذه املرحلة 

بسالم. أم سيفأحمد اجلاسم فاطمة العجمينورا العجميعبداهللا الفريح          (متني غوزال)

«كورونا» مالزما لنا واملتحور 
اجلديد الذي ظهر في جنوب 
افريقيــا، أصــاب اجلميــع 
باخلــوف والقلــق وبعــض 
ملشاهدة الڤيديوالــدول بــدأت فــي االغــالق 

بحفظ اهللا ورعايته ثم جهود احلكومة سنتمكن من مواجهة املتحور اجلديد وحتدي العقباتنتمنى ممن لم يتلقوا اللقاح أن يأخذوه.. واالستمرار في االلتزام بإجراءات السالمة الصحية

مواطنون لـ «األنباء»: مستعدون لتنفيذ 
أي قرارات ونتمنى أال يصل إلينا

شددوا على ضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية وتضافر جميع اجلهود لتخطي املرحلة احلالية بسالم

أثار املتحور اجلديد من ڤيروس كورونا «B.١٫١٫٥٢٩» الذي مت اكتشافه مؤخرا في جنوب افريقيا، قلقا بالغا لدى جميع األوساط العاملية، مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ العديد من اإلجراءات الوقائية احلذرة، منها وقف 

الرحالت اجلوية من وإلى تلك الدول، وفي الكويت رفعت السلطات درجة التأهب، لالستمرار في السيطرة التامة على الوضع الوبائي، ومنع دخول أي متحورات إلى البالد. ومع عودة القلق من اكتشاف «متحور كورونا»، واخلوف 

من العودة إلى املربع األول، استطلعت «األنباء» آراء عدد من املواطنني حول مدى تخوفهم من اللجوء إلى االغالق أو احلظر أو تعليق الرحالت اجلوية ووضع قيود جديدة خالل املرحلة املقبلة، حيث شددوا على ضرورة اتباع 

االجراءات الوقائية االحترازية، وتلقي اللقاحات املعتمدة، وأنهم مع احلكومة في أي إجراءات ترى انها مناسبة لسالمة اجلميع، وفيما يلي التفاصيل:

ندى أبونصر

سفارتنا بهولندا تدعو

إلى اتباع االشتراطات الصحية
منتدى دراسات اخلليج يشيد باستجابة 

الكويت جلائحة «كوفيد - ١٩»
بروكسل ـ كونا: دعت سفارتنا في الهاي رعاياها في هولندا إلى 
ضرورة اتباع االشتراطات الصحية واتخاذ جميع التدابير االحترازية 
بعد اعالن السلطات احمللية تطبيق اجراءات اضافية للحد من انتشار 
ڤيروس كورونا املستجد. كما دعت السفارة، في بيان صحافي تلقت 
«كونا» نسخة منه، املواطنني إلى التواصل معها في حالة الطوارئ 

على الرقم التالي: +٣١٦٣٩٣٧٤١٥٧.
وأشار البيان إلى ان ذلك يأتي في ضوء اعالن احلكومة الهولندية 
عزمها تطبيق اجراءات احترازية اضافية للحد من انتشار الڤيروس 
التاجي في اململكة. وتشــمل التدابير اجلديدة التي ســيتم تطبيقها 
اعتبارا من االحد ضرورة التقيد وااللتزام بالتباعد مبسافة ١٫٥ متر في 
االماكن العامة وإغالق االنشطة غير االساسية ومنها املطاعم واملقاهـــي 
واالســـواق التجارية واالماكن الثقافية والترفيهية والرياضية من 

الساعة ٥ مساء حتى الساعة ٥ صباحا بالتوقيت احمللي.
كمــا ســيتم اغالق االنشــطة االساســية مثل االســواق املركزية 

والصيدليات في متام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت احمللي.

الدوحة - كونا: أشــاد منتدى دراسات 
اخلليج واجلزيرة العربية باجلهود الكبيرة 
التي بذلتها الكويت لتنفيذ سياسة واضحة 
وفقا خلطة مرنة تســتفيد من العديد من 
االستراتيجيات احلديثة في التعامل مع جائحة 

ڤيروس (كورونا املستجد - كوفيد- ١٩).
وأكد املنتدى في جلسة بعنوان (استجابة 
الكويت جلائحة كوفيد- ١٩ وتداعياتها) ان 
الكويت اتخذت العديد من اإلجراءات التنفيذية 
الفعالــة للتخفيف من حدة تبعات اجلائحة 
وذلك من خالل التعاون والتنسيق والتناغم 
بني اجلهود احلكومية واملبادرات املجتمعية 

للقوى الفاعلة في املجتمع.
وقال املستشار باملعهد العربي للتخطيط 
في الكويت د. فهد الفضالة في كلمته خالل 

اجللسة ان الكويت نفذت سياسة عامة مرنة 
الحتواء اجلائحة اتخــذت فيها العديد من 
اإلجراءات التنفيذية الفعالة للتخفيف من حدة 
آثار اجلائحة. من جهتها، شددت أستاذ العمل 
االجتماعي في جامعة الكويت د. ملك الرشيد 
على أن احلكومة الكويتية واجهت حتديات عدة 
إبان مكافحتها تفشي (كوفيد- ١٩) من بينها 
مشكالت التعامل مع العمالة الوافدة. وبينت 
الرشيد ذلك من خالل قياس مستوى الرضا 
عــن إجراءات الدولة في التعامل مع قضايا 
العمالة الوافدة خالل اجلائحة ومستوى ثقة 
العاملني بإجراءات احلكومة في التعامل مع 
قضايا العمالة الوافدة والتعامل مع احلمالت 
اإلعالمية التي انتشرت سواء عبر وسائل 
التواصل االجتماعي أو القنوات اإلخبارية.

سفارة جنوب أفريقيا: العالم يعاقبنا 
بسبب تطورنا في املجال الطبي

اســتغربت ســفارة جنوب افريقيا لدى الكويت اعالن العديد من الدول 
فرض قيود ســفر مؤقتة على جنوب أفريقيا ودول أخرى في افريقيا بعد 

اكتشاف حاالت اصابة املتحور اجلديد «أوميكرون».
وقالت السفارة في بيان لها امس ان جنوب أفريقيا تؤيد موقف منظمة 
الصحة العاملية جتاه قرارات حظر السفر األخيرة حيث ناشدت منظمة الصحة 
العاملية قادة وزعماء العالم من ردود األفعال غير احملســوبة وفرض قيود 
الســفر. ودعا د.مايكل رايان (رئيس الطوارئ في منظمة الصحة العاملية) 

الى أهمية التحلي بالصبر واالنتظار ملعرفة ما ستظهره املعلومات.
وأضافت الســفارة أنه مت اكتشــاف حاالت من املتحور اجلديد في دول 
أخرى لم يكن لها اي تواصل حديث مع مواطنني من جنوب أفريقيا، معربة 
عن اســفها من ان رد الفعل جتاه تلك البلــدان يختلف اختالفا صارخا عن 

احلاالت في جنوب افريقيا.
وقالــت الســفارة ان ما يحدث من قرارات منع وحظر الســفر اشــبه ما 
تكون مبعاقبة جنوب أفريقيا بسبب تطورها في املجال الطبي وقدرته على 

اكتشاف املتحور اجلديد بشكل أسرع.

السياح يهرعون إلى  مغادرة مطار جوهانسبرغ
جوهانسبرغـ  أ.ف.پ: هرع 
زوار يبدو عليهم القلق إلى مطار 
جوهانسبرغ الدولي واصطفوا 
في طوابير طويلة أمام مكاتب 
الســفر أمال في احلصول على 
مقعد على منت الرحالت األخيرة 
املغادرة إلى دول أغلقت أبوابها 
أمام القادمني من جنوب أفريقيا. 
والعديد منهم قطعوا عطالتهم 
وســارعوا للعودة من رحالت 
الكروم،  الســفاري وزيــارات 
عندما أعلنت بريطانيا اخلميس 
املاضي تعليق جميع الرحالت 
القادمــة مــن جنــوب أفريقيا 

والدول املجــاورة، وحذت دول عــدة من بينها 
الواليات املتحدة وكنــدا ودول أوروبية أخرى 
حذو بريطانيا بسبب القلق من رصد متحورة 
جديدة من كورونا سميت «أوميكرون» متعددة 
الطفرات، ما تســبب بتفش للعدوى في جنوب 
أفريقيــا. وعند إعالن احلظــر، كان البريطاني 
توبي ريد البالــغ ٢٤ عاما الذي يعمل في لندن 
يقــوم برحلة ســياحية مع صديقتــه في جبل 
تيبل املســطح القمة بكيب تاون، وقال لوكالة 
«فرانــس برس»: «قرابة الســاعة ٥٫٣٠ صباحا 
بالتوقيت احمللي نهضنا لنشاهد شروق الشمس، 

وعند السادســة علمنا أنه ما تزال لدينا فرصة 
للعودة». وبعد ساعات قليلة كان الشاب يقف في 
طابور إلمتام إجراءات التسجيل للسفر في مطار 
جوهانسبرغ. ومتكن االثنان من احلصول على 
آخر مقعدين على منت رحلة إلى فرانكفورت مساء. 
لكن آخرين لم يحالفهم احلظ كانوا يناقشــون 
اخليارات األخرى أمام مكاتب بيع التذاكر، وعلى 
وجوههم عالمات الدهشة إزاء األسعار املعروضة 
ومســارات الرحالت املعقدة.وفي املطار، كانت 
اإلشارات احلمراء على قائمة الرحالت املغادرة 
تعلــن إلغاء رحالت الطيران املتجهة إلى لندن، 
ولم يكن مصير احملطات األخرى محسوما بعد.

اإلمارات ُتعلن أن ١٠٠٪

من سكانها تلقوا جرعة من اللقاحات

السعودية تسمح بالقدوم 
املباشر من جميع الدول ملن 

أبوظبــي ـ أ.ف.پ: أعلنــت اإلمارات أنها أعطت جرعــة واحدة من لقاح تلقى جرعة لقاح داخل اململكة
«كوفيد-١٩» على االقل جلميع السكان فيها، بحسب أرقام صادرة عن وزارة 
الصحة. وقالت الســلطات الصحية في اإلمارات إنه مت تقدمي «ما مجموعه 
٢١٫٨٠٢٫٠٣٢ جرعة من اللقاح، «بنسبة ١٠٠٪ ملتلقي اجلرعة األولى، ونسبة 

٩٠٫١٨٪ ملتلقي جرعتني من إجمالي السكان في دولة اإلمارات».
واإلمارات من الدول التي قامت بحملة تطعيم مكثفة وسريعة لسكانها، 
فيما يبلغ عدد السكان عشرة ماليني. وبدأت اإلمارات حملة وطنية للتطعيم 
ضد كوفيد في ديسمبر ٢٠٢٠ بعدما رخصت للقاحي «سينوفارم» الصيني 

و«فايزر ـ بايونتيك» األميركي ـ األملاني.
ومذاك، رخصت اإلمارات للقاح ثالث هو «أوكســفورد/ أســترازينيكا» 

البريطاني السويدي ثم لقاح «سبوتنيك V» الروسي.
ومــع ظهور املتحورة اجلديدة في جنوب إفريقيا، بدأت احلدود تغلق، 
إذ قــررت دول أوروبية عدة تعليق الرحــالت اجلوية من هذا البلد، بينما 

فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرا صحيا.
وأعلنت اإلمارات «تعليق دخول املسافرين القادمني من جنوب أفريقيا 
وناميبيا وليسوتو وإســواتيني وزميبابوي وبوتسوانا وموزمبيق على 
جميع الرحالت اجلوية للناقالت الوطنية واألجنبية وكذلك ركاب الترانزيت 

القادمون منها، اعتبارا من االثنني املوافق ٢٩ نوفمبر».
وبحســب الوكالــة، فإن هذا يشــمل «تعليــق دخول املســافرين الذين 
تواجــدوا في هذه الدول خالل فترة ١٤ يوما قبل القدوم إلى دولة اإلمارات 
مع استمرار تسيير الرحالت، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة اإلمارات 

إلى هذه الدول».

الرياض ـ واس: أعلنت وزارة الداخلية الســعودية، انه 
تقرر السماح بالقدوم املباشر من جميع الدول لكل من تلقى 
جرعة واحدة من اللقاح املضاد لڤيروس كورونا املســتجد 
داخل اململكة اعتبارا من ٤ ديسمبر املقبل، على أن يتم تطبيق 

إجراءات احلجر الصحي املؤسسي عليهم ملدة ثالثة أيام.
وقال مصدر مســؤول في الــوزارة، في بيان بثته وكالة 
األنباء الســعودية الرســمية (واس) أمس، إن هــذا القرار 
يتعلق مبا ســبق اإلعالن عنه بشأن تعليق القدوم املباشر 
مؤقتا من بعض الدول إلى اململكة، والذي يستلزم قضاء ١٤ 
يوما خارجها قبل الدخول ألســباب تتعلق بتفشي جائحة 

ڤيروس «كوفيد-١٩».
وأشــار املصدر الى ان ذلك يأتي ايضا بناء على املتابعة 
املستمرة للوضع الوبائي محليا وعامليا وما رفعته اجلهات 
الصحيــة املختصة في اململكة عن تطورات جائحة كورونا 

ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.
وأكد املصــدر أهمية االلتزام بتطبيــق جميع اإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية املعتمدة، موضحا أن جميع 
اإلجراءات والتدابير تخضع للتقييم املستمر من قبل اجلهات 
الصحية املختصة في اململكة وذلك بحسب تطورات الوضع 

الوبائي عامليا.

(ا.ف.پ) مسافرون ينتظرون إمتام أوراقهم مبطار جوهانسبرغ أمس 

ما خطة منظمة الصحة العاملية في مواجهة اجلائحة التالية؟
جنيــڤ - أ.ف.پ: مــا خطة منظمة 
التالية  العاملية ملكافحة اجلائحة  الصحة 
التي سيشهدها العالم ال محالة؟ سيعمل 
أعضاء املنظمة بدءا من الغد في جنيڤ 
حملاولة التوصل إلى بداية خيط يقودهم 

إلى العثور على إجابة.
ويستمر االجتماع االستثنائي جلمعية 
الصحة العاملية - الهيئــة العليا لصنع 
القــرار في منظمــة األمم املتحدة التي 
تضم أعضاءهــا البالغ عددهم ١٩٤ - ٣ 
أيام ملناقشة هذا املوضوع فقط، في وقت 
تواجه أوروبا املوجة اخلامسة من جائحة 
كوفيد ويثير القلق ظهور متحورة جديدة 

من ڤيروس كورونا.

كما يأتي االجتماع بعد مرور عامني 
على ظهور الوباء الذي أودى بحياة املاليني 

وكلف العالم تريليونات اليورو.
وأظهرت إدارة كوفيد حدود ما ميكن أن 
تفعله منظمة الصحة العاملية وما لديها من 
وسائل لالضطالع بدورها، لكن املجتمع 

الدولي منقسم.
والغرض من االجتماع هو مناقشــة 
أفضل طريقة لتزويــد منظمة الصحة 
العاملية بإطار قانوني ميكنها في املستقبل 
من مواجهة أي أزمة صحية بشكل أفضل، 
سواء في شكل معاهدة دولية أو بصيغة 

أخرى.
ويؤكــد جواد محجــور نائب مدير 

االســتعداد للطوارئ داخل املنظمة، أن 
اللوائح الصحية الدولية التي توجه عمل 
منظمة الصحــة العاملية منذ عام ٢٠٠٥ 
ليســت مصممة ملواجهة أزمات بحجم 

كوفيد.
ومن الواضح أن مديرها العام تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس يؤيد تبني معاهدة 
لتجنب الدائرة املفرغة التي تلخص عمليا 
أن «ال نفعل شيئا ثم يستبد بنا الذعر».
فقد قال يوم األربعــاء املاضي إن: 
«الفوضى التي ســببها هذا الوباء تؤكد 
فقــط حاجة العالم إلى اتفاق دولي متني 

يحدد قواعد العمل».
لكن الواليــات املتحدة ال تؤيد تبني 

معاهدة وتفضل عملية أسرع.
وعلى العكس من ذلك، تؤيد نحو ٧٠ 
دولة املعاهدة، معتقــدة أنها «االقتراح 
اجلوهري الوحيد» الذي ميكن أن يضمن 
«استجابة عاملية للوباء القادم تكون سريعة 
ومشتركة وفعالة وعادلة»، وفقا للرسالة 
املفتوحة التي نشرها ٣٢ من وزراء الصحة 
في هذه الدول كتبوا محذرين «ال ميكننا 

انتظار األزمة القادمة قبل أن نتحرك».
وأوضح ديبلوماسي أوروبي أن «مهما 
فعلنا سنحتاج في املستقبل إلى التزام 
دائم على أعلى مستوى سياسي»، داعيا 
إلى «إطار قانوني ملزم لهيكلة كل شيء.. 

إنه موضوع مهم للغاية».

ويقول ســتيف ســولومون املدير 
العاملية «هناك  القانوني ملنظمة الصحة 
أسباب وجيهة لالعتقاد» بإمكانية التوصل 

إلى حل جماعي.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة 
هيلني كالرك: «هذا ليس شيئا نحتاج إلى 
مناقشته ملدة ١٠٧ سنوات. من فضلكم، 

علينا الشروع في العمل!».
وقالت هيلني كالرك ذلك األســبوع 
املاضي خالل عرض تقرير مرحلي بعد 
٦ أشهر من نشر تقرير بالغ األهمية عن 
إدارة الوباء شــاركت في ترؤس فريق 
حتريره بطلب من مدير منظمة الصحة 

العاملية.

واقترح التقرير إنشاء اتفاقية إطارية 
ملنظمة الصحة العاملية جتعل من املمكن 
االتفاق بسرعة على األساسيات ثم إضافة 

عناصر إليها عند الضرورة.
وشكلت مجموعة عمل لصياغة قرار 
ميكن مناقشته خالل االجتماع الذي يبدأ 
غدا. وبحسب محجور، تنقسم التوصيات 
التي ستتم مناقشتها إلى ٤ فئات: العدالة 
واحلوكمة والقيــادة والتمويل الوطني 
والدولي وأنظمة وأدوات االستجابة ألزمة 

صحية عاملية.
وقال محجور إن: «هناك سببا وجيها 
لذلك، ألن العالم ال يستطيع حتمل انتشار 

جائحة أخرى ليس مستعدا لها».
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طيب!!!

.. والقادم أكثر إبهارًا
يبــدو أن هنــاك مخططًا اســتراتيجيًا 
الستعادة الوعي املصري، وتذكية الشعور 
بالوطنيــة، وإعادة اإلحســاس للمصريني 
باالنتماء إلى تراب احملروسة، والذي تراجع 
خالل العقود األخيرة وسط تصاعد الالمباالة 
الوالء واضمحالل  والنرجسية وانقســام 
الوطنية حتى وصل األمر ببعض الشباب إلى 
عدم احترام السالم الوطني، وعندما أرادوا 
تصحيح اخلطأ وإظهار االنتماء «تنططوا» 
وهم يرفعون علم اليمن الشقيق (نفس علم 

مصر بدون نسر صالح الدين)!!
في ابريل املاضي استنشــق املصريون 
جرعة هائلة من أوكسجني الشعور باالعتزاز 
بوطنيتهــم والفخــر مبصريتهــم عندمــا 
أبهرتنا احتفالية نقــل املومياوات امللكية 
من املتحف املصري بالتحرير إلى املتحف 
القومــي للحضارات، يومهــا كانت جرعة 
السحر واإلبهار والتكنولوجيا.. «ماتعة» 
بكل املعايير، ونقــل احلدث أكثر من ٤٠٠ 
قناة ومحطة وإذاعــة ووكالة أنباء، وظل 
العالم أياما طويلة ال حديث له سوى موكب 

ملوك الفراعنة.
وجاء يوم اخلميس املاضي ومصر على 
موعــد مع إعادة افتتاح طريق الكباش في 
األقصــر، أحد أقدم طرق العالم - أكثر من 
٣٢٠٠ عام - والرابط بني أهم معبدين من 
معابــد مصر الفرعونيــة، معبدي الكرنك 
واألقصر، وبعد أن كنا نعتقد أن موكب ملوك 
الفراعنة هو قمة اإلبهار وذروة السحر، إذا 
بنا أمام مســتوى آخر أكثر سحرا وأعظم 

إبهــارا، ووقفت أجهزة إعــالم العالم على 
أطراف أصابعها وهي تنقل احلدث األهم في 
عالم السياحة واآلثار، إعادة افتتاح طريق 
الكباش، وسط تطوير شامل ملدينة األقصر 
التي ســجلتها «اليونسكو» (كلها) ضمن 
أهم آثار العالم، وكيف ال وهي وحدها تضم 

قرابة ثلث آثار الدنيا املسجلة؟!
ها هم أبناء مصر ينفضون عن كواهلهم 
«غبار» التراجع ويتســارعون الســتعادة 
هيبة مصر ومكانتها وتذكير الدنيا بعظمتها 
وحضارتها، ويعيدون إلى مســامع العالم 
إجنازات األجداد الذين بنوا حضارة ال تدانيها 
حضارة أخرى، وتركوا ما يدل على ذروة 

العلم، وقمة العمل وفخر اإلجنازات.
مصــر أيقونة التاريخ وتاج العالء في 
مفرق الشــرق، تعود واثقة اُخلطى كملكة 
فرعونية تسير حتت قوس النصر، تعود 
لتقــول للدنيا «أنا هنــا» قد يخبو ضوئي 
لكن شمسي تعود أبداً ساطعة تنير الكون.

ومع أن موكب املومياوات امللكية وافتتاح 
طريق الكباش قد بهرا العالم.. إال أن مصر 
لــن تدع للدنيــا فرصة اللتقــاط األنفاس 
وانتظروا اخلميس ٩ ديسمبر - بعد أيام 
قليلة - لتشهدوا احتفالية عاملية جديدة 
مبدينة سانت كاترين في افتتاح مشروع 
(التجلي األعظم فوق أرض السالم)، هناك 
حيث البقعة الوحيدة في العالم التي جتلى 
فيها املولى - سبحانه وتعالى - إنها مصر 

يا سادة.. فصّلوا على النبي.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء. 

أنباء مصرية

أنباء سوريةأنباء لبنانية

السيسي يوجه بضمان إتاحة األسمدة للسوق احمللي
القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس املصــري  وجــه 
عبدالفتاح السيسى بالتنسيق 
بــني كافــة اجلهــات املعنيــة، 
الزراعــة،  وزارتــي  خاصــة 
والتجــارة والصناعــة، وكذلك 
املراكــز البحثيــة املتخصصة، 
وذلك من أجل الدراسة الدقيقة 
ملنظومة إنتاج األســمدة بهدف 
ضمان إتاحتها للسوق احمللي، 
التوجه االستراتيجي  ولتلبية 
للدولة لزيــادة رقعة األراضي 
الزراعية في مصر بالتوسع في 
العمالقة  القومية  املشــروعات 
الستصالح األراضي الصحراوية. 
جاء ذلــك خالل لقــاء الرئيس 
السيســي امس مع د.مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 
وم. شــريف إســماعيل مساعد 
رئيس اجلمهورية للمشروعات 
واالســتراتيجية،  القوميــة 
والسيد القصير وزير الزراعة 
واســتصالح األراضي، ونيفني 

استعراض كافة مكونات منظومة 
األســمدة في مصر، مشيرا إلى 
أنه مت في هذا الصدد استعراض 
الطاقــات اإلنتاجيــة املتوافرة 
حاليا وموقف املشروعات قيد 
التنفيذ إلنتاج األسمدة، وذلك 

اإلنتــاج الزراعي بشــكل عام، 
مبا يتناســب مع خطط الدولة 
احلالية واملستقبلية للتوسعات 
األفقية والرأســية في األراضي 
املستصلحة لتغطية االحتياجات 

الغذائية املطلوبة في مصر.

في ضوء املتغيرات ذات الصلة 
على الساحتني احمللية والدولية، 
فضال عن كون األسمدة من أهم 
املدخالت املؤثــرة على اإلنتاج 
الزراعي واألمن الغذائي، وحرص 
الدولة على تعظيم مستلزمات 

جانب من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء واملسؤولني

جامع وزيرة التجارة والصناعة، 
واملقدم طيار بهاء الدين الغنام 
مدير مشروع «مستقبل مصر». 
وصرح املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة اجلمهورية السفير بسام 
راضــى بــأن االجتمــاع تناول 

بعد محادثات البابا مع ماكرون قبل جولته في املنطقة
ميقاتي يراهن على «أصدقاء لبنان العظام» إلخراجه من أزمته

بيروت - عمر حبنجر

يقول الرئيس جنيب ميقاتي، 
انه على ثقة بأنه «بفضل حسن 
نية اثنني من «أصدقائي العظام، 
قداسة البابا فرنسيس، والرئيس 
الفرنســي اميانويل ماكرون»، 
سينجح لبنان في اخلروج من 

أزمته».
ورهان ميقاتي، محل قناعة 
كثيرين فــي لبنان، خصوصا، 
بعدمــا خــص بابــا الڤاتيــكان 
لبنان، بجزء كبير من محادثاته 
مع الرئيس الفرنســي ماكرون 
مجددا أمس األول، بعد يوم من 
اســتقباله ميقاتي، متناوال مع 
الرئيس الفرنسي دور والتزام 
فرنســا فــي لبنــان والشــرق 
االوســط، وافريقيا، فضال عن 
آفاق الرئاسة الفرنسية املقبلة 
لالحتاد األوروبــي، اضافة إلى 
جولة ماكرون اخلليجية، انطالقا 
مــن الســعودية مطلع الشــهر 
املقبــل. وكان البابــا توجه في 
برقيــة الى رئيــس اجلمهورية 
ميشــال عــون، مبناســبة يوم 
بالقــول:«ان  اســتقالل لبنــان 
مشروع امتكم قائم على تخطي 
الطائفية، وللســير  االنتماءات 

هذا الداخل، وساطة حكي عنها 
حلزب اهللا بني الرئيس نبيه بري 
والنائب جبران باســيل، تقوم 
علــى مقايضة مراجعة الطعن، 
بشأن تعديل قانون االنتخابات 
امام املجلس الدســتوري جلهة 
ارجــاء االنتخابات النيابية الى 
مايو، وحصر اقتراع املغتربني 
بالنواب الستة، كما يرغب رئيس 
اجلمهورية، مقابل تأمني نواب 
تكتل لبنان القوي نصاب اجللسة 
النيابيــة املقبلــة، مبا يســمح 
بإقــرار  بانعقادهــا، وبالتالــي 
صالحية املجلس األعلى حملاكمة 
الرؤساء والوزراء، مبا يكف يد 
احملقق العدلي عن مالحقة رئيس 
احلكومة الســابق حسان دياب 
والوزراء اآلخرين املدعى عليهم، 
واالدعاء عليهم امام هذا املجلس.
لكــن باســيل يــرى إزالــة 
العقبات من امام اجتماع مجلس 
الــوزراء أوال، وفــي تصريــح 
لصحيفة «الديار» قال: «لن نبقى 
ساكتني امام التعطيل، فلتجتمع 
احلكومة او «ما بتكفي» وأنصح 
ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء الى 
االجتماع، واملعترضني للحضور، 
نافيا تدخله بالتحقيق القضائي 

في قضية املرفأ. 

القــوات بأحــداث عــني الرمانة 
رخصــة للقتــل بحجــة الثأر، 
داعيا الى االدعــاء على احلزب 

امام النيابة العامة».
بدوره، رئيس حركة التغيير 
احملامي إيلي محفوض توجه الى 
الســيد نصراهللا قائال: طاملا لم 
تتذكر تاريخ االستقالل، وطاملا 
انت جنــدي في واليــة الفقيه، 
وطاملا تتلقى املال واألوامر من 
دولة اجنبية، هي إيران وطاملا 
ترأس ميليشيا مسلحة خارجة 
عن القوانني اللبنانية والدولية، 
بديهي أن ال تفقه معاني ومرامي 
االســتقالل، مضيفا: لك ايرانك 
ولنــا لبنانــا، لك واليتــك ولنا 
وطننا. املصادر املتابعة توقفت 
أمــام نقطتــني اساســيتني، في 
خطاب نصــراهللا: احلديث عن 
الثأر لضحايا حــادث الطيونة 
- عني الرمانة، وتوزيع املازوت 
مع مليون ليرة لكل عائلة، في 
املناطق البقاعية التي هي بحاجة 
إلى مادة املازوت التي ستســلم 
بسعر منخفض، وهو ما اعتبرته 
املصادر مبنزلة رشوة انتخابية 
مبكــرة، إلــى جانــب البطاقــة 
التموينية فــي مناطق نفوذه، 
واملوزعة في الواقع استنسابيا.

فــي هذا الوقــت اتهم األمني 
العام حلزب اهللا الســيد حسن 
نصــراهللا اجلهــات القضائيــة 
واخلضــوع  باالستنســابية 
للسياســة. وانتقــد نصــراهللا 
القضــاء اللبناني بشــدة، على 
خلفيــة التحقيق بتفجير املرفأ 
وأحداث الطيونة - عني الرمانة، 
وقال ان املسار احلالي في قضية 
املرفأ استنسابي، ولن يوصل الى 
احلقيقة، وان ما يجري اآلن هو 
ان القضاء اللبناني يحمي بعضه 
البعــض. وعن أحداث الطيونة 
- عني الرمانة، قال نصراهللا ان 
التحقيقات كانت تســير بشكل 
جدي، لكن القضاء العســكري 
تعــرض لضغــوط سياســية 
ودينيــة. وقــال: ان ما ميارس 
مــن ضغوط، قد يدفــع األهالي 
لألخذ بالثأر، مجددا اتهام القوات 
اللبنانية، مشيرا الى ان بعض 
املوقوفني أفــرج عنهم وبعض 
املطلوبني يختبئون في معراب 
(مقر قيادة القــوات اللبنانية) 

ملنع توقيفهم.
وما إن أنهى نصراهللا خطابه، 
حتى توجه اليه النائب السابق 
فارس سعيد بتغريدة تويترية 
جــاء فيها: «اإلصرار على اتهام 

حزب اهللا يتوسط بني بري وباسيل ملقايضة الطعن في قانون االنتخابات بتفعيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء

معا نحو عمل وطني مشترك». 
وثمة أناس يســبحون باجتاه 
ســفينة اإلنقاذ، وثمــة آخرون 
يضيعون وقتهــم بانتظارها.. 
ويبــدو ان الرئيس ميقاتي من 
الفئة األولى، ولهذا كانت رحلته 
الى الڤاتيكان، وســتليها زيارة 
الى انقرة والقاهرة، وكما تقول 
اللبنانية، «الكنيســة  األمثــال 
القريبة ال تشــفي»، خصوصا 

في حالة لبنان «املتحورة».
ففي الداخل حكومة ممنوعة 
مــن االجتمــاع ومواطن يعاني 
املوت البطيء امام غياب احلكم 
ومعه احلكومة، عن التهام الدوالر 
ملــا تبقى مــن مقومــات الليرة 
اللبنانية، ولــم تفلح حتركات 
االعتراضات الشعبية اخلجولة، 
ال من خالل اقتحام وزارة الشؤون 
االجتماعية املطالبــة بالبطاقة 
التمويلية، وال مــن خالل قلب 
صورة رئيس اجلمهورية املعلقة 
على جدار قاعة االجتماعات في 
الوزارة رأسا على عقب، وازدادت 
حاالت االنتحار يأسا في صفوف 
الشباب، وسجل وفاة سيدتني من 
الصقيع في البقاع، وقد فشلت 
كل هــذه املآســي، فــي حتريك 
املياه احلكومية الراكدة. جديد 

٧٠٪ من األسر السورية لم حتصل 
على مخصصاتها للتدفئة

رفع سقف تعبئة البنزين واملازوت لآلليات من ٤٠ إلى ٦٠ شهريًا 

انفجار عنيف وطيران «مجهول» في البوكمال

حمدوك يعفي مدير عام الشرطة 
السودانية ونائبه من منصبيهما

وكاالت: أعلنــت وزارة النفــط والثــروة 
املعدنية السورية، رفع سقف التعبئة لآلليات 
التي ميكنهــا التزود بالوقــود من احملطات 
املخصصة للبيع بســعر التكلفة اعتبارا من 
أمس. ونقلت وكالة األنباء الرسمية «سانا» 
عن بيان للوزارة «أنه مت رفع سقف التعبئة 
بالنسبة لآلليات العاملة على البنزين ليصبح 
٦٠ ليترا شهريا بدال من ٤٠ ليترا من خارج 
املخصصات الشهرية، كما متت إضافة شريحة 
الدراجــات النارية بواقع ١٠ ليترات شــهريا 
وشريحة اجلرارات الزراعية بواقع ٤٠ ليترا من 
مادة املازوت شهريا». وكانت وزارة التجارة 
الداخلية وحماية املستهلك حددت في احلادي 
عشر من الشــهر اجلاري سعر مبيع مادتي 
املازوت والبنزيــن أوكتان ٩٠ املوزع خارج 

املخصصات وعبر البطاقة اإللكترونية لآلليات 
واملركبات بـ ١٧٠٠ ليرة سورية لليتر املازوت 
و٢٥٠٠ ليرة لليتر البنزين وبكمية ٤٠ ليترا 
شــهريا لكال املادتني. في غضون ذلك، أقرت 
وزارة التجارة الداخلية في تعميم أصدرته 
الى مديريات حماية املستهلك في احملافظات، 
بأن ٧٠٪ من العوائل لم حتصل مازوت التدفئة 
لهذا العام رغم دخول فصل الشتاء، علما أن 
الكمية احملددة لألســرة جرى تخفيضها من 
١٠٠ إلــى ٥٠ ليتــرا مازوت، وبــدأت عمليات 

توزيعها قبل نحو ٤ أشهر.
وشــددت الوزارة على مديريات التجارة 
إلزام موزعي املازوت بإيصال املادة إلى عنوان 
املواطــن حتــت طائلة العقوبــة. وطلب إلى 

احملافظني زيادة عدد املوزعني.

وكاالت: ضرب انفجار قوب مدينة البوكمال 
الســورية اخلاضعة لنفوذ إيران بريف دير 
الزور الشرقي تزامن مع حتليق طيران مسير 

«درون» مجهول في األجواء أمس.
ونتج عن االنفجار تصاعد أعمدة الدخان 
وحتديدا قرب مستشفى عائشة في املدينة، 
وفق املرصد السوري حلقوق اإلنسان، الذي 
لم يؤكد ما إذا كان االنفجار ناجما عن هجوم 
نفذته الطائرة املســيرة. يأتــي ذلك في ظل 

تصاعد االستهدافات اجلوية من قبل مسيرات 
مجهولة، السيما على البوكمال ذات األهمية 
االستراتيجية. يشار إلى أن املدينة تعرضت 
الستهداف مماثل في ١٩ اجلاري، حيث سمعت 
أصوات انفجارات قوية من منطقة الكتف على 
أطراف املدينة، التي حتوي مقرات ومستودعات 
ذخيرة تابعة للميليشيات املمولة من قبل إيران 
بالتزامن مع حتليق طيران مســير مجهول 

الهوية في أجواء املنطقة.

اخلرطــوم ـ وكاالت: أصــدر رئيــس 
الوزراء السوداني عبداهللا حمدوك قرارا 
يقضي بإعفاء املدير العام لقوات الشرطة 

السودانية ونائبه من منصبيهما.
وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني، 
في بيان نشره عبر صفحته في «فيسبوك»، 
أن حمــدوك أصدر اســتنادا إلــى أحكام 
الوثيقة الدستورية قرارا يقضي بإعفاء 
فريــق أول خالــد مهدي إبراهيــم اإلمام، 
والفريق الصادق علي إبراهيم، من منصبي 
املديــر العام ونائب املديــر العام لقوات 
الشرطة. وأشار البيان إلى أن حمدوك أمر 
كذلك بتعيني الفريق عنان حامد محمد عمر 
مديرا عاما لقوات الشرطة، وتعيني اللواء 
مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبداهللا نائبا 
ملدير عام قوات الشــرطة ومفتشــا عاما 
لقوات الشرطة. من جهة أخرى، أطلقت 
السلطات السودانية سراح عدد من كبار 
املسؤولني اعتقلهم اجليش في ٢٥ اكتوبر 
املاضي وذلك بعد مضي أقل من يوم من 

بدء إضرابهم عن الطعام.
وذكرت وزارة اإلعالم الســودانية في 
بيان مقتضب نشر على صفحتها الرسمية 
في فيسبوك امس، ان الذين أطلق سراحهم 
هم: وزير شــؤون مجلس الوزراء خالد 

عمر يوسف وحاكم والية اخلرطوم أمين 
خالد منر واملفوض املالي في جلنة إزالة 

التمكني ماهر ابواجلوخ.
وأضافــت ان العديد من السياســيني 
البارزيــن اليزالــون معتقلــني، إذ اعلن 
بعضهم الدخول في إضراب عن الطعام يوم 
اجلمعة احتجاجا على ظروف احتجازهم.

واعتقل اجليش السوداني في ٢٥ اكتوبر 
املاضي نافذين ووزراء في حكومة رئيس 
الوزراء عبداهللا حمدوك، كما وضع األخير 
قيد اإلقامة اجلبرية ألكثر من ثالثة أسابيع، 
عازيا ذلك إلى اتاحة الفرصة له لـ «تطبيق 
إجــراءات تصحيحية» قبــل أن يتم رفع 
اإلقامة اجلبرية عن حمدوك وإعادته الى 

منصبه حتت ضغوط محلية ودولية.
إلــى ذلك، رفعــت واشــنطن متثيلها 
الديبلوماسي مع السودان من قائم بأعمال 
إلى ســفير وذلك ألول مرة منذ ســنوات 

طويلة.
وأفادت مراسلة قناة «العربيةـ  احلدث» 
االخبارية امس، بأنه مت تعيني الديبلوماسي 
جون جودفري سفيرا للواليات املتحدة 
في اخلرطوم، ليصبح بذلك أول ســفير 
أميركي منذ العام ١٩٩٦ بعد قطع العالقات 

الديبلوماسية بني البلدين.

اإلفراج عن عدد من املسؤولني بعد إضرابهم عن الطعام

إيران عشية «ڤيينا»: قادرون على صنع السالح النووي منذ زمن 
أكــد  عواصــم - وكاالت: 
املتحــدث باســم هيئــة الطاقة 
بهــروز  اإليرانيــة،  الذريــة 
كمالونــدي أن طهــران «متتلك 
قدرات صنع الســالح النووي 
منذ مدة طويلة، لكن عقائدهم 
وتعليمات قائد الثورة متنعهم 
مــن احلصول عليها». وأشــار 
كمالوندي في مقابلة مع وكالة 
الطلبة لألنباء «إيسنا» امس إلى 
أن «الغرب ليس لديه خيار سوى 
التعامل مع إيران»، الفتا إلى أن 
«مقاومة اجلمهورية اإلسالمية 
في الديبلوماسية جتبر الغرب 
على قبــول الواقــع املوجود». 
وأضاف: «االدعاءات ضد برنامج 
إيران النووي مكررة»، معتبرا 
أن «الوقت مير لصالح ايران».

وتابع: «نعمل حتت اإلشراف 
الدقيق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، وليس من املنطقي االدعاء 
باننا نحاول التوصل إلى السالح 
النووي»، مشيرا إلى أن «اجلميع 
أدرك أنــه ال ميكن التحدث إلى 
إيران بلغــة القوة، وأن الغرب 
يحــاول جتييــش العالــم ضد 
طهــران». ولفت كمالوندي إلى 

ال يسعنا قبول أي رقابة خارج 
هــذا االطار»، مضيفــا: «نهجنا 
احلالي يصب في مصلحة إيران 
والوكالة الذرية.. ووفق قواعد 
الوكالة في حال مت إحياء االتفاق 
النووي على الوكالة االعتراف 
بسلمية نشاطاتنا في تقاريرها، 
وكان من املفترض أن تســتمر 
الكاميرات في العمل دون تصل 

استمرت عدة أشهر. على صعيد 
الداخل اإليراني، انتشرت شرطة 
مكافحة الشغب في أصفهان في 
وســط البالد، غداة يوم شــهد 
أعمــال عنــف خــالل تظاهــرة 
لالحتجاج على جفاف نهر كما 
أفاد شــهود وموقع التلفزيون 

احلكومي.
وذكر قائد شــرطة محافظة 
اصفهــان أن األجهــزة األمنية 
نفــذت «عــددا محــدودا مــن 
التوقيفات» امــس األول، وفي 
وقت الحق امس ذكرت الشرطة 
انها اعتقلت نحو ٦٧ شــخصا. 
ونقلت وكالة «مهر» لألنباء عن 
نور الدين ســلطانيان الناطق 
باسم مستشفى جامعة أصفهان 
قوله امس «مــن بني احملتجني 
اجلرحى اثنــاء تظاهرات امس 
االول اثنــان في حالة خطرة».  
ووقعت اشتباكات في أصفهان 
بني الشرطة واملتظاهرين الذين 
أضرموا النار في دراجة نارية 
تابعة للشرطة وبعض األشجار 
خــالل احتجــاج ضــد جفــاف 
النهر بحسب وكالتي «فارس» 

و«إيسنا» لألنباء.

الوكالة إلى محتوياتها».
جــاء ذلــك في وقــت وصل 
علي باقري كني، رئيس الوفد 
اإليراني املفاوض مع دول (٤+١) 
إلــى ڤيينا علــى رأس وفد من 
أجل املشاركة في اجتماع جلنة 
االتفاق النووي املشتركة، حيث 
من املقرر استئناف املفاوضات 
بني اجلانبني غدا، وذلك بعد وقفة 

اعتقال العشرات وانتشار الشرطة غداة جتدد «احتجاجات اجلفاف» في أصفهان

(وكالة فارس) جانب من احتجاجات نقص املياه في اصفهان مساء أمس األول  

أن «الغرب يســتخدم أساليب 
مستهلكة وقدمية ليجلس على 
طاولــة املفاوضــات، وهــو في 
موقع املطالبة وليس اإلجابة عن 
مسؤولياته». واعتبر أن «مطالب 
الوكالة الذرية خارجة عن اطار 
اتفــاق الضمانــات، ومبوجب 
القانون الــذي اصدره البرملان 
اإليراني في هذا البرنامج النووي 

خطة لبدء اإلنتاج املبكر من كشف «إيقات» للذهب بالصحراء الشرقية
القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن وزير البترول والثــروة املعدنية املصري 
م.طــارق املال عن إطالق خطة طموحة لبدء اإلنتاج 
املبكر من الكشف التجاري للذهب في منطقة «إيقات» 
بصحراء مصر الشــرقية خالل الفتــرة القادمة في 
ظل االحتماالت املرتفعة لنســبة اســتخالص ذهب 
االكتشــاف، حيث يبلغ متوســط تركيز الذهب ١٫٥ 

غــرام في الطن. جــاء ذلك خالل اجتمــاع اجلمعية 
العمومية األولى لشــركة «إيقــات» ملناجم الذهب، 
املسؤولة عن تنمية كشف «إيقات» التجاري، الذي 

مت حتقيقه بجهود مصرية خالصة.
ويعد الكشف الذي حتقق مبنطقة «إيقات» واعدا، 
ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، 
في ظل وجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية 
من الذهب بحد أدنى، بإجمالي اســتثمارات تتجاوز 

حاجز املليار دوالر، كما يعد نتاجا الستثمار مصري 
خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغالله من 
خالل شــركة شــالتني املصرية والتي تشهد شراكة 
ناجحة وتعاونا مثمرا بني عدد من قطاعات الدولة، 
وبذلــك تكون «إيقات» ثالث شــركة في مصر تقوم 
باستخراج الذهب واملعادن املصاحبة، حيث يعمل 
حاليا كل من شركة «السكري» ملناجم الذهب وشركة 

«حمش مصر» ملناجم الذهب.
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«اإلذاعة» تفتح للطلبة أبوابها للمشاركة في برامجها
مفرح الشمري 

 يواصل الوكيل املساعد 
لقطاع االذاعة بالتكليف سعد 
الفندي العمل في اذاعة الكويت 
حتــى تبقــى دائمــا متميزة 
بأفكارها التي تقدمها من خالل 
برامجها في جميع محطاتها، 
هذا اجلهد الذي يشكر عليه 
وكيل االذاعة ســعد الفندي 
يحتاج الى الكثير من التعاون 
مع جهات الدولة، ولذلك قام 
بعمل مبادرة جيدة تتمثل في 
تنظيم حلقة نقاشــية داخل 
أروقــة االذاعة تتماشــى مع 
التي  اخلطة االســتراتيجية 
اطلقتها وزارة اإلعالم ٢٠٢١/ 
٢٠٢٦، وتأتــي هــذه املبادرة 
والدعــوة ألســاتذة وطلبــة 
وطالبــات اإلعــالم كتأهيــل 
للكوادر البشرية ضمن أهداف 

استراتيجية الوزارة.
 ووجــدت هــذه املبادرة 
ترحيبــا كبيرا من أســاتذة 
وطلبة وطالبات اإلعالم في 
اجلامعات احلكومية واخلاصة 
وحرصــوا علــى احلضــور 
في ســبيل تفعيل التواصل 
بينهــم وبــني االذاعــة التي 
حتــرص دائما على التعاون 
مع اجلميــع من خالل تبادل 
الــدورات التدريبيــة، حيث 
مثل وزارة اإلعــالم فيها كل 
مــن الوكيل املســاعد لقطاع 

االذاعة سعد الفندي والوكيل 
الهندسة  املســاعد لشــؤون 
ناصر احمليســن ومستشار 
وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الشــباب  الدولــة لشــؤون 
د.فواز العجمي، كما شــارك 
في احلضور عدد من العاملني 
في قطاع اإلذاعة من الشباب 
خريجي قسم اإلعالم كنماذج 

تتماشى مع هذه املبادرة.
ومثل قسم اإلعالم بجامعة 
الكويت د.حسني مراد رئيس 
القسم مع ١٦ طالبا وطالبة، 
ومثل قســم اإلعالم بجامعة 
اخلليج د.نرمني قاسم مع ٩ 
طلبة وطالبات ومثل قســم 
اإلعــالم باجلامعة األمريكية 
د.اقبــال احلداد مــع ٦ طلبة 
وطالبات، حيث اشاد هؤالء 

االساتذة بهذه املبادرة ودعوة 
إذاعــة الكويــت ملثــل هــذه 
احللقات النقاشية والتعاون 
بــني اجلامعة وقطاع اإلذاعة 
والتــي تعتبــر فريــدة مــن 
نوعها كأول جهــاز حكومي 
وخاص يتبنى أفكار الطلبة 
الدعــم  والطالبــات ويقــدم 
لهم، وحتدث عدد من الطلبة 
والطالبات عن رؤيتهم لوزارة 
اإلعالم حيث أثنوا على هذه 
املبــادرة حتى يتعرفوا على 
طبيعــة العمــل امليدانــي ما 
قبل التخرج ومت عمل زيارة 
لهم في اســتديوهات اإلذاعة 
البرامــج  ومشــاركتهم فــي 
املباشــرة من خــالل لقاءات 

.OFM في إذاعة الشباب
من جهته، شــكر رئيس 

قسم اإلعالم بجامعة الكويت 
د.حسني مراد  قطاع اإلذاعة 
بــوزارة اإلعالم على الدعوة 
واملبادرة التي تشكل حافزا 
كبيرا للطلبة والطالبات، كما 
أكــد ان هناك عمال مشــتركا 
بــني قطاع اإلذاعــة واإلذاعة 

اجلامعية سينطلق قريبا.
بينما قالت د.اقبال احلداد 
اســتاذة اإلعــالم باجلامعــة 
األمريكيــة إن هــذه الدعوة 
واملبادرة هي األولى مع جهاز 
حكومــي ونشــكر القائمــني 
عليها ونطالب باســتمرارها 
كونها ســوف جتعل الطلبة 
والطالبات يرغبون في العمل 
احلكومي بعد التخرج ورسم 
إيجابيــة لطبيعــة  صــورة 
اإلعالم الكويتي ودعت إذاعة 

الكويــت الــى احلضور لبث 
حلقة من اجلامعة األمريكية.

وأوضحت استاذة اإلعالم 
بجامعة اخلليج د.نرمني قاسم 
انه لم يسبق ان كانت هناك 
دعــوات من قبل مؤسســات 
إعالمية لسماع رغبات الطلبة 
والطالبات في نوعية البرامج 
ورؤيتهــم اإلعالمية واألخذ  
مبقترحاتهــم بهــذه املبادرة 
من قبل قطاع اإلذاعة وأثنت 
على هذه الدعوة التي شكلت 
حافزا تشجيعيا كبيرا للطلبة 
والطالبــات، داعيــة اإلذاعة 
للمشــاركة معهم في أنشطة 
وفعاليات من داخل اســوار 
اجلامعة في بث حي ومباشر.

وأثمرت احللقة النقاشية 
التي نظمتهــا اذاعة الكويت  
عدة اتفاقيات، منها مشاركة 
فــي  والطالبــات  الطلبــة 
البرامج اإلذاعية واالستفادة 
من أفكارهــم، باإلضافة الى 
نقــل خارجــي مــرة واحدة 
كل أســبوع من أحــد مواقع 
اجلامعــات والتركيــز علــى 
الشــباب اجلامعية،  أنشطة 
وذلك لتفعيل العمل امليداني، 
اضافــة الى زيارة مســتمرة 
لطلبــة وطالبــات اإلعــالم 
الســتديوهات اإلذاعــة مــع 
عمل حلقات نقاشية مستمرة 
وتدريــب الطلبة والطالبات 

على العمل اإلعالمي.

بعد تنظيمها حلقة نقاشية مع أساتذة وطلبة وطالبات اإلعالم باجلامعات احلكومية واخلاصة

وكيل االذاعة سعد الفندي يتوسط د. حسن مراد واملذيعني يوسف كاظم وعبدالرحمن الدين  

وكيل االذاعة سعد الفندي يتوسط عدد من العاملني واملشاركني في احللقة النقاشية

هند تنقل قضايا املرأة إلى العاملية

عبداهللا عبدالرسول
ضيف برنامجه «املسرح»!

القاهرة - محمد صالح

كعادتها تبحث الفنانة هند 
صبري دائما عن املغامرة الفنية، 
ولم تتردد في املوافقة على كونها 
أول فنانة عربية تشارك بعمل 
كمنتــج منفذ ضمــن إنتاجات 
منصة «نتفليكس» العاملية، وهو 
مسلســلها اجلديد «البحث عن 
عال» الذي يعد استكماال ملسلسل 
«عايزة أجتور» الذي جنح جناحا 
واسعا عند عرضه على شاشات 

التلفزيون قبل سنوات.
حســب  هنــد،  وتنتظــر 
تصريحــات صحافيــة، عرض 
حلقات املسلسل بفارغ الصبر، 
خاصة أنها ســعيدة مبناقشــة 
قضايا املرأة العربية على نطاق 
عاملي ومتحمســة جدا ملشاهدة 
نتــاج جتربتهــا األولى كمنتج 

منفذ.
وتتنــاول أحداث العمل رحلة 
معاناة عال التي جتسدها هند بعد 
أن انفصلت عن زوجها ويجسده 
هاني عــادل ولديها منــه أطفال، 
حيث انتهت أحداث املوسم األول 
من املسلســل بزواجهما، وتواجه 

مــن  العديــد  «عــال» 
املواقــف الصعبة 

واألزمات ضمن 
حلقات املسلسل 
ولكن في إطار 

كوميدي.

مفرح الشمري

مــن البرامج اجلديــدة التي يعرضها 
تلفزيــون الكويــت كل جمعــة برنامج 
«املسرح»، ويتصدى لتقدميه النجم خالد 
امني. والبرنامج يسلط الضوء على القضايا 
املتعلقة باملسرح وعناصره املختلفة داخليا 
وخارجيا خصوصا أن البرنامج يحظى بدعم 
كبير من وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري، وذلك 
تأكيدا على أهمية دور املسرح باعتباره «أبو 
الفنون» ورســالته التنويرية، وهذا الدعم 
مبنزلة مســاهمة من اإلعالم الرسمي في 
دعم قضايا املسرح، وهو أمر يشكر عليه 
وزير االعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب إليجاده برنامجا متكامال يبث على 
القناة األولى اسبوعيا يتحدث عن املسرح 

وشجونه.

برنامج «املسرح» استضاف العديد من 
الفنانني املسرحيني، سواء كبار او شباب مثل 
جاسم النبهان وجنف جمال وداود حسني 
وعلي العلي، وكان آخر استضافته املخرج 
عبداهللا عبدالرسول الذي حتدث عن تاريخ 
املهرجانات املســرحية ألنه أحد صناعها، 
وآثارها السلبية وااليجابية على الشباب، 
وكان اللقاء ممتعا جدا، لكن ما لفت انتباهي 
وانا اتابع «تتر فريــق العمل» ان املخرج 
عبداهللا عبدالرسول هو املشرف العام لهذا 
البرنامج، واستغربت ان يحل ضيفا على 
برنامجه، وكان من األولى ايجاد ضيف آخر 
ليتحدث عن تاريخ املهرجانات املسرحية، 
وعندنا في الكويت الكثير من املسرحيني 
الذين عايشوا تاريخ املهرجانات املسرحية 

وإقامتها سواء في الكويت او اخلارج.
املخرج عبداهللا عبدالرسول ال يختلف 
اثنان على إجنازاته املســرحية، خصوصا 
انه يعتبــر األب الروحي 
الشــباب، لكن  للفنانني 
اســتضافته في برنامج 
يشــرف عليه من األلف 
الى الياء من وجهة نظري 
كان اختيــارا خاطئا، ألن 
ذلك ســيفتح املجال ألي 
البرامج  مشرف عام في 
تلفزيون  ينتجهــا  التي 
بأن يكون ضيفا  الكويت 
على البرنامج الذي يشرف 

عليه!
أفيدونا أفادكم اهللا.

مشرف عام برنامج املسرح عبداهللا عبدالرسول ضيفا على برنامجه

تتر برنامج املسرح  الذي يعرضه تلفزيون الكويت  اسبوعيا

عثمان الشطي: اجلائزة حتّملني مسؤولية كبيرة
عبداحلميد اخلطيب

عّبر الكاتــب الكويتي الشــاب عثمان 
الشــطي عن ســعادته بعودة املهرجانات 
املسرحية التي تثري الساحة الفنية وتعطي 
الفرصة إلظهار قدرات الشباب ومواهبهم 
التي حتتاج الى منصة حتتضنها وتقدمها 
الى اجلمهور بشكل مناسب، وقال: احلمد 
هللا عادت املنافســات املسرحية والتجمع 
فــي املهرجانــات األكادميية مع الشــباب 
املســرحي الواعي واملوهوب، وفخور بأن 
شاركت الفترة القليلة املاضية في مهرجان 
دبي ملسرح الشباب من خالل مسرحيتني، 
األولى «ضلع مؤنث سالم» لفرقة جمعية 
دبــا احلصن للثقافة والفنون واملســرح، 
وإخــراج محمد جمعة، والثانية «مطلوب 
للزبالة» لفرقة مسرح ياس، وإخراج خميس 

اليماحي.
وتابع الشطي في تصريح لـ «األنباء»: 

العمــالن مت اختيارهما للمنافســة ضمن 
٦ عــروض مت اختيارها مــن بني ١٤ عمال، 
وتنــاوال قضيتني إنســانيتني مختلفتني، 
تالمسان الواقع بشكل كبير، وبكل تأكيد 
فخور بأن أمثل بلدي الكويت في هذا احملفل 
املسرحي الضخم ورفع اسمها عاليا، واحلمد 
هللا حصلت على جائزة «أفضل نص» عن 
مســرحية «مطلوب للزبالة»، كما حصل 
العرض على ٥ جوائز من ضمنها «أفضل 
عــرض متكامــل»، وهــذا الفــوز يحملني 
مســؤولية لكي أبحث عن كل ما هو جديد 
ومختلف لتقدميــه للجمهور، ومن خالل 
«األنباء» أوجه الشكر إلى مسرح ياس وإلى 
أ.عبداهللا الشحي، واملخرج اجلميل خميس 
اليماحي، والشكر موصول الى فريق العمل 
بالكامل والذين بذلوا مجهودا واضحا لنظهر 
في أفضل صورة، وأشكر جميع األصدقاء 
املبدعني الذين شاركوا باملهرجان، وأمتنى 

التوفيق والنجاح للجميع.

بعد فوزه كـ «أفضل نص» في مهرجان دبي ملسرح الشباب

عثمان مع جوائز مسرحية «مطلوب للزبالة» مسرحية «مطلوب للزبالة»

د. فواز العجمي مستشار وزير «االعالم» متحدثا في احللقة النقاشية

لطيفة: «حلم».. حالة حنني إلى املاضي
القاهرة - خلود أبواملجد

صورت املطربة القديرة لطيفة التونسية أحدث 
أغانيها وهــي قصيدة «حلــم»، بطريقة الڤيديو 
كليب مع املخرج وليد ناصيف، الذي بدأ عمليات 
املونتاج النهائية متهيدا لطرح األغنية خالل األيام 

القليلة املقبلة.
وقالت لطيفة إن «حلم» آخر قصائد الشــاعر 
الراحل حسني السيد، مشيرة إلى أنها قررت غناء 
القصيدة بعد أن سمعت حلنها املتميز الذي وضعه 

املوسيقار د.طالل، فتحمست وقررت أن تعيد إلى 
األذهان عمال فنيا مهما ألحد رواد الشعر العربي، 
كاشفة عن سعادتها بالتعاون مع د.طالل، خاصة 
أنه يلحن لها من منطقة تبرز قوة صوتها، مؤكدة 
أنــه له بصمة خاصة بأحلانــه لألغنية العربية، 

وصاحب مدرسة في التلحني املوسيقي.
وكشــفت لطيفة عن أن املخرج وليد ناصيف 
وضع فكرة مناسبة للكليب، حيث تظهر بأجواء 
جديدة ومختلفة متاما تتناسب مع أجواء الشتاء 
وحالة احلنني للماضي، واستغرق تصوير الكليب 

٣ أيام في أحد اســتديوهات شبرمنت، الفتة إلى 
أن الكليب سيطرح في األيام األولى من ديسمبر 
املقبل، بعد أن ينهي املخرج عمليات املونتاج، وبعد 
عودتها من دبي، حيث تسافر إلحياء حفلة ضخمة 

هناك على هامش فعاليات إكسبو دبي ٢٠٢٠.
يشــار إلى أن آخر أعمــال لطيفة كانت أغنية 
«األســتاذ» التي طرحتها بطريقة الڤيديو كليب، 
وحققت جناحا كبيــرا، كما وصلت إلى ما يقرب 
من ٧ ماليني مشاهدة حتى اآلن، وبعد مرور شهر 

تقريبا على طرحها.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

كلمة السر: منطقة سكنية كويتية من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الصباحية

اسامة املزيعل

لجبسودرفاا

ابسدالبقلم

لاالالهـطجك

قلتباحررات

سقيبكاومبب

ببنالصدىرص

ححسىدنلاةا

شقرفماكرمن

اءاعنكسميم

عابسدارمخو

ردروضقيحرر

ةحمسلبرصمي

١ - حاصل على اجلنسية - والدته، ٢ - عكس 
آخره - حديقة، ٣ - للنفي - آلة للنسيج، ٤ - 
يشفق عليه - ولدي، ٥ - بحر - يوصل البريد، 
٦ - جاف - متشابهان، ٧ - شكرا (معكوسة) 
- قوي ومحصن، ٨ - يضجر - عملة آسيوية 
(معكوسة)، ٩ - بيداء - حب، ١٠ - عالج- تكلمي.

اجلابر
منور

حدائق
بساتني

قطر
رحيق

بلسم
مكتب
روض
القس
شاعر
خيمة

سراب
مراد

سعف
حبق

رحاب
جبال

مصر
الندى

الصدى
ركام

مواكب
بالد

هالل
فردوس
مسكن

١ - نقودي - للنداء - رد العدوان، ٢ - إماء - منفرد 
(معكوسة)، ٣ - للنصب (معكوسة) - صديق - للمساحة 
(معكوسة)، ٤ - نبال - عكس اموات، ٥ - خاصته - والدة 
(معكوسة)، ٦ - قهوة - قاتل (معكوسة)، ٧ - جدران - 
متشابهان، ٨ - باجلرم املشهود - أرشد، ٩ - ضمير متصل 
- وسام (معكوسة)، ١٠ - منحو ومنسح - مناسبة سعيدة.

أفقياً: عموديًا:
١ - مجنس - امه، ٢ - اوله - بستان، ٣ - ال - النول، 
٤ - يرحمه - ابني، ٥ - مي - مرسال، ٦ - يابس، ٧ - 
حمدا (معكوسة) - منيع، ٨ - ميّل - ين (معكوسة)، 

٩ - صحراء - ود، ١٠ - دواء - قولي.

١ - مالي - يا - صد، ٢ - جواري - وحيد (معكوسة)، ٣ - لن 
(معكوسة) - حميم - آر (معكوسة)، ٤ - سهام - أحياء، ٥ - له 
- أم (معكوسة)، ٦ - بن - سم (معكوسة)، ٧ - أسوار - و و، 
٨ - متلبس - دل، ٩ - ها - نيشان (معكوسة)، ١٠ - نزيل - عيد.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم الصحة

دراسات صحية

وميض الضوء األحمر يساعد في حتسني البصر

اكتشف علماء بريطانيون أن التعرض لوميض 
الضوء األحمر ملدة ثالث دقائق في الصباح قد 
يساعد في حتسني البصر. فمع تقدم العمر، 
تبدأ خاليا شبكية العني في إمداد نفسها بطاقة 
أقل. وبسبب هذا، يبدأ الشخص في رؤية معالم 

األشياء بشكل أسوأ ومييز األلوان.
وأظهرت التجارب التي أجريت على ذباب الفاكهة 
أنه ميكن إبطاء هذه العملية أو حتى إيقافها. 
للقيام بذلك، حتتاج شبكية العني إلى اإلشعاع 
بوميض من الضوء األحمر، وهذا يحسن أداء 

«محطات الطاقة» اخللوية الرئيسية.
وفي دراسة جديدة، قام العلماء بقيادة األستاذ 
 (UCL) جلني جيفري بجامعة لندن اجلامعية
باختبار ما إذا كان مثل هذا العالج سيساعد الناس. 
شملت التجربة ٢٤ شخصا تتراوح أعمارهم بني 
٣٤ و٧٠ عاما، مت تشعيع شبكية العني بانتظام 

مبصباح LED أحمر.
ووفقا للدراسة اجلديدة، في املتوسط كان هناك 
حتسن بنسبة ١٧٪ في رؤية تباين األلوان لدى 
املشاركني عند التعرض لثالث دقائق من الضوء 
األحمر العميق في الصباح، وعندما مت إجراء 
نفس االختبار في فترة ما بعد الظهر ولم تتم 

مالحظة أي حتسن.

احذروا هذه «األطعمة الشتوية».. تسبب زيادة سريعة في 
الوزن

مع حتول الطقس إلى البرودة ومتضية وقت 
املنزل، يلجأ الشخص للطعام مللء  أكثر داخل 
وقته، ما يؤدي الى زيادة وزنه، فإلى جانب قلة 
التمارين في الهواء الطلق التي قد تتسبب في زيادة 
الوزن، كما تقول باوال دوبريتش، املختصة في 
الصحة العامة، علينا جتنب بعض أنواع الطعام.

الفطائر احملالة

الرغم من أن قطعة  تقول دوبريتش «على 
واحدة هنا أو هناك من غير املرجح أن تسبب 
لك زيادة في الوزن، فإن تناول الكثير من هذه 

احللويات ستظهر أعراضه مبرور الوقت».

املعكرونة

تقول دوبريتش «بشكل عام، مع اقترابنا من 
املزيد  إلى اشتهاء  الناس  الباردة، مييل  األشهر 
من األطعمة املريحة مثل املعكرونة واجلنب». 
البدني خالل  النشاط  وتضيف «مع انخفاض 
أشهر الشتاء، فليس من املستغرب أنه من املتوقع 

اكتساب بضعة أرطال».

البسكويت والكعك

وتشرح أستاذة العلوم إليز هارلو «تتكون 
معظم أنواع البسكويت من الدقيق املكرر والسكر، 
وكالهما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، 
مما يؤدي بالتالي إلى زيادة في األنسولني وهو 

هرمون يخزن الدهون».

احلساء املصنوع من الكرمي

وقالت دوبريتش «احلساء طعام شتوي رائع 
وعادة ما تكون طريقة رائعة إلضافة املزيد من 
اخلضار لنظامك الغذائي، ومع ذلك، ميكن أن تزيد 
إذا واصلت اختيار  قياس محيط اخلصر لديك 
األنواع املصنوعة من الكرمية املكثفة، وتوصي 
«حاول اختيار احلساء اخلفيف الذي يعتمد على 
اخلضار لتجنب زيادة الوزن غير املرغوب فيها».

فطائر البطاطس املقلية

تعد فطائر البطاطس املقلية مساهما رئيسيا 
في زيادة الوزن في فصل الشتاء إذا انتهى بك 

األمر بتناولها طوال الشهر.

«EAT THIS» عن موقع

«leigh journal» عن
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«بدران» خّلصها لـ «األصفر»
ناصر العنزي - مبارك اخلالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي

ابتســمت قمة اجلولة الثانية للقادسية الذي جنح في تكريس عقدته على 
ملعب العربي بفوز جديد في ديربي الكرة الكويتية بهدف جميل للمتألق بدر 

املطــوع، في مواجهة جماهيرية مثيرة أكد بها «األصفر» تفوقه على العربي 
للمرة الثانية هذا املوســم بعــد أن أخرجه من نصف نهائي كأس 

ســمو األميــر، ليرفع بذلك رصيده إلــى ٦ نقاط فيما توقف 
رصيد العربي عند ٣ نقاط.

ولم يأت الشوط األول مثلما كانت تتمناه اجلماهير 
احلاضرة، فانتهى ثقيال بال اهداف، وحسنته الوحيدة 

فاصل املهارات التي قام بها جنم األخضر السنوسي 
الهادي والتي أطربت احلضور، حيث شكل خطرا 
علــى دفاع اخلصم وكاد يســجل هدفا بعدما 
تخطى سلطان صلبوخ وسدد الكرة مبهارة 
علت عارضة احلارس خالد الرشيدي قليال 
(٤٠)، وقبلها راوغ خالد صباح بسهولة، ثم 
هيأ الكرة إلى عالء الدالي الذي أطلقها بعيدا 
عن املرمى وسط استهجان جماهيره (٣٨).
وقــد بدأ مــدرب األخضر انتي ميشــا 
تشكيلته بعناصره األساسية معتمدا على 
الثالثي علي خلف والسنوسي وعالء الدالي 
في اختراق دفاع اخلصم، وكانت خطوات 
العبيه أســرع لتهديد مرمى اخلصم ولكن 

شــابها عدم التركيز وفقــدان الكرة حلظة 
التنفيــذ. مــن جانبه، فإن مدرب القادســية 

خيــر الدين مضــوي زج باملهاجم اجلامايكي 
روماريو في التشكيلة األساسية بدال من أحمد 

الرياحي ولم يكن روماريو في حضوره املتوقع، 
كما شــارك بدر املطوع أساســيا واحسن في صنع 

الكرات لزمالئه، فيما كان عيد الرشــيدي نشطا لكنه 
لم يحســن التعامل مع الكرات التي وصلت له. ولم يكن 

األصفر فــي حالته املنتظرة منه، فكثرت أخطاء التمرير بني 
العبيه، وكان دفاعه في حالة دفاع مســتمر عن مرماه، وكان خالد 

ابراهيم األفضل بينهم في التقاط الكرات قبل ان تدخل في خانة اخلطورة.
وفي مطلع الشــوط الثاني فرط القادســية في فرصتني ثمينتني، األولى لم 
يتصرف فيها روماريو بشكل جيد واستخدم يده في ملس الكرة (٥٤)، والثانية 
وهــي األخطر والتي تألق احلارس ســليمان عبدالغفور في صد الكرة من قدم 
أحمد الظفيري (٦٣)، ولكن بدر املطوع جنم مثل هذه املباريات الكبيرة تدخل 
وسجل هدفا «ملعوبا ومرسوما» بعدما انتهز فرصة خروج عبدالغفور من مرماه 

لتشــتيت الكرة، ولكنها ذهبت إلى املطوع الذي أرســل كرة من وســط امللعب 
بهدوء وتركيز راحت تزحف إلى املرمى وســط محاولة بائسة من املدافع أمين 
محمود (٧١). ودانت السيطرة بعدها لـ «األصفر»، وأضاع فرصا اخرى وسط 
رغبــة من العبيــه في مضاعفة النتيجة مقابل اســتغراب من حالة «األخضر» 

بالشوط الثاني خاصة خط دفاعه الذي كان ممرا سهال خلصمه.
أدار املباراة باقتدار احلكم أحمد العلي وأوقف خشونة الالعبني 

بالبطاقة الصفراء في أكثر من مناسبة.
الساملية يتخطى الشباب

وفي مباراة اخرى، متكن الســاملية من جتاوز 
أحزانه، بعد فوزه في املباراة األولى حتت قيادة 
مدربه اجلديد اخلبير محمد إبراهيم، وذلك على 
حساب ضيفه الشــباب بهدفني نظيفني على 
ســتاد ثامر، عقب هزميتــه املرة من النصر 
٢-٣ في اجلولة األولى، والتي تسببت في 
إقالة املدرب التونسي حامت املؤدب، وبذلك 
ارتقى «الســماوي» إلى املركز الســادس، 
فيما بقي الشباب دون رصيد من النقاط 
باملركز الثامن. وجاء الهدف األول للساملية 
برأس املدافع مساعد ندا بعد كرة عرضية 
مرســومة من حمد القالف (٢٦)، وأضاف 
حسني املوسوي الهدف الثاني من ركلة جزاء 
احتسبها احلكم يوسف نصار بعد تعرض 
نايف زويد للدفع من العب الشباب زيد زكريا 
والذي حتصل على البطاقة احلمراء (٨٩).

وكانت انطالقة اجلولة قد شــهدت تعادل 
النصر مــع الفحيحيل ســلبيا ليرفع العنابي 
رصيــده الى ٤ نقاط ويحصد الفحيحيل نقطته 
االولى، كما حقق الكويت فوزا عسيرا أول من امس 
علــى التضامن بهدف نظيف بإمضــاء املغربي مهدي 
برحمه في الدقيقة«٧٧» وبذلك رفع االبيض رصيده إلى 
٦ نقــاط فيما بقــي التضامن بال نقاط. ولــم يتمكن الكويت 
مبهاجميه فيصل زايد وأحمــد زنكي ومبوكابي من تهديد حارس 
التضامن سعود القناعي في الشوط األول لكن في الشوط الثاني أجرى مدرب 
الكويت نبيل معلول عدة تغييرات أسفرت عن هدف الفوز الوحيد. كما واصل 
كاظمة انطالقته القوية وفاز على اليرموك ٣-١ ليحصد البرتقالي النقطة الـ ٦، 
وبقي اليرموك دون رصيد بعد تلقيه اخلسارة الثانية تواليا. وسجل لكاظمة 
بندر بورسلي من افتتاح التسجيل (٣٤)، وشبيب اخلالدي (٥٤)، والبرازيلي 

ماتيوس ادواردو (٩٤) فيما سجل لليرموك عذبي شهاب (٧٣).

القادسية فاز على العربي في املنصورية .. والساملية يتجاوز أحزانه على حساب الشباب وفوز عسير لـ «األبيض» على التضامن

صراع على الكرة بني عالء الدالي وسلطان صلبوخ (هاني الشمري)روح رياضية كبيرة شهدها الديربي حضور جماهيري كبير في ديربي العربي والقادسية مبلعب املنصورية 

فرحة كبيرة لبدر املطوع بهدف الفوز

٭ أحسنت وزارة الداخلية تنظيم احلركة 
املرورية خارج وداخل ستاد صباح السالم مما 
ساهم في ضبط التنظيم وتفادي االختناقات.

٭ اشرف على تنظيم املنصة الرئيسية أمني 
السر العام فؤاد املزيدي والعالقات العامة 

بالنادي العربي وأجادوا في ذلك.
٭ قدم مديرا الكــرة بالفريقني علي مندني 
وفيصل الشمري قميصي العربي والقادسية 
للمعلق العماني خليل البلوشي قبل املباراة 

وسط حتية اجلمهور له.
٭ دخل الغرميان إلجراء عمليه اإلحماء في 

الســاعة ٦:٤٠، كما تبادل الالعبون العناق 
احلار، وهو ما عكس العالقة اإليجابية بينهم.

٭ أكد الديربي أنه حدث مجتمعي وتاريخي 
كبيــر وذلك بحضــور ملحــوظ للعائالت 
والعنصر النســائي للمبــاراة، كما تواجد 
مدربو الفرق األخرى والالعبون احملترفون 

ملتابعته.
٭ املنصة الرئيسية الستاد صباح السالم 
امتألت بالكامل قبل ساعة من انطالق اللقاء 
ممــا أجبر عددا من اجلماهيــر على تغيير 

أماكنهم والتوجه للمدرج الهاللي.

من أجواء الديربي

داركو: ٦ نقاط مستحقة لـ «البرتقالي» 
وحيدر: اليرموك عانى من الغيابات

لذلك لعبنــا في منتصف الشــوط الثاني 
بطريقة هجومية، ومتكنا من تقليص الفارق 
وكنا قريبني من تسجيل التعادل حتى جاء 

الهدف الثالث البرتقالي.
وأكــد حيدر انــه ال يحب التعــذر بعد 
اخلسارة لكن في الواقع الفريق يعاني العديد 
من اإلصابات والغيابات في مقدمتهم احلارس 
أحمد الفضلي واملدافع الكولومبي أورتيغا 
كيريرا وعلــي جوهر وزبن العنزي وفهد 
الراجحي، لذلك بذلنا جهدا مضاعفا إليجاد 
توليفة مناســبة في املباراتني السابقتني، 
وبالفعل لم يقصر الالعبون في أداء واجبهم.

وأكد ان مواجهة التضامن املقبلة باجلولة 
الثالثة ستكون من أصعب املواجهات، وذلك 
لقوة املنافس وتطوره رغم خسارته أمام 
العربــي والكويــت لذلــك وضعه مشــابه 
لوضعنا، فكالنا يبحث عن الفوز والنقاط 

الـ ٣ األولى بالدوري.

عبدالعزيز جاسم

أكد مــدرب الفريق األول 
لكرة القــدم بنــادي كاظمة 
داركــو نيســتروفيتش ان 
العبي فريقه جمعوا ٦ نقاط 
مستحقة في أول مباراتني في 
دوري stc للدرجة املمتازة، 
مضيفا ان الالعبني قدموا أداء 
متميزا في مباراتني صعبتني 
الفحيحيــل واليرموك  أمام 
تواليا، ومتكنوا من حســم 
النتيجة ملصلحتهم، في ظل 
طريقة لعب صعبة للمنافس، 
خصوصــا ان طريقــة لعب 
اليرموك تعتمد على التكتل 

الدفاعي في منطقتهــم، وهذا األمر صعب 
على اجلميع وليس على العبي كاظمة فقط.

وفيما يتعلق بعدم احتساب ركلة اجلزاء 
ملصلحة منافسه، علق داركو أنه لم يشاهدها 
وعليــه الرجوع إلى الڤيديــو إلبداء رأيه، 
مضيفــا انه بعد تســجيل كاظمــة الهدف 
الثاني، أصبحت املواجهــة مفتوحة بقدر 
كبير، وتبادل الفريقان الهجمات، ومتكنا من 
تسجيل الهدف الثالث بهجمة مرتدة، وفي 
املجمل جاءت املباراة جيدة من الفريقني.

حيدر: واجهنا منافسًا قويًا ورغم ذلك حاولنا

بدوره، قال مــدرب الفريق األول لكرة 
القدم باليرموك أحمد حيدر إن فريقه حاول 
غلق املساحات على كاظمة واالعتماد على 
الهجمــات املرتدة لكنه لــم ينجح في ذلك 
بسبب قوة املنافس الذي يعتبر من أقوى ٤ 
فريق بدورينا، ومتكن من تسجيل هدفني، 

(هاني الشمري) كاظمة عبر اليرموك بنجاح 

معلول: «األبيض» مطالب بالعمل 
والتضامن يحتج على أخطاء احلكام

الفرص ومن يستغل الفرص ويرتكب اخطاء 
اقل سيكون الفوز من نصيبه.

من جانبه، أصدر نادي التضامن بيانا 
يحتج من خالله على أخطاء التحكيم، وجاء 
فيه «يستغرب النادي ما تعرض له من ظلم 
واضح جراء األخطاء التحكيمية الفادحة 
التي أدت إلى فقدانه ٦ نقاط دفعة واحدة، 
في أول جولتني من الدوري، عقب خسارتني 
غير مستحقتني أمام ناديي الكويت والعربي، 
مما يستدعي وقفة جدية وتصحيح األمور 
قبل ان تســتفحل، ويؤكد النادي احترامه 
وتقديره لكفــاءة احلكام الكويتيني ويثق 
فــي قدارتهم لكنه يرفــض أن يكون هدفا 

ألخطاء مستمرة ومقصودة».

يحيى حميدان

أكــد مــدرب الفريــق 
األول لكــرة القدم بنادي 
التونسي نبيل  الكويت، 
معلــول، أن االنتصارات 
الصعبة متوقعة في دوري 
stc املمتــاز وذلك لتطور 
جميع الفرق وامتالكها ٥ 
محترفني أجانب مميزين 

في كل فريق.
وأضاف معلول، عقب 
الفوز على التضامن ١-٠ 
فــي اجلولــة الثانية من 
املســابقة، أن مــن يريــد 
الــدوري  الفــوز بلقــب 
عليــه أن يتقبــل الفــوز 
ســواء جاء بســهولة او 
بصعوبة، مؤكدا ضرورة 
مواصلة العمــل والقتال 

لتحقيق االنتصارات في أي مباراة يخوضها 
«األبيــض». وأعرب عن ســعادته بتطور 
مستوى الالعبني وارتفاع املعنويات خاصة 
بعد الهزة التي ضربت الفريق عقب اخلسارة 
من احملرق البحريني ٠-٢ في كأس االحتاد 

اآلسيوي.
وبــني معلــول ان الفريــق الكويتاوي 
سيحصل على راحة من التدريبات اليوم 
بعد مترين خفيف أمس السبت، وبذلك سيتم 
فتح صفحة مواجهة القمة أمام القادســية 
في اجلولة الثالثة املقررة نهاية االسبوع 

احلالي واالستعداد لها بشكل مثالي.
الكويــت  الــى ان مواجهــات  وأشــار 
والقادســية دائما ما تكون مغلقة وقليلة 

نبيل معلول محتفال مع مهدي بن رحمة بهدف الفوز

عواد: أداء النصر سيئ 
والعنزي: التعادل عادل

 عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر 
سلمان عواد انه غير راض متاما عن أداء «العنابي» 
في مواجهة الفحيحيل التي انتهت بالتعادل السلبي 
ضمن اجلولة الثانية من دوري stc املمتاز، واصفا 
إياه بـ«األداء السيئ جدا»، مرجعا ذلك الى الشد 
العصبي بني الالعبني وكثرة التوقف في املباراة 

والتمركز اجليد لدفاع املنافس.
وأشار الى أن األداء يتراجع في بعض األحيان 
لكن املهم هو عدم اخلسارة لذلك أعتبر ان النقطة 
إيجابية في ظل املستوى املتراجع الذي ظهرنا عليه، 
وخير دليل أن الفريق لــم تتح له فرص خطرة 
للتسجيل باستثناء انفراد محمد دحام بالشوط 
الثاني، وفي مثل هذه املباريات ال تتكرر الفرص 
كثيرا حتى املنافس لم تكن له فرص خطرة، لذلك 
نتيجة التعادل كانت منصفة قياسا على املستوى 

الذي قدمه الفريقان.
وأضاف عواد: بعد كل مباراة نقيم األداء ونشاهد 
ما هي أبرز السلبيات التي حدثت في املباراة ونحاول 

تداركها سريعا من خالل التدريبات.
من جانبه، أكد مدير الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الفحيحيل جنم العنزي أن التعادل مع النصر 
جاء مستحقا عطفا على أداء الفريقني، والظروف 
املصاحبة للمباراة التي شهدت طرد مدافعي النصر 

والفحيحيل روبن ومايا تواليا.
وأضاف العنزي لـ «األنباء»:«بعد خسارة أولى 
أمام كاظمة، دخلنا املواجهة برغبة الفوز للتعويض، 
وإلثبات الكفاءة العالية التي ميلكها العبو الفحيحيل، 
ومتكنــا من الوصول ملرمــى اخلصم غير مرة، 
وســجلنا هدفا ألغي بداعي التسلل، وذلك رغم 
احلذر الدفاعي الكبير الذي غلب على املواجهة»، 
الفتا إلى ان إضافة ١٦ دقيقة من قبل حكم املباراة 
كوقت إضافي جاء مستحقا بسبب التوقفات الكثيرة 

التي شهدها اللقاء. 

الساملية جتاوز عثراته وفاز على الشباب
(متني غوزال)



رياضـة
االحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١

22

عودة األندية الرياضية (١)
ال أحد يشك في الدور البناء الذي لعبته 
األندية القدمية في حقبة اخلمسينيات 
من القرن املاضي، ففي تلك الفترة لعبت 
هذه األندية دورا كبيرا ومهما في تطوير 
الرياضة الكويتيــة وازدهرت الرياضة 
بشكل كبير وأصبح يشار إليها بالبنان. 
نعم.. لعب الشباب في تلك الفترة دورا 
حاسما في هذا التطور وخصوصا الذين 
درسوا في اخلارج ودفعوا الرياضة الى 
االشتراك في احملافل الرياضية الدولية.

وكانــت الرياضة الكويتية قد منيت 
بانتكاسة قوية أوقفت كل نشاط لها في 
الكويت اثر كلمات سياســية بعيدة عن 

الرياضــة ألقيت في املهرجان اخلطابي، أقيم في ملعب ثانوية الشــويخ 
احتفــاال بالذكــرى األولى لقيام الوحدة بني مصر وســورية التي وقعت 
اتفاقيتهــا فــي ١٩٥٨/٢/٢٢ حيــث خرجت هذه الكلمات عــن اإلطار العام 
لسياســة الدولة في ذلك الوقت، ولذلك خشــيت احلكومة من أن تتطور 
األمــور واألوضــاع األمنية إلى مــا ال حتمد عقباه وأصــدرت فورا قرارا 
بإغالق جميع األندية الرياضية، وذلك في مســاء األحد ١٩٥٩/٢/٢٢ منعا 
ألي جتمع شــبابي قد يحدث في هذه األندية خصوصا أنها أهلية (غير 
حكومية)، وكانت احلكومة ال تعترف بوجودها حيث انها غير مرخصة 

وليس لها كيان قانوني.
هــذه األندية األهلية كانت في املقابل تلقى الدعم من العديد من أفراد 
األســرة احلاكمة، وكان الكثير من رؤســاء اإلدارات احلكومية - والذين 
يعادلون في وقتنا احلالي (الوزراء)  شــيوخا، وكانوا في الوقت نفسه 
رؤساء فخريني لهذه األندية األهلية، ومثال على ذلك أن الشيخ عبداهللا 
املبــارك الصباح (رحمه اهللا) الــذي كان نائب حاكم الكويت كان رئيس 
الشــرف في النــادي األهلي الرياضي وكانت صورتــه معلقة في مكاتب 
النادي الذي كان يقع خلف فندق الشيراتون القريب من دروازة اجلهراء 

والذي أصبح اليوم معروفا باسم نادي الكويت الرياضي.
دوري املدارس املتوسطة

ومع صدور قرار إغالق األندية الرياضية لم يجد الشــباب الرياضي 
مكانا يجتمع فيه غير الدواوين أو اجللوس في الدروب واألزقة أو التوجه 
الى البحر في أيام الصيف ولكن اجتهت أنظارهم الى متابعة وتشــجيع 
مباريات دوري املدارس املتوســطة التي افتقدت األندية الرياضية التي 
تنمي وتصقل مهارة الالعبني الناشئني الذين ال تتجاوز أعمارهم (١٦-١٨) 
ســنة، واشتهرت هذه الفرق املدرسية وأصبح لها العديد من املشجعني، 
ومن أشهرها فريق مدرسة عمر بن اخلطاب، ومدرسة الشامية ومدرسة 
حولــي وفريــق كرة قدم في كل من مدرســة املتنبي ومدرســة الصديق 
ومدرســة صالح الدين، وشكلت هذه املدارس ما يعرف بدوري املدارس 
الذي أصبح البديل عن دوري األندية الرياضية. ولذلك كان املشــجعون 
الرياضيون واملهتمون بالشــأن الرياضي في ذلــك الوقت يتابعون بكل 
شــغف دوري املدارس ولم تعترض احلكومــة على قيام دوري املدارس 
وســمحت في الوقت نفســه وبطريق غير مباشــر بحضور املشــجعني 

الرياضيني مباريات الدوري.
هذا الوضع يبني لنا أن احلكومة ما كانت متانع في ممارسة الرياضة 
بكل أشــكالها ولكنها في الوقت  نفســه متنع اســتئناف نشــاط األندية 
الرياضية وكان دوري املدارس هو احلل الوسط ولذلك سمحت احلكومة 
بأن جتري املباريات في الفترة املســائية وأن تكون مالعب املدارس هي 
مالعب دوري املدارس ووضعت في هذه املالعب املدرجات الصغيرة جدا 
وتغاضت عن حضور اجلمهور، كما قامت بتقدمي اجلوائز لفرق املدارس 
الفائزة وأصبح دوري املدارس هو احلل البديل الذي ميكن أن نقول عنه 
البديل الناجح بعض الشيء لدوري األندية حتى تاريخ ١٩٦٠/١٠/٢٢ وهو 

اليوم الذي متت فيه إعادة األندية احلديثة احلالية.
عودة األندية الرياضية

بعد ٢٠ شــهرا توجه بعض الشباب الرياضي إلى بعض الشخصيات 
الكويتية من رجاالت الكويت الذين كانوا يجلسون عند الشيخ عبداهللا 
الســالم وطلبــوا منهم أن يترجوا (الشــيخ العود) إلعــادة فتح األندية 
الرياضية وبالفعل تقدم ابرز رجاالت الكويت من الشيخ عبداهللا السالم 
وطلبوا منه ذلك ووافق الشــيخ عبداهللا الســالم على الطلب وأوعز إلى 

حكومته بهذا األمر ولكن وفق قرارات تتماشى مع متطلبات احلكومة.
وقــام رجال الكويــت البارزون على الفور باالتصــال ومقابلة بعض 
الشــخصيات الرياضية وأوعزوا إليهم التقــدم بطلب إعادة فتح األندية 
الرياضية فتحركت هذه الشــخصيات الرياضيــة وقامت باالتصال بكل 
الشخصيات الرياضية املعروفة في ذلك الوقت واتفقت على تكوين وفد 
ميثلهم ملقابلة رئيس دائرة الشــؤون االجتماعية في ذلك الوقت الشيخ 

صباح األحمد، رحمة اهللا عليه (أمير البالد الراحل).
تكون هذا الوفد من: فهد عبدالعزيز الداود املرزوق، خضير مشــعان 
خضير اخلالد، خالد أحمد حمد مجرن احلمد، بدر املقهوي، حامد عبدالسالم 
شــعيب، وتقدم وفد الشــخصيات الرياضية بطلب مقابلة سمو الشيخ 
صبــاح األحمد (رحمه اهللا) الذي كان فيما يبدو عنده علم مســبق بهذا 
األمر ولديه املوافقة الرسمية من أمير الكويت ومت حتديد موعد املقابلة 
صبــاح االثنني املوافق ١٩٦٠/١٠/١٧. في دائرة الشــؤون االجتماعية الذي 
كان موقعها في بيت حكومة قريب من الكنيســة الكاثوليكية في منطقة 
«برزان» التي تقع في نهاية منطقة القبلة في الناحية الغربية منها التي 
يفصلها عن الوطية السور الثالث ويحد الدائرة غربا سور الكويت وشماال 
بوابــة (دروازة) املقصــب وجنوبــا بوابة (دروازة) اجلهــراء، وفي هذه 
املقابلة تقدمت هذه الشــخصيات بطلب كتابي مرفوع الى الشيخ صباح 
األحمد طالبني املوافقة على إعادة فتح األندية الرياضية، وأبدى الشــيخ 
صباح رغبته أيضا ملجموعة الشخصيات الرياضية في إعادة الرياضية 

من جديد ولكن وفق شروط محددة، وهي كالتالي:
١- أن تعود األندية ولكن بأسماء جديدة.

٢- أال يزيــد عــدد األندية عند عودة الرياضــة على ثالثة أندية فقط في 
السنة الواحدة.

٣- أال تفتح أندية رياضية جديدة وفق األسلوب القدمي.
٤- أن تفتح األندية مبوجب ترخيص يصدر من دائرة الشؤون االجتماعية.

٥- أن تفتح األندية وفق أطر قانونية محددة.
٦- أن تخضع كل األندية ونشاطاتها حتت إشراف دائرة الشؤون.

٧- تقدم دائرة الشؤون الدعم املادي السنوي الى هذه األندية.
ودون تــردد وافقت هذه الشــخصيات على هذه الشــروط خصوصا 
البند اخلامس مع تقدمي الشــكر إلى الشــيخ صباح األحمد على شــرط 
الدعم املادي الذي سوف يكون بال أدنى شك داعما قويا للنهوض باحلركة 

الرياضية الكويتية.
للحديث بقية.

بقلم: عادل يوسف املرزوق

اليمن يؤجل عودة «أزرق الشباب»
والثانية العراق مع فلســطني بـــ ٣ نقاط، اذ ان فوز 
اصحاب األرض يقودهم الى التأهل مباشــرة، بينما 
اخلسارة تفتح الطريق امام األزرق الى التأهل شريطة 
تعثر البحرين باخلســارة او التعادل او الفوز بأقل 
من ثالثة أهداف. وكان منتخبنا الوطني قد فاز على 
منتخب فلسطني ٢-١ في املباراة التي جمعتهما مساء 
اول من امس في ختام مباريات األزرق ضمن املجموعة 
األولى، وبهذا الفوز تصدر األزرق ترتيب املجموعة 
مؤقتا بـ ٧ نقاط، وسجل الهدفني الالعبان سيد يوسف 
وصالــح البناي. وبعد الفــوز اليمني وجتدد فرص 
التأهل لألزرق فرضت الظروف املتغيرة قرار تأجيل 
عودة بعثة املنتخب انتظارا لنتائج مباراتي اليوم.

مبارك اخلالدي

فجــر املنتخب اليمني مفاجــأة من العيار الثقيل 
بالتغلب على اصحاب األرض واملرشح القوي املنتخب 
العراقي بهدف دون رد ضمن املجموعة االولى لبطولة 
غرب آسيا املقامة حاليا في مدينة البصرة، ليحصل 
الفائز على ٣ نقاط بينما توقف رصيد اسود الرافدين 

عند ٦ نقاط في املركز الثاني خلف األزرق.
 وبهذه اخلســارة انتعشت آمال كل من منتخبنا 
الوطنــي واملنتخب البحريني في التأهل الى املباراة 
النهائية لكن وفق حســابات معقدة، اذ يشهد اليوم 
مباراتني، جتمع االولى البحرين بـ ٤ نقاط مع اليمن، 

أزرق الشباب فاز على فلسطني وينتظر نتائج مباراتي اليوم

أزرق «السلة» يبدأ 
حتضيراته لـ «اخلليجية»

هادي العنزي

تنطلق في الـ ٦ من مساء اليوم حتضيرات منتخبنا 
الوطني األول لكرة الســلة للمشــاركة في دورة األلعاب 
اخلليجية الثالثة التي تنطلق منافســاتها خالل الفترة 
مــن ٩ - ١٩ ينايــر املقبــل، ذا من املقــرر ان يبدأ األزرق 
في ٥ ديســمبر املقبل معسكرا داخليا ميتد حتى ١٤ من 
الشهر ذاته، على أن يتبعه معسكر خارجي ملدة ٢٠ يوما 

في ليتوانيا.
وقد خاطب احتاد كرة الســلة األندية خالل األسبوع 
املاضي الســتغالل صالتهــا لتدريبــات املنتخب، حيث 
ستتسلم الهيئة العامة للرياضة صالة االحتاد لتجهيزها 
بالشكل الالئق الستضافة املنافسات اخلليجية املقبلة.

وتشهد تدريبات األزرق مشاركة ٢٦ العبا بقيادة املدير 
الفني التونســي عادل التالتلــي، على أن يتم اختيار ١٨ 
العبا للمعســكر الليتواني، على أن يتم اختيار ١٢ العبا 

فقط للمشاركة في الدورة اخلليجية الثالثة.
وتضم قائمة األزرق األولية كال من: أحمد البلوشي، 
تركي الشمري، عبدالعزيز احلميدي، مشاري بودهوم، 
باسل املزيعل، صالح اليوسف، عبداهللا الشمري، الكسندر 
الغيص، عبدالرحمن الســهو، حمد عدنان، سهو السهو، 
عبدالعزيز ريحان، راشد الرباح، عبداللطيف غامن، محمد 
عدنان، يوسف بورحمه، علي الهدهود، ناصر الهجرس، 
عمران عنبر، يوسف احلمدان، حسني اخلباز، عبداحملسن 
مرتضى، محمد أشكناني، رباح احلسيني، مساعد العتيبي، 

مصطفى الرفاعي.

عادل التالتلي يبدأ التحضير لـ «اخلليجية»

خيطان والصليبخات يلتقيان
 برقان واجلهراء في «األولى»

يحيى حميدان

تعاود مسابقة دوري stc للدرجة االولى نشاطها اليوم 
بإقامــة مباراتني ضمــن اجلولة الثانيــة يلعب خاللهما 
خيطان مع برقان على ستاد محمد احلمد، والصليبخات 
مع اجلهراء على ستاد علي صباح السالم، وتقام املباراتان 
عند الساعة الـ ٥:٢٠ مساء. ويحصل الساحل على راحة 
اليوم. وقد شــهدت مباراتا اجلولة االولى فوز الســاحل 

على الصليبخات ٢-٠، واجلهراء على خيطان ١-٠.
ويســعى خيطان لتجاوز هزميتــه االولى عبر بوابة 
برقان الذي يخــوض مباراته االولى اليوم، ويســتعيد 
«األحمر واألسود» جهود أحد أهم العبيه طالل االنصاري 
بعد غيابه عن مواجهة اجلهراء لاليقاف، في حني يعاني 
«الذهبي» من غياب حارس مرماه عبدالرحمن الشريفي 
لاليقاف ومحترفه البرازيلي وليام رودريغيز لالصابة.

وفي املباراة الثانية، يأمل اجلهراء مواصلة مســتواه 
املرتفــع الذي ظهر به امــام خيطان مبواجهة «اجلريح» 
الصليبخــات، وينتهــج مدربا الفريقني ماهر الشــمري 
(اجلهراء) وناصر العمران (الصليبخات) نهجا دفاعيا، 

وبالتالي يتوقع ان تكون املباراة مغلقة من الطرفني.

م العبدالرزاق  «املركز» ُيكرِّ
بطل اجلولة الثانية جلائزة الكويت الكبرى

للمســؤولية االجتماعيــة على ٣ 
ركائز، وهي: بناء القدرات البشرية، 
واملواءمة بني بيئة األعمال ومبادئ 
التنمية املستدامة، وتعزيز احلوكمة 
في بيئة األعمال. ويتعاون «املركز» 
مــع عــدة منظمــات غيــر ربحية 
ومؤسسات خاصة ومنها جمعية 
الهالل األحمر الكويتي، واجلمعية 
الكويتيــة لرعايــة األطفــال فــي 
املستشفى، ولوياك، ومدرسة انوڤا 
الدولية للغة اإلجنليزية، وأكادميية 
أي سي ميالن لكرة القدم، في إطالق 
مبادرات مجتمعية واسعة النطاق 

للتنمية االقتصادية.

الكويت الكبرى، خاصة بعد األداء 
املتميز الــذي أظهره خالل بطولة 
العالم للدراجات املائية واملنافسة 
بــني العديد مــن الفــرق العاملية. 
ونفتخر في «املركز» بدعم البطل 
ضمن فئة الراعي الذهبي، ونحن 
سعداء بأن رعايتنا قد أسهمت في 
حتقيــق هذا االســتحقاق الكبير، 
والذي نأمل أن يكون مصدر إلهام 
لكل املواهب احمللية وداعما للشباب 
الكويتــي للتميز في كل املجاالت، 
وأن يسهم في الترويج للرياضة 

بشكل عام في الكويت».
وترتكــز اســتراتيجية املركز 

قــام املركــز املالــي الكويتــي 
«املركــز» بتكــرمي بطــل ســباق 
الدراجات املائية الكويتي يوسف 
العبدالرزاق، احتفاال بفوزه وأدائه 
الالفت خالل بطولة اجلائزة الكبرى 
للدراجات املائية ٢٠٢١ التي أقيمت 
مؤخرا في الكويت. وقدم العضو 
املنتــدب إلدارة الثروات وتطوير 
األعمال فــي «املركز» عبداللطيف 
وليد النصف، درعا تكرميية للبطل 
الكويتــي، تقديــرا إلجنازاته في 
املجال الرياضي على مدى األعوام 
السابقة والتزاما من «املركز» بدعم 
املواهب الوطنية وإبرازها ونشر 
الثقافة الرياضية وأمناط احلياة 

الصحية.
وكان العبدالرزاق فاز بجائزة 
الكويت الكبرى ضمن البطولة التي 
نظمت في املارينا كريسنت مبدينة 
الكويت من ١١ إلى ١٣ اجلاري. وحقق 
العبدالــرزاق أرقامــا مميــزة في 
األشواط الثالثة األولى مبجموع ٧٥ 
نقطة. ويأتي هذا التتويج استكماال 
لنجاح العبدالرزاق سابقا وفوزه 
بجائزة الكويت الكبرى للدراجات 
املائيــة أيضا في فبراير ٢٠٢٠ في 
أول ســباق دولي مــن نوعه يقام 

في الكويت.
وبهذه املناســبة، قال النصف: 
«نهنــئ بطلنــا الوطني يوســف 
العبدالــرزاق على إحــرازه املركز 
األول للجولــة الثانية في جائزة 

احتفاء برعايته الناجحة لبطل التزلج املائي في بطولة العالم للدراجات املائية

بطل العالم يوسف العبدالرزاق مع عبداللطيف النصف

حمود فليطح

«الهيئة»: الئحة التفرغ اجلديدة متنح الالعبني تفرغًا موسميًا كامًال
أعلن املدير العام للهيئة العامة للرياضة 
حمود فليطح ان الهيئة بصدد اصدار الئحة 
جديدة للتفرغ الرياضي لالعبني الكويتيني 
قريبا والتي ســتمنح العبي االندية احمللية 
في األلعاب اجلماعية األربع وهي: القدم واليد 
والطائرة والسلة والالعبني املميزين بااللعاب 
الفردية ممن ميثلون املنتخبات الوطنية تفرغا 
موسميا كامال. وقال فليطح، في تصريح امس، 
إن هذه اخلطوة التي جاءت بتوجيهات وبدعم 
ومتابعة مباشرة من وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشــؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري تأتي تطبيقا الستراتيجية الهيئة 

الرياضية لالعوام ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٨ الهادفة إلى 
متكني الشباب الرياضيني من التميز واإلبداع 
في ألعابهم املفضلة. وذكر ان هذه اخلطوة 
التي أتت نتاج عمــل الفريق املكلف تفعيل 
اســتراتيجية الهيئة العامة للرياضة بشأن 
منظومــة متكاملــة لالحتــراف والتفرغات 
الرياضيــة الكلية ســتمنح الالعبني أوقاتا 
اكثر للتدريب وتطوير مســتوياتهم الفنية 
نظــرا لتفرغهم الرياضي الكامل حتى ختام 
املوسم. واشار فليطح الى ان الهيئة وضعت 
معايير رقابة واضحة ومتابعة دقيقة فيما 
يخص تطبيق االندية واالحتادات الرياضية 

لهــذا التفرغ بالشــكل الصحيح «ما يضمن 
حتقيق اهدافه باالرتقاء بأهم عناصر املنظومة 

الرياضية املتمثلة بالالعبني».
وأوضح انه مت االنتهاء من وضع الصيغة 
القانونيــة لهذه الالئحة بالتعاون بني ادارة 
الفتوى والتشريع واالدارة القانونية بالهيئة 
علــى ان يتم عرضها علــى االجتماع املقبل 
ملجلــس إدارة الهيئــة العتمادهــا ومــن ثم 
سيتم ارسالها لالندية واالحتادات الرياضية 
لتعريفهم بشروط ومعايير منح هذا التفرغ 
الذي سيخدم شريحة كبيرة من الرياضيني 
«ما يعد دفعة قوية لهم نحو التميز والتألق».

التوقيتامللعبالفريقان
٥:٢٠محمد احلمدخيطان ـ برقان

٥:٢٠علي صباح السالمالصليبخات ـ اجلهراء
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«الريدز» يضرب باألربعة.. وأرسنال ينهض ونيوكاسل في القاع
بســهولة، تغلب ليڤربول على ضيفه ســاوثمبتون 
٤-٠ مساء أمس ضمن اجلولة الثالثة عشرة من الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، وسجل أهداف «الريدز» ديوجو غوتا 

(٢ و٣٢)، وتياغو ألكانتارا (٣٧)، وڤان دايك (٥٢).
وتقدم ليڤربــول بهذا الفوز إلى املركز الثاني مؤقتا، 
برصيــد ٢٨ نقطة، بفــارق نقطة واحــدة وراء املتصدر 
تشلسي الذي يلعب اليوم أمام مان يونايتد، فيما جتمد 
رصيد ساوثمبتون عند ١٤ نقطة في املركز الرابع عشر.

كما نفض أرسنال غبار خسارته الساحقة أمام ليڤربول 
مستعيدا نغمة الفوز في الدوري بعد تغلبه على ضيفه 
املتواضع نيوكاسل يونايتد ٢-٠، وسجل للفائز بوكايو 
ساكا (٥٦) وبديله البرازيلي غابريال مارتينيلي (٦٦).
وكانت سلسلة من ثالثة انتصارات متتالية عوضت 
بداية موسم أرسنال الكارثية، قد توقفت بسقوط صادم 

أمام ليڤربول األسبوع املاضي برباعية نظيفة.
لكن رجــال املدرب اإلســباني ميكيل أرتيتــا تابعوا 
رحلة الصعود، فتســاووا مؤقتا بعدد النقاط مع وست 
هام الرابع (٢٣)، في املقابل، لم يغير نيوكاســل عاداته، 
فأكمــل مباراتــه الـ ١٣ دون أي فوز هذا املوســم، ليبقى 

متذيال الترتيب.
وهــذه أول خســارة ملدربه اجلديد إيــدي هاو العائد 
من االصابة بڤيروس كورونا والذي اســتقدمته اإلدارة 

السعودية اجلديدة للنادي بدال من ستيف بروس.
ومني أرســنال بعدها بنكسة اثر إصابة ساكا (٦٤)، 
ليحوم الشك حول مشاركته ضد مان يونايتد األسبوع 

املقبل.
تشلسي لالحتفاظ بالصدارة

الى ذلك، يسعى تشلسي الذي يحقق انطالقة موسم 
رائعة محليا وقاريــا الى تعميق جراح وتوجيه ضربة 
قاضية ملان يونايتد املترنح أصال عندما يستضيفه على 

ملعب ستامفورد بريدج.
وأدى تخلــف يونايتد بفارق ١٢ نقطة عن تشلســي 
املتصدر بعد مرور ١٢ مرحلة فقط الى إقالة مدرب األول 
النرويجي أولي غونار سولشاير األسبوع املاضي وتعيني 
مساعده مايكل كاريك بدال منه ومن ثم تعيني مدرب مؤقت 

حتى نهاية املوسم األملاني رالف رانغنيك.
ويعيش فريق الشياطني احلمر وضعا مماثال للفريق 
اللندني املوســم املاضي عندما تخلى األخير عن مدربه 
وأسطورته فرانك المبارد أواخر العام املاضي واستعان 
بخدمات األملاني توماس توخل الذي قاده بعد أشهر قليلة 
مــن تعيينه الى إحراز دوري أبطال أوروبا بالفوز على 

مان سيتي ١-٠ في املباراة النهائية.
استمر «البلوز» في تقدمي عروض رائعة هذا املوسم 

ويبدو أنه ميلك األســلحة الالزمة لوضع حد لســيطرة 
مان ســيتي وليڤربول على اللقب في املواســم األربعة 

األخيرة، حيث يتقدم على األول بفارق ٣ نقاط وعلى 
الثاني بفارق ٤.

وعلــى الرغم من غياب هدافــه البلجيكي 
روميلو لوكاكو، ضرب تشلســي بقوة بعد 
النافذة الدولية بفــوز الفت خارج ملعبه 

على ليستر سيتي بثالثية نظيفة، اتبعه 
بانتصار ساحق على يوڤنتوس اإليطالي 
برباعية نظيفة. ويســتقبل مانشســتر 
ســيتي املنتشــي بفوزه علــى باريس 
ســان جرمــان الفرنســي ٢-١ وضمان 
صدارة مجموعته فــي دوري األبطال، 
وست هام صاحب الطموحات الكبيرة 
هذا املوســم. وتعتبر املبــاراة ثأرية 
لســيتي ألن وســت هــام أخرجه من 
كأس رابطــة األندية التي كان يحمل 
لقبها في الســنوات الثالث املاضية 
بفوزه عليه فــي عقر داره بركالت 
الترجيــح. ويلعب أيضا ليســتر 
ســيتي مع واتفورد، وبيرنلي مع 
توتنهام، وبرينتفورد مع إيڤرتون.

«البلوز» للمواصلة وتدمير «الشياطني احلمر».. ومان سيتي لإلطاحة بوست هام

«امللكي» للبقاء في القمة وإبعاد إشبيلية
يريد ريال مدريد املتصدر مواصلة سلسلة 
نتائجــه اإليجابية في اآلونة األخيرة محليا 
وقاريا عندما يستضيف إشبيلية الثالث في 
لقاء قمة ضمن املرحلة اخلامســة عشــرة من 

بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وفاز فريــق العاصمة اإلســبانية في ٧ 
مباريــات وتعــادل في واحــدة في آخر ٨ 
خاضها فــي مختلف املســابقات ويبدو 
الفريــق األكثــر ثباتا في املســتوى بني 
فــرق املقدمة في الــدوري احمللي. في 
املقابل، يتخلف إشبيلية عن املتصدر 
بفارق نقطتني لكنه لم يظهر صالبة 
واستقرارا في املستوى ال محليا، 
حيث تعثر أمام االڤيس ومايوركا 
وغرناطة، وال قاريا حيث يشارك 

فــي دوري أبطــال أوروبا ويعانــي في مجموعة 
متواضعة تضم سالزبورغ وڤولفسبورغ ورين 
الفرنسي. ويتعني على إشبيلية الفوز خارج ملعبه 
في اجلولة األخيرة ضد سالزبورغ ليحجز مكانه 
في ثمن النهائي، في حني حسم ريال مدريد بطاقته 
قبــل جولة من نهايــة دور املجموعات. ويعتمد 
املدرب اإليطالي كارلو انشــيلوتي على خماسي 
مخضرم في صفوف الفريق امللكي وهم احلارس 
البلجيكي تيبو كورتوا، وثالثي خط الوسط املكون 
من البرازيلي كاســيميرو، األملاني توني كروس 
والكرواتي لوكا مودريتش، باإلضافة إلى املهاجم 
الفرنســي كرمي بنزمية متصدر ترتيب الهدافني 
برصيد ١٠ أهداف. كمــا فرض اجلناح البرازيلي 
فينيسيوس جونيور نفسه هذا املوسم من خالل 
عروض هجومية رائعة جنح خاللها في تسجيل 

٨ أهداف ليحتل املركز الثاني في ترتيب الهدافني، 
باإلضافة إلى اخلبرة الكبيرة التي يتمتع بها املدافع 
النمســاوي ديفيد االبا القادم من بايرن ميونيخ 
في صفقة حرة مطلع املوسم احلالي. في املقابل، 
يريد ريال سوسييداد صاحب املركز الثاني بفارق 
نقطتني مواصلة الضغط على ريال مدريد عندما 
يحل ضيفا على إسبانيول. ويأمل أتلتيكو مدريد 
أن يسقط كل من الريال وسوسييداد على أن يعبر 
قــادش من أجل االقتراب أكثر من الصدارة، فيما 
يســعى ريال بيتيس إلى جتاوز ليڤانتي عندما 
يستضيفه عصر اليوم. وكانت اجلولة قد افتتحت 
مبواجهة أتلتيك بلباو وغرناطة وانتهت بالتعادل 

اإليجابي ٢ - ٢.

يريد ريال مدريد املتصدر مواصلة سلسلة 

املقابل، يتخلف إشبيلية عن املتصدر 
بفارق نقطتني لكنه لم يظهر صالبة 

حيث تعثر أمام االڤيس ومايوركا حيث تعثر أمام االڤيس ومايوركا 

سيحيي نابولي متصدر الدوري اإليطالي لكرة القدم الذكرى 
األولى لرحيل أسطورته األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا أمام 
ضيفه التسيو، آمال في تضميد جراحه بعد خسارتني قاسيتني 

متتاليتني محليا وقاريا.
وأحيا عالم الكرة املستديرة ذكرى العام على رحيل «الفتى 
الذهبــي» اخلميس ٢٥ نوفمبر، إال أن نابولي ســيكرم أيقونته 
بــني جماهيره. طلب النادي اجلنوبي من أنصاره الوصول الى 
ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» ٣ ساعات قبل انطالق املباراة 
حلضــور حفل «مليء باملشــاعر»، مخصص لأليقونة الذي قاد 
فريقا متوسط املستوى في حينها للفوز بلقبيه الوحيدين في 
الدوري احمللي عامي ١٩٨٧ و١٩٩٠ وكأس االحتاد األوروبي (يوروبا 
ليــغ حاليا) في ١٩٨٩. اليزال ســكان نابولي يرون في مارادونا 
شــخصية ال ميكن تكرارها، إذ اليزال يطلق على األطفال اســم 
«دييغــو» تكرميا له، كما أن شــوارع املدينة ممتلئة باللوحات 
اجلداريــة لبطل مونديال ١٩٨٦، على الرغم من تلطخ ســمعته 
في ســنواته األخيرة في جنوب إيطاليــا، بعد أن ثبت تعاطيه 
املخــدرات وارتباطه باملافيا اإليطالية ما عكر مشــواره اجلدلي 

قبل أن يعود إلى بوينس آيرس في عام ١٩٩١.
وســيتمكن اآلن عشــاق نابولــي من تكرمي أســطورتهم في 
حفل مهيب في الستاد الذي يحمل اسمه بعد أن منعتهم جائحة 

ڤيروس كورونا من القيام بذلك السنة املاضية. قال ابنه دييغو 
مارادونا جونيور في وثائقي بثته قناة «سكاي إيطاليا» أخيرا 
«مدينة نابولي حضنت دائما والدي وهو كان دائما حاضرا لها. 
ترى ملصقا له على سيارة أو لوحة جدارية أو ولد في الشارع 
يرتــدي قميــص مارادونا، كل هذا ميلؤني فخــرا ألنه منح أهل 

مدينتي فرحة ال متناهية».
يأمل نابولي في أن تشكل املشاعر التي سيختبرها الالعبون قبل 
املباراة دافعا لهم في مواجهة التسيو السادس عقب اخلسارتني 

أمام إنتر وسبارتاك موسكو الروسي.
ويواجــه ميالن املتســاوي مع نابولي فــي الصدارة (٣٢ 

نقطــة)، ضيفه ساســوولو منتشــيا من فــوز قاتل ومهم 
األربعاء ضد أتلتيكو ١-٠ في العاصمة اإلسبانية مدريد، 
ليبقــي على آماله حية في بلــوغ األدوار اإلقصائية من 

دوري أبطال أوروبا.
ولــم يذق ميــالن طعم الفوز في آخــر مباراتني في 
«ســيري أ» بعد خسارته األولى هذا املوسم األسبوع 
املاضي ضد فيورنتينا (٤-٣) في أعقاب تعادله مع إنتر.
ويلعــب روما اخلامــس (٢٢ نقطــة) مع ضيفه 
تورينو احلادي عشــر (١٧)، كما يتواجه سبيزيا 

مع بولونيا، وأودينيزي مع جنوى.

ميالن لالستفادة من «النشوة» األوروبية مبواجهة ساسوولو

نابولي الستعادة توازنه في ذكرى مارادونا

لنس يتعثر وباريس للتعويض
تعثــر لنس مجددا وهذه املــرة بتعادله على أرضه مع 
أجنيه ٢-٢ في افتتاح املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
ورفــع لنس رصيده بالتعــادل الرابع له حتى اآلن إلى 
٢٥ نقطة في املركز الرابع مؤقتا بفارق األهداف خلف رين 
الثالث الذي يحل ضيفا على لوريان، فيما بات رصيد أجنيه 
٢٢ نقطة في املركز الســادس بفارق نقطة خلف مارسيليا 
اخلامس الذي سيتقدم على لنس في حال فوزه على ضيفه 
تروا. وتنتظر باريس سان جرمان املتصدر رحلة محفوفة 
باملخاطر إلى ســانت إتيان خصوصــا أن أصحاب األرض 
انتفضوا في املرحلتني األخيرتني وحققوا فوزين متتاليني 

هما األوالن لهما هذا املوسم فتخلصوا من املركز األخير.
وقد تشهد املباراة الظهور األول للوافد اجلديد مجانا من 
ريال مدريد سيرخيو راموس، عقب تعافيه من اإلصابة التي 
حرمته حتــى اآلن من اللعب ولو لدقيقة واحدة مع فريق 
العاصمة. وفي باقي املباريات، يلعب بوردو مع بريســت، 
وموناكو مع ستراســبورغ، ورينس مع كليرمون فيران، 

ومونبلييه مع ليون.

منتخبا إيطاليا والبرتغال لن يجتمعا في مونديال قطر!
تأكد غياب منتخب كبير عن مونديال قطر ٢٠٢٢ بعدما أسفرت قرعة 
امللحق األوروبي املؤهل الــى النهائيات عن وضع إيطاليا والبرتغال، 
بطلتي النسختني األخيرتني من كأس أوروبا، على املسار ذاته ما يعني 

أن تأهلهما معا أصبح خارج احلسابات.
وأســفرت القرعة التي سحبت في زيوريخ، عن وضع منتخبي 
إيطاليا والبرتغال في املســار الثالث ضد مقدونيا الشــمالية 
وتركيا تواليا، ما يعني أنهما، في حال جتاوزا األخيرتني، 
سيلتقيان في نهائي هذا املسار لتحديد أي منهما سيبلغ 
النهائيــات. ويقام امللحق األوروبي الذي قســم على ٣ 
مسارات، في ٢٤ مارس بالنسبة ملباريات نصف النهائي 

وفي ٢٩ منه بالنسبة للمباريات النهائية الثالث.
وستخوض البرتغال مباراتي نصف النهائي والنهائي 
علــى أرضها.ووضع املنتخبان اإليطالــي والبرتغالي 
نفســيهما في هذا املوقف بعد فشلهما في حجز بطاقة 
التأهل املباشر في دور املجموعات بحلولهما في املركز 

الثاني خلف سويســرا وصربيا تواليا. وخالفا للنظام القدمي، لن يقام 
امللحق مبواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل قسمت املنتخبات 
الـ ١٢ على ٣ مســارات حددت مبوجب القرعة، وسيتنافس في كل منها 
أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي ومباراة نهائية، ويتأهل الفائز فيها 

الى املونديال (٣ مسارات = ٣ منتخبات متأهلة عن كل مسار).
وصنفــت إيطاليــا والبرتغال في القرعة ضمن املســتوى األول الى 
جانب الســويد واسكتلندا وروسيا وويلز، فيما صنفت تركيا وپولندا 

ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا والنمسا وتشيكيا في املستوى الثاني.
ويلعب في نصف نهائي املســار األول اسكتلندا مع أوكرانيا وويلز 
مع النمسا، فيما يلعب في املسار الثاني روسيا مع پولندا والسويد مع 
تشيكيا، وفي الثالث إيطاليا مع مقدونيا الشمالية والبرتغال مع تركيا.

وســحبت أيضا قرعة امللحقني الدوليني املقررين في ١٣ و١٤ يونيو، 
وســيتواجه خامس التصفيات اآلســيوية مع خامــس تصفيات أميركا 
اجلنوبيــة، ورابــع تصفيــات أميركا الشــمالية والوســطى والكاريبي 

(كونكاكاف) مع بطل أوقيانيا.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

اجنلترا (املرحلة الـ ١٣)
١ ٥:٠٠beIN SPORTS Premiumمان سيتي – وست هام 

٣ ٥:٠٠beIN Sports premiumبيرنلي – توتنهام 
٢ ٥:٠٠beIN Sports premiumليستر – واتفورد

٥:٠٠beIN Sports Xtra١برينتفورد – إيڤرتون
١ ٧:٣٠beIN Sports Premiumتشلسي – مان يونياتد

إسبانيا (املرحلة الـ ١٥)
٤:٠٠beIN Sports HD١ريال بيتيس ـ ليڤانتي

٦:١٥beIN Sports HD١إسبانيول – ريال سوسييداد
٨:٣٠beIN Sports HD١قادش – أتلتيكو مدريد
١١:٠٠beIN Sports HD١ريال مدريد – إشبيلية

إيطاليا (املرحلة الـ ١٤)
٢:٣٠أودينيزي – جنوى
٥:٠٠ميالن – ساسوولو
٥:٠٠سبيزيا – بولونيا
٨:٠٠روما – تورينو

١٠:٤٥نابولي – التسيو
أملانيا (املرحلة الـ ١٣)

٥:٣٠فرانكفورت – يونيون برلني
٧:٣٠اليبزيغ – باير ليڤركوزن

فرنسا (املرحلة الـ ١٥)
٣:٠٠beIN Sports HD٢سانت إتيان – باريس

٥:٠٠beIN Sports HD٤بوردو – بريست 
٥:٠٠beIN Sports Xtra٢لوريان – رين

٥:٠٠beIN Sports HD٣رميس – كليرمون فوت
٥:٠٠beIN Sports HD٢موناكو – ستراسبورغ

٧:٠٠beIN Sports HD٢مونبلييه – ليون
١٠:٤٥beIN Sports HD٢مرسيليا – تروا

دورمتوند ينتصر.. وكولن 
يكتسح مونشنغالدباخ

اعتلى فريق بوروسيا دورمتوند صدارة جدول ترتيب 
الدوري األملاني لكرة القدم بشكل مؤقت بعدما قلب تأخره 
بهدف أمام مضيفه ڤولفســبورغ إلى فوز ٣-١ أمس في 
املرحلــة الـ ١٣ لـ «البوندســليغا». وفي مباريات أخرى 
باملرحلة ذاتها، اكتسح هوفنهامي مضيفه جرويتر فورت 
٦-٣، كما سحق كولن ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 
٤-١، وفاز بوخــوم على ضيفه فرايبورغ ٢-١، وتعادل 

هيرتا برلني مع ضيفه أوغسبورغ ١-١.

على ليستر سيتي بثالثية نظيفة، اتبعه 
بانتصار ساحق على يوڤنتوس اإليطالي 
على ليستر سيتي بثالثية نظيفة، اتبعه 
بانتصار ساحق على يوڤنتوس اإليطالي 
على ليستر سيتي بثالثية نظيفة، اتبعه 



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«من غير القانوني محاكاة أزياء القيادة 

العليا»
كوريا الشمالية حتظر ارتداء 
املعاطف اجللدية، بغرض قصرها 

على زعيم الدولة املقربني منه.

«أوميكرون قادم»
حاكمــة واليــة نيويورك 
تأمــر بعودة الكمامــات داخل 
األماكن املغلقة حتسبا للمتحور 

«أوميكرون».

«يتوازن الفنان عند التقاء ما يحب أن يصنعه 
وما يحب جمهوره أن يسمعه»

املغنية  تايلــور ســويفت، 
األميركية، تؤكد خطأ الفنان الذي 
ينتج ما يحبه، بغض النظر عما 

يحبه جمهوره.

«لم أسمع أحدا يقول عنه أي كالم سيئ»
ســاندرا بولــوك، املمثلــة 
األميركيــة، متحدثة عن املمثل 

األميركي الشهير كيانو ريڤز.

٤:٥٨الفجر
٦:٢٢الشروق

١١:٣٦الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب
٦:١١العشاء

أعلى مد: ٤:٠٣ ص ـ ٧:٢٧ م
أدنى جزر: ١١:٥٦ ظ 

العظمى: ٢٠

الصغرى: ١٠

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

سلوى عبداخلالق فرج اليسر: ٦٩ عاما - العزاء في املقبرة - الرجال 
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- م١ - العصر فقط - ت: ٩٩٢٥٨٩٠٠ - شيعت.

معلومات متضاربة عن متحور 
«كورونا» اجلديد «أوميكرون».

ظهور املتحور «أوميكرون» 
يعيد احلسابات احلكومية.

  حطوا بالكم ولبسوا   فصل جديد.
        الكمامات وخلكم

         متباعدين.

د.انتصار الهندال 
ضيفة «ألو األنباء» اليوم

حتل رئيــس فريق 
الطب الوقائي مبستشفى 
األحمدي د.انتصار الهندال 
األنباء»  «ألو  ضيفة على 

اليوم األحد. 
وستتحدث د.الهندال 
اللقاء عن عدد من  خالل 
املوضوعات، منها الوقاية 
الڤيروسات وتعاطي  من 
اللقاحات واألشخاص ممن 
في حاجة الى اللقاح، وكذلك 

لقاح االطفال املضاد لڤيروس كورونا. كما ستتطرق إلى 
آخر تطورات املتحور اجلديد للڤيروس «أوميكرون»، وتقوم 
بالرد على اتصاالت القراء فيما يتعلق بهذه املوضوعات.

وستتلقى ضيفتنا اتصاالتكم واستفساراتكم على رقم 
هاتف: ٢٢٢٧٢٨٩٠ من الساعة ٧ إلى ٨ مساء.

رئيس فريق الطب الوقائي مبستشفى األحمدي

د.انتصار الهندال

إجناز نادر للنجمة أديل مببيعات األلبومات واألغنيات
لندن - أ.ف.پ: حققــت النجمة أديل 
اجلمعة إجنازا مزدوجــا نادرا بتصدرها 
في آن واحد ترتيبــي مبيعات األلبومات 
واألغنيات املنفردة في بريطانيا، بألبومها 
املنتظر «٣٠» الــذي صدر في ١٩ نوفمبر 

اجلاري، وبأغنيتها «إيزي أون مي».
وأوضحت «أوفيشل تشارتس كومباني» 
أن ٢٦١ ألف نسخة بيعت هذا األسبوع من 
ألبوم «٣٠»، وهو األول ألديل منذ ســت 
سنوات، فأصبح بذلك األلبوم األكثر مبيعا 

في األسبوع األول لطرحه خالل سنة ٢٠٢١.
وبــات «٣٠» رابع ألبوم للنجمة يحتل 
صدارة ترتيب مبيعات األلبومات البريطاني، 
وسبقته إلى ذلك ألبومات «٢٥» و«٢١» و«١٩» 
التي عادت أصال بقوة هذا األســبوع إلى 
قائمة األسطوانات األكثر مبيعا وحصلت 
تباعا على املراكز اخلامس عشــر والثامن 

عشر واحلادي والثالثني.
وحافظــت املغنية وامللحنــة واملؤلفة 
البالغة ٣٣ عاما لألســبوع السادس تواليا 

على تصدرها سباق األغنيات املنفردة مع 
أغنيتها اجلديدة «إيزي أون مي»، محطمة 
بذلك رقمها القياسي الشخصي الذي كانت 
حققته من خالل أغنيتها «ساموان اليك يو» 
عندما بقيت في املركز األول خمسة أسابيع.
وجنحت اثنتــان من األغنيات االثنتي 
عشــرة التي يضمها األلبوم في أن تكون 
ضمن األغنيات املنفردة األكثر مبيعا، هما 
«أوه ماي غاد» التي نالت املرتبة الثانية و«آي 

درينك واين» في املركز الرابع.

نيودلهي - (أ.ف.پ): منذ سنوات طويلة يقضي آشوك 
كمار (٦١ عاما) ساعات عدة يوميا في زحمة السير ووسائل 
النقــل العام فــي نيودلهي ليصل إلى مــكان عمله، معرضا 
نفســه لتلوث الهــواء القاتل، الناجت خصوصــا عن غازات 

عوادم السيارات، والذي يخنق العاصمة الهندية.
واملدينة التي يسكنها نحو ٢٠ مليون شخص على قائمة 
العواصم األكثر تلوثا في العالم. وتعجز شبكة النقل العام 
املتنوعة عــن تلبية احتياجات العاصمــة، وتدل على ذلك 
طوابيــر االنتظار الطويلة أمام محطــات املترو واحلافالت 

املكتظة وسط زحمات السير اخلانقة في أوقات الذروة.
ويقوم كمار يوميا بـ «رحلة شاقة» تستغرق أربع ساعات 
ليذهب ويعود من وإلى مكان عمله في احلافلة وسيارة األجرة 
املشتركة ودراجة بخارية. وازداد عدد السيارات اخلاصة ٣ 
مرات في السنوات الـ ١٥ األخيرة في العاصمة الهندية التي 

تعج بأكثر من ١٣ مليون مركبة، بحسب أرقام احلكومة.
وتظهر نتائــج ذلك طوال العام. ففــي نيودلهي يقضي 
الشــخص ساعة ونصف الســاعة بزحمة الســير أكثر من 
الوقت الذي يقضيه الناس في مدن آســيوية كبيرة أخرى، 

بحسب مجموعة بوسطن االستشارية.
ويتحول الوضع إلى أزمة صحة عامة في فصل الشــتاء 
عندمــا تخف قوة الرياح، ويتشــكل ضباب كثيف وســام، 

نيودلهي التي يسكنها ٢٠ مليون شخص أصبحت على قائمة العواصم األكثر تلوثا في العالم  (أ.ف.پ)ويتدفق مرضى الفشل التنفسي إلى املستشفيات.

«قتل ظبي» يؤدي إلى «فضيحة» 
وحتقيق مع برملاني روسي

موسكو ـ د.ب.أ: تشغل 
قضية إطالق عضو شيوعي 
بارز من البرملان الروســي 
النار علــى ظبي بينما كان 
يصطاد في روسيا من دون 
تصريح،  القضــاء احمللي 

على أعلى مستوى.
العــام  املدعــي  وقــال 
الروسي إيجور كراسنوف 
البرملــان  «ارتكــب عضــو 
راشخني هذه اجلرمية عمدا.. 
لقد أطلق النار على احليوان 
وقتله. ما الذي ميكن التحدث 

عنه هنا أكثر من ذلك؟»، بحســب وكالــة أنباء «انترفاكس» 
الروســية. وفيما بعد رفع مجلس الدوما (النواب) احلصانة 

عن البرملاني فاليري راشخني حتى يتم التحقيق.
وتسببت واقعة الصيد في ضجة باإلعالم الروسي ألسابيع 

حيث كان احلديث عن «قتل ظبي» و«فضيحة».

أخبار أمنية

سرقة كيبلني نفطيني  بطول 
١١٥ مترًا بعد حتطيم حرزين

عبداهللا قنيص

انتقــل فريق من االدلة اجلنائية الى منطقة الصبية نقطة 
(BH-٣٣)، (BH-٨) لرفع اآلثار في محاولة لالســتدالل على 
هويــة لصوص مجهولني اســتهدفوا املوقــع dk ومتكنوا من 
ســرقة كيبل بطــول ١٠٠ متر، وآخر بطــول ١٥ مترا، فيما أمر 
وكيل النائب العام بتســجيل القضيتــني باعتبارهما جناية، 
وبعنوان سرقة عن طريق حتطيم حرز وتكليف املباحث بعمل 
التحريات وضبط اجلناة. وقال مصدر أمني إن ممثال قانونيا 
لشركة نفط الكويت تقدم إلى مخفر الصبية وأبلغ عن مجهولني 
ســرقوا كيبل بعرض ٢٤٠ مم وطول ١٠٠ متر بقيمة تقديرية 
٩١٠ دنانيــر من نقطة BH-٣٣، وكيبــل بطول ١٥ مترا ويقدر 
ثمنه بـ١٣٠ دينارا من نقطة  BH-٨، مشــيرا إلى أن اكتشــاف 

الواقعة جاء من أثر اعطال تعامل معها فنيون من الشركة .

ضبط كيلو حشيش 
مع مواطنني في الدوحة

مقاول يتهم مواطنًا 
بضربه في «املطالع»

أحال رجال شرطة النجدة مواطنني إلى االدارة العامة 
ملكافحة املخــدرات على خلفية حيازتهمــا مواد مخدرة 
وتعاطيها، وأرفق في ملف االحالة ما يزيد على كيلو من 
مخدر احلشيش. وكانت احدى دوريات النجدة وخالل جولة 
لها في منطقة الدوحة اشتبهت مبركبة بها شخصان جراء 
سير املركبة بشكل متعرج، وعليه مت الطلب من قائدها 
التوقــف، وتبني انه مواطن وبرفقته مواطن آخر، وكانا 
في حالة غير طبيعية، وبتفتيشــهما واملركبة عثر على 
٣ قطع كبيرة احلجم وقطعة صغيرة من مادة احلشيش 
الى جانب مبلغ مالي يرجح انه حصيلة بيع املخدرات.

عبداهللا قنيص

تقدم وافد ســوري الى مخفر شــرطة اجلهراء مبلغا 
عــن تعرضه للضرب من قبل مواطن مــن مواليد ١٩٨١، 
وقدم تقريرا طبيا يوضح ما تعرض له. وبحسب افادة 
املقاول، فإنه كان يجري اعماال انشائية لصالح املواطن، 
ففوجئ به يعترض على العمل ويقوم بضربه، وسجلت 

قضية، وجار استدعاء املدعى عليه للتحقيق.

املضبوطات من املواد املخدرة

محامية «توهقت»  في جنحة 
سّب علني بسبب «غير نزيه»

عبداهللا قنيص

اتهــم مواطــن محامية بالســب العلني والطعــن فيه من 
خالل وصفه بأنه شخص غير نزيه ومخادع، مؤكدا ان لديه 
شــهودا على مــا ذهب اليه في البالغ الذي ســجله في مخفر 
شرطة اجلهراء. وقال مصدر امني ان مواطنا قال ان عددا من 
العاملني لديه تقدموا الى احملامية بســبب خالف طارئ، وإذ 
باحملامية تقول عنه انه غير نزيه وانه يخدعهم، الفتا الى ان 
عــددا من العاملني لديه اكدوا له ما صدر عن احملامية وابدوا 
استعدادهم للشهادة معه على حسب افاداته امام احملقق، ومت 
تسجيل قضية سب علني واستدعاء املدعى عليها للتحقيق.

١٣ مليون سيارة تخنق بغازاتها العاصمة الهندية

ملشاهدة الڤيديو

وفاة أسطورة «برودواي» ستيفن سوندهامي
نيويــورك ـ أ.ف.پ: توفي 
اجلمعــة عن عمــر يناهــز ٩١ 
عاما أهم كتاب املسرح الغنائي 
كلمــات  ومؤلــف  األميركــي 
«ويست سايد ستوري» ستيفن 
سوندهامي، على ما أعلن ناطق 

باسم إحدى مسرحياته.
وقال محاميه ف. ريتشارد 
بابــاس لصحيفــة «نيويورك 
تاميز»، ان ستيفن سوندهامي 
توفــي فجــأة فــي منزلــه في 
روكسبري بوالية كونيتيكت 
(شمال شرق الواليات املتحدة)، 
بعدما احتفل بعيد الشــكر مع 

أصدقائه في اليوم السابق.
وأكد الناطق باسم مسرحيته 
«كومبانــي» التــي تقدم حاليا 
في برودواي ريك ميرامونتيز 
وفاته لوكالة «فرانس برس».

وتدرب ستيفن سوندهامي 
في ســن مبكرة علــى يد أبرز 
مؤلفــي املســرحيات الغنائية 

اخلامسة والعشرين من عمره 
فحسب لكتابة كلمات مسرحية 
«ويســت سايد ستوري» التي 

أصبحت مبنزلة أســطورة في 
مجال املســرح الغنائــي، وما 
لبثــت مســرحيته األولى هذه 
في برودواي أن اقتبست الحقا 

للشاشة.
وكان سوندهامي املولود في 
٢٢ مــارس ١٩٣٠ في نيويورك 
يعتبــر أحــد أعظــم مؤلفــي 
الغنائيــة، وكان  املســرحيات 
يفضــل املســرح الفنــي على 

الترفيه السائد في برودواي.
 وقلده الرئيــس األميركي 
باراك أوباما عام ٢٠١٥ وســام 
احلريــة الرئاســي، وهو أعلى 

وسام مدني.
وقــال أوباما إن «ســتيفن 
أعاد ببســاطة اختراع املسرح 
الغنائــي األميركــي»، وأضاف 
«موسيقاه جميلة جدا، وكلماته 
دقيقة جدا، إلى درجة أنه حتى 
عندما يعرض عيــوب احلياة 

اليومية، يسمو عليها».

ً أهم كتّاب املسرح الغنائي األميركي التزال مسرحيته «كومباني» تعرض حاليا

الرئيس األميركي السابق باراك أوباما قلد سوندهامي عام ٢٠١٥ وسام احلرية الرئاسي

أوســكار هامرســتاين («شو 
أوف  و«ســاوند  بــوت»، 
ميوزيــك»)، واختير وهو في 

فاليري راشخني
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