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غير مخصص للبيع

هاشم هاشم يوّدع القطاع النفطي غدًا
أحمد مغربي

ينهي الرئيس التنفيذي ملؤسســة البترول الكويتية هاشــم 
سيد هاشــم مســيرته الوظيفية في القطاع النفطي اعتباراً من 
غــد الثالثاء، حيث أصدرت مديــرة التوظيف والتعويضات في 
مؤسسة البترول أسيل العتيبي مذكرة داخلية تفيد بانتهاء خدمة 
هاشــم اعتبارا من نهاية دوام يوم الثالثــاء املوافق ٣٠ نوفمبر 
٢٠٢١. ويترقب القطاع النفطي تعيني رئيس تنفيذي جديد خلفا 
لهاشــم هاشم وذلك بعد االنتهاء من التشكيل احلكومي اجلديد، 
حيث يتوقع ان يتم تكليف أحد األعضاء املنتدبني في «البترول» 
أو الرؤساء التنفيذيني للشــركات النفطية الزميلة بتسلم مهام 

هاشم هاشمالرئيس التنفيذي بالتكليف خالل األيام املقبلة.

مصادر لـ «األنباء»: 
١٥ صالة متعددة األغراض 

متاحة للحجز عبر تطبيق 
«دار املناسبات»

أكبر غرامة في تاريخ 
القضاء الكويتي.. 

١٫١١٠ مليار دينار  
على «سارقي الرمال»

بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في وزارة 
الشــؤون لـــ «األنباء» عــن إدراج
«دار  تطبيــق  عبــر  صالــة   ٣٥
املناسبات»، موضحة أنه يوجد حاليا 
١٥ صالة منهــا متاحة للحجز عبر 
التطبيق، والبقية يجري العمل على 
صيانتها ليتم إدراجها فور االنتهاء 
من صيانتها، متوقعة أن تكون جميع 
الصاالت جاهزة الستقبال احلجوزات 
خالل األشهر األولى من العام املقبل.
وعن احتمال إعــادة وقف عمل 
الصاالت نتيجة ظهور متحور جديد 
لڤيروس كورونا، بينت املصادر أن 
القــرار يتم اتخاذه من قبل مجلس 
الوزراء بناء على توصيات اجلهات 
الصحية، الفتة إلى أن وزارة الشؤون 
جهة تنفيذية، ومؤكدة التشدد في 
متابعة التزام جميع املرافق التابعة 

للوزارة باالشتراطات الصحية.

عبدالكرمي أحمد

في أكبر حكم غرامة يصدر من 
قضائنا الكويتي، قضت محكمة 
االســتئناف أمــس بتغرمي املتهم 
السوري الثاني ومواطن في قضية 
ســرقة الرمــال ١٫١١٠ مليار دينار 
متضامنني، مع احلبس ٧ سنوات.

وفي تفاصيــل احلكم، قضت 
احملكمة بــرد مبلــغ ٣٧٠ مليون 
دينار وغرامة ٧٤٠ مليون دينار 
مبجموع ١٫١١٠ مليار دينار. واشتمل 
احلكم على وقف نظر االستئناف 
ضد املواطن، وهو مدير إدارة في 
البلدية، حلــني قيامه مبعارضة 
احلكــم الغيابــي الصــادر ضده 
من محكمــة أول درجة باحلبس 

والتغرمي.

مجلس الوزراء: اجلرعة الثالثة للحماية من «أوميكرون»
مرمي بندق 

دعــا مجلس الــوزراء في اجتماع اســتثنائي عقده أمس 
برئاسة ســمو رئيس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد جميع 
املواطنني واملقيمني، إلى عدم التهاون في تنفيذ االشتراطات 
الصحية الســيما لبس الكمام، مؤكــدا أهمية احلصول على 
اجلرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح للحماية من متحورات 
الفيروس حفاظا على صحة الفرد واملجتمع، ســائال املولى 
عز وجل الســالمة للجميع وأن يحفظ الكويت ومن يعيش 
على أرضها والعالم من كل سوء. وردا على سؤال حول ربط 
اجلرعة الثالثة بتطبيقي «مناعة» و«هويتي»، أجابت املصادر: 
ال قرار بذلك حتى اآلن.  وطمأن وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح املجلس باستقرار الوضع الصحي في الكويت وخلو 
العناية املركزة في املستشفيات من مرضى كورونا وانخفاض 
نسبة اإلصابة بالڤيروس، وعبر املجلس عن ارتياحه الستمرار 
استقرار الوضع الصحي. هذا، وأحاط الشيخ د.باسل الصباح 
املجلس علما بأهمية اتخاذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية، 
وحتديث إجراءات احلجر الصحي للقادمني للبالد من بعض 
الدول وذلك للحفاظ على املؤشرات اإليجابية في هذا الشأن. 
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، إن 
مجلس الوزراء لن يعلق رحالت الطيران التجارية املباشرة 
بــني الكويــت ومصــر.  وكان املجلس قد اســتمع في بداية 
االجتمــاع إلى شــرح وزير الصحة حول تطــورات الوضع 
الوبائــي العاملي خاصة بعد ظهور ســاللة متحورة جديدة 
لڤيروس كورونا (أوميكرون) في جمهورية جنوب أفريقيا 

ودول أفريقية أخرى.

وزير الصحة: أهمية اتخاذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية وحتديث «احلجر الصحي» للقادمني إلى البالد للحفاظ على املؤشرات اإليجابية 

دراسة للرواتب وتطبيق البديل اإلستراتيجي
توحيد سلم األجور للقياديني مبا ال يتجاوز ٥ آالف دينار شهرياً.. وجوهر: «كتلة الـ ٦» لن تشارك في احلكومة

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 
رشيد الفعم 

 سلطان العبدان ـ بدر السهيل

قدم النائب د.عبداهللا الطريجي 
اقتراحا لقيــام احلكومة بإجراء 
دراســة شــاملة للرواتب ومدى 
مالءمتها للوظائف التي يشغلها 
املواطنون في جميع وزارات الدولة 
ومؤسساتها، وأضاف الطريجي في 
اقتراحه، أن على احلكومة إعادة 
تفعيل «البديل اإلســتراتيجي»، 
ليكون نظاما مستداما يوفر العدالة 
والشــفافية فــي ســلم الرواتــب 
بشرط حتديثه وتطبيقه بالشكل 
الصحيح. ودعا إلى توحيد سلم 

الرواتــب واألجور للقياديني في 
احلكومــة، علــى أن يكون احلد 
األقصــى ٥ آالف دينار شــهريا، 

وكذلك تعديل سلم رواتب نواب 
تلك املناصب بنسب تساوي أو 
تقترب مما مت تخفيضه. من جانب 

د.حسن جوهرد.عبداهللا الطريجي

استقرار الوضع الصحي وخلّو العناية املركزة من مرضى كورونا وانخفاض نسبة اإلصابة.. وال تعليق لرحالت الطيران بني الكويت ومصر

التفاصيل ص٩

«األحد الدامي» في بورصات اخلليج.. ٩٣٫٨ مليار دوالر خسائر
أحمد مغربي ـ شريف حمدي - علي إبراهيم

عاشت بورصة الكويت أمس يوما 
«داميا»، بعد تراجع حاد ملؤشراتها 
متأثرة باملخاوف من تفشي الساللة 
املتحورة اجلديدة لڤيروس كورونا، 
والتي يطلق عليهــا «أوميكرون»، 
وقد اســتهلت جلسة أمس بتراجع 
جماعي كبير لكل مؤشراتها، وكان 
البيع هو السمة الطاغية على قرارات 
املستثمرين في ظل حالة من الهلع 
ســيطرت علــى املتداولني. وبلغت 
نسبة خسائر القيمة السوقية امس 
٢٫٨٪ تقدر بنحو ١٫٢ مليار دينار (ما 
يعادل ٣٫٦ مليارات دوالر)، لتنهي 
اجللسة تعامالتها والقيمة السوقية 

عند ٤٠٫٧٤ مليار دينار انخفاضا من 
٤١٫٩١ مليار دينار بنهاية تعامالت 
األسبوع املاضي، وهي أكبر خسارة 
يومية منذ اســتقرار سوق األسهم 
الكويتي. ولم تسلم بورصات اخلليج 
هي األخرى من االنخفاضات احلادة 
التي تعرضت لها أمس، حيث تشير 
إحصائيات شركة «كامكو إنفست»، 
إلى أن أسواق اخلليج منيت بخسائر 
بلغــت ٩٣٫٨ مليار دوالر، تصدرها 
السوق السعودي بقيمة ٧٣٫٤ مليار 
دوالر، تاله سوق أبوظبي بخسائر 
ســوقية بلغت ٧٫١ مليارات دوالر، 
ثم سوق قطر بخسارة ٥٫١ مليارات 
دوالر، وخسر سوق دبي ٣٫٧ مليارات 
دوالر، وخسر سوق البحرين ٥٥٢ 

مليون دوالر، علما ان سوق مسقط 
فــي عطلة أمس واليوم مبناســبة 
العيد الوطني الـ ٥١ لسلطنة عمان. 
خبــراء  توقــع  ذلــك،  إلــى 
اقتصاديون أن تشــهد األســواق 
تذبذبات عالية خالل األســبوعني 
املقبلني، حيث أكدوا أن اســتجابة 
األســواق ألخبار متحور كورونا 
اجلديــد جــاءت بصــورة مبالــغ 
فيهــا، إذ إن معــدالت الهبوط في 
األســواق وأســعار النفط شهدت 
نسب انخفاض تفوق التراجعات 
التــي واكبت اإلعالن عن انتشــار 
ڤيروس كورونا نفســه في بداية 

األزمة قبل نحو عامني.

بورصة الكويت خسرت ٣٫٦ مليارات دوالر في تداوالت أمس بضغط املخاوف من تفشى «أوميكرون»

التفاصيل ص١٢

«التجارة»: الكويت مليئة غذائيًا.. 
ولدينا مخزون يزيد على ٦ أشهر

13

حركة االستيراد من الدول األفريقية لم تتوقف 
وال يوجد أي نقص في املنتجات الغذائية واخلضراوات

 «املواشي» لديها مخزون كاٍف من جميع أنواع اللحوم

٩ مصانع محلية إلنتاج الكمامات ساهمت في خفض قيمة 
العبوة إلى ٥٠٠ فلس و٥ ماليني إجمالي اإلنتاج يوميًا

16

آخر، قدم النائب د.محمد احلويلة 
اقتراحــا برغبــة لفتــح منافــذ 
تسويقية جديدة لإلنتاج النباتي 
الكويتــي، وزيادة قيمــة الدعم 
املخصص للمزارعني، وتخفيض 
أسعار اخلدمات املرتبطة باإلنتاج 
النباتي. وأمس، قال مقرر جلنة 
الشباب والرياضة النائب مبارك 
اخلجمة، ان اللجنة قررت تشكيل 
فريق عمل مــع اجلهات املعنية 
لتسهيل إجراءات دخول احملترفني 
األجانب. من جهته، أعلن النائب 
د.حســن جوهر ان «كتلة الـ ٦» 
اتخذت قرارها بعدم املشاركة في 

احلكومة اجلديدة.

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

٣ -  السعودية متدد صالحية 
اإلقامات  وتأشيرات اخلروج 

والعودة وصالحية تأشيرات الزيارة 
آليًا دون رسوم أو مقابل مالي

٦ -  خبراء األوبئة: رمبا يكون أوان فرض قيود على السفر لوقف انتشار «أوميكرون» قد فات

٢ - ماالوي تنتقد حظر السفر 
أحادي اجلانب الذي ال مبرر 

له ويجب أن يستند إلى العلم 
وليس إلى «رهاب األفارقة»

٤ -  فاوتشي يدعو األميركيني 
إلى االستعداد لفعل أي شيء 

واملؤشرات تؤكد انتشار 
املتحور بسرعة  لكنه اعتبر أنه

 «من السابق ألوانه» طلب اإلغالق

٥ -  املغرب وإسرائيل تغلقان 
أجواءهما أمام جميع الرحالت القادمة 

ملدة أسبوعني 

١- جنوب أفريقيا: مت اكتشاف متحورات 
جديدة في بلدان أخرى ال ترتبط بجنوب 

القارة األفريقية لكن رد  الفعل العاملي 
معنا يختلف بشكل صارخ

إيران على بعد أسابيع من املخزون الكافي لصنع قنبلة نووية
عواصم - وكاالت: تعود القوى العاملية 
وإيــران إلى ڤيينا اليوم في محاولة أخيرة 
إلنقاذ االتفاق النووي وسط توقعات بعدم 
حتقيق انفراجة بســبب استمرار ايران في 
أنشطتها الذرية، معولة على كسب الوقت 
لزيادة مخزونها من املواد واخلبرات النووية 

لكسب أوراق في مواجهة الغرب.
وحــذر ديبلوماســيون غربيون من أن 
إيران ال يفصلها ســوى أربعة الى ســبعة 
أســابيع عن الوقت الذي حتتاجه لتخزين 
مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة نووية 
واحدة رغم أنها اليزال أمامها عامان قبل أن 
تتمكن من حتويل هذه املواد إلى سالح قابل 
لالســتخدام. جاء ذلك فــي وقت عقد فريق 
التفاوض االيراني بقيادة علي باقري كني 
اجتماعات ثنائية وثالثية في ڤيينا مع رؤساء 
فريقي التفاوض الروسي والصيني ومنسق 
االحتاد األوروبي عشية انطالق احملادثات، 
بينمــا رجــح املبعــوث األميركــي اخلاص 
بإيران روبرت مالي، أن متارس واشــنطن 
وشركاؤها ضغوطا على طهران إذا استغلت 
احملادثات الراهنة كذريعة لتسريع برنامجها 

النووي.

واشنطن تتوعد بضغوط على طهران إذا سّرعت برنامجها

أعالم الدول املشاركة في احملادثات النووية مرفوعة على املقر الذي ستجرى فيه االجتماعات في ڤيينا                                  (وكالة فارس)

أوراق كويتية (١١) 

التعداد األول للسكان 
ووصف رحلة احلج

 التفاصيل ص ١٦

11 بقلم د.يعقوب يوسف الغنيم

«املتحور» يوّسع انتشاره والعالم يرصد إصابات جديدة

د.يعقوب يوسف الغنيم د. علي اليعقوب وليد الشمري              

الشمري لـ «األنباء»: الصيادلة 
يواجهون أعباء وظيفية كبيرة  

ونطالب باملساواة في البصمة

وكيل «التربية» لـ «األنباء»: لدينا 
أكثر من خيار للعودة الكاملة 

إلى مقاعد الدراسة بالفصل الثاني
0406

التفاصيل ص٣

التفاصيل ص٢٣
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مجلس الوزراء: استقرار الوضع الصحي
واتخاذ إجراءات وقائية للقادمني من بعض الدول

اليوسف: حريصون على دعم وحماية مربي الثروة 
احليوانية ومنتجي األلبان من أي أضرار تلحق مبزارعهم

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعــا اســتثنائيا بعــد 
ظهــر أمــس في قصــر بيان 
برئاسة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد. 
وبعد االجتماع صرح وزير 
اخلارجيــة ووزيــر الدولــة 
الــوزراء  لشــؤون مجلــس 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 

مبا يلي:
الــوزراء  اســتهل مجلس 
إلــى  اجتماعــه باالســتماع 
شــرح قدمــه وزيــر الصحة 
الوضــع  تطــورات  حــول 
الوبائي العاملــي خاصة بعد 
ظهور ساللة متحورة جديدة 
لڤيروس كورونا (أوميكرون) 
في جمهورية جنوب أفريقيا 
ودول أفريقية أخرى. وفي هذا 
الصدد، طمــأن وزير الصحة 
مجلــس الــوزراء باســتقرار 
الوضــع الصحي في الكويت 
وخلــو العنايــة املركــزة في 
املستشفيات من مرضى كورونا 
وانخفــاض نســبة اإلصابــة 

محمد راتب

قام مدير عام الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة 
محمــد  الشــيخ  الســمكية 
اليوسف بزيارة إلحدى مزارع 
الثــروة احليوانيــة املنتجة 
لأللبــان مبنطقــة الصليبية 
فــي جولة تهدف إلى االطالع 
على آخر املستجدات والوقوف 
على الوضع اإلنتاجي احلالي 
للمزارع باإلضافة إلى متابعة 
سير العمل واالطمئنان على 
األوضاع الصحية واألنظمة 
التي يتم العمل بها في املزارع.
اليوســف علــى  واطلــع 
الكميــات املنتجة من األلبان 
باملزرعــة وكذلــك مقارنــة 
اإلنتاجية هذا العام باألعوام 
السابقة، وقد لوحظ منو كبير 
مما مينح املزيد من األمل في 
استمرارية مســيرة حتقيق 

وذلك للحفاظ على املؤشرات 
اإليجابية في هذا الشأن.

وفي الوقت الذي عبر فيه 
مجلس الــوزراء عن ارتياحه 
الســتمرار اســتقرار الوضع 
الصحي في البالد، فإنه يدعو 

اآلليات احلديثة والوســائل 
املتقدمة في املزارع قد أسفر 
عــن نتائج جيــدة من حيث 
زيادة اإلنتاجية باإلضافة إلى 
توفير الوقت واجلهد املبذول، 

الڤيــروس حفاظا على صحة 
الفرد واملجتمع، سائال املولى 
عز وجل السالمة للجميع وأن 
يحفظ الكويــت ومن يعيش 
على أرضها والعالم كافة من 

كل سوء.

العمــل وحتقيــق مزيــد من 
اإلنتاج.

وأكــد أن الهيئة حريصة 
كل احلرص على دعم وحماية 
الثــروة احليوانيــة  مربــي 
ومنتجي األلبان من أي أضرار 
تلحق مبزارعهم وتعوق عملهم 
ونشــاطهم فــي هــذا املجال 
باإلضافة إلى توفير الرعاية 
الصحية لألبقار للحصول على 

أفضل إنتاجية.
وأضاف أن دعــم اإلنتاج 
احليوانــي وكافــة أنشــطته 
من أهــم أهــداف الهيئة لكي 
املنتجات احمللية  تســتطيع 
منافسة مثيالتها من املنتجات 
املستوردة من البلدان األخرى 
األمر الذي سيؤدي إلى خفض 
أســعار هــذه املنتجــات في 
األسواق احمللية وزيادة القوة 
الشرائية لها من قبل املواطنني، 
ويعود بالنفع على اجلميع.

املواطنني واملقيمني كافة إلى عدم 
التهاون في تنفيذ االشتراطات 
الصحية السيما لبس الكمام، 
مؤكدا أهميــة احلصول على 
اجلرعة التنشيطية الثالثة من 
اللقاح للحماية من متحورات 

مشيدا بالقائمني على املزرعة 
والعاملني فيهــا، متمنيا من 
باقــي املــزارع احليوانية أن 
حتذو هذا احلذو وأن تسخر 
إمكاناتها وطاقتها لرفع كفاءة 

حتديث إجراءات احلجر الصحي للحفاظ على املؤشرات اإليجابية

خالل تفقده إحدى املزارع املنتجة لأللبان في الصليبية

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء االستثنائي

الشيخ محمد اليوسف خالل جولته في إحدى مزارع الثروة احليوانية

بالڤيروس، كما أحاط املجلس 
علما بأهمية اتخاذ اإلجراءات 
الوقائية واالحترازية للقادمني 
إلى الكويت من بعض الدول 
وحتديــث إجــراءات احلجــر 
الصحــي للقادمــني للبــالد 

األمن الغذائي، وكذلك الوصول 
إلى االكتفاء الذاتي من املنتجات 
احليوانيــة والتــي تســعى 
الهيئــة في ســبيل حتقيقها. 
وافاد اليوسف بأن استخدام 

د.حمود الزعبي خالل االجتماع

األمير هنأ رئيسي موريتانيا وألبانيا 
مبناسبة العيد الوطني

بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئــة إلى الرئيس إيلير ميتا 
رئيس جمهورية ألبانيــا الصديقة، عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبــالده، متمنيا لــه موفور الصحــة والعافية 
وجلمهوريــة ألبانيا وشــعبها الصديق املزيد 

من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلــى الرئيس إيلير ميتا رئيس 
جمهورية ألبانيا الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رومني راديف 
رئيــس جمهورية بلغاريا الصديقة، عبر فيها 
ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة فوزه في 
االنتخابات الرئاسية في جمهورية بلغاريا لفترة 
رئاسية جديدة، متمنيا سموه له كل التوفيق 
والسداد وموفور الصحة والعافية وللعالقات 
الطيبة بني البلدين الصديقني املزيد من التطور 
والنماء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رومني راديف 
رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناســبة فوزه في االنتخابات 
الرئاسية في جمهورية بلغاريا لفترة رئاسية 
جديدة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة. 

كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس محمد ولد 
الشيخ الغزواني رئيس اجلمهورية اإلسالمية 
املوريتانية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وللجمهورية اإلسالمية 
املوريتانية وشعبها الشقيق املزيد من التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلى أخيه الرئيــس محمد ولد 
الشيخ الغزواني رئيس اجلمهورية اإلسالمية 
املوريتانية الشــقيقة، ضمنها ســموه خالص 
تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ رئيس بلغاريا مبناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية

النواف بحث تعزيز العالقات مع طهبوب

اســتقبل نائب رئيس احلرس الوطني 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف في 
ديوانه بالرئاســة العامة للحرس الوطني 
سفير فلسطني الشقيقة لدى الكويت رامي 

طهبوب. ورحب النواف بالسفير الفلسطيني 
ومت خــالل اللقاء بحــث املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك والتأكيد على أهمية تعزيز 

العالقات بني البلدين الشقيقني.

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال السفير الفلسطيني رامي طهبوب

وزير الصحة تفّقد «الصدري» واطلع على خطة تطوير أجنحة األطفال

عبدالكرمي العبداهللا

تفقد وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصبــاح ووكيــل 
الــوزارة د.مصطفــى رضــا 
مستشفى األمراض الصدرية 
ضمن اخلطة املعهودة لتطوير 
أجنحة األطفال في مرافق وزارة 

الصحة د.حمود الزعبي، عن 
االجتماع مع خبراء من «البنك 
الدولــي» و«األمانــة العامــة 
للتخطيط» ملناقشة خطة العمل 
ملكافحة األمراض املزمنة خالل 
املرحلة املقبلة. وذكر د.الزعبي 
في تصريح لـ «األنباء»، أن من 
اخلطط التي متت مناقشتها مع 

«االختطار» وبرامج الكشــف 
املبكر عن األمــراض املزمنة، 
وطرق الرصد والتقييم ودعم 
األبحــاث في مجــال مكافحة 
هذه األمراض، فضال عن بناء 
الشراكات والتعاون مع اجلميع 
للحد من عبء األمراض املزمنة 

في املجتمع.

«البنك الدولي» واألمانة العامة 
للتخطيط «حوكمة» خدمات 
إدارة األمراض املزمنة، وبناء 
قدرات العاملــني، عالوة على 
التوسع واالرتقاء في اخلدمات 
املقدمــة. وبــني د.الزعبي انه 
متــت مناقشــة أيضــا وضع 
خطط ســبل مكافحــة عوامل 

الزعبي لـ «األنباء»: خطة عمل ملكافحة األمراض املزمنة غير املعدية

الشيخ د. باسل الصباح متفقدا املستشفى الصدري

الصحة، السيما في املستشفى 
إلى رفع  الصدري باإلضافــة 
الطاقة االستيعابية اخلاصة 
بالعناية املركزة لألطفال مبا 

يعكس رؤية وزارة الصحة.
إلى ذلك، أعلن مدير إدارة 
الوقايــة والتصدي لألمراض 
املزمنة غير املعدية في وزارة 

٤ عقود في «املطالع» من املفترض 
تسّلمها بالربع األول من العام املقبل

عادل الشنان

تستعد املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
لتســلم أعمال ٤ عقود في مشروع مدينة 
املطالع السكنية خالل الربع االول من العام 
املقبل وذلك طبقا لتواريخ العقود املبرمة 
مع املتعهديــن واجلدول الزمنــي املعتمد 
لــكل مشــروع على حدة، ومنها مشــروع 
انشــاء واجناز وصيانة املباني العامة في 
الضاحيــة (N١٠) بقيمــة ٣١ مليونا و٧٩٢ 
الفا و٥٤٢ د.ك واملفترض ان يتم تسليمه 
بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ علما ان نسب اجناز 
اعمال املشروع الفعلية متأخرة وبلغت فقط 
٦٥٫٣١٪ ، واملشــروع الثاني انشاء واجناز 
وصيانــة املباني العامة فــي الضاحيتني 
(N٨، N٧) وأعمــال خدمات البنى التحتية 
واملباني العامة مبركز الضاحية الرئيسي 
(N٨) بقيمــة ٢٦ مليونــا و٩٥٠ الــف د.ك 
واملفترض تسليمه بتاريخ ٣ ابريل ٢٠٢٢ 

وأيضا يعتبر متأخرا حيث بلغت نســبة 
اجناز االعمال فقط   ٥٦٫٦٤٪. 

واملشروع الثالث انشاء واجناز وصيانة 
 (N٩ ،N٦) املباني العامة فــي الضاحيتني
بقيمة ٣٧ مليونا و٩٦٠ الف د.ك واملفترض 
التسليم بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ وقد بلغت 
نســبة اعمــال املشــروع   ٨١٫٢٧ ٪ ويعتبر 
متقدما عن اجلدول الزمني احملدد لنســبة 
االعمال تعاقديا بـ ٧٥٫١٧٪ ، واملشروع االخير 
مشروع انشاء واجناز وصيانة املباني العامة 
في الضاحية (N١١) واعمال خدمات البنى 
التحتية واملباني العامة مبركز الضاحية 
الرئيسي (N١١) بقيمة ٢٨ مليونا و٢٤٩ الف 
د.ك واملفترض التســليم بتاريخ ٣ ابريل 
٢٠٢٢ والذي يعتبر متأخرا ايضا حيث بلغت 
نسبة اجناز اعمال املشروع ٥٧٫٣٨٪ فقط.

وأكدت املصادر ان املؤسسة طبقا للقانون 
ستقوم بإنذار املتعهدين املتأخرين بسحب 

اعمال املشروع وإنذارهم بشكل رسمي.

٣ متأخرة وواحد متقدم واإلنذار بسحب األعمال للمتعثر منها

أعمال البناء واإلنشاء في مشروع طرق وتقاطعات مدينة املطالع السكنية

سفارتنا في بريطانيا تدعو القادمني لاللتزام 
بإجراء فحص «PCR» اعتبارًا من ٣٠ اجلاري

لندن - (كونا): دعت سفارتنا في اململكة 
املتحدة املواطنني القادمني الى بريطانيا اعتبارا 
من ٣٠ الشهر اجلاري الى االلتزام بالتعليمات 
 (PCR) اجلديــدة والتي تقضي بإجراء فحص

في اليوم الثاني من الوصول.
وقالت الســفارة في بيان انه بات اجباريا 
على املســافرين القادمني الى بريطانيا سواء 
احملصنــون او غيرهم اخذ فحص (PCR) في 
اليوم الثاني من وصولهم مع االلتزام باحلجر 
املنزلي حتى صدور نتيجة سلبية من الڤيروس 
وبخاصة من املتحور اجلديد لڤيروس كورونا 

(اوميكرون).
وذكر البيان انه يتعني على جميع القادمني 
تسجيل بياناتهم الشخصية في موقع احلكومة 

البريطانيــة والذي ســيتم تزويدهم بها عبر 
شركات الطيران الناقلة لهم قبل الرحلة بـ٤٨ 
ساعة والذي يتضمن حجز موعد إلجراء اختبار 
(PCR). وأكد ضرورة التزام املواطنني القادمني 
الــى بريطانيــا بارتداء الكمامات في وســائل 
النقل العام وداخل احملالت التجارية باستثناء 

املطاعم واملقاهي.
وأشــار الى التعليمــات اجلديدة الصادرة 
والتي تستوجب على جميع املخالطني ملتحور 

(اوميكرون) بعزل انفسهم مدة ١٠ ايام.
ودعت الســفارة املواطنــني الكويتيني في 
حال احلاجة إلى أي مساعدة أو استفسار الى 
االتصال على ارقام الطوارئ التي تعمل على مدار 
الساعة: ٠٠٤٤٢٠٧٥٩٠٣٤٠٠ و٠٠٤٤٧٩٨٨٣٢٩٦٢٢.

«البيئة» تطلق حملة للتخلص من كبسوالت القهوة املستعملة
دارين العلي

أطلقــت الهيئــة العامــة 
للبيئــة أمس حملــة إلعادة 
تدويــر كبســوالت القهــوة 
املســتعملة حتت عنوان «ال 

ترميها ... أعد تدويرها».
وقالــت مصــادر مطلعة 
في الهيئــة لـ «األنبــاء» ان 
احلملــة تهدف الــى جتميع 
املســتعملة  الكبســوالت 
الــى املصانــع  وتســليمها 
الســتخراج  املتخصصــة 
االملنيوم منها واعادة تدويره 
وكذلك استخراج بقايا القهوة 

االحصــاءات تثبت ارتفاع 
االقبال على هذه الكبسوالت، 
وبالتالي فــإن العمل على 
بقاياهــا  مــن  التخلــص 
بأسلوب يســتفاد منه هو 

هدف احلملة.
التخلــص مــن  وحــول 
البالستيك، لفتت املصادر الى 
ان هناك العديد من الشركات 
البالســتيك  التي تســتقبل 
العــادة تدويــره، الفتة الى 
ان موقع الهيئة االلكتروني 
قد اورد عددا من الشــركات 
العاملة في هذا الشأن وميكن 

التواصل معها مباشرة.

تسليم املجموع منها في مقر الهيئة الرئيسي

واســتخدامها فــي املجــال 
الزراعي.

الــى  ولفتــت املصــادر 
ان الهيئــة وكمرحلــة اولى 
خصصــت مكانــا للتجميع 
فــي مبنى الهيئة الرئيســي 
فــي الشــويخ، اال انهــا من 
املمكن ان تتوســع باالتفاق 
مع اجلمعيات لوضع حاويات 
للتجميــع عنــد كل جمعية 
بهدف التسهيل على املواطنني 
وجمع أكبر كميات ممكنة من 
الكبســوالت وبهدف اجناح 

احلملة.
ولفتــت املصادر الى ان 
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هناك زيادة في أعداد الصيادلة 
بالشركات  العاملني  الكويتيني 
القطاع اخلاص،  الدوائية في 

إالم يشير هذا برأيك؟
٭ يعتبر هذا مؤشــرا جيدا 
للغايــة، حيــث يشــير إلى 
انخراط الصيادلة في القطاع 
اخلاص وإثبــات وجودهم، 
وكذلك يدل على وعيهم بأن 
القطاع اخلاص بيئة جاذبة 
للكفــاءات الكويتيــة وغير 
طاردة لكل من لديه إمكانيات 

ويريد إفادة بلده منها.

تناولتم من قبل مدى احلاجة 
إلى إسناد الوظائف اإلشرافية 
للصيادلة، فهل متت تسوية 

هذا األمر؟
٭ لقد حتدثنــا من قبل مع 
وزارة الصحة وديوان اخلدمة 
املدنية إلعــادة هيكلة قطاع 
الصيدلة في وزارة الصحة 
مبــا يتناســب مــع حجــم 
املقدمــة للمرضى  اخلدمات 
وللمجتمع، ومبا يتناســب 
وأعداد الصيادلــة وخاصة 
الصيادلة بوزارة الصحة وأن 
يزيد الهيكل الوظيفي للصحة 
من فرص الوظائف اإلشرافية 
للصيادلــة الكويتيــني فــي 
وزارة  قطاعــات  مختلــف 
الصحة املشمولة. فهناك في 
وزارة الصحة أربعة قطاعات 
خاصة بالصيادلة وهي قطاع 
اخلدمات الصيدالنية والذي 
يشــمل الصيادلة في جميع 
املستشفيات واملراكز الصحية 
التخصصيــة،  واملراكــز 
وقطاع الرقابة الدوائية في 
وزارة الصحة وقطاع إدارة 
تفتيــش األدوية واملختصة 
التراخيــص ملزاولة  مبنــح 
املهنــة للصيادلــة وفنيــي 
الصيدلة في القطاع احلكومي 
واخلــاص، والتفتيش على 
مــن  للتأكــد  الصيدليــات 
تراخيصهــا، والرابعــة هي 
الطبية  إدارة املســتودعات 
التي تشهد توسع كبير في 
اخلدمات املقدمة وأعباء كبيرة 
على عاتقها من توفير أدوية 
وإمداد املستشفيات واملراكز 
الصحيــة بجميــع األدويــة 

واملستلزمات.

شروط  حتديث  عن  ــاذا  وم
ملهنة  الوظيفية  املستويات 
الصيدلة التي طالبتم بها مؤخرا؟

٭ هناك شروط للمستويات 
الوظيفية موجودة في السابق 
ولكن مت حاليا حتديثها مبا 
يختــص بخريجــي جمعية 
الصيدلــة بجامعــة الكويت 
«الفــارم دي» ٧ ســنوات، 
حيث كان في الســابق يبدأ 
املسلسل الوظيفي من صيدلي 
مبتدئ إلى صيدلي ملدة عامني 
وبعدها صيدلي إلى صيدلي 
أول ٤ سنوات و٤ سنوات من 
صيدلي أول إلى اختصاصي 
صيدلة و٤ سنوات منها إلى 
اختصاصي أول، و٤ أخرى إلى 
رئيس اختصاصي صيدلة، 
وجامعة الكويت بدأت تخريج 
أول دفعة للصيدلة ٥ سنوات 
والفارم دي ٧ سنوات، وذلك 
لتتم مساواتهم باملدة ولرفع 

املستويات.
ومت تشكيل جلنة من وزارة 
الوكيــل  الصحــة برئاســة 
الدوائية  املســاعد للرقابــة 
والغذائيــة، وعضوية عميد 
كليــة الصيدلــة بجامعــة 
الكويت ورئيــس اجلمعية 
الصيدلــة الكويتيــة ومدير 
الصيدالنيــة  اخلدمــات 
وعضــو من ديــوان اخلدمة 
املدنية ووزارة املالية لبحث 
والتوصــل الى اتفاق نهائي 
لتخصص الفارم دي والبدالت 
املراد تعديلها للصيادلة في 
مختلف املستويات، حيث من 
صيدلي مبتدئ الى صيدلي 
ســنتني، بعد التخرج بينما 
خريــج الفــارم دي يدخــل 
العامني  صيدلي ويختصــر 
تقديرا ملدة دراسته وأسوة 
ملن تخرج بتخصص صيدلة.
بالبــدالت  وفيمــا يختــص 
املــراد تعديلها فإنها تخص 

لــكل وزارات الدولــة، وكل 
بالــوزارات  التخصصــات 
وشــمل كافــة الفئــات، وقد 
مت تطبيــق النظــام بالفعل 
عــام ٢٠١٠ وبعدها مت إعفاء 
الصيادلة عــام ٢٠١٢ لفترة 
ثم رجع مــرة أخرى ليعمم 
على كل القطاعات عدا األطباء 
وال ندري ملاذا االستثناء هل 
تقديرا لألطباء ألن جهودهم 
غير باقي الشــرائح العاملة 
في احلقل الطبي؟ نحن لسنا 
ضــد البصمة ولكــن يجب 
تطبيقها على اجلميع بالعدل 
والتساوي أو إلغاؤها، حيث 
في بداية جائحة كورونا ألغى 
ديوان اخلدمة املدنية البصمة 
لــكل القطاعات، وفي جانب 
الوقت نفســه  الصيدلة في 
ملسنا التزاما كبيرا وشعورا 
باملسؤولية من قبل الصيادلة 
ووجودهم فــي العمل أثناء 
ساعات العمل وخارجها، وفي 
جميــع األعمال التــي كلفوا 
بها خارج مقار العمل سواء 
في املراكز أو املستشــفيات 
أو احملاجــر الصحية ونظم 
الــدوام  وأوقــات  العمــل 
والنوبــات لســاعات طوال 
دون كلــل وبتجاوب، حيث 
الكل أثبت وجوده ولهذا فإن 
البصمة ال تشكل أهمية أمام 
واجب الصيادلة جتاه الوطن 

واملجتمع واملرضى.
ونشــير هنــا إلــى أن فترة 
كورونــا جعلت الــكل يرى 
التــزام الصيادلــة بالعمــل 
وأوقاتــه بل قامــوا بأعمال 
أخــرى زيادة علــى دوامهم 
والعمل باملستودعات الطبية 
ولم يكــن هناك مراســلني، 
وصعوبــة في نقــل األدوية 
من مستشفيات ومراكز الى 
محاجر والى مراكز التطعيم، 
حيث قــام الصيادلة بالنقل 
اخلاصــة  فــي ســياراتهم 
بالصناديــق املبــردة، وكان 
العمل يســير بشــكل جيد، 
ولــم يكــن للبصمــة دور، 
ولكــن وجــود البصمة اآلن 
للجميــع عدا األطباء، والكل 

في الصيدلة ليس لها بدالت 
تعتبر أمــرا محبطا وطاردا 
للصيادلة، فبالقياس مقارنة 
ببعــض التخصصــات جند 
املاجستير يتسلم ٧٥ دينارا 
والدكتوراه ٧٥ أيضا باملقابل 
بينما هناك تخصصات أخرى 
بــوزارات أخــرى يتســلم 
احلاصل علــى الدكتوراه أو 
املاجستير ٢٠٠ دينار والفرق 
شاسع، باإلضافة الى البدالت 

األخرى.
املهن الطاردة

هل يعني ذلك أن هناك أمورا 
أخرى جتعل مهنة الصيدلة من 

املهن الطاردة للكويتيني؟
٭ بالنسبة لألعباء الوظيفية 
القطــاع  فــي  للصيادلــة 
احلكومي فهي كبيرة مقارنة 
بأعــداد الصيادلــة وخاصة 
في ظل التوســع في افتتاح 
املستشفيات في املدن الطبية 
واملراكــز الصحية باملناطق 
البعيــدة، والتــي  النائيــة 
حتتاج الى تشجيع للصيادلة 
وكذلك درجات التعيني التي 
تخصص للصيادلة أقل من 
التخصصــات األخــرى من 
قبل ديــوان اخلدمة، وكذلك 
داخل املنشأة الصحية هناك 
أعبــاء وظيفية كثيرة يجب 
أن تواكبها الصحة بالتطوير 
للخدمات الصيدالنية بورش 
عمــل ودورات تخصصيــة 
للصيادلة ومسايرة العاملية 
وفي جميع الدول يتم رصد 
ميزانيــة لهــذا األمــر لرفع 
املهنــي للعاملني  املســتوى 
فــي هذا القطــاع خاصة مع 
التطور العاملي املتسارع، كل 
هذه األمور حتتاج الى نظرة 
جدية لتطوير مهنة الصيدلي 

في الكويت.
مستقبل الصيدلة

لقطاع  ما نظرتكم املستقبلية 
الصيدلة بالكويت؟

٭ نحن متفائلون فاجلمعية 
الصيدلية الكويتية تقوم بكل 
ما في استطاعتها ولكن يجب 
التعــاون من قبــل اجلهات 
احلكومية األخــرى وكذلك 
تعــاون القطاع اخلاص مع 
اجلمعيــة الصيدلية كونها 
جمعيــة نفــع عــام تعنــى 
بشؤون الصيادلة وهناك دور 
مجتمعي من قبل اجلمعية 
لتثقيف املجتمع واحلرص 
علــى التوعيــة، فمثال فيما 
يختص باألدوية فال يخلو 
منزل من الدواء وقد يكون 
بكميــات كبيــرة متراكمــة 
ســواء مســتخدمة حاليــا 
أو فــي الســابق كذلك ليس 
هناك إملام بكيفية متابعتها 
ومعرفة استخداماتها او حتى 
التخلص منها بطريقة آمنة 
وكذلك احلفاظ على فاعليتها 
بشــكل صحيح طوال فترة 
اســتخدامها، فهــذه األمور 
تثقيفية وتخــص املجتمع 
وعلــى الصيادلــة تقدميها 
بشــكل مبســط للجمهــور 

الــى مســتوى عال أســوة 
بالدول املتقدمة األخرى.
املكاتب العلمية لشركات 

األدوية

ثمنتم قرار وجود مكاتب علمية 
لشركات األدوية واملنتجات 
الطبية، فما أهمية وجود مثل 

هذه املكاتب؟
٭ هذا القرار يشــكل أهمية 
كبيرة، حيث ينظم ترخيص 
التــي  العلميــة  املكاتــب 
تختــص مبتابعــة األبحاث 
والدراسات العلمية املتعلقة 
مبستحضرات الشركة التي 
ميثلها وفقا لقواعد ممارسة 
الدراسات السريرية اجليدة 
ومتابعة تسجيل املنتجات 
الطبية للشــركة فــي إدارة 
تســجيل ومراقبــة األدوية 
الطبيــة والنباتية، والتأكد 
من اتباع أخالقيات ممارسة 
التسويق اجليد للمنتجات 

الطبية.
كذلــك هنــاك دور علمــي 
العلمي  وتثقيفي للمكتــب 
والــذي يســاهم فــي رفــع 
مــن  الكــوادر  مســتوى 
الصيادلــة، ولــه دور فعال 
فــي نشــر الوعــي الصحي 
والتثقيف الدوائي وسيكون 
من مهامه دعم النشــاطات 
العلمية في املجاالت املتعلقة 
باملنتجات الطبية واملشاركة 
في أنشطة اللقاءات العلمية 
وورش العمــل فــي برامج 
التعليم املســتمر وتدريب 
مندوبي األدوية وطالب كلية 
الصيدلة في الكويت لإلملام 

مبهام املكتب العلمي.
باإلضافة الى هذا فإن وجود 
هذه املكاتب يساعد في فتح 
سوق عمل جديد للصيادلة 
الكويتيني ما من شأنه تطوير 
الكوادر الوطنية، حيث نص 
قــرار إنشــاء املكاتــب على 
أنه يشــترط فيمــن يتولى 
مســؤولية مديــر املكتــب 
العلمــي أن يكــون صيدليا 

يتساءل ملاذا هذا االستثناء 
لألطباء؟ هل الوزارة تعتبر 
وزارة أطباء؟ فاجلميع يعمل 
ويلتزم بساعات عمل، قطاع 
الصيدلة ضغط العمل ونقص 
العاملــني يجعــل الصيادلة 
يعملون مبجهود مضاعف، 

والتزام شديد.
بدل رخصة

ببدل  مطالبتكم  أسباب  ما 
رخصة صيدلة للعاملني بالقطاع 

احلكومي؟
٭ الصيادلة بالقطاع احلكومي 
العاملــون بــوزارة  منهــم 
الصحة أو القطاع األكادميي 
بجامعة الكويــت أو الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريــب والذين يعملون 
ومنعوا من أخذ رخصة، حيث 
قبل عام ١٩٩٦ كان من املمكن 
اجلمع بــني العمل احلكومي 
وامتالك رخصــة صيدلية، 
لكن بعدها مت تعديل القانون 
مبنع املوظف احلكومي من 
امتــالك رخصــة صيدليــة 
إضافة الى عمله. وقد اقترحنا 
أســوة باألطباء أنه في حال 
الوصول إلى مستوى معني 
وهــو اختصاصــي صيدلة 
بعد ١٠ أو ١٢ عاما من العمل 
فــي الــوزارة أو اجلامعة او 
غيرهمــا يحق لــه أن يأخذ 
بدل رخصة أو منح رخصة 
صيدلة تشجيعا لالستمرار 
في العمل احلكومي للصيادلة 
أســوة ببعض التخصصات 
األخرى التــي متنح هذا مبا 
ال يتعارض مع وقت العمل 

بالقطاع احلكومي.

إلى أي مدى تقيمون معاشات 
الصيادلة في القطاع احلكومي؟
وزارة  فــي  املعاشــات  ٭ 
الصحة او الوزارات األخرى 
تعتبر جميعها بدالت ووقت 
التقاعــد غالبيتهــا تختفي 
وهــذه املعاشــات مازالــت 
ال حتقــق طمــوح أو توافق 
دراسة الصيدلة التي تعتبر 
صعبة ووجود تخصصات 

عبــر نــدوات جماهيريــة، 
ولهذا نتمنى تفاعل القطاع 
اخلاص ووزارة الصحة مع 
اجلمعية الصيدلية في هذا 
اجلانب لتقدمي كذلك دورات 
للصيادلة في وزارة الصحة 
للتخلص من األدوية، حيث 
هناك إدارات تقوم بدور مثل 
إدارة اجلودة واالعتماد والتي 
تقوم بالوصول الى معايير 
اجلــودة العاملية في جميع 
التخصصات في املستشفيات 
واملراكــز احلكومية وكذلك 
الصيدليات بالوزارة حيث 
تعطي دورات بها جلان والتي 
تضم عــددا مــن الصيادلة 
الذيــن يقدمون مالحظاتهم 

بخصوص الصيدليات.
واجلمعية الصيدلية حتتاج 
الى تعاون وجهود اجلميع 
من الصيادلة ومن القطاعني 
احلكومي واخلاص للنهوض 
مبهنــة الصيدلة والوصول 

كويتيا متفرغا ومســتوفيا 
لشروط فتح صيدلية أهلية 
ومزاولة مهنة الصيدلة بها 
ويراعــى تعيــني صيادلــة 
كويتيني مرخص لهم مبزاولة 
املهنة لتولي رئاسة األقسام 

املختلفة باملكتب العلمي.

فهل من فوائد أخرى للقرار؟
٭ كذلك اشترط قرار إنشاء 
املكاتب العلمية وجود قسم 
للتيقظ الدوائي وهذا لضمان 
املتابعــة الدقيقــة لســالمة 
ومأمونية األدوية واملنتجات 
الطبية بعد تسويقها، على أن 
يتولى مهمة متابعة سالمة 
الطبية  املنتجات  ومأمونية 
للشــركة التي ميثلهــا بعد 
تسجيلها وتسويقها وإبالغ 
الرقابيــة املختصة  اجلهات 
عــن أي مالحظــات تخــص 
جــودة وفاعليــة منتجاتها 
حسب أسس اليقظة الدوائية 
املعتمدة من إدارة تســجيل 
ومراقبــة األدويــة الطبيــة 

والنباتية.
ومن ضمن مهام هذا القسم 
النشــرة  متابعــة حتديث 
الداخلية والعبوة اخلارجية 
الطبية والتأكد  للمنتجات 
مــن مطابقتهــا للبيانــات 
املدونة واملعتمدة في إدارة 
تســجيل ومراقبة األدوية 
الطبيــة والنباتيــة، كمــا 
يختــص املكتــب مبتابعة 
بــراءات  شــؤون حمايــة 
االختراع وحقوق التصنيع 
التابعة  الطبية  للمنتجات 
التــي ميثلهــا،  للشــركة 
وكذلك يجعل إنشــاء هذه 
املكاتب مــن الكويت بيئة 
جاذبة لالستثمار في مجال 
املستحضرات الصيدالنية، 
كما يســهم في بناء قاعدة 
علمية وتسويقية للشركات 
العاملية الكبرى مما يؤدي 
وحتســني  تطويــر  إلــى 
املنتجــات الطبية وتعزيز 

األمن الدوائي بالبالد.

رئيس اجلمعية الصيدلية أكد أن اجلهود املطلوبة منهم تزيد في ظل التوسع بافتتاح مستشفيات املدن الطبية واملراكز اجلديدة باملناطق النائية

(متني غوزال) وليد الشمري متحدثا إلى الزميلة حنان عبداملعبود خالل اللقاء  

جميــع الصيادلة في جميع 
املستشــفيات واملراكز وكل 
قطاعات وزارة الصحة التي 
يشــغلها الصيادلــة وهــي 
مبالــغ ماليــة معدلــة ألنها 
فــي البداية لــم تكن ترضي 
الطموح ولكن باالتفاق ما بني 
وزارة الصحة وكلية الصيدلة 
الكويت واجلمعية  بجامعة 
الصيدلية يأتي رفع املقترح 
الــى ديوان اخلدمــة املدنية 
ومن ثم إلــى اجلهات العليا 
للنظر فيه والبت، واللجنة 
شكلت حرصا من اجلمعية 
الصيدليــة للحفــاظ علــى 
مكتسبات وحقوق الصيادلة 
في القطاع احلكومي وأيضا 
حرص الوزارة على الصيادلة 

وتقديرا لها.

الوظيفي  الهيكل  هل يرضي 
اجلديد املعتمد من قبل الصحة 
اعتمد مؤخرا طموح  والذي 

قطاعات الصيدلة؟
٭ أجل، حيث تقدمت اجلمعية 
الصيدلية عام ٢٠١٧ مبقترح 
إلــى وزارة الصحــة لعمــل 
هيكلــة لقطاعــات الصيدلة 
يتناســب وحجــم اخلدمات 
املقدمة مــن مناطق صحية 
وما تشمله من مستشفيات 
ومراكــز صحيــة وقطاعات 
أخــرى مثــل املســتودعات 
الطبيــة والرقابــة الدوائية 
وإدارة تفتيش األدوية نظرا 
لتوســع اخلدمات والتوسع 
افتتــاح املستشــفيات  فــي 
واملراكز الصحية في الكويت 
مبا يتناسب وعدد الصيادلة 
في املناطق املختلفة، وتقدمنا 
باملقتــرح في الســابق ومت 
بحثــه فــي وزارة الصحة، 
وحتويلــه لديــوان اخلدمة 
املدنية إلعادة دراســته ألنه 
يحدد له مــع البدالت مبالغ 
مالية للوظائف اإلشرافية، مما 
يعطي فرصة أكبر للصيادلة 
إلبراز وجودهم في املنشآت 
الصحيــة وتشــجيعا لهــم 
لالستمرار في تقدمي اخلدمات 
سواء للمرضى أو املراجعني 
الدوائيــة أو  الشــركات  أو 
الصيدليات اخلاصة. ومت رد 
الهيكل إلى الــوزارة إلعادة 
دراســته لرؤية الديوان ان 
هناك كثرة بالتشــعبات في 
الهيكل الوظيفي غير مناسبة 
فــي الوقت احلالــي، وخالل 
األســابيع املاضيــة ظهــرت 
النهائيــة للهيكل  املســودة 
الوظيفــي وتضــم تســكني 
وظائــف إشــرافية جديــدة 
واجليد أن هذا الهيكل يتضمن 
جميع إدارات وزارة الصحة، 
حيث تأخر الهيكل الوظيفي 
للصيدلة كان بانتظار خروج 
هيــكل كامــل للــوزارة ككل 
جلميــع القطاعــات، وخالل 
الفترة املقبلة سيتم تسكني 

الوظائف.

البصمة  اعتمدت  «الصحة» 
لكافة العاملني ثم استثنت بعض 
الشرائح، فما تعليقكم على ذلك؟
٭ اعتمــدت وزارة الصحــة 
نظــام البصمــة بنــاء على 
طلــب ديوان اخلدمة املدنية 

حتديث شـروط املسـتويات الوظيفية للصيادلة جاء لتعديل مسـمى خريجـي «الفارم دي» 

قدمنا اقتراحًا مبنح رخصة صيدلة أو بدل عنها حال الوصول إلى مسمى اختصاصي أسوة باآلخرين

معاش الصيدلي ال يرضي الطموح أو يتوافق مع دراسته الصعبة ويعتبر بدالت تختفي غالبيتها بالتقاعد
للصيادلة املهني  املستوى  لرفع  ودورات  بورش  العاملية  التطورات  مواكبة  «الصحة»  على 

القطاعات  جلميع  للوزارة  كامل  هيكل  خروج  بانتظار  كان  للصيادلة  الوظيفي  الهيكل  تأخر 

قسم التيقظ الدوائي يضمن املتابعة الدقيقة لسالمة األدوية واملنتجات الطبية بعد تسويقها

١٩٧٤أكد رئيس مجلس إدارة اجلمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد داوي الشــمري ان اجلمعية التي تأسست عام ١٩٧٤ والعضو في االحتاد العاملي للصيادلة واحتاد الصيادلة العرب كانت قدمت منذ ٢٠١٧ مقترحا لوزارة 
الصحة لعمل هيكلة لقطاعات الصيدلة يتناسب وحجم اخلدمات املقدمة في كافة مؤسســات الصحة املختصة بالدواء، خاصة مع التوسع في اخلدمات وافتتاح مستشفيات ومراكز صحية جديدة في الكويت مبا يتناسب 
وعدد الصيادلة في املناطق املختلفة، الفتا الى ان املقترح مت بحثه وحتويله الى ديوان اخلدمة املدنية إلعادة دراســته ألنه يحدد له مع البدالت مبالغ مالية للوظائف اإلشرافية، ومت رد الهيكل الى الصحة إلعادة دراسته، 
مبينا انه خالل األسابيع املاضية ظهرت املسودة النهائية للهيكل الوظيفي وتضم تسكني وظائف إشرافية جديدة، حيث يتضمن الهيكل جميع إدارات وزارة الصحة. وطالب الشمري خالل لقاء خاص مع «األنباء» باملساواة 
فيما يختص بالبصمة ألوقات الدوام بوزارة الصحة، مبينا انه مت تطبيقها على كل الشرائح من بداية طلب الديوان لها، إال أن «الصحة» عادت واستثنت األطباء، مضيفا: «الكل يتساءل: ملاذا هذا االستثناء لألطباء؟ هل الوزارة تعتبر 
وزارة أطباء؟ فاجلميع يعمل ويلتزم بســاعات عمل، وقطاع الصيدلة يواجه ضغط العمل ونقص العاملني مما يجعل الصيادلة يعملون مبجهود مضاعف، والتزام شديد، مطالبا باملساواة بني كل العاملني باحلقل الطبي حيث 

الكل ميارس عمله ويلتزم بالوقت. كما تناول الشمري حتديث شروط املستويات الوظيفية ملهنة الصيدلة، وكذلك الكثير من األمور اخلاصة بالصيادلة التي تتضح تفاصيلها في السطور التالية:

حنان عبداملعبود

وليد الشمري لـ «األنباء»: الصيادلة يواجهون أعباء وظيفية كبيرة 
ونطالب باملساواة في البصمة.. وجلنة من ٥ جهات لتعديل البدالت

موسم «الصيدلية» الثقافي يعود بعد اجلائحة.. 
ومشاركات للصيادلة في املؤمترات العاملية

لدى ســؤاله خالل اللقاء عن اخلطوات 
املقبلة للجمعيــة الصيدلية الكويتية خالل 
الفتــرة املقبلة، قال رئيــس مجلس إدارة 
اجلمعية الصيدلي وليد الشمري: نحن مقبلون 
على بداية املوسم الثقافي للجمعية الذي يبدأ 
حاليا بعد تخفيف اإلجــراءات االحترازية 
اخلاصة بجائحة كورونا، حيث بدأنا بعقد 
دورات للصيادلة كما سنستأنف مشاركة 
للصيادلــة بالكويت حتــت مظلة اجلمعية 
الصيدلية الكويتية باملؤمترات املقبلة عامليا 
وبدايتها مؤمتر اجلمعية الصيدلية السعودية 
نهاية شهر يناير املقبل ومؤمتر دبي الدولي 
للصيدلة والتكنولوجيا والذي سيعقد في 
فبراير ٢٠٢٢ بدولة اإلمارات املتحدة وكذلك 

مؤمتر آخر بسلطنة عمان.

وتابع: نشير هنا إلى أن مشاركاتنا قبل 
سنوات كانت باحلضور فقط، ولكن السنوات 
األخيرة حرصنا على تفعيل مشاركتنا بإظهار 
دور الصيدلــي الكويتي في اخلارج، حيث 
قدمنا محاضرات عبر محاضرين من الكويت 
وتقدمي بوسترات أعدها طلبة كلية الصيدلة 
والصيادلة حديثي التخرج، باإلضافة إلى تقدمي 
ورش عمل واملشاركة بجناح خاص داخل 
املعارض املصاحبة للمؤمتر ليعكس تطور 
مهنة الصيدلة في الكويت وتطور الصيادلة 
باإلضافة إلى إصدار مجلة الصيدلي والتي 
تصدر عن اجلمعية الصيدلية الكويتية وهي 
مجلة ربع ســنوية حتتوي على الكثير من 
املقاالت العلمية وبعض املطبوعات اخلاصة 

باجلمعية الصيدلية.

ملشاهدة الڤيديو
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خبراء لـ «األنباء»: محادثات ڤيينا «مفترق طرق» ملستقبل «نووي إيران»

اخلبيــر  يــرى  بدايــة، 
اإلستراتيجي د.ظافر العجمي 
أن إيران تدخل محادثات ڤيينا 
وقد باتت في مرحلة «العتبة 
النووية»، وهي حتاول استثمار 
الوقــت من أجل الوصول إلى 
القــدرة علــى صنع الســالح 
النــووي ومــن ثــم تقايــض 
بذلك مــن أجل رفع العقوبات 
االقتصادية املفروضة عليها، 
وهذا واضح مــن تصريحات 
املســؤولني اإليرانيــني الذين 
حتدثوا عــن زيــادة مخزون 
طهران من اليورانيوم املخصب 
بنسبة ٦٠٪ مبا يفوق املتفق 

عليه في اتفاق عام ٢٠١٥م.
وفي املقابل، يرى د.العجمي 
أن الواليات املتحدة هي حاليا 
في أضعف حاالتها التفاوضية 
العتبــارات مختلفــة، فيمــا 
إسرائيل القلقة جدا من البرنامج 
النووي اإليراني تبقى مكتوفة 
األيدي من الناحية العملية، وال 
تســتطيع التحرك العسكري 
ضد إيران دون موافقة أميركا، 
وتهديداتها احلالية هي مجرد 
«كالم فــي الهــواء». ويشــير 
إلى أن هــذا الســياق الدولي 
واإلقليمــي املعقــد املصاحب 
حملادثات ڤيينا الراهنة، رمبا 
يفســر جزئيا كثافة التحرك 
الديبلوماسي في املنطقة خالل 
القترة األخيرة، وتصريحات 
التطمني التي حاولت واشنطن 
إرسالها إلى حلفائها في املنطقة 
على لســان كبار مســؤوليها 
العســكريني والسياســيني. 

وشروطا يجب على واشنطن 
االستجابة لها إلجناح محادثات 

ڤيينا.
ومــع ذلــك، يــرى العلــي 
بالقــوة  ليســت  إيــران  أن 
الديبلوماســية الكافيــة التي 
متكنها من حتقيق كل مطالبها 
أو حتــى معظمها على طاولة 
مفاوضــات ڤيينا، وذلك ألنها 
محاصرة سياسيا وديبلوماسيا 
واقتصاديا من املجتمع الدولي 
خاصة من الواليات املتحدة، 
اضافة إلــى الضغط الداخلي 
علــى النظــام اإليرانــي، كما 
نــرى في احتجاجات اجلفاف 
ونقص املياه، فضال عن األزمة 
االقتصادية الداخلية الطاحنة.

أما عن التحركات والزيارات 
املكثفة في املنطقة، فيرى العلي 
أنها غير منفصلة عن ســياق 
محادثات ڤيينا، فهي تستهدف 
املواقــف وترتيــب  تنســيق 
األولويات بشكل استباقي ألي 
طارئ قد تشهده املنطقة على 
ضوء ما ستسفر عن اجلولة 
احلالية من املفاوضات النووية.

ونوه إلى أن هذه التحركات 
تأخــذ علــى محمــل اجلــد 
التهديدات اإلســرائيلية جتاه 
برنامج طهران النووي، ألنه 
فــي حال حــدوث أي مواجهة 
بني ايران وإسرائيل ستتشابك 
املنطقة وســتتورط بأكملها، 
فإســرائيل - كما هــو معتاد 
- حتاول فرض األمر الواقع، 
وقد تدفــع املنطقــة للهاوية 
فجأة، مســتغلة ضعف إيران 

تشــير اخلبرة التاريخية في 
التعامــل مــع إيران إلــى أنه 
البــد أن يصحب ذلك ضغوط 
اقتصاديــة. وأكــد أن ثمــة 
متطلبات إلحياء االتفاق املوقع 
عام ٢٠١٥، أهمها عودة واشنطن 
لالتفاق بعدما انســحبت منه 
عــام ٢٠١٨م، وكذلك أن تعود 
طهران إلى وضعه التكنولوجي 
النــووي إلــى الوضــع الذي 
انطلقــت منه عقب انســحاب 
إدارة الرئيس االميركي السابق 
دونالــد ترامب مــن االتفاق. 
اما عن احلركة الدبلوماســية 
النشطة في املنطقة، فهي تدور 
حول كيفية ترتيب األوضاع 
اإلقليمية بشأن مستقبل مسار 

البرنامج النووي اإليراني.
واعتبر د.املناع أن األخطر 
من السالح النووي- الذي نادرا 
ما يســتخدم بســبب القيود 
الدولية عليه- هو الصواريخ 
الباليستية والطائرات املسيرة 
اإليرانية وقد اتضح ضررها 
بشكل واضح خالل السنوات 
األخيرة، معتبرا أنه إذا كانت 
طهران تريــد بالفعل عالقات 
جوار طيبة ومطمئنة، فعليها 
أن تطلع جيرانها على ما لديها 
من تطور في هذا الصدد، وأن 
تتعهد بأال تزود اي تنظيم في 
املنطقة، أيا كان، بأي ســالح 
ممكن أن يقود للعنف واحلرب 

وإثارة النزاعات.
وأعرب عن االستغراب من 
موقف إيران التي تطمئن للدول 
الغربية وســمح لهــا بزيارة 

الزيــارات، إذ أن هناك العديد 
من امللفات اإلقليمية الهامة التي 
كانت موضع نقــاش وتبادل 
وجهات النظر بشأنها بني القادة 
والزعماء خالل تتلك الزيارات.
واعتبــر العميــد الســري 
أن األمــر األكثر خطورة الذي 
يجدر بدول اخلليج أن توليه 
اهتماما متعاظما- رمبا أكثر 
من احتمــاالت حيازة طهران 
للقنبلة النووية التي نادرا ما 
تستخدم العتبارات عدة- هو 
قضية صيانة وإدارة املفاعالت 
النووية اإليرانية بحد ذاتها.

وتابع ان «دول اخلليج تقع 
فــي دائرة اخلطر اإلشــعاعي 
اإليراني الذي ميكن أن يحدث 
ســواء فــي حــاالت الطوارئ 
الطبيعية أو في حالة األخطاء 
واألعطــال الفنية.  فمن جهة 
أولى، إيران التي تشرف على 
الشــاطئ الشــرقي للخليــج 
العربي تقع على خط الزالزل 
النشــطة، مــا يعنــي تزايــد 
احتماالت التسرب اإلشعاعي 
من مفاعالتها النووية في حال 
وقوع زلزال قوي أو متوسط 
مبقياس ريختر، ورمبا يتطور 
األمر إلى األسوأ باحتمال حتطم 

مفاعل أو أكثر.
ومن جهة ثانية، قد يحدث 
التسرب اإلشــعاعي- ال قدر 
اهللا- نتيجة حــدوث أعطال 
أو خلل أو خطأ فني صيانته 
أو إدارته. وفي كلتا احلالتني 
ستكون العواقب كارثية بكل 
معنى الكلمة على دول اخلليج 

اقتصاديــا في الوقت احلالي، 
وفشل طهران والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في حسم القضايا 
العالقــة قبل مباحثات فيينا، 
وعدم رضى االحتاد األوروبي 
- على عكــس املألوف - عن 
ســلوك إيران الراهن بشــأن 
التزاماتها النووية. وبالتالي، 
فإن إسرائيل قد تستغل هذه 
األوراق لشن ضربة عسكرية 
ضد منشــآت إيران النووية، 
وقد تكون تصريحاتها املعلنة 
لــدول  حاليــا هــي رســائل 
العالــم واملنطقة بــأن لديكم 
«علم مســبق» من خالل هذه 
التصريحات مبــا كنا مقبلني 

عليه ضد طهران.
«اكتفاء نووي» وضغوط اقتصادية

أمــا األكادميــي واحمللــل 
السياســي د.عايد املناع، فلم 
يتوقــع أن يكون هناك اتفاق 
شامل بني إيران والقوى الكبرى 
في هذه اجلولة من محادثات 
فيينا، لكن رمبا يتم اخلروج 
باتفاق مؤقت، واذا حدث ذلك 
ستماطل إيران حتى تستطيع 
الوصول إلى مستوى «االكتفاء 
النــووي» الذي ميكنها من أن 
تهدد بأن لديها ســالح نووي 
أو انهــا على أقل تقدير قادرة 

على تصنيعه ذاتيا.
ورأي د.املنــاع أن الــدول 
الغربية رمبا ستواجه املماطلة 
اإليرانيــة املتوقعة بالضغط 
الدبلوماســي، معتبرا أن ذلك 
وحــده لن يجــدي نفعــا، إذ 

منشآتها النووية فيما ال تطمئن 
لدول اجلــوار وال متكنهم من 
االضطالع على مــا لديها من 
تكنولوجيا رغم أن هذه الدول 
ذات عالقــة بقضية الســالح 

النووي وما ال ترتبط به. 
املفاعالت أخطر من القنبلة!

مــن جهتــه، قــال العميد 
متقاعد محمد جاســم السري 
إن مباحثات فيينا املرتقبة لن 
تكون سهلة ويصعب التكهن 
مبا ستســفر عنه من نتائج، 
خاصــة وأن كل مــن إيــران 
والواليات املتحدة االميركية 
تدخل هــذه املباحثات ولديها 
موقف متشدد ومدروس، مع 
املراهنة على أجواء التفاوض 
التي تتضمن «األخذ والعطا» 
من أجل احلصول على أكبر قدر 
من التنازالت من الطرف اآلخر.
الســري  العميــد  وأشــار 
إلى أن هــذه احملادثــات أمام 
ســيناريوهني رئيسيني: فإما 
الفشــل واخلروج بال نتيجة، 
وأما التوصل إلى حل وســط 
وفي هذه احلالة ســيكون هو 
أضعف احللول، ألنه سيكون 
قائما على حتقيق توازن بني 

مطالب طهران وواشنطن.
أمــا بخصــوص الزيارات 
التــي شــهدتها املنطقة خالل 
الفتــرة األخيرة، فهي - وفقا 
للسري - تطرقت بكل تأكيد 
النــووي اإليرانــي،  للملــف 
مســتبعدا أن يكون هذا امللف 
هــو احملــرك الرئيســي لهذه 

بحكــم وجودها فــي اجلوار 
اجلغرافي املباشــر إليران، ما 
يهــدد بتكرار مأســاة انفجار 
مفاعل تشرنوبل السوفييتي 
في ثمانينيات القرن املاضي، 
والتي امتدت آثارها املدمرة إلى 
أوسع دائرة من الدول مبحيطها 
اجلغرافي، حتى النرويج التي 
تبعــد آالف الكيلومترات عن 
ذلك املفاعل تضررت بالتسرب 

الناجت عن انفجاره.
بــدول  وبالتالــي يجــدر 
اخلليج أن تأخذ هذه املخاطر 
على محمــل اجلد، وأن تكون 
مستعدة ملواجهتها والتعامل 
معها، السيما أن التكنولوجيا 
املستخدمة حاليا في مفاعالت 
إيران النووية هي ذاتها التي 
كان يعمل بها مفاعل تشرنوبل. 
 وعن اإلجراءات االحترازية 
التــي ميكــن أن تتخذها دول 
اخلليج في هــذا الصدد، قال 
العميد متقاعد مجمد جاســم 
السري، أنه من األهمية مبكان 
أن يكون هناك نظام خليجي 
لإلنــذار املبكر عن التســرب 
اإلشعاعي من مفاعالت إيران 
النوويــة، وأن يتــم توقيــع 
اتفاقيــات مــع إيران تســمح 
بزيارات دورية لوفود خليجية 
متخصصــة لالطمئنان على 
عــدم وجود تســريبات، وأن 
تتضمن هذه االتفاقيات إلزام 
طهران بانتهاج الشفافية التامة 
باإلبالغ الفوري عن أي نسبة 
تسرب، إضافة إلى التنسيق 
بــني دول اخلليــج والوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية في 

هذا الشأن.
وطالــب العميــد الســري 
بضــرورة أن تواصــل دول 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
جهودهــا لتنفيــذ مبادرتهــا 
اخلاصة بجعل منطقة اخلليج 
منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشــامل، ورمبا ميكن تعزيز 
هذه اجلهود بالعمل على إصدار 
فتــوى شــرعية مــن منظمة 
التعاون اإلسالمي بشأن حترمي 
حيازة أسلحة الدمار الشامل.

أكدوا أن مواقف األطراف املتفاوضة متباينة قوة وضعفاً.. والترقب يسود مواقف القوى اإلقليمية املعنية

د. عايد املناعلواء متقاعد محمد عيسى العليعميد متقاعد محمد جاسم السريد. ظافر العجمي

ويؤكد د.العجمي على ضرورة 
امتالك العواصم اخلليجية زمام 
الفعل الديبلوماســي الواعي، 
الذي يحافظ على شــراكاتها 
االســتراتيجية مــع الواليات 
املتحدة مــن جهــة، وميكنها 
من ضمان أمنها وفق تنسيق 
خليجي-خليجي وخليجي-

عربــي مــن جهة أخــرى، مبا 
يساهم في ردع املخاطر األمنية 
ودرء اي تهديــدات قــد تلوح 
في أفق املستقبل، الفتا إلى أن 
التحركات االخيرة في املنطقة 
رمبا تصب في هــذا االجتاه، 
السيما مع تولد قناعة إقليمية 
بتراجع إمكانية االعتماد على 
الــدور األميركي لرعاية حالة 
التــوازن مبــا يحفــظ األمــن 

واالستقرار في املنطقة. 
استقواء ديبلوماسي وإنذار بـ «العلم 

املسبق»

واتفق اللواء متقاعد محمد 
عيســى العلي مع مــا طرحه 
د.العجمي بشأن موقف إيران 
التفاوضــي الراهن، مبينا أن 
نبرة اخلطاب السياسي لطهران 
حدث فيها تغير الفت في اآلونة 
األخيرة، وأصبحت أكثر ندية 
وتصلبا إزاء اخلطاب األميركي 
وهذا لم يكن مألوفا من قبل.

وعزى اللواء العلي ذلك إلى 
الدعم الديبلوماسي والسياسي 
الروســي والصيني لطهران، 
التــي أصبح خطابهــا اآلن ال 
يكتفي بعبارات كبيرة جوفاء 
ولكنــه بات يتضمــن مطالب 

تنطلق اليوم االثنني في العاصمة النمساوية ڤيينا جولة جديدة ومهمة من احملادثات بني إيران والقوى الدولية الكبرى 
بهدف إحياء االتفاق النووي اإليراني املوقع عام ٢٠١٥م، وذلك مبشاركة غير مباشرة من الواليات املتحدة األميركية.
وتترقب دول إقليم الشرق األوسط عموما ودول اخلليج بوجه خاص، النتائج التي ستسفر عنها هذه احملادثات، لكونها 
ستعطي مؤشرات قوية عن املستقبل في املنطقة، من حيث طبيعة العالقات بني دولها، ومضامني ترتيبات األمن اإلقليمي 
وأبعاده وآلياته. وقد شهدت املنطقة على مدار االسابيع األخيرة زخما ديبلوماسيا واضحا متثل في اجلوالت التي قام بها 

مسؤولون غربيون، جنبا إلى جنب مع الزيارات البينية األخيرة لعدد من قادة وزعماء املنطقة.
«األنباء» استطلعت آراء عدد من اخلبراء واملختصني الذين طرحوا توقعاتهم ملسار محادثات ڤيينا، وقدموا رؤاهم بشأن 

تداعياتها احملتملة، وكيفية تعامل دول مجلس التعاون اخلليجي معها: 

محمد بدري عيد 

د.العجمي: إيران تستثمر الوقت وإسرائيل قلقة واخلليج عليه امتالك زمام الفعل الديبلوماسي الواعي 
د.املنـاع: طهـران مطالبـة بإثبـات أنهـا تريـد عالقات طيبـة ومطمئنـة مـع دول اجلواراللـواء العلـي: التحـرك الديبلوماسـي الراهـن يسـتهدف التنسـيق املسـبق ألي طـارئ

العميد السري: التسرب اإلشعاعي من مفاعالت إيران أخطر على اخلليج من حيازتها للقنبلة النووية

الطريجي: حتديث املناهج العسكرية ملواجهة 
التهديدات احلالية واملستقبلية باملنطقة

(كونــا):   - القاهــرة 
دعــا رئيس هيئــة التعليم 
العســكري بــوزارة الدفاع 
اللواء الركن فهد الطريجي 
الى حتديث املناهج وإجراءات 
التدريب العسكري ملواجهة 
أشكال متنوعة من التهديدات 
واملســتقبلية  احلاليــة 

باملنطقة.
وقال الطريجي لـ «كونا» 
على هامش مشاركته بأعمال 
الندوة الـ٢٥ لرؤساء هيئات 
التدريب في اجليوش العربية 
ان الندوة تتضمن مواضيع 
عدة، من أهمها اعتماد املناهج 
التي تتعلق باألمور الطبية 
إلــى  امليدانــي  واإلســعاف 
جانب ما يستجد من أعمال 
وتبادل اخلبرات واالستفادة 
من اإلجراءات التي تقوم بها 

بعض جيوش املنطقة.
وأضاف في هــذا اإلطار 
أن عددا مــن الدول العربية 
تخوض جيوشــها عمليات 
ان  موضحــا  عســكرية، 
والتكتيــكات  التقنيــات 
واإلجراءات أمســت تتغير 
باستمرار «وهذا األمر يتطلب 
حتديث املناهــج وإجراءات 
التدريــب حتــى تتوافــق 
وتتناسب مع أشكال املهددات 

احلالية واملستقبلية».

املجاالت منهــا التعاون في 
املجال الطبي»، مشــيرا الى 
تعاون ثنائي وجماعي لهيئة 
اخلدمات الطبية في اجليش 

الكويتي مع دول عدة.
وأوضح ان التعاون مع 
جميع الدول العربية «مستمر 
وليس وليد اللحظة»، مبينا 
ان فعاليات اليوم ال تتعلق 
بآليــة التعــاون مــع الدول 
العربية ولكن تعتبر إضافة 
جديدة في حتديث الكراسات 
التــي تتعلــق باملنظومــة 

الطبية.
مــن جهته، قــال رئيس 
العربيــة  الشــؤون  قطــاع 
العربيــة  الــدول  بجامعــة 

مــن  ان  الــذوادي  خليــل 
األهداف األساســية لندوات 
التدريب هو «إعداد  هيئات 
دراســة موحدة تساهم في 
رفع الكفاءة العسكرية ألفراد 
القوات املســلحة ودارســي 
الكليات العسكرية ومتكينهم 
من تطوير مهاراتهم والتعامل 
بشــكل جيــد مــع مختلف 

الظروف».
وأضــاف في كلمــة أمام 
النــدوة الـــ٢٥ أن الدراســة 
ستساهم كذلك في رفع قدرات 
القادة املسؤولني عن التدريب 
للبحث وتطوير األســاليب 
في جميع املجاالت لتوحيد 
العقائد العســكرية بالدول 
العربيــة وهــو األمــر الذي 
ينعكس باإليجاب على أفراد 
القوات املســلحة من خالل 
غرس روح الفريق بني أفراد 
العسكرية للعمل  الوحدات 

بشكل منسجم ومتكامل.
ان مشــاركة  وأوضــح 
رؤســاء هيئــات التدريــب 
فــي  العربيــة  بالــدول 
النــدوة  دليل علــى العزم 
الــدؤوب لتعزيــز أواصــر 
التعاون والتنسيق وتبادل 
املعلومــات واخلبــرات في 
مختلف املجاالت واألنشطة 

العسكرية.

شارك في أعمال الندوة الـ٢٥ لرؤساء هيئات التدريب في اجليوش العربية

اللواء الركن فهد الطريجي مع املشاركني في الندوة الـ٢٥ لرؤساء هيئات التدريب في اجليوش العربية

وأضاف ان «مشــاركتنا 
فــي نــدوة رؤســاء هيئات 
التدريــب جتعلنا نســتفيد 
من اعداد الكراسات احلديثة، 
حيث اننا نقوم بأخذ املنتج 
اجلديد اخلاص في اإلسناد 
الطبي وعمليات اإلسعافات 
امليدانيــة والتعامــل معهــا 
مبا يتناســب مــع تنظيمنا 
العســكري والعمليات التي 

نقوم بها».
التعــاون  وعــن شــكل 
الكويتــي فــي هذا الشــأن، 
قــال الطريجــي: «نتعــاون 
مــع غالبية الــدول العربية 
ولدينا اتفاقيات تعاون في 
مجــال التدريــب في شــتى 

نتعاون مع غالبية الدول العربية ولدينا اتفاقيات مبجال التدريب في مجاالت عدة منها الطبي

اللواء الركن فهد الطريجي
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إنهم يســرقون العامالت املنزليات من 
بيوتنا في وضح النهار!

في الكويت قضية هرب «العمالة املنزلية» 
بالتأكيد «كارثة»!

ألن هروب (اخلدم) يديره (آســيويون 
وأفارقة) ومن جنسيات مختلفة.. يخططون 
ويتالعبون باألســعار ويكسرون القوانني 

لتحقيق مصاحلهم!
تلفوناتهم في  «هم أشــكره» يضعون 
املنزلية دومنا  بالعمالة  «امليديا» ويتاجرون 

خوف!
هناك اليوم قضية القضايا.. إنهم واهللا 
يبيعون هؤالء اخلدم مــن العمالة املنزلية 
ويؤوون الهاربات ويتسترون عليهم مقابل 
تأجيرهم بالساعات! وتتراوح هذه األسعار 
بني ١٢ و٢٠ دينارا باليوم، (حسب الساعات 

املتفق عليها).
املصيبة انهم يشجعون (العمالة املنزلية) 
من اخلــدم على الهرب من كفيلهم األصلي 
ويؤوونهم في مكاتب وشقق وهي باختصار 
عمليات بيع وتأجير ومتاجرة، وكل هذا يحدث 

باسم الكويت، لألسف!
اليوم في ظل جائحة كورونا وانكماش دور 
مكاتب العمالة املنزلية بعد ان رفعوا األجور 
الى مستويات عالية جدا بلغت أكثر من ١٥٠٠ 
دينار برز من جديد (كابوس هروب العمالة 
املنزلية مجــددا)! وازدادت تعقيدات عقود 
العمل على جميع اجلنسيات.. وازداد (غضب 
الشــارع الكويتي) من هذا (املسلسل) لعدم 
وجود قوانني رادعة، فأرقام (السماسرة) الذين 
الداخلية  يتاجرون باخلدم متوافرة، وعلى 
تطبيق العقوبات علــى املخالفني وااللتفات 
الى خسائر الكفالء وحقوقهم، فمن يعوض 
هذا الكفيل الذي انتظر فترة تزيد على الـ 
٣ أشــهر بانتظار وصول من كفلها لتأتي 
ومتكث ٣ أيام عنده ثم يبدأ مسلسل جديد 
(فيلم هنــدي) متفق عليه فتهرب وهي في 
حقيقة األمر تعــود للمكتب ليبيعها بزيادة 
فلكية لكفيل آخر دون كفالة لألسف! علما 

انها مسجلة في وزارة الداخلية متغيبة.
ســمعنا عن مبادرات كثيرة (حكومية - 
نواب - مكاتب خدم) كلها مبادرات فاشــلة 
املكاتب ال يريدون االنضباط  ألن أصحاب 
ويفشلون كل اخلطط التي توضع لتصحيح 

املسار.
آن األوان ان تطبــق الداخلية بكل حزم 
القانون وتقبض على هذه (العصابات) التي 
تشجع العامالت باملنازل على الهرب والعمل 
بنظام الساعات. وعلى املواطن أال يشجع هذه 

العمليات التي تتم بالباطن.

٭ ومضــة: آن األوان للجهات احلكومية 
املسؤولة ان تلتفت الى ملف (العامالت في 
املنازل) وكثير منهن اليوم - رغم تسجيل 
الكفيل تغيبها - متارس العمل بالســاعات، 
وهنــاك ايضــا دور على الســفارات، فال 
مســاومات حول هذا األمر، اسألوا املخافر 
كيف يسجل الكفالء يوميا هرب اخلدم من 
املنازل بســبب اإلغراءات املالية، ومن يرد 

ان يعــرف املزيد عن هذه القضية فليدخل 
قروبات الواتساب، فظاهرة العمل بالساعات 

على عينك يا تاجر!
انهم حفنــة عصابات من اآلســيويني 
واألفارقة ميارسون هذا الدور دومنا خوف 
أو رادع على أعمالهم املشــبوهة.. وصدق 
املثل: «من أمن العقوبة أساء األدب» لألسف!

إن هرب اخلادمة من بيت الكفيل مشكلة 
واحلل يكمن في احلزم وتطبيق القانون.

٭ آخر الكالم: الى كل مســؤول في الدولة 
أقول: يجب االهتمام بتفعيل بالغات التغيب 
في وزارة الداخلية، وعلى الهيئة العامة للقوى 
العاملة ان تفتح هذا امللف من جديد وتنظم 
هذه العملية بالنظر في الشكاوى وتعويض 
املواطن الكفيل عن كل خســائره الكبيرة 
وسبل التعويض ومالحقة (ميديا) بيع اخلدم 

وتسخيرهم عبر احلسابات اإللكترونية.

٭ زبدة احلچي: نعم.. أعرف متاما ان هناك 
أسبابا تدفع بعض اخلدم للهرب ومنها سوء 
املعاملة وساعات العمل الكثيرة وعدم وجود 
إجازة وتأجيل سداد الراتب، في املقابل هناك 
كم هائل من اإلغراء ميارسه أصحاب (املكاتب 
الوهمية) ومنها اإلغراء املالي وقلة عدد ساعات 
العمل وأمور كثيــرة كلها مخالفة للقوانني 
التي تنظم العالقة بني الطرفني ما بني كفيل 

وخادم ويحكم هذا قانون العمل.
والسؤال: ملاذا ال نرى مثل هذه املخالفات 
واألوضاع في دول شقيقة وجارة مثل قطر 
واإلمارات وسلطنة عمان؟ ألن هناك قانونا 
وهناك غرامات يدفعها الشــخص املخالف 

خادما أم كفيال على حد سواء.
إن علــى مجتمعنا ان يحرم التعامل مع 
هؤالء الهاربني، وعلى اجلهات احلكومية ان 
تطبق القانون على الكل دومنا اي تردد للحد 

من ظاهرة هرب اخلدم.
هل يعقل أن يتالعب أفارقة وآسيويون 

في هذا امللف دومنا رادع من عقاب؟
إن مقتــرح النائب الفاضــل د.عبداهللا 
الطريجي بحجز تذكــرة العودة من املبلغ 
املدفوع الستخدامها في حال هرب اخلادم 
أحد احللول، كما ان على املتستر ان يتحمل 

مصاريف هرب اخلدم!
أيها السادة آن األوان ان تنتهي (مهزلة) 
وسيناريو هرب العامالت املنزليات من البيوت 
ووقف (اجلشع) عبر الوسطاء وتساهل األسر 
الكويتية بإيواء اخلادمة املتغيبة الهاربة لوجود 
سماسرة تتاجر بحاجة املواطن وتبيع الهاربات 
مببالغ خيالية لوجود طلب كبير على اخلادمات 
وضعف العقوبات شجع على انتشار املشكلة 
وصارت اليوم ظاهــرة والبد من إجراءات 

حازمة.. فمن املسؤول؟!
من ينهي هذه القضية املتفاقمة مجتمعيا؟

من يعــوض الكفيل عن كل خســائره 
وضياع وقته؟

قضية حتتاج إلى من يطبق القانون عاجال 
غير آجل!

في أمان اهللا..

ومضات

املواطن..
والعمالة املنزلية!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«التقدم العلمي» تدعم مؤمتر املرأة
في األمن السيبراني

الكويت  أعلنت مؤسسة 
 (KFAS) العلمــي للتقــدم 
دعمهــا ملؤمتــر املــرأة فــي 
األمن السيبراني في الشرق 
الذي   (WiCSME) األوســط
سينظم نســخته الثانية ما 
بني ٢٩ و٣٠ نوفمبر اجلاري 
حتت شعار «نحو مستقبل 
مرن ومتمكن»، انطالقا من 
دورها فــي تعزيــز البحث 
العلمــي وحتقيــق التحول 

الرقمي في املجتمع.
وصرح مدير عام مؤسسة 

الكويت للتقــدم العلمي د.خالد الفاضل بأن 
مشاركة املؤسسة في دعم ورعاية هذه الفعالية 
العلمية تأتي انطالقا من أهدافها املتمثلة في 
تعزيز دور العلــم والتكنولوجيا واالبتكار 
في املجتمع وتشجيع البحث العلمي ونشر 
الثقافة العلمية، والســعي إلى بناء القدرات 
الضرورية لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز 

املهــارات املطلوبــة ملواكبة 
تطــورات الثورة الصناعية 
الرابعــة ومتكني املــرأة في 
التكنولوجيــة  املجــاالت 
السيما تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
من جهتها، قالت القيادية 
العاملية في األمن السيبراني 
والتحول الرقمي واملؤسس 
الشريك لرابطة نساء الشرق 
األوسط في األمن السيبراني 
د.رمي الشــمري إن املؤمتــر 
الذي تنظمه منظمة نســاء 
في مجال األمن السيبراني في الشرق األوسط 
(WiCSME) يركز على ضرورة مرونة ومتكني 
املــرأة في مجــال األمن الســيبراني ملواجهة 

التحديات الرائجة في هذا املجال.
وأشــادت بالدعم الذي قدمته املؤسســة 
للمؤمتر في سبيل متكني املرأة الكويتية من 

االنخراط في مجال األمن السيبراني.

د.رمي الشمري

اليعقوب لـ «األنباء»: «التربية» لديها أكثر من خيار
للعودة الكاملة إلى مقاعد الدراسة خالل الفصل الثاني

عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيــل وزارة التربية 
د.علي اليعقوب ان االستعدادات 
تسير على قدم وساق للعودة 
الكاملة ملقاعد الدراسة خالل 
الفصل الدراسي الثاني، مشيرا 
الى هناك تواصال وتنســيقا 
مستمرين مع وزارة الصحة 

في هذا اجلانب.
وقال اليعقوب في تصريح 
خاص لـ «األنباء» انه في حال 
موافقة السلطات الطبية على 
العودة فان الوزارة وبجميع 

قطاعاتها ومناطقها التعليمية 
تعمل في هذا االجتاه لتحقيق 
ما نصبــو اليه جميعا وهو 
عودة ابنائنا الطلبة بشــكل 
كامل ويومي ملدارسهم، الفتا 
الى ان وزارة الصحة شريك 
اساسي معنا في اتخاذ القرار، 
وهنــاك فــرق طبيــة تقوم 
بجوالت تفقديــة للمدارس 
ومؤشــرات تلــك الزيــارات 

طيبة.
وأضاف: نتابع األوضاع 
بكل دقة وفي جميع االحوال 
وال قــدر اهللا اذا لم الوضع 

التعليمــي للطلبــة البنــني 
والبنات في الصفني اخلامس 
والتاســع فــي مــواد: اللغة 
العربية، واللغة اإلجنليزية 
والرياضيات والعلوم ناهيك 
عن قياس مدى قوة حتصيل 
املتعلمني عن طريق اختبار 
حتصيلــي ملعاييــر األداء، 
مشــيرا الى ان هذا االختبار 
يعــد متهيدا للمشــاركة في 
املقــرر  الوطنــي  االختبــار 
عقــده فــي شــهر أبريل من 
العام املقبل، متمنيا التوفيق 
لطلبتنا في تلك االختبارات.

بالعــودة فان لدينا اكثر من 
خيار بديل الستمرار التعليم 
في املــدارس خــالل الفصل 

الدراسي الثاني.
الى  اليعقــوب  وتطــرق 
مشــاركة طلبة الكويت في 
اختبارات ميزة حيث سيقوم 
الوطنــي لتطويــر  املركــز 
التعليم وبالتعاون والتنسيق 
مــع وزارة التربية بتنظيم 
اختبــار ميــزة خالل شــهر 
ديسمبر املقبل وهو اختبار 
إلكتروني الهدف منه تقييم 
مســتوى مخرجــات النظام 

أكد وجود تواصل وتنسيق مستمرين مع «الصحة».. وفرق طبية تقوم بجوالت تفقدية للمدارس

د. علي اليعقوب

«التربية العربي» كّرم الفائزين بجائزة التفوق الدراسي الـ ١٤
عبدالعزيز الفضلي

احتفى مكتب التربية العربي لدول اخلليج بالفائزين 
بجائزة التفوق الدراسي في دورتها الرابعة عشرة، 
خالل احلفل الذي استضافته وزارة التربية والتعليم 
اإلماراتيــة، عبر تقنية االتصال املرئي، حيث تهدف 
اجلائزة التي ترعاها شركة املراعي لتحقيق توجهات 
ورؤى وزارات التربية والتعليم في الدول األعضاء 
باملكتب في مجــال العناية باملتفوقني واملبدعني من 
الطالب والطالبات، مبا يحفزهم على مواصلة إبداعهم 
ومتيزهــم. وقال وزير التربيــة والتعليم اإلماراتي 
حسني احلمادي في كلمة ألقاها خالل احلفل: إنه ملن 
بالغ سعادتنا أن نلتقي هنا لنرعى فعالية خليجية 
تربوية متميزة، نكرم فيها فئة غالية على نفوسنا، 

وهم أبناؤنا وبناتنا املتفوقون من الطالب والطالبات 
في دول مكتب التربية العربي لدول اخلليج من خالل 
جائزة املكتب للتفوق الدراســي في دورتها الرابعة 
عشرة، التي تنعقد هنا متزامنة مع إكسبو ٢٠٢٠ الذي 
يقام حتت شعار «تواصل العقول.. وصنع املستقبل».

ووجه التهنئة إلى الطلبة الفائزين باجلائزة قائال: 
نحتفي بكم مع زمالء لكم حالت ظروف اجلائحة دون 
حضورهم هنا، فظلوا معنا في أوطانهم الشقيقة عبر 
وسائل التواصل، فتحية لهم، وتهنئة لكم ولهم على 
النبوغ والتفوق، والشكر للمعلمني واملعلمات واآلباء 
واألمهــات، الذي يقفون خلف كل جناح حتصدونه، 
ووراء كل تفوق تصلون إليه في احلاضر واملستقبل.
بدوره، ألقى املديــر العام ملكتب التربية العربي 
لدول اخلليج د.عبدالرحمن العاصمي كلمة وجه فيها 

شــكره وتقديره لدولة االمارات قيادة وشــعبا على 
استضافتهم لفعاليات احلفل، مثمنا الدعم املستمر 
الذي يحظى به مكتب التربية العربي لدول اخلليج 
مــن لدن قادة الدول األعضــاء، مبا ميكن املكتب من 
القيام باملهام واملسؤوليات املنوطة به على أمت وجه.

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به شركة املراعي 
دعمــا لقطاع التعليم في الدول األعضاء انطالقا من 
مســؤوليتها االجتماعية، وهو ما يتجسد برعايتها 
املســتمرة جلائزة التفوق الدراســي، مؤكدا على أن 
املسؤوليات امللقاة على عاتقنا جتاه أبنائنا وبناتنا 
من اجليل الناشــئ كبيرة، وأن التفوق الدراسي هو 
حصاد رحلة طويلة من العمل الدؤوب الذي تتظافر 
فيه اجلهود املشــتركة بني مختلف عناصر العملية 

التعليمية.

«األنباء» تنشر شروط الترشح للتدريب بجامعة الكويت

ثامر السليم

عملت «األنباء» من مصادر 
مطلعــة في جامعــة الكويت 
ان أمني عام اجلامعة باإلنابة 
العنــزي اعتمــد  د.مرضــي 
شــروط وضوابط الترشيح 
الداخلية  التدريبية  للبرامج 
للجهاز اإلداري من التنفيذيني 
واإلشرافيني باجلامعة، مشيرة 
الى ان الهدف منها رفع كفاءة 
وتدعيــم  اإلداري  اجلهــاز 
خبراتهــم وتهيئتهــم للقيام 
بواجباتهــم الوظيفيــة على 
أفضل وجــه، حيث يتوجب 
على الرئيس األعلى أن يضع 
لكل مركز عمل بالتشاور مع 
املديرين التابعني له خطة إيفاد 
للموظفني حلضــور البرامج 
التدريبية داخل الكويت، وذلك 
ضمن السياسة العامة للجامعة 
وامليزانيــة املعتمــدة لذلــك. 
وقالت املصادر انه يشــترط 
ملن يرغب في حضور البرامج 
التدريبيــة أن يكون كويتي 
اجلنسية من غير أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة املســاندة، 
ومستمرا في عمله خالل فترة 
البرنامــج التدريبي، ويكون 
البرنامج ذا عالقــة بطبيعة 
عمــل املرشــح، وأن يجيــد 
املرشــح لغــة البرنامج، كما 
يكون طلب التقدم للترشيح 
من خالل نظام اخلدمة الذاتية 
معتمدا من املرشح ومسؤوله 
املباشر ورئيس مركز العمل، 
ويكون املرشح حاصال على 
تقريــر كفــاءة بتقدير«جيد 
جــدا» على األقل عن الســنة 
السابقة للترشح، وأال يكون قد 
وقعت عليه عقوبات تأديبية، 
ويكون االعتذار عن البرنامج 

األولــى أو الثانية أو الرقود 
باملستشفى أو العالج باخلارج 
أو حاالت أخــرى طارئة يتم 
النظــر فيها من قبــل األمانة 
العامة مع تقدمي ما يثبت ذلك، 
وأن يلتزم املتدرب بحضور 
أيام وساعات التدريب املقررة 
وفي حال عدم االلتزام تخصم 
تكلفة املشاركة في البرنامج 
من املرشح، وذلك باحتساب 
املبلــغ مــن إجمالــي قيمــة 
البرنامــج وال يحصــل على 
شهادة االجتياز، وتعتبر هذه 
الفترة انقطاعا عن العمل ما 
لم يكن عدم احلضور بسبب 
وفــاة األقــارب مــن الدرجة 
األولــى أو الثانية   أو الرقود 
باملستشفى أو العالج باخلارج 
أو حــاالت أخرى طارئة، وال 
يعتد بساعات تخفيف العمل 
الذي يتمتع بها املوظف عند 
مشــاركته فــي أي برنامــج 
تدريبي، وأن يكون الترشيح 
للبرامــج التدريبيــة داخــل 

إدارة  العمــل، وتتم موافــاة 
التطويــر اإلداري بهــا قبــل 
عقدها بوقت كاف، كما يشترط 
أن يكون الترشــيح للبرامج 
والــدورات عن طريــق إدارة 

التطوير اإلداري.
وعن معايير املفاضلة بني 
املرشحني في البرامج الداخلية، 
أوضحــت املصــادر: انــه في 
حال زيادة أعداد املرشــحني 
عن العــدد املقــرر للبرنامج 
تكون املفاضلة من قبل إدارة 
التطوير اإلداري وفقا ملن لم 
يسبق له االلتحاق ببرنامج 
تدريبي داخلي أو خارجي أو 
املشاركة في حضور املؤمترات 
أو املهمات والتكاليف الرسمية 
الكويــت،  أو خــارج  داخــل 
واألولويــة للمرشــح الــذي 
مضــى فترة أطــول عن آخر 
مشــاركة له، ووفقا ألقدمية 
التعيني باجلامعة، وأسبقية 
وصول طلب الترشــيح إلى 

إدارة التطوير اإلداري.

الكويت وال تتضمن امليزانية 
حضور املؤمترات واملنتديات 

وإقامة املعارض.
وعــن ضوابط مشــاركة 
املوظــف فــي البرامج خارج 
الداخلي  التدريــب  ميزانيــة 
املخصصــة إلدارة التطويــر 
املــوارد  وتنميــة  اإلداري 
البشرية، ذكرت املصادر أنه 
يحتسب أي برنامج تدريبي 
يشــارك فيه املوظــف خالل 
الســنة املالية ضمن معايير 
املرشــحني  بــني  املفاضلــة 
ويســتثنى من ذلك البرامج 
املقدمة من مركز اخلوارزمي 
تقنيــة  علــى  للتدريــب 
املعلومــات، وذلــك بغــرض 
الفرصة لالســتفادة  إتاحــة 
من البرامج املطروحة، وكذلك 
البرامج التدريبية أو الورش 
املقدمة من اجلهات الرسمية 
التــي يتقدم بها مراكز العمل 
لترشيح موظفيها، ويشترط 
أن تكون متوافقة مع طبيعة 

البرامج هدفها رفع كفاءة وتدعيم خبرات أعضاء اجلهاز وتهيئتهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه

د.مرضي العنزي

عن طريق نظام اخلدمة الذاتية 
ويعتمد من مسؤوله املباشر 
ورئيس مركــز العمل، وذلك 
قبل بدايته مبــدة ال تقل عن 

٥ أيام عمل.
وأضافت املصادر: في حال 
عــدم االلتزام بذلــك تخصم 
تكلفة املشاركة في البرنامج 
من املرشح ويستثنى من ذلك 
احلاالت الطارئة على سبيل 
املثال: وفاة األقارب من الدرجة 

ضرورة حصول املرشح على تقرير «جيد جدًا» عن السنة السابقة للترشح وأال يكون قد وقعت عليه عقوبات

مصادر لـ «األنباء»: انتخابات جمعية هيئة التدريس
بجامعة الكويت ١٣ ديسمبر

آالء خليفة

علمــت «األنباء» أن انتخابــات جمعية أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت ستعقد يوم االثنني ١٣ ديسمبر 
من الســاعة ٦ مســاء حتــى ٩ مســاء، ومت حتديد أمس 
لتوزيع التقريرين األدبي واملالي، وفتح باب الترشــيح 
اليوم اإلثنني، وسيكون آخر موعد لتلقي الطلبات األحد 

٥ ديسمبر وآخر يوم لالنسحاب األربعاء ٨ منه.
وذكرت املصادر ان الترشــيح سيكون شخصيا على 

الورقة املعدة لذلك في مقر جمعية أعضاء هيئة التدريس 
بحرم اجلامعة، ويعتبر جميع أعضاء اجلمعية مقيدين 
فــي اجلــداول االنتخابية ولن يتم قيــد أي عضو جديد 

بعد ٢ ديسمبر.
ولفتت إلى ان اجلمعية العمومية ستعقد يوم االثنني 
١٣ ديسمبر في متام الساعة ٥ مساء مبقر اجلمعية، وعلى 
كل ناخــب أن يبرز هويتــه اجلامعية او بطاقته املدنية 
ويجــب ان يكون مقيدا في اجلمعية، مع ضرورة التزام 

اجلميع باالشتراطات واالحترازات الصحية.
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مجلس بلدي

تكليف «القانونية» بإعداد مشروع
«حق االطالع» على معلومات البلدية

«الفروانية» أقّرت تخصيص موقع دائم 
لنادي السيارات في «الضجيج»

إغالق ٣ محالت وحترير ١٣ مخالفة في حولي

مبحافظة اجلهراء مبساحة ٦٠٠٠م٢ للشركة 
العربية للخدمات الطبية، بغرض إنشــاء 
وتأسيس مستشفى أهلي بسعة ١٠٠ سرير، 
كما مت اإلبقاء على مشروع القرار الوزاري 
بشأن الئحة اإلعالنات، وتعديل الئحة مظالت 
مواقف السيارات، ومشروع القرار الوزاري 
بشــأن الئحة األسواق العامة. وذكر انه مت 
تأجيل بحث مشــروع الضوابط والقواعد 
اخلاصة بتسمية املدن والضواحي واملناطق 
والطرق والشوارع امليادين، إضافة الى تأجيل 
الكتاب املقدم من املدير العام للهيئة العامة 
للبيئة الشــيخ عبداهللا األحمد بشأن قرار 

منع الشيشة في األماكن املغلقة.

الرقيب بشأن إنشاء طريق فرعي داخلي 
وربطــه مع طريق ٥٠١ مبنطقة صباح 

الناصر.

بداح العنزي

أوصــت اللجنة القانونيــة في املجلس 
البلدي خالل اجتماعها امس برئاسة فهيد 
املويزري بتكليف االدارة القانونية بإعداد 
مشروع قرار وزاري بالئحة اجراءات تنفيذ 
قانون حق االطالع على املعلومات في بلدية 

الكويت.
ورفضت اللجنــة اقتراح العضو م.مها 
البغلي بشأن إضافة مادة بالئحة البناء تلزم 
املؤسســات واجلهات احلكومية واخلاصة 
التي يزيد عدد العامالت بها على ٥٠ عاملة 

أو يتجاوز ٢٠٠ بإنشاء دور حضانة لها.
وقال املويزري ان اللجنة أبقت على جدول 
أعمالها كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية 
بشــأن تعديل القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ 
في شأن بلدية الكويت، كما أحالت الكتاب 
املتعلق برسوم احلصول على وثائق وفقا 
لقانون حــق االطالع علــى املعلومات الى 
اجلهــاز التنفيذي للدراســة وكتاب املمثل 
عن صغار املستثمرين املستأجرين مبنطقة 
جنوب أمغرة والســكراب بشأن نقلهم من 

منطقة أمغرة إلى النعامي.
وأضــاف ان اللجنة أبقــت على جدول 
أعمالها طلب الشــركة العربيــة للخدمات 
الطبية إعادة تخصيص القســيمة الكائنة 

بداح العنزي

أوصت جلنة الفروانية في املجلس 
البلدي خالل اجتماعها امس برئاســة 
محمــد الرقيــب باملوافقــة علــى طلب 
الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع 
حلبة جابر األحمــد مبنطقة الضجيح 
كموقع دائم لنادي الكويتي للسيارات 

والدراجات اآللية.
وقال الرقيب ان اللجنة وافقت على 
طلب وزارة املالية تغيير نشاط املوقع 
العائد للشركة الكويتية املتحدة للدواجن 

الكائن مبنطقة الضجيج.
وذكــر ان اللجنــة أبقت علي جدول 
أعمالها االقتراح املقدم من العضو محمد 

فــي إطــار اجلهــود 
املبذولة مــن قبل الفرق 
البلديــة  الرقابيــة فــي 
ملتابعة تطبيق الضوابط 
البلدية والتأكد  والنظم 
من االلتزام باالشتراطات 
الصحية، كشــفت إدارة 
العامــة فــي  العالقــات 
تنفيــذ  عــن  البلديــة 
الطــوارئ بفرع  فريــق 
بلديــة حولــي جلوالت 
أثنــاء عطلة  تفتيشــية 
نهاية األسبوع في منطقة 
حولــي، وأســفرت عــن 
إغالق ٣ محــالت ما بني 
مزاولة نشاط غير مذكور 
بالترخيص واســتغالل 
مســاحة غيــر مذكــورة 
بالترخيص وحترير ١٣ 

محضر مخالفة لشروط وضوابط البلدية.
وفي هذا الســياق، أكد رئيس فريق 
الطــوارئ بفرع بلديــة محافظة حولي 
إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي 
على التزام احملالت بشــروط وضوابط 
البلدية بالئحة احملالت العامة إلى جانب 
التأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء 

املتعلقة باالشتراطات الصحية.
ودعا السبعان أصحاب احملالت الى 
االلتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ 
اإلجــراءات والتدابيــر الوقائية حرصا 
علــى صحة وســالمة اجلميــع وجتنبا 
للمخالفــة والغرامة التــي قد تصل إلى 

االغالق اإلداري.

فهيد املويزري مترئسا اجتماع اللجنة القانونية

محمد الرقيب مترئسا اجتماع جلنة الفروانية

إغالق أحد احملالت املخالفة في حولي

اجلوعان: ضرورة معاجلة جميع آثار «كورونا» حلماية املجتمع

«القوى العاملة» تتعاون مع «احملاسبني» لتدريب ٢٠ خريجًا

مبرة السعد تعلن الفائزات بجوائز «ابتكار الشرق األوسط»

صاحبت أزمة كورونا والثورة 
في عالــم تقنيــة املعلومات 
وضرورة االهتمام بالتعليم 
ومتطلباتــه  بتخصصاتــه 

اجلديدة.
من ناحيته، أشــار أستاذ 
الدوليــة بجامعة  العالقــات 
الشايجي  الكويت د.عبداهللا 
إلــى ان «كورونا» دق جرس 
اإلنذار وأثبتت هشاشة الدول 
واملنظمــات، وعلى الدول ان 
تبــدأ فــي التفكيــر بإنشــاء 
خليــة إدارة أزمات من خالل 
جهاز مختص يضم الباحثني 
واملفكرين في شتى املجاالت، 
وكان هناك فشل كلي في إدارة 
األزمة من جميع الدول، الفتا 
إلى حالــة الهلع إلى تســود 
العالم بسبب املتحور اجلديد.

وبني الشايجي ان ٧٠٪ من 
ســكان الكويت من املقيمني، 
مؤكدا ضــرورة إعادة هيكلة 
الســكانية وزيادة  التركيبة 
التكويت وتقليل عدد الوافدين، 
وأيضا االستعداد للڤيروس 
اجلديــد، فالتهديدات القادمة 
لم تعد غزوا واحتالال وحروبا 
ولكنها تهديدات الوباء والبيئة 
والتغيــر املناخي والقرصنة 

اإللكترونية.
وفي الســياق ذاتــه، قال 
الدوليــة  العالقــات  أســتاذ 
املشــارك بجامعــة اإلمارات 
املتحــدة د.محمــد  العربيــة 
بــن هويــدن ان احلكومــات 
أصبحت تعيش في معضلة 
خللــق تــوازن بــني حقــوق 
األفــراد واحلفاظ على صحة 
املجتمع والوضع االقتصادي 
واجلائحــة جعلــت ٧٩ دولة 
تؤجــل انتخاباتهــا الوطنية 

واحمللية.

حضر التوقيع كل نائب 
املدير العام لشؤون العمالة 
الوطنية عبداهللا املطوطح 
ومدير إدارة تنمية العمالة 
الوطنيــة هيــام الدويلــة 
ورئيس جمعية احملاسبني 

فيصل الطبيخ.

بدورها، عبرت رئيســة 
جائزة ابتكار الشرق األوسط 
للمخترعــات واملبتكــرات 
الشــيخة نبيلــة الصبــاح 
عــن فخرها بنجاح املبادرة 
ووصول هؤالء الفائزات إلى 
املراكز األولى عربيا وتأهلهن 

للوصول إلى الفوز عامليا.
اجلدير بالذكر انه سيتم 
تكــرمي الفائــزات عامليا من 
شبكة «جلوبال ون» العاملية 
للمخترعــات واملبتكــرات 
افتراضيا يــوم اخلميس ٢ 

ديسمبر املقبل.

املشارك بكلية التربية بجامعة 
الســلطان قابوس بســلطنة 
عمان د.سيف املعمري ان البنك 
الدولي قبل اجلائحة بسنتني 
أطلق جرس اإلنذار حول أزمة 
التعلــم، الســيما فــي الدول 
الناميــة واملنخفضة الدخل، 
وكنا نعيش في جائحة «تدني 
التحصيــل» ومن ثم جائحة 
االنقطاع عن املدرسة، مؤكدا 
ان أزمة التعلم تؤدي الى أزمة 
تنموية وفجــوات اجتماعية 
واقتصادية عميقة، فاجلائحة 
أوجدت أكبر انقطاع في نظم 
التعليم عبر التاريخ وتضرر 
منه ١٫٦ مليار طالب في أكثر 

من ١٩٠ بلدا.
اجللسة الثانية

الثانية  تــرأس اجللســة 
رئيس حترير مجلة اخلليج 
واجلزيــرة العربية بجامعة 
الكويــت أ.د.عثمــان اخلضر 
وحتدث فيها أســتاذ العلوم 
السياســية بجامعة الكويت 
د.عبــداهللا ســهر، موضحــا 
حــدوث تغييــرات جذريــة 
في مفاهيــم دولية مثل عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية 

والسيادة.
وذكر سهر انه من املتوقع 
ان تعيــد الــدول حســاباتها 
فــي السياســات االقتصادية 
والتحالفــات  اخلارجيــة 
وإعادة صياغة مفاهيم األمن 
الدولي، مشيرا إلى ان انكماش 
بعض القطاعات االقتصادية 
كالصناعات الكمالية لصالح 
االســتهالكية  القطاعــات 
والصحية، موصيا بضرورة 
العالقــات  قــراءة مســتقبل 
الدولية وفقا للمعطيات التي 

جهود جمعية احملاســبني 
فــي دعــم الباحثــني عــن 
عمل، مؤكدة على استمرار 
التعاون مع جمعيات النفع 
العــام والقطــاع اخلاص 
لتدريب وتأهيل املزيد من 

الباحثني عن عمل.

واملبتكــرات تصب في دعم 
وتطويــر مهــارات التفكير 
العلمي لدى الشابات وصقل 
مواهبهن، معربة عن أملها 
فــي أن تقــام كل الفعاليات 
حضوريــا وليــس عن بعد 
ومبــا يتوافــق مــع أهداف 
املبادرة وتطورها وتأثيرها 
احمللي والعاملي وذلك لتمكني 
أهــداف  املــرأة، وحتقيــق 
التنمية املســتدامة ورؤية 
األمم املتحدة ٢٠٣٥ وتأهيل 
املرأة للمشــاركة في مواقع 

صنع القرار.

منها التأثير على ثقافتنا وهو 
ما نسميه بالهلع الذي أصاب 
املجتمــع وســارعت الدولــة 

باتخاذ إجراءات عدة.
وأشار الرميحي الى إنكار 
بعض الدول لوجود الڤيروس 
بها وبدأت نظرية املؤامرة وهي 
فــي ثقافتنا جتــد لها الكثير 
من القبول لعدة أسباب منها 
النقص املعرفي، ولقد فشلنا 
ثقافيا في الرقمنة على جميع 
املستويات بالرغم من جناح 
الكثير مــن دول اخلليج كما 
فشــلنا في البنيــة التحتية 
ولــم نهيئ األرضية للتعليم 

اإللكتروني.
مــن جانبه، ذكــر الكاتب 
البحرين  واألديــب مبملكــة 
د.حســن مــدن، ان اجلائحة 
أثــرت على جميع األنشــطة 
نتيجة الوضع الصحي السائد 
وتأثرت الثقافة بشكل كبير 
بتوقف األنشطة الثقافية ملدة 
اســتمرت عام ونصف، الفتا 
الى ان اقامة األنشطة الثقافية 
إلكترونيا ال ميكن ان تعوض 
عن تنظيمها بشكل فعلي في 

معارض الكتب واحلفالت.
وبدوره، أوضح األســتاذ 

مع جمعية احملاسبني ولكنه 
امتداد لسلسلة من التعاون 
تعكس حرص اجلهتني على 
دعم قــوة العمل الوطنية 
وتوفير السبل للعمل في 
القطــاع اخلاص من خالل 
التدريب والتطوير، مثمنة 

ابتكار مع الشــبكة العاملية 
تشــجع  ون»  «جلوبــال 
الفتيات املبدعات من أنحاء 
العالم للمشــاركة في ركب 
التطــور الذي جــاء نتيجة 
للدور املجتمعي ملبرة السعد 
إلرساء قواعد البحث العلمي.

وقالت ان إسهامات مبرة 
السعد في تعزيز أطر البحث 
التفكيــر  العلمــي وصقــل 
واإلبداع من خالل التعاون 
املثمر والشراكة املجتمعية 
العلميــة والبحثيــة مــع 
الشبكة العاملية للمخترعات 

فقــد واجهــت دول مجلــس 
التعــاون اخلليجي حتديات 
كثيرة خاصة مــع انخفاض 
أســعار النفط، مشددة على 
انه مــا لم تتــم معاجلة آثار 
اجلائحة من جوانبها املختلفة 
فإنها ستخلف بال شك دمارا 

ملجتمعاتنا.
 مــن جانبه، قال املنســق 
العام للمؤمتر ورئيس اللجنة 
العلمية أ.د.يعقوب الكندري: 
ال يخفى على اجلميع أهمية ما 
حتدثه التغيرات االجتماعية 
والثقافية للكوارث واألمراض 
واألوبئة في املجتمع، مبينا ان 
امللتقى يسعى للوقوف على 
تلك التأثيرات من خالل هذه 
النخبة واخلروج مبجموعة 
املالئمــة  التوصيــات  مــن 

ملجتمعاتنا اخلليجية.
اجللسة األولى

تــرأس اجللســة األولــى 
الفلســفة  للملتقــى أســتاذ 
أ.د.عبداهللا  الكويت  بجامعة 
اجلسمي، وحتدث خاللها أستاذ 
االجتماع أ.د.محمد الرميحي، 
موضحا ان «كورونا» فرضت 
أشياء متعددة في سلوكياتنا 

الراميــة إلى زيادة نســبة 
توظيف القوى الوطنية في 

القطاع اخلاص.
وأضافــت ان تدريــب 
وتأهيل الفئات املستهدفة 
مــن احملاســبني حديثــي 
التخرج ليس التعاقد األول 

أمان علــى الهاتف احملمول 
في يد الفتاة لسالمتها عند 

تعرضها للتحرش.
املناسبة، أعربت  وبهذه 
رئيسة املبرة الشيخة فادية 
السعد عن سعادتها بتطور 
املبادرة منذ انطالقتها عربيا 
وعامليا واستمرار التواصل 
افتراضيا رغم وجود جائحة 
كورونــا والســير قدما في 
طريق النجاح، وألن الكويت 
أصبحت مركز املسابقة على 
الشــرق األوسط،  مستوى 
الفتة إلى ان شراكة مبادرة 

آالء خليفة

قالت رئيســة معهد املرأة 
للتنمية والسالم احملامية كوثر 
اجلوعان ان جائحة كورونا 
عطلت التنمية والكثيـــر مـــن 
املصــالح األساسية فتوقفت 
الشــركات وأطيــح بالكثيــر 
منها، وأصيب العالم بالشلل 
في مختلف القطاعات وخاصة 
التعليم والصحة وازدادت حدة 
الصراعــات والفقر، وزاد من 
قلق الناس تخبط احلكومات 
في مواجهة الڤيروس فضال 
عن الغموض النسبي ملنشئه 
وطبيعــة تكوينــه وطريقة 
انتقالــه وفاعليــة وســائل 

احلماية منه.
جــاء ذلــك خــالل افتتاح 
املنتدى اخلليجي االفتراضي 
الــذي ينظمــه معهــد املــرأة 
للتنميــة والســالم بعنــوان 
«األبعاد االجتماعية للجائحة: 
تأثيــرات.. تصورات.. نظرة 
مستقبلية» خالل الفترة من 
٢٧ - ٢٩ نوفمبر عبر «زووم».

وأضافت اجلوعان: يتناول 
النفســية  اآلثــار  املنتــدى 
للجائحــة  واالجتماعيــة 
على املواطــن واملجتمع ومت 
لهــذا  تخصيــص جلســتني 
املوضــوع، مشــيرة إلــى ان 
العالم شهد حاالت من العنف 
واالنتحار واضطرابات نفسية 
وسلوكية عديدة، الفتة إلى ان 
التعليم يعتبر البنية األساسية 
لإلنســان واملجتمــع قد تأثر 
كثيرا باألزمة، ومت التركيز في 
املنتدى على اإلعالم بوسائله 
املختلفــة في دعــم األهداف 
الصحية والتعليمية، وفيما 
يتعلق باجلانب االقتصادي 

بشرى شعبان

أعلنت مدير عام الهيئة 
العامــة للقــوى العاملــة 
بالتكليف إميان األنصاري 
عــن توقيــع الهيئــة عقد 
تدريــب وتأهيل ٢٠ باحثا 
عن عمــل من احملاســبني 
حديثــي التخــرج حملــة 
البكالوريوس ملدة ٣ أشهر 
مــع جمعيــة احملاســبني 

واملراجعني الكويتية.
وقالــت األنصــاري في 
تصريح صحافي ان الدورة 
متنح الباحث  شهادة الزمالة 
املهنيــة األميركيــة، مبينة 
ان توقيــع عقــد التدريــب 
مع جمعية احملاســبني جاء 
لتعزيز أواصر التعاون مع 
القطــاع اخلــاص وحرص 
الهيئة علــى تنمية مهارات 
الباحثني عــن عمل وزيادة 
قدراتهم ليكونوا أكثر قبوال 
في هذا القطاع، مشددة على 
أهمية التدريب وأثره البالغ 
في تنميــة قدرات الباحثني 
عن عمل وتنفيذ رؤية الدولة 

دارين العلي

حتت مظلة مبرة السعد 
للمعرفــة والبحث العلمي، 
أطلقت شبكة الشرق األوسط 
للمخترعات واملبتكرات حفل 
توزيع جوائز ابتكار الشرق 
األوســط mewiin افتراضيا 
برعاية رئيس مجلس إدارة 
مبرة السعد للمعرفة والبحث 
العلمي الشيخة فادية سعد 
العبــداهللا ومت خالل احلفل 
العربيات  الفائــزات  تكرمي 
تســنيم  وهــن:  الثالثــة 
الداوودي من سلطنة عمان 
لفوزها باجلائزة الذهبية عن 
مشروع حتويل بذور التمر 
الى طني يساعد في التنقيب 
عن النفط، والفائزة باجلائزة 
الفضيــة رزان الكلباني من 
ســلطنة عمان عن مشروع 
املركــب الطبيعــي املخفف 
لألشعة السينية، والفائزة 
باجلائزة البرونزية سلمى 
مدحت وفقي من جمهورية 
العربية عن مشروع  مصر 
«ما تخافيش» وهو برنامج 

أكدت خالل انطالق املنتدى اخلليجي حول أبعاد اجلائحة أن العالم شهد اضطرابات نفسية وسلوكية عديدة

التدريب مينح الباحث شهادة الزمالة املهنية األميركية

«الذهبية» لتسنيم الداوودي و«الفضية» لرزان الكلباني و«البرونزية» لسلمى مدحت

د.يعقوب الكندري

إميان األنصاري وعبداهللا املطوطح وهيام الدويلة وفيصل الطبيخ عقب توقيع االتفاقية

سلمى مدحت رزان الكلباني تسنيم الداوودي الشيخة فادية السعد

كوثر اجلوعان

الرميحـي: أخفقنـا ثقافيًا في «الرقمنة» كما فشـلنا فـي البنية التحتيـة ولم نهيئ البيئـة املالئمة للتعليـم اإللكتروني
الشـايجي: ضـرورة االسـتعداد للمتحـور اجلديـد.. والتهديـدات القادمـة تتمثل في التغيـر املناخـي والقرصنة

فاديـة السـعد: إسـهامات كبيـرة للمبـرة فـي تعزيـز أطـر البحـث العلمـي وصقـل مهـارات التفكيـر واإلبـداع

«نزاهة» بحثت ترتيب الكويت 
على مؤشر «نزاهة الدفاع احلكومي»

اجتمعت الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
(نزاهة) مع ممثلي وزارة الدفاع بحضور 
ممثلي جمعية الشفافية الكويتية لبحث 
ترتيب الكويت على مؤشــر نزاهة الدفاع 
احلكومي GDI الصادر عن منظمة الشفافية 

الدولية ٢٠٢٠.
ومثل «نزاهة» في االجتماع األمني العام 
املساعد للوقاية م.أبرار احلماد، ومن جانب 
وزارة الدفــاع وكيل الوزارة الشــيخ فهد 
جابر العلي، ومن جمعية الشفافية رئيس 

مجلس اإلدارة ماجد املطيري.
ومت خالل االجتماع بحث أوجه التعاون 

بــني «نزاهــة» ووزارة الدفاع فــي تنفيذ 
التوصيات التي من شــانها حتسني مركز 
الكويــت على املؤشــر، من خــالل تعزيز 
اإلفصــاح احلكومي وشــفافية اإلجراءات 
إضافــة الى بحــث أهمية هذه املؤشــرات 
الدوليــة وما يصاحبها من تقارير لتكون 
مصــدر ملعرفة أوجــه التطويــر وأفضل 
املمارســات الدولية وحتســني املؤشرات 
التــي تؤثــر بشــكل طردي علــى بعضها 
بعضا وما يتطلبه ذلك من تكثيف جهود 
مؤسسات الدولة في حتسني مكانة الكويت 

في املؤشرات الدولية.

مع وزارة الدفاع بحضور ممثلي جمعية الشفافية الكويتية

الشيخ فهد جابر العلي وم.أبرار احلماد وماجد املطيري واملشاركون في االجتماع
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»تعاونية الروضة وحولي« تواصل ريادتها

مالعب »الواحة« إجناز غير مسبوق للعمل التعاوني

محمد راتب 

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الروضــة وحولي 
التعاونيــة خالد الســداني 
حتقيق نتائج غير مسبوقة 
في تاريخ العمــل التعاوني 
بالكويــت وتصدر اجلمعية 
من خالل لغة األرقام، مشيرا 
إلى أن نتائجنا املالية تعكس 
جناح ميزانيتنا العمومية في 
احلفاظ على قوة املركز املالي 

إلى جانب القفزة الكبيرة بالودائع التي وصلت 
إلــى ١8 مليونا والتي لهــا تأثير إيجابي على 
مستويات الربحية، آملني احملافظة واالستمرار 
بهذا النجاح مبا يتماشى مع أهداف اجلمعية 

وصدارتها وتطلعات املساهمني.
وعن إجنازات العام املالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، أكد 
أن اجلمعية حققت إجنازات وأرقاما قياسية 
أبرزهــا توزيــع ١٢% وهي أعلى نســبة عائد 
مشتريات للمســاهمني، وأعلى مبيعات على 
املستوى التعاوني بعدما بلغت 5٩.886 مليونا، 

محمد راتب

صرح رئيس مجلس 
إدارة جمعيــة مشــرف 
التعاونية علي فهد الفهد 
بأن ملعــب الواحة لكرة 
القدم الشاطئية مبشرف 
استقبل الديربي اخلليجي 
تزامنا مع افتتاحه، حيث 
استقبلت مالعب الواحة 
مبمشى مشرف منتخب 

الكويــت الوطنــي لكرة القدم الشــاطئية 
ونظيره الســعودي في مباراة ودية متت 

إقامتها يوم اخلميس املاضي.
وكان في استقبال الفريقني رئيس مجلس 
إدارة جمعية مشــرف التعاونية علي فهد 
الفهد ونائب رئيــس مجلس اإلدارة وائل 
املسعود وأمني الصندوق ورئيس اللجنة 
اإلعالمية خالد الفضالة إلى جانب حضور 
أعضاء مجلس األمة عبداهلل املضف وأسامة 
الشاهني ونائب رئيس مجلس إدارة احتاد 
الكرة أحمد عقلة العنزي ونائب املدير العام 
بالهيئة العامة للرياضة علي مروي الهدية 

وكوكبة من اإلعالميني والرياضيني.
وذكــر الفهد أنه بافتتــاح امللعب اجلديد 
للكرة الشاطئية متت مجموعة املالعب مبمشى 

كما تصدرت القطاع التعاوني 
في الودائع املالية لتصل إلى 
١8 مليونا من خالل مســيرة 
حافلــة اســتمرت ســنوات 
متتاليــة، وأصبحــت محط 
انتباه ومتيــز وجناح على 

املستوى التعاوني.
وأوضح السداني أن املركز 
املالي شهد تطورا بارزا السيما 
في بند املبيعات منذ عام٢٠١7 
حيث وصلت مبيعاتنا إلى 54 
مليونا، وفي ٢٠١8 ارتفعت إلى 
55 مليونا، وفي عام ٢٠١٩ حققت 56 مليونا، 
وشهد عام ٢٠٢٠ انطالقة قوية باملبيعات وصلت 
إلــى 63 مليونا، مع األخذ بعني االعتبار أزمة 
كورونا وتداعياتها الشرائية والتخزينية لسد 

االحتياجات املستقبلية خوفا من انقطاعها.
وزاد بأنــه فــي هذه الســنة املالية حققنا 
أيضا أعلى مبيعات على مستوى اجلمعيات 
التعاونية وصلت إلى 5٩.886 مليونا وقفزة 
جديدة في كل أنشطة اجلمعية ومساهماتها 

التربوية والدينية والثقافية والعلمية.

الواحة مع التنس والسلة وكرة القدم والبادل، 
مضيفا أن تعاونية مشرف تقدم هذه الهدية 
ملنطقة مشرف وأهل الكويت، حيث مت إعداد 
املمشى مبقاييس عاملية سواء أرضية املمشى 
أو املالعــب بكافــة أنواعها، ومتــت مراعاة 
املقاييــس العاملية لكل لعبــة، وهي جاهزة 
الســتضافة األحداث واملناسبات الرياضية 
املختلفة، كما مت إطالق خاصية حجز املالعب 
عبــر تطبيق جمعية مشــرف من اجلواالت 
لسهولة احلجز وتنظيم استخدام املالعب.

وبني الفهد أن املمشى واملالعب خطوة 
غير مســبوقة في تاريخ العمل التعاوني، 
حيث تشرف عليها جمعية مشرف بشكل 
كامل من إنشاء املالعب وصيانتها وحتديث 

مرافقها.

خالد السداني

علي الفهد وأعضاء مجلس اإلدارة ونواب خالل حضور الديربي اخلليجي في 
ملعب الواحة لكرة القدم الشاطئية

جمعية الصداقة الكويتية -البريطانية 
تقيم مأدبة غداء للبرملانيني الزائرين

الكويتيــة  أقامــت جمعيــة الصداقــة 
-البريطانية مؤخرا مأدبة غداء على شرف 
مجموعة من البرملانيني البريطانيني الزائرين، 
وتعتبــر أول احتفال تنظمه اجلمعية منذ 

انتشار جائحة كورونا قبل عامني.
حضر مأدبة الغداء التي أقيمت في نادي 
الرؤساء، أعضاء كل من البرملانني الكويتي 
والبريطاني وممثلون عن وزارة اخلارجية 
وسفير اململكة املتحدة في الكويت، وأعضاء 
مجلــس إدارة جمعية الصداقــة الكويتية 

-البريطانية.
وكان الهدف من االجتماع إعادة التأكيد 
على أهمية العالقة بني الكويت وبريطانيا 
العظمى ومناقشــة األنشطة السابقة التي 
نظمتها اجلمعية بهــدف توطيد العالقات 

بني البلدين.
وحتدث بالنيابة عن اجلمعية املنســق 
الســفير عبداهلل بشارة، قائال: »إن الهدف 
األساسي من مثل هذه الزيارات هو التأكيد 

لشعب كال البلدين على أهمية احلفاظ على 
الشراكة التاريخية التي تربط البلدين منذ 

أكثر من قرن والبناء عليها«.
وتابــع الســفير بشــارة قائــال: »دأبت 
بريطانيــا العظمــى على تأكيــد صداقتها 
للكويت، ولدى الشعب الكويتي ثقة تامة 
فــي اســتعداد بريطانيا على الــدوام ألداء 
واجبها جتاه الكويت، ســواء كان ذلك في 

أوقات الرفاه أو الشدائد«.
وخــالل مأدبــة الغــداء، أعــرب أعضاء 
اجلانب الزائر عن تقديرهم لكرم الضيافة 
والشعور احلقيقي بالصداقة جتاه بريطانيا 
العظمــى. كما عبروا عن إعجابهم باملبادئ 
الدميوقراطية التي تعتز بها الكويت وأبدوا 
استعدادهم لنقل آرائهم اإليجابية عن الكويت 

إلى البرملان البريطاني.
وفي اخلتام، اتفق الطرفان على أهمية 
ضمان اســتمرارية الصداقة والدعم بهدف 

توطيد هذه العالقات التاريخية.

السفير عبداهلل بشارة وعدد من احلضور في مأدبة الغداء

العتيبي لـ »األنباء«: 10% أرباحًا ملساهمي 
»تعاونية ضاحية صباح السالم« عن 2020

محمد راتب

أكد رئيس مجلس اإلدارة 
في تعاونية ضاحية صباح 
الســالم أحمد محمــد هالل 
العتيبــي، ان العمــل جــار 
لتحقيــق نتائج مالية أعلى 
وأربــاح أوفــر فــي الســنة 
املاليــة ٢٠٢١ وتوزيــع ١٢% 
أرباحا، حيث تشير البيانات 
التقديرية إلى حتقيق مبيعات 
مليونــا،   37.43٠ قدرهــا 
التقديري  الربــح  وصافــي 

القابــل للتوزيع 3.٩٩3 ماليني، مشــيرا إلى 
أنــه ســيتم اإلعالن عن النتائــج في حينها، 
وذلك بعد عقد العمومية املقبلة والتصديق 

على التقريرين املالي واإلداري.
وذكر في تصريح لـ »األنباء« أن النتائج 
املالية للعام ٢٠٢٠ كانت أعلى من سابقاتها، 
وقد جرى توزيع ١٠% أرباحا على املساهمني 
وذلــك بعد التصديق علــى التقريرين املالي 
واإلداري خــالل اجلمعيــة العموميــة، وقد 
جتــاوزت املبيعات 36.5٠4 مليونا، في حني 
بلغــت 3٠.٩١٢ مليونــا فــي ٢٠١٩، ووصلت 
املشتريات إلى 33.٢55 مليون دينار، وصافي 
الربح 4.33٩ ماليني، وصافي األرباح املوزعة 
3.5٩8 ماليني، مشيرا إلى زيادة عدد املساهمني 

الذين بلغوا ١8٢6٠ مساهما.
وذكر أنه متت املوافقة من »البلدي« على 
تخصيص أرض لفرع التموين املركزي مبساحة 
١٠٠٠م٢ قطعة ١٠، إضافة إلى توقيع عقد إنشاء 

مبنى اإلدارة اجلديد، وتوقيع 
عقد مشروع إنشاء وإجناز 
السوق املصغر قطعة١، كما 
حرصنا على شــراء سيارة 
جديدة للدعم اللوجيســتي 
ونقــل اخلضــار والفواكه، 
مع جتديد وزيادة ماكينات 
نقاط البيع، وحتديث وجتديد 
األسواق والفروع بالثالجات 

واألرفف.
وفيما يتعلق بالنشــاط 
التســويقي والتجاري، قال 
العتيبــي: قمنــا بتوفير كل 
الســلع األساســية واالســتهالكية بأســعار 
تنافســية مع إطالق املهرجانات التسويقية 
وتنظيم العروض بشكل دوري ومنظم جلذب 
املتسوقني، إلى جانب طرح عروض اخلضار 
والفواكه األسبوعية كل يوم اثنني على مدار 
العام. واستطرد بالقول: من املهرجانات التي 
جرى إطالقها مهرجان عطلة الربيع ومهرجان 
فرحة الكويت ومهرجانات أغسطس وسبتمبر 
وأكتوبر وديسمبر، ومهرجان مسك اخلتام، 
وعروض العودة وعروض التوفير وأخرى 
حصريــة. اجتماعيــا، أوضــح العتيبــي أن 
اجلمعية أطلقت عرضا حصريا لم يسبق له 
مثيل متثل في دعم األندية الصيفية للرجال 
والنساء بنسبة 5٠%، إضافة إلى حجز مخيم 
وزارة الدفاع ملــدة يومني، ودعم احلضانات 
عن الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠ مببلغ 
١٠٠ دينــار عن كل طفــل بحد أقصى طفالن، 

وإقامة معرض أسبوع الصالة.

أحمد العتيبي

عميد الهندسة في »KCST«: البرامج البينية 
نواة اقتصاد املعرفة في رؤية 2035

»يوسك« حتتفل مبرور ٤ أعوام على انطالقها في الكويتstc تطلق مبادراتها التوعوية بسرطان البروستاتا

أكد عميد الهندسة بكلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا KCST د.علي شمخة أن رؤية 
الكويــت ٢٠35 مرتبطــة كثيــرا بتحســني 
مستوى املؤسسات األكادميية بشكل كبير 
والتــي ال ميكن لها أن تتحقــق إال باعتماد 
مؤهــالت خريجــي املســتقبل، والذين بال 
شك سيساهمون في رفع مستوى وجودة 
املؤسسات التعليمية، وحتقيق التميز في 
العملية التعليمية وحتسني مركز الكويت 
في اختبارات القياس العاملية، وأن املستوى 
النوعي املنشود يجب أن تكون عليه جميع 
مكونــات العملية التعليمية األكادميية من 
طالب، وأعضاء هيئة تدريس أكفاء، وإدارة 

فعالة، ومناهج متطــورة، ومصادر تعليم 
وتعلم عالية املســتوى، وأســاليب تقومي 
حديثة، ومبان وجتهيزات، فضال عن مؤشرات 

األداء، وإنتاجية البحث العلمي.
وقال شمخة في تصريح صحافي إن أولى 
خطوات تطبيق رؤية ٢٠35 أكادمييا وأقربها 
إلى الواقع هو حتديد معايير البرامج البينية 
ملرحلتي البكالوريوس والدراســات العليا 
والتــي يتطلبها االقتصــاد الكويتي القائم 
على املعرفة واملمارســة، مشيرا في الوقت 
ذاته إلى ضرورة تنويع مخرجات التعليم، 
وربطها مبتطلبات سوق العمل مبا يتناسب 
مع البرامج الطموحة لرؤية الكويت ٢٠35.

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتيــة - stc الرائدة في 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
اخلدمات املبتكرة واملنصات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، 
عن إطالق مبادرتها التوعوية 
بشأن ســرطان البروستاتا 
حتت مظلــة مبادرة »ألننا_
نهتــم«، عبــر تنظيــم عدد 
الفعاليات واألنشــطة  مــن 
الرياضيــة التــي تهدف الى 

تعزيز احلياة الصحية.
ومبناسبة الشهر العاملي 
للتوعية بسرطان البروستاتا، 
املبادرة الدولية التي تنظم 
فــي شــهر نوفمبر مــن كل 
عام، أطلقــت stc مع د.عمر 
الهنيدي حملة توعوية عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 
تضمنت عددا من الڤيديوهات 
التوعوية ومعلومات قيمة 
تتعلــق بســبل الوقاية من 

سرطان البروستاتا.
كما نشرت الشركة عبر 
منصاتها عددا من الڤيديوهات 
اشتملت على أنشطة رياضية 
وبدنية يجــب على الرجال 
القيام بها في سبيل تعزيز 
منط احلياة الصحي ســواء 
داخل العمل او خارجه، وذلك 
بالتعاون مع املدرب وخبير 
التغذية الكابنت علي حسني.
وذكرت الشــركة أن هذه 
املبادرة تأتي في إطار برنامج 
املسؤولية االجتماعية التي 
تتبناهــا stc وحرصــا مــن 
الشــركة على رفع مستوى 
التوعيــة بهــذا املــرض بني 

احتفلت العالمة التجارية االســكندنافية »يوســك«، إحدى 
العالمات التجارية التي متثلها شــركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية في قطاع األثــاث، مبرور أربعة أعوام على انطالقتها 
في الكويت، وذلك من خالل أنشــطة أقامتها للعمالء واملوظفني 

في أفرعها الواقعة في كل من الضجيج والشويخ واألڤنيوز.
وقال املدير احمللي للعالمة التجارية »يوســك« في الكويت، 
جورج أبي حيدر: »نحتفل اليوم مبرور أربعة أعوام على انطالق 
العالمة التجارية »يوســك« في الكويت، التي استطاعت بفترة 
وجيزة أن تلقى إعجاب واستحسان العمالء نظرا جلودة منتجاتها 
وأسعارها املعقولة وأن تدخل منتجاتها معظم املنازل الكويتية 
مــن خــالل بيع أكثر مــن ١.35 مليون قطعة أثــاث. كما متكنت 
العالمة التجارية االسكندنافية يوسك أن تلبي أكثر من 85 ألف 
طلب أونالين منذ انطالق عملياتها اإللكترونية في العام ٢٠١٩. 
هذه األرقام جتعلنا سعداء جدا بأصداء النجاح الذي تلقاه اليوم 
يوسك في الكويت ونتطلع لتوفير جتربة تسوق مميزة لعمالئنا 

وإلى املزيد من التوسع والتطور في السنوات القادمة«.

هذا، وقد حرصت »يوسك« منذ دخولها السوق الكويتي على 
ترسيخ اسمها ليس كعنوان لألثاث فقط وإمنا كمشارك وداعم 
ملختلف املبادرات االجتماعية، حيث أطلقت مؤخرا حملة توعوية 
ملكافحة سرطان الثدي في جميع أفرعها، وتعاونت العام املاضي 
مع جمعية »أمنيتي« الوطنية غير الربحية الهادفة ملساعدة األطفال 
املصابني بأمراض مستعصية على حتقيق أمنياتهم، باإلضافة 
إلــى رعايتها جلائزة األم املثالية في عام ٢٠١٩ ورعايتها حلملة 
يســتاهل وطني في عام ٢٠١8، فضال عن مشاركتها في معرض 
مرزام للديكور عام ٢٠٢٠، ومعرض الكويت لليخوت عام ٢٠١7 
ورعايتها ألنشــطة »بروفيجن« الرياضية لعامي ٢٠١8-٢٠١٩، 
ومشاركتها فرحة األعياد الوطنية بخصومات حصرية، وغيرها 
من األنشطة والفعاليات. لقد مت افتتاح الفرع األول من »يوسك« 
فــي الضجيج في العام ٢٠١7 لتكون احملطة األولى في الشــرق 
األوســط لهذه العالمة التجارية، تبعه بعــد ذلك افتتاح الفرع 
الثاني في منطقة الشــويخ ومن ثم الفرع الثالث في األفنيوز، 

ومؤخرا مت افتتاح الفرع الرابع في مجمع العاصمة.

اخلاصة بالشركة، استكماال 
جلهودها املتواصلة من أجل 
تعزيز دورها التوعوي في 
املجاالت الصحية املختلفة.

وأشــارت stc إلــى أنهــا 
تولي اهتماما مبكافحة مرض 
السرطان بشكل عام من خالل 
اطالق حمالت توعوية عبر 
قنوات التواصل االجتماعي 
املختلفة لديها، مبا ينسجم 
مع سياستها الراسخة لتعزيز 
الصحة وواجباتها اإلنسانية 
نحو املجتمع، وكذلك تشجيعا 
ألفراد املجتمــع على القيام 
بالفحوصــات خــالل شــهر 
نوفمبر، كونــه يتزامن مع 
املبــادرة العامليــة للتوعية 
بسرطان البروستاتا، فضال 

عــن تقــدمي الدعــم الــالزم 
للتوعيــة والتشــديد علــى 
ضرورة إجراء الكشف املبكر 

للوقاية منه.
وأضافت اجلاســم: »إلى 
جانــب األهــداف املتعلقــة 
بزيادة الوعي بهذا الشــأن، 
تسعى stc دائما إلى تنظيم 
مثل هذه الفعاليات لتعزيز 
دورهــا فــي دعــم القطــاع 
الصحــي، جنبا الــى جنب 
مع القطاعــات األخرى مثل 
التعليميــة والبيئية ودعم 
املبادريــن عبــر العديد من 

املساهمات«.
وذكرت stc انها لن تألو 
جهدا في سبيل االستمرار في 
مبادراتها الصحية وأنشطة 
املســؤولية املجتمعية عبر 
حمالتها التوعوية املتنوعة 
مختلــف  مــع  بالتعــاون 
املؤسســات، لتحقيق املزيد 
من التوعية مبا يعود بالنفع 

على املجتمع الكويتي.
حــول  املزيــد  ملعرفــة 
مبــادرات وخدمات شــركة 
stc، ميكنك متابعة منصات 
التواصل االجتماعي الرسمية 
اخلاصة بشركة stc، أو عبر 
زيــارة أحد فروع الشــركة، 
أو من خالل حتميل تطبيق 
الهاتف النقال stc، أو تفضل 
 www.stc.com.kw بزيــارة
أو مــن خــالل التواصل مع 
مركــز خدمــة العمــالء عن 
طريق االتصــال بالرقم ١٠٢ 
للحصول على املساعدة على 

مدار الساعة.

أكثر من 1.35 مليون قطعة أثاث مت بيعها في السنوات األربع املاضيةعبر عدد من الفعاليات التوعوية والرياضية على مدار شهر نوفمبر حتت مظلة »ألننا_نهتم«

د.علي شمخة

أنشطة رياضية وبدنية بالتعاون مع املدرب وخبير التغذية الكابنت علي حسني

شهر التوعية بسرطان البروستاتا

من احتفال يوسك بعيدها الرابع في الكويتفريق عمل يوسك الكويت يحتفل بعيده الرابع

أفــراد املجتمع، والتشــديد 
على أهمية الفحص الدوري 
للكشــف املبكر عن سرطان 
أن  الســيما  البروســتاتا، 
الفحص في الوقت احلاضر 
أصبح أبسط كثيرا مما كان 
عليــه فــي املاضــي، حيــث 
ميكن الكشــف عن سرطان 
البروســتاتا من خالل عمل 

اختبار دم بسيط.
مــن جهتها، أكــدت دانة 
فيصــل اجلاســم، مدير عام 
إدارة اتصاالت الشركات في 
stc: ستواصل stc أنشطتها 
حتى نهايــة نوفمبر بهدف 
توعويــة  نصائــح  نشــر 
البروســتاتا في  بســرطان 
التواصل االجتماعي  مواقع 

معلومات توعوية عن سرطان البروستاتا مع د.عمر الهنيدي

»جلفار« راع ذهبي ملهرجان
 الصحة واجلمال باألڤنيوز

صرح مدير شركة اخلليج 
للصناعات الدوائية )جلفار( 
بالكويت د.أحمد سليمان بأن 
الشــركة تشــارك مبهرجان 
الصحــة واجلمال باألڤنيوز 
وهو يحظى برعاية كرمية من 
وزارة الصحة بالكويت خالل 
٢ ديســمبر حتى 4 ديسمبر 
٢٠٢١، ومن أهم املنتجات التي 
سيتم عرضها باملهرجان هو 
»مرهم ميبو« ومرهم ميبو 

سكار.
وأكد د.سليمان أن الشركة 

تتطلــع لزيادة وعي املســتهلك مبنتجات الشــركة وطرق 
استعمالها والتواصل املباشر مع املستهلك من خالل عرض 

مجاالت استعمال منتجات الشركة
وذكر حرص الشــركة على املشــاركة في هــذا املهرجان 
للمرة الرابعة ســنويا وهذا الن ســوق الكويت سوق واعد 
ومبشر ويتطلع فيه املستهلك للحصول على أفضل خدمة 

وجودة للمنتج.
وأضاف ســليمان أن شــركة جلفار للصناعات الدوائية 
ســاهمت في العديــد من املنتجات الدوائيــة التي يحتاجها 
املستهلك بأفضل قيمة وأعلى جودة وهذا ما سيتم تسليط 
الضوء عليها من خالل املشاركة مبهرجان الصحة واجلمال 
هذا العام، وهو مهرجان يزيد من الوعي الصحي للجمهور 

الذي يحرص زيارته.

د.أحمد سليمان

محافظة األحمدي
تضيء مبناها تضامنًا

مع »16 يوم برتقالي«

أضاءت محافظة األحمدي مبناها باللون البرتقالي تضامنا 
مع حملة »١6 يوم برتقالي« التي تستمر خالل الفترة من ٢5 
نوفمبر إلى ١٠ ديسمبر، وتهدف الى تعزيز حماية الفتيات 

والنساء في الكويت من التمييز والعنف.
وتأتي مشاركة محافظة األحمدي بهدف تسليط الضوء 
على األهمية البالغة حلماية املرأة والفتيات بشكل عام من 
كل أشكال العنف، والعمل على متكينهن وحماية حقوقهن، 
وذلك ضمن إطار أهداف التنمية املستدامة اخلاصة بتمكني 
املرأة والتي تتوافق مع نهج الكويت ورؤيتها لعام ٢٠35.

يذكر أنه للعام الثاني على التوالي تســهم احملافظة في 
احلملة التي تنظمها األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنميــة والقطاع اخلاص واملجتمع املدني بإضاءة معالم 
الكويت باللون البرتقالي، كوسيلة إلظهار تضامن اجلهات 

املختلفة للقضاء على شتى أنواع العنف.

مبنى محافظة األحمدي باللون البرتقالي
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قال النائب سعدون حماد 
إن القضاء العادل أكد سالمة 
موقفه في القضية التي زج 
باسمه فيها، وأصدر أحكاما 
بالبراءة في جميع درجات 

التقاضي.
وأعرب النائب سعدون 
حمــاد في تصريح باملركز 
اإلعالمــي في مجلس األمة 
عن سعادته بحكم محكمة 
امــس  التمييــز الصــادر 
لصاحلــه بالبــراءة فــي 
القضيــة التي طالته أثناء 

االنتخابات، مشــيرا إلى أنه حصل 
علــى البــراءة في جميــع درجات 

التقاضي في هذه القضية.

وبني أنه سبق أن صرح 
منذ بدايــة توجيه االتهام 
بكيديته للتأثير على سير 
العملية االنتخابية، موضحا 
أنه أكد على سالمة موقفه 
وطالب مجلس األمة برفع 
احلصانة عنه إلعطاء املجال 
للقضــاء للفصــل في هذه 
النائب  القضية. واختتــم 
ســعدون حماد تصريحه 
موجهــا الشــكر لناخبــي 
الدائرة الثالثة الذين أصروا 
على احلضور واملشاركة في 
االنتخاب والتصويت، ولكل 
من تواصل وتعاطف معه 

خالل هذه األزمة.

«الشباب والرياضة»: تشكيل فريق عمل مع اجلهات املعنية 
لتسهيل إجراءات دخول الالعبني األجانب احملترفني

ناقشــت جلنة الشــباب 
والرياضة في اجتماعها أمس 
اقتراحا برغبة بشأن تسهيل 
اإلقامة للمحترفني  إجراءات 
األجانب، وانتهت إلى االتفاق 
على تشكيل فريق عمل يضم 
اجلهــات املعنيــة واملكتــب 
الفني للجنة لوضع احللول 
املناسبة. وقال مقرر اللجنة 
النائب مبــارك اخلجمة في 
تصريــح باملركــز اإلعالمي 
ملجلس األمــة، إن االجتماع 
مت بحضــور مســؤولني في 
الرياضــة والقوى  هيئتــي 
الداخليــة  العاملــة ووزارة 
ملناقشة االقتراح برغبة املقدم 
مــن رئيس اللجنــة النائب 

د.عبداهللا الطريجي.
وأضاف ان االقتراح يتعلق 
مبعاجلــة أوضاع احملترفني 
األجانب سواء كانوا العبني 
أو مدربني أو أخصائيني فيما 

األجانــب يعانــون مشــاكل 
التأشــيرات  في اســتخراج 
العمــل،  أذونــات  وتوقيــع 
مشددا على ضرورة تسهيل 
هذه اإلجراءات حتى ال يضطر 

اجلهات احلكومية الثالث التي 
حضرت االجتمــاع واملكتب 
الفنــي للجنة، مشــيرا إلى 
أنهم ملسوا جتاوبا كبيرا من 
مسؤولي هذه اجلهات حلل 

األوملبيــة الكويتية من أجل 
وضع التصــورات النهائية 
لالقتراح بقانون املقدم منه 
واملتعلق باالستثمار الرياضي 
واالحتــراف الكامــل ورفعه 

احملتــرف إلى مغادرة البالد 
بعد توقيع العقد معه.

وأشــار إلــى أن اللجنــة 
وضعت احللول لتلك املشكلة 
بتشكيل فريق عمل مكون من 

جميع املشاكل والعراقيل.
مــن جهة أخرى، كشــف 
اخلجمة عن أن اللجنة ستعقد 
اجتماعــا يوم األحــد املقبل 
اللجنة  بحضور مســؤولي 

للمجلس والتصويت عليه، 
متمنيا أن يكون هذا االقتراح 
باكــورة القوانني الرياضية 
التــي تخــدم الرياضــة في 

الكويت.

مبارك اخلجمة ود.عبداهللا الطريجي وعبداهللا املضف خالل اجتماع اللجنةمبارك اخلجمة متحدثا

يتعلق باإلقامة ودخول البالد 
وحل املشــاكل األخرى التي 
تعانيهــا األندية فــي جلب 

هؤالء الرياضيني.
وأوضــح أن احملترفــني 

ملشاهدة الڤيديو

الغامن يهنئ موريتانيا 
وألبانيا بالعيد الوطني

بعــث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس 
ببرقيــة تهنئة إلى رئيــس اجلمعية الوطنية في 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية الشيخ ولد أحمد 

بايه، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.
كما بعث الغامن ببرقية تهنئة إلى رئيسة املجلس 
الوطني في جمهورية ألبانيا لينديتا نيكوال، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبلدها.
مرزوق الغامن

الطريجي: دراسة  شاملة للرواتب بآلية جديدة 
وتطبيق البديل اإلستراتيجي وتعيني الشباب

النائــب د.عبــداهللا  تقــدم 
الطريجــي باقتــراح يقضــي 
بإجــراء  احلكومــة  بقيــام 
دراسة شــاملة للرواتب ومدى 
التــي  للوظائــف  مالءمتهــا 
يشــغلها املواطنون في جميع 
وزارات الدولــة ومؤسســاتها، 
مع ما يتطلبه ذلك من احلاجة 
إلــى إعداد مشــاريع قوانني أو 
إصدار القرارات الالزمة الكفيلة 
بتعديــل الرواتب وإقــرار آلية 
جديدة في هذا الشأن. وأضاف 
الطريجــي في اقتراحه ان على 
احلكومة إعادة تفعيل «البديل 
االســتراتيجي» الذي كان معدا 
ليأخذ في االعتبار كل متغيرات 
الرواتــب في جميع  وفروقات 
اجلهات احلكومية، ليكون نظاما 
مستداما يوفر العدالة والشفافية 

شــهريا، وكذلــك تعديل ســلم 
رواتــب نــواب تلــك املناصب 
بنسب تســاوي أو تقترب مما 
مت تخفيضه، مشددا على عدم 
املســاس برواتب مــن هم دون 
ذلك من املستويات الوظيفية.

وأكد الطريحي في اقتراحه 
أهميــة وضــرورة تفعيل قرار 
مجلس الــوزراء فيمــا يتعلق 
بإحالــة مــن بلغ ٣٠ ســنة من 
اخلدمة إلى التقاعد، على أن ال 
يؤثر تنفيذ القرار على وجود 
بعــض اخلبــرات الالزمــة في 

اجلهات احلكومية.
وشدد على ضرورة التركيز 
على توظيف الشباب الكويتي 
حديثي التخرج، ووقف تعيني 
غير الكويتيني في املؤسســات 
والهيئــات احلكوميــة، اال في 

امليزانيــة، وهو ما يســتوجب 
ضرورة توفير السيولة الالزمة 
لذلك. وقال ان احلكومة تعاني 
من نقص حاد وشح في السيولة 
بشــكل أثــر علــى العديــد من 
مشاريعها احليوية ووصل األمر 
إلى معاناتها في توفير السيولة 
لبند الرواتب واألجور «بحسب 
تصريحات املسؤولني احلكوميني 
في هذا الشــأن»، وهو أمر يدق 
ناقوس اخلطر ويفرض ضرورة 
وضع أمر الرواتب واألجور على 
بســاط البحث بدراسة شاملة 
وقــرارات جريئــة تهــدف الى 
إصــالح اخللل وحمايــة مالية 
الدولة وحتقيق العدالة، فضال 
عــن مضاعفة جهــود اإلصالح 
االقتصادي واملالي الشامل، بعيدا 

عن احللول الترقيعية.

الوظائــف واخلبــرات النادرة 
او التــي ال يغطيها الكويتيون 

بسبب النقص في االعداد.
ولفــت إلى ضــرورة وضع 
حــد للتعيينــات العشــوائية 
والعبثية في الشركات احلكومية 
التي تواصل نهج احملســوبية 
واحملاصصــة والواســطة في 
التعيــني، وذلــك على حســاب 
الكفاءات الوطنيــة التي يجب 
ان تأخذ حقها وفرصتها الكاملة.

وأشار الطريجي في اقتراحه 
إلى التباطؤ في اتخاذ القرارات 
اإلصالحية احلاســمة التي من 
شــأنها حمايــة املاليــة العامة 
واالقتصــاد الكويتي، الفتا إلى 
ان بنود امليزانية العامة للدولة 
تدلــل على أن تكلفــة الرواتب 
وما في حكمها أكثر من نصف 

دعا إلى وضع حد للتعيينات العبثية والعشوائية في الشركات اململوكة للدولة

د.عبداهللا الطريجي

في سلم الرواتب بشرط حتديثه 
وتطبيقه بالشكل الصحيح. 

ودعــا إلــى توحيــد ســلم 
الرواتب واألجور للقياديني في 
احلكومــة علــى أن يكون احلد 
األقصــى خمســة آالف دينــار 

سعدون حماد يشيد بعدالة القضاء 
الكويتي بعد حكم «التمييز» ببراءته

سعدون حماد

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

محمد احلويلة لزيادة دعم املزارعني
 وفتح منافذ تسويقية جديدة لإلنتاج

النائــب د.محمــد  تقــدم 
احلويلــة باقتراح برغبة في 
شــأن فتح منافذ تســويقية 
النباتــي  جديــدة لإلنتــاج 
قيمــة  وزيــادة  الكويتــي، 
الدعم املخصص للمزارعني، 
وتخفيض أســعار اخلدمات 
املرتبطة باإلنتاج النباتي، قال 
في مقدمته: سعت الكويت منذ 
إنشاء الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية إلى 
الدفــع نحو تطويــر القطاع 
الزراعي من أجل حتقيق األمن 

الغذائي، ولكن بالنظر إلى واقع الزراعة، بعد 
عقود عدة، يتضح أن القطاع الزراعي ال يلبي 
االحتياجات، ما ينعكس سلبا على األمن الغذائي 
ويعيــق الوصول إلى مرحلــة االكتفاء الذاتي 
التي غالبا ما شكلت الهاجس األكبر في ضوء 

التطورات والنزاعات التي قد 
تعيق اســتيراد االحتياجات 
الغذائيــة. وألهميــة تطوير 
املنظومة الزراعية واحليوانية 
فــي البــالد ودعــم املزارعني 
وتعزيــز األمــن الغذائي، لذا 
فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
١- فتح منافذ تسويقية جديدة 
لإلنتاج النباتي الكويتي في 
أنحاء الكويت كافة خصوصا 

في املدن اجلديدة.
٢- سرعة إصدار قرار بزيادة 

قيمة الدعم املخصص للمزارعني.
٣- تخفيــض أســعار اخلدمات التــي ترتبط 
مبدخالت اإلنتاج النباتي ومنها أسعار الكهرباء 
واملاء وأذونات العمل والرســوم التي يدفعها 

مالك املزارع.

د.محمد احلويلة

عبدالعزيز الصقعبي كّرم فريق عمل تقرير 
«تنفيذ اجلهات لقانون حق االطالع على املعلومات»

كرم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي فريق العمل املنجز لتقرير «تنفيذ 
اجلهــات لقانون حق االطالع على املعلومات» حيث اشــاد الصقعبي 
باالجناز الذي حققه شباب الكويت في تنفيذ التقرير الذي تطلب بذل 
جهد مميز نتج عنه معلومات مهمة جدا تســتحق االطالع واالهتمام.
ووجه الصقعبي الشكر اجلزيل جلميع املشاركني في اجناز التقرير.

الصقعبي مكرما سارة عبدالعزيز .. ويكرم محمد دشتي د.عبدالعزيز الصقعبي مكرما محمد السميط

أسامة الشاهني يستقبل أعضاء اجلمعية الطبية
اســتقبل مراقب مجلس األمة النائب أسامة الشاهني في 
مكتبــه أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية الطبية 
الكويتية مبناسبة فوزهم بعضوية مجلس إدارة اجلمعية.
 وجــاء في بيان صادر عن مكتب الشــاهني انه اســتمع 
ملطالب ممثلي اجلمعية، وتعهد بالعمل على املســاعدة في 
تذليل الصعوبات كافة التي تواجههم، والعمل على تطوير 

آلية العمل في املجاالت الصحية كافة.
 كما ناقش اللقاء اخلطط املتعلقة بتعزيز الصحة والوقاية 
مــن األمراض وضــرورة وضع إطار حملــو األمية الصحية 
واالرتقاء مبســتوى اإلرشــاد الصحي على مســتوى الفرد 

واملجتمع.
ومثل اجلمعية الطبية خالل اللقاء كل من رئيس مجلس 
اإلدارة د.إبراهيم الشمري ونائب الرئيس د.معصومة العلي 
وأمــني الصندوق د.عبداهللا البناء وعضوي مجلس اإلدارة 

أسامة الشاهني متوسطا أعضاء مجلس إدارة اجلمعية الطبية الكويتيةد.خالد الزايد ود.ميثم غلوم.

ثامر السويط: ما عدد احملكوم عليهم من املغردين؟
وجه النائب ثامر السويط 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عبــداهللا الرومــي، قــال في 
الدســاتير  مقدمتــه: كفلــت 
والقوانــني ممارســة حريــة 
العقيــدة والرأي باعتبارهما 
قوام حيــاة اإلنســان وبهما 
يتحقق وجوده، ولهذا حرصت 
املنظمات الدولية واإلقليمية 
على متابعة ضمانات حقوق 
احلريات في الدول املختلفة.

وفــي هذا الصــدد جاءت 
أحــكام الدســتور والقوانني 
متوجة ملبــادئ حرية الرأي 
واالجتماعــات، انطالقــا من 
صحيح التطبيق ألحكام املادة 
(٣٦) مــن الدســتور أن لكل 
إنسان حق التعبير عن رأيه 
ونشــره بالقول والكتابة أو 
غيرهما، وذلك وفقا للشروط 
واألوضاع التي بينها القانون. 
وقد بني على هذا النص أحكام 
ممارســة احلريات بأنواعها 
وضوابطها مبا يحقق حرية 

سنوات ســجنهم والغرامات 
املاليــة عليهم منــذ تطبيق 
املقيــدة للحريات  القوانــني 
وهــي (املرســوم بالقانــون 
رقــم ٦٥ لســنة ١٩٧٩) فــي 
العامــة  شــأن االجتماعــات 
والتجمعــات، والقانون رقم 
٣ لســنة ٢٠٠٦ فــي شــأن 
املطبوعات والنشر، والقانون 
رقــم ٦٣ لســنة ٢٠١٥ فــي 
شــأن مكافحة جرائم تقنية 
املعلومات حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟

املمارسة واحملافظة على األمن 
والنظام العام. ورغم ضمانات 
احلرية املكفولــة لكن خلت 
وسائل التواصل االجتماعي 
منها، بل تشير بعض تقارير 
منظمات حقوق اإلنسان إلى 
تضييق احلريات وتقييدها، 
خاصة حرية الرأي والتعبير 
في البــالد. وطالب بتزويده 

وإفادته باآلتي:
- كم عدد احملكوم عليهم 
مــن املغرديــن وأصحــاب 
الرأي والسياسيني وكم عدد 

ثامر الظفيري
اللوغاني: جمعية األمناء العامني 

للبرملانات تزكي اخلدي رئيسًا
شــارك أمني عــام مجلس 
األمة عادل عيســى اللوغاني 
فــي اجتماع جمعيــة األمناء 
العامني للبرملانات الوطنية، 
وذلــك ضمن أعمــال املؤمتر 
الـ ١٤٣ لالحتاد في العاصمة 

اإلسبانية مدريد.
وقال اللوغاني في تصريح 
صحافي أمــس، انه مت خالل 
االجتماع إقرار جدول األعمال 
ومناقشــة تعديالت الالئحة 
الداخلية للجمعية ومن أبرزها 
التعديالت املتعلقة مبواعيد 

الترشــيحات للمناصب الشــاغرة، وانضمام 
األعضاء املراقبني للجمعية وسداد االشتراكات.

وذكر اللوغاني ان االجتماع تطرق أيضا الى 
بند انتخــاب رئيس اجلمعية، مبينا انه متت 
تزكية أمني عام مجلس النواب املغربي د.جنيب 

اخلدي رئيسا جلمعية األمناء 
العامني للبرملانات الوطنية.

اللوغاني «بهذه  وأضاف 
املناســبة أود أوال أن أنتهــز 
رئيــس  وأشــكر  الفرصــة 
الســابق فيليــب  اجلمعيــة 
شواب على جهوده املتميزة 
طول فترة رئاســته، كما أود 
أن أهنئ وأبارك للخدي على 
تزكيته متمنيا له التوفيق».

وأشــار اللوغاني الى ان 
االجتمــاع ناقــش التجــارب 
اخلاصة بالبرملانات الدولية 
خالل فترة جائحة كورونا، مبينا انه مت االستماع 
للعديد من التجــارب للدول واألمانات العامة 
فيما يخص عملهم خالل اجلائحة. هذا، وحضر 
االجتماع من اجلانب الكويتي أمني عام جمعية 

األمناء للبرملانات العربية جاسم النصف.

عادل اللوغاني
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كوكتيل مواقع األمن 
الغذائي مروريًا

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

مزاح قاتل

مجرد رؤية

saadbinalharbi@gmail.com
سعد عطية احلربي

مازالت بورصة الترشيحات الوزارية في علم الغيب 
ولم يتضح بعد شــكل احلكومة القادمة، لكن إن شاء 
اهللا كلهم فيهم اخليــر والبركة وقادرون على حتمل 
مسؤولياتهم الوزارية مبا يخدم وطنهم الكويت. الرسالة 
التي أود إرســالها لوزير املواصالت القادم بحكم أنه 
أيضا رئيس مجلــس إدارة الهيئة العامة لالتصاالت 
هي تلك األخبار التي تردنا كل فترة من أميركا ودول 
أوروبا عن تغرمي جبابرة اإلنترنت من غوغل وفيسبوك 
الدوالرات  ومايكروســوفت وآبل وغيرها مبليارات 
بســبب مخالفة تلك الشــركات العمالقة لقوانني تلك 
الدول كالذي حدث فــي ١٨ يوليو ٢٠١٨ حني فرضت 
املفوضية األوروبية غرامة قدرها ٥ مليارات دوالر علي 
محرك البحث العاملي غوغل بسبب ما أسمته السلوك 

املناهض للمنافسة.
وفي ٢٨ فبراير سنة ٢٠٠٨ غرم االحتاد األوروبي 
مايكروسوفت ٨٩٩ مليون يورو ألنها لم جتعل برامجها 

مفتوحة أكثر كما تطالب بروكسل منذ ٢٠٠٤.
ولم تكن هذه هي الغرامة األولى للمفوضية األوروبية 
على عمالق تقنية املعلومات مايكروسوفت بل سبقتها 
غرامــة محترمة بـ ٣٩٩ مليون يــورو ليبلغ إجمالي 
الغرامــات مليارا ومائة مليون يــورو. تصوروا هذه 
املعلومات حصلت عليها فقط من خالل بحث بسيط 
في محرك بحث اإلنترنت ومتأكد مليون باملائة ان هناك 
عشرات إن لم تكن مئات الغرامات واملخالفات واألحكام 
القضائية بالتعويضات ضد عمالقة اإلنترنت وتقنية 
املعلومات من قبل أميركا والدول األوروبية بعضها ال 
يظهر للعلن بسبب اتفاقات ثنائية حتى ال يحذو حذوها 

دول أخرى في العالم فتطالب باملثل.
طيب ما عالقة هذا كلــه بوزير املواصالت القادم 
في الكويت؟ فالكويت ليست أميركا وال هي عضو في 

االحتاد األوروبي.
أنا أقــول لكم، فضاء اإلنترنــت واحد وما فعلته 
الشركات العمالقة في مجال اإلنترنت وتقنية املعلومات 
في أوروبا وأميركا باملنطق والعقل فعلته في الكويت 

ودول العالم كلها.
ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنك تعرضت لنفس الفعل 
الذي مت تغرمي تلك الشركات في أوروبا عليه ومن حقك 
أن تطالب باملثل. طبعا املوضوع ليس بهذه السهولة. ومن 
هنا يأتي اقتراحي لوزير املواصالت القادم، تشكيل فريق 
قانوني وفني من وزارة املواصالت وهيئة االتصاالت 
العامــة لبحث وتدارس هذا املوضــوع وال بأس من 
التواصل مع املفوضية األوروبية للحصول على املزيد 
من التفاصيل (وان كنت أشك بتعاونهم فقد ال يريدون 
تقاسم الكعكة مع أحد). لكن هذا األمر (مو يكيفهم) فهناك 
حتكمهم قوانني صارمة بحق الوصول للمعلومات التي 
قد يكون لك مصلحة أو متسك وبالتأكيد فإن مخالفات 

شركات اإلنترنت العمالقة متسنا ومتس مصاحلنا.
هذا الفريق القانوني والفني يقدم في نهاية عمله 
تقريرا الى وزير املواصالت يقرر على أساسه كيفية 
احلصول على غرامات وتعويضات مماثلة لتلك التي 

حصلت عليها املفوضية األوروبية.
نقطة أخيرة: لدينا في الكويت مواهب قانونية وفنية 
تســتحق إعطاءها فرصة إلمساك امللف الذي قد يدر 

على الدولة مليارات الدوالرات.

العبارة التي جاءت كعنوان للمقال هي بعض من أسماء 
متحورات كورونا وسبقهما الفا وغاما وبيتا وكان آخرها 
الذي اكتشف باألمس في افريقيا وأطلق عليه اسم او 
ميكرون، وطاملا ان األسماء ببالش فالعملية سهلة، لكن 
السؤال هنا: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ هل عائلة 
كورونا ســتكتفي بأربعة أوالد او خمسة وتتوقف أم 

أن هناك فكرة بالتوسع وزيادة العدد؟
الغريب في االمــر ان العلماء وقادة الدول الكبرى 
يتبادلــون االتهامات وكل منهم يلقي باللوم على البلد 
الفالني في إنتاج هذا الڤيروس ونشــره بالعالم، وفي 
الوقت نفسه جميعهم يصنع الدواء ويتحدون بعضهم 
في قدرة اللقاحات على مكافحة الڤيروســات، وانتقل 
األمر من اجلاني الصحي وهو األســاس إلى اجلانب 
االقتصادي وأرباح تلك الــدول من تصنيع مثل هذه 
اللقاحات املضادة للڤيروسات، وبطبيعة احلال تالشى 
اجلانب السياســي مع الوقت واصبح التركيز منصبا 
على الربح املادي، األمر الذي فتح شــهية تلك الدول 
في اإلعالن بني فترة وأخــرى عن متحورات جديدة 
وما يتطلبه األمر ملقاومة هذه الڤيروسات اجلديدة من 
خالل قيام العلماء بتطوير اللقاحات لتتناسب مع قوة 
هذه الڤيروسات والطفرات التي تنتج عنها والعمل على 

مقاومتها وحماية البشر من مخاطرها.
اليــوم بعد أن تنفس العالم الصعداء بعد ما يقارب 
العامني عادت دول أوروبا من جديد باإلغالق والطلب 
مــن مواطنيها البقاء في منازلهم وممارســة أعمالهم 
عن بعد بســبب املتحور اجلديــد الذي يرون انه جاء 
من أفريقيا، مما جعل العديد من الدول متنع الرحالت 
اجلوية القادمة إلى بالدها من تلك الدول املوبوءة، نرجع 
ونكرر إلى متى سنستمر على هذا املوال رمبا بعد ما 
ينتهي ڤيروس أفريقيا يعلنون عن ڤيروس جديد من 
قارتي أميركا اجلنوبية أو الشمالية، وممكن أن ينتقل 
األمر إلى قارة اســتراليا في املستقبل واملشكلة أنهم 
أنانيون ال يجعلوننا نشاركهم في إطالق األسماء على 

هذه الڤيروسات.
ما أعنيه هنا هو أن الدول العربية واإلسالمية يجب 
أن يكــون لها موقف محدد وموحــد ال ينصب فقط 
على مكافحة املرض والوباء وتوفير االحتياجات التي 
حتمي شعوبهم منه وإمنا مكافحة من يتالعب مبصير 
الشعوب وصحتها ومســتقبلها من خالل نشر مثل 
هذه الڤيروسات وإنتاج اللقاحات التي تكافحها وبيعها 
على العالم باملليارات، يجب أن تكتشــف بؤرة الفساد 

ومحيطها للسيطرة عليها.
إن هذه العملية مبنزلة حرب بشعة ليست لها نهاية 
هدفها جني األموال الطائلــة بغض النظر عما تخلفه 
من خسائر وآثار مدمرة، هل سيتم اكتشاف هذا األمر 
قريبا والقضاء عليه أم أن دولنا وشــعوبنا ستكون 
نظرتهم قصيرة وسيبقون حتت رحمة منظمة الصحة 
العاملية وتصريحاتها وحتذيراتها وتهديداتها وتبريراتها 

وتعليماتها؟!

مواقع األمن الغذائي تقع حتديدا في 
الصليبية وكبد والهجن وسوق اخلضار 
والفاكهة الرسمي بعد نقله من الشويخ 
الصناعية ومناطقها األشمل جنوبا في 
الوفرة وشماال العبدلي، والكل يهون 
بالذات للمزارع العمالقة حتديدا عما 
أطلق عليه البعــض «مثلث برمودا» 
كوكتيل طريق دوار الفاكهة واخلضار 
ومنطقة جنوب عبداهللا املبارك السكنية، 
تواصال مع الصليبيــة وامتدادا إلى 
منطقتي كبد والهجن بتداخل شاحناتها 
العمالقة ملصانع األسمنت، وثالجات 
التبريد العمالقة ومثلها آليات القاطرات 
وغيرها تستخدم حارتي السير ذهابا 
وعودة بشق األنفس، ولألسف تتكرر 
فيه حوادث مرورية مرعبة! منذ القرن 
املاضي لم يشمل هذه الطرق تعديال وال 
توسعة وال تبديال للجسور، كما في 
املناطق األخرى، بل مت تركها على «طمام 
املرحوم» تعاني علتها السيما امتدادها 
لطريق دولي لقاعدة املغفور له بإذن 
اهللا األمير الراحل أحمد اجلابر مسماه 
«طريق األرتــال»، له زواره األجانب 
والعرب من قيادات عسكرية عاملية، 
قد يصدمها «كآبة املنظر» على امتداد 
ما ذكرناه من مناطق بال اهتمام وال 

جتديد مطلوب.
لو تكرم املسؤولون بعمل املطلوب 
وخاصة من فرسان الداخلية واملرور 
واألشغال للتنفيذ والبلدية للتخطيط، 
والصحة النفسية ملتابعة قائدي املركبات 
برعونــة ال يدركها جيــل صانعي 
الســيارات من جتاوزات اســتباحة 
وعدوانية دون احترام للقانون أو تقدير 
للنظام املــروري املهجور، والعنوان 
الغذائي حتت  املقهور «مناطق األمن 

رحمة اهللا!».
وللفريق املشترك التقدير والتقرير 
املطلوب وردع العيوب بعدم توسعة هذا 
الطريق عبر مساحة شاسعة تقع في 
قلب هذا الطريق أسموه منذ ستينيات 
القرن املاضي «ساحة اإلذاعة» املبهم 
الشاسع  املوقع  دورها، وأهداف هذا 
لتجديد طــرق مناطق األمن الغذائي 
املنسية من واجب رعايتها وأهميتها 
للقيمة الغذائية للزائر واملواطن واملقيم، 
وقربها للمستقبل من مطار الكويت 

الدولي اجلديد.
البركة بفرسانكم كل فيما يخصه 
بخدمــات وزارته مع هــذا الطريق 
ومؤسساته األهم ألمور احلياة الكرمية، 

وسالمتكم بكل ميادينكم!

حتتل املزحة والنكتة مكانة مرموقة 
في أي جتمع أو مشهد حتى صار البعض 
منا معروفا بالظل اخلفيف الذي يوزع 
الضحــك واملزاح على أرجــاء املكان 
املوجود به مبوهبة ميتلكها بحيث يتمتع 
باملوازنة بني املرح واحترام آدمية وشعور 

احلاضرين وهو أمر محمود.
ولكــن األمر غير املقبــول وغير 
املنطقي أن تخرج تلك املواقف والنكات 
من شــخص ال يتمتع بخفة الظل أو 
احتــرام الغير فتجده متنمرا بدال من 
أن يكون مضحكا فتجده ينتقص من 
كرامة ذلك واحترام ذاك دون اإلحساس 
باآلثار السلبية التي سوف تترتب من 
تنمره على املستوى النفسي والسلوكي 
تصل الى االنتحار في بعض األحيان على 
املتنمر عليه وهذا ما حدث مع املراهقة 
صاحبة اخلمس عشرة ربيعا عندما مت 
التنمر عليها بسبب مالمحها غير العربية، 
واألمثلة على ضحايا املتنمرين كثيرة، 
أقلها تأثيرا زعزعة الثقة بالنفس حتى 
تصل في بعض األحيان إلى االنتحار 

كما ذكرنا سالفا.
مشكلة التنمر ليست وليدة اليوم 
بينما عدم االحتــرام واالنتقاص من 
شخص اإلنســان هو اجلديد بسبب 
غياب الوازع الديني واألخالقي أو في 
بعض األحيان غياب القدوة، فتجد املتنمر 
قدوته شــبه فنان أو بعض مشاهير 
مواقع التواصل االجتماعي الذين تكونت 
شهرتهم من السخرية واالنتقاص من 

آدمية الناس.
آثار التنمر النفسية ليست بالهينة 
أو البســيطة على املتنمر عليه وكذلك 
املتنمر في الوقت نفســه يعاني أيضا 
ولكن من ضعف شديد في شخصيته 

يعوضه في االنتقاص من غيره.
فلذلك يجب االلتفات الى تلك القضية 

قبل أن ننشئ جيال مدمرا نفسيا.
٭ على الهامش: «لسانك ال تذكر به عورة 
ألسن»  امرئ.. فكلك عورات وللناس 

اإلمام الشافعي.

الشــعب  وهنا لســان حال 
الكويتي يقول لـ«بعض» من مت 
العفــو عنهم: «ما بعد ها العفو.. 

عفو».
ومسك اخلتام هو قول اهللا عز 
وجل: (فمن عفا وأصلح فأجره 
على اهللا)، فاهللا سبحانه بدأ بكلمة 
«العفــو»، ثم يأتي «الصالح» ثم 
كســب «األجر».. لذلك البد من 
اإلصالح، بداية من إصالح النفس، 
الشياطني،  وتطهيرها من أحالم 
فالوطن هو احلياة، وال حياة كرمية 
بال وطن، وتذكروا ان كل البشر 
تتوارث «الندم» ندم أبينا آدم على 
غلطته الوحيدة التي أخرجته من 
اجلنة، فال نكررها، ونفقد نعمة 
الوطن السعيد، فإبليس لم ميت، 

وشره مستطير، فاحذروه.
وتذكروا نعمة العفو، وأصلحوا 
ذات بينكم، لينال اجلميع األجر 
والثواب من اهللا، فاهللا خير حافظا، 

وبالشكر تدوم النعم.

أن ينعكــس إيجابا على املصلحة 
العامة ومبا ينفع البالد والعباد.

ونتوقــع بــإذن اهللا تعالى أال 
يخيب أملنا في حتقيق كل ما من 
الدولة،  العامة في  شأنه املصلحة 
وفي أكثر مــن مجال، وبناء عليه 
نتمنى هنا على سمو الشيخ صباح 
اخلالد التمعن مليا في اختيار أعضاء 
احلكومة أو الوزراء املناسبني لهذه 
املهمة. وأخيرا، وليس آخرا نقول 
إن املهمة امللقاة على عاتق سموه 
الكثير من  ليست هينة، وتتطلب 
املراعاة لظروف البلد في املرحلة 
القادمة واالختيار املناسب ملن سيقع 
على عاتقهم القيام مبهام جسام، 
وأيضا في ظــل مرحلة مهمة من 

عمر البالد، كما أسلفنا.
 نســأل اهللا التوفيق والسداد 
للجميــع في مهامهــم وتكليفهم 
السامي، وأن يكونوا على قدر عال 

من ثقة أولي األمر. واهللا املوفق.

للتدريب للكوادر الشابة في جميع 
املجاالت حاضرا بقوة في برنامج 
عمل احلكومة القادمة بل يجب أن 
يكون في قمــة أولويات البرنامج 
وفي مرتبة متقدمة عن االستثمار 
واملشاريع االقتصادية ألنه أعظم 
استثمار ألي وطن يتطلع إلى حتقيق 
التنمية الشاملة واملستدامة في جميع 
املجاالت وأن الكويت تستحق برنامج 
عمل حكومي جديدا يترجم تطلعاتنا 
وواجبنا ومسؤولياتنا نحو مستقبل 

الوطن القريب والبعيد.
إن البحــث والدفــع بجيل من 
الشباب إلى الصفوف األمامية إلى 
جانب خبرات الســابقني من شأنه 
أن يحافظ علــى األداء املميز في 
معظم املواقع ويجب أن يبحث كل 
مسؤول عن األجيال الشابة ويسند 
لهم املسؤوليات ليكتسبوا اخلبرات 
منذ الوقت املبكر ويشــاركوا في 
اتخاذ القرارات وأال يكتفوا مبواقع 
الوطن بحاجة  املتفرجني فقط ألن 
إلى عطاء جميع األجيال في منظومة 

وطنية متدفقة من صنع اجلميع.

العالم، تلك املباراة ألهمت ستالون 
فكرة فأحضر ورقة وقلما وبدأ 
بكتابة فيلمه الشهير «روكي» والذي 
حصد من خالله جائزة األوسكار 
فكانت تلــك املباراة نقطة حتول 

في حياته.
علينــا أن نســتجلب كل ما 
يلهمنا ويحفزنا لتحقيق غاياتنا 
وأهدافنا ويساهم في استمرارنا 
في االحتفاظ بطموحاتنا حية سواء 
كانت فيلما أو قصة أو شخصية 
مهمة أو رســائل أو كلمات الثناء 
واملديح أو أفكارا أو مكانا أو قصة 
حب أو كتابا أو شعرا أو حالة خاصة 
نصنعها بأنفسنا فاإللهام والتحفيز 
وقودنا في احلياة ملستقبل أفضل 
فمصادر اإللهام والتحفيز كفيلة 
بأن جتعلنا أكثر مرونة إذا ارتطمنا 
بصعوبات احلياة وأكثر صرامة 

في مواجهة التحديات.

املقال واملقام، وينهي احلالة دون 
رد أو استئناف، وحتى يعرف هذا 
اجليل عادات وتقاليد أجدادهم، فحني 
يأتي ضيوف الى شــخص يقدم 
لهم كل واجبات الضيافة وزيادة، 
وكلما أرادوا املغادرة يجبرهم على 
استكمال واجب الضيافة، إلى أن 
يأتي كالعــادة بالطيب والبخور. 
فيستغل الضيوف هذا املثل بقولهم:
«خالص عاد.. ما بعد العود.. قعود»

للشأن السياسي في البالد، نشد 
على يد سمو الشيخ صباح اخلالد 
في املهمة املكلف بها من صاحب 
الســمو ملرحلة جديدة من عمر 
البالد، فترة ميكننا أن نعتبرها فترة 
انتقالية مهمة في احلياة السياسية 
التي تؤسس  املرحلة  تلك  بالبالد، 
لفترة جديدة من التعاون البناء بني 
السلطات في البالد، األمر الذي البد 

الوسائل التقليدية من مهمات ودورات 
تقام في معظم األحوال ملصالح ولكن 
األجيال الشابة في كل موقع عمل 
يجب أن تعطى الفرصة كاملة للتفوق 
واإلبداع إلى جانب خبرات الكبار وإن 
البحث عن العناصر الشابة املبدعة 
في أي موقع ليس باألمر املستحيل 
إن أردنا وإن إلقاء األضواء اإلعالمية 
على إجنازات وإبداعات الشباب هو 
حق لهم وللوطن وهو استثمار فيما 

هو أغلى من النفط.
ويجب أن يكون إعطاء الفرص 

املمثــل األميركي سلفســتر 
ستالون بطل أفالم «رامبو» كان 
جالســا في شقته يشاهد مباراة 
في املالكمــة يتنافس فيها بطل 
العالم محمــد علي كالي ومالكم 
انتباهه  آخر غير معروف ولفت 
كيف استطاع هذا املالكم املغمور 
أن يصمد جوالت عديدة أمام بطل 

مشــهور فيه حكمة، وذوق، وكرم 
ضيافة، تفوح منــه رائحة القهوة 
والهيل والقرنفل، وتسمع صهيل 

اخليل، وشعر املتنبي:
 اخليل والليـل والبيداء تعرفنـي 

والسيف والرمح والقرطاس والقلم

  من هذا اجلو العروبي األصيل 
ولد هذا املثل: «ما بعد العود.. قعود»، 
وهو مثل صريــح وحازم، يختم 

إدارته كل األزمات التي مرت على 
احلكومة وقادها بكل امتياز، األمر 
الذي أثبت فيه سموه جدارة وريادة 
النظير مع فريق وزرائه  منقطعة 
املوقرين، وبالتالي فإن هذا االختيار 
من صاحب السمو يأتي نتيجة ثقة 
كبيرة في أداء سمو الشيخ صباح 
اخلالد، هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى فإننا، ومن واقع مراقبتنا 

الشريفة التي تدفع لالبتكار واإلبداع 
الذين  الشابة  وخصوصا لألجيال 
يتطلعون إلى املستقبل املشرق بعيدا 

عن الروتني القاتل.
العمل  وإن إصــالح ظــروف 
الوظيفــي وتطويــر أداء األجهزة 
الوظيفية بوســائل مبتكرة ال تقل 
أهميــة عن حتقيق املكاســب في 
النفط  أو في أسواق  االستثمارات 
العاملية، فما هي خططنا لالستثمار 
البشري سواء في القطاع احلكومي 
أو فــي القطاع اخلاص وبعيدا عن 

ألهم الغراب قابيل طريقة دفنه 
التي حتمل  ألخيه هابيل والنملة 
غذاء يفوق حجمها ووزنها أضعافا 
وحتاول الصعود مرارا فتسقط وال 
تكل نستمد منها الكفاح بكل معانيه، 
ومجتمع النحل العجيب في إدارته 
وتقسيم املهام هو اآلخر مبعث إلهام 

لنا نحن كبشر في علم اإلدارة.

بلدة طيبة ورب غفور، ثم ولي 
أمر حنون، يعفو عند املقدرة، وكأن 
حاله يقول لهــم: إن كانت هي زلة 
للبعــض، وللبعض اآلخر أكبر من 
ذلك بكثير فاعتبروها مرحلة طائشة 
الشيطان، مثلما أغوى  بها  أغواكم 
نبــي اهللا آدم وأخرجه من اجلنة، 
أن حياتنــا متر مبراحل  واعلموا 
مختلفة كتقلبات املناخ، رعد، وبرق 
وأمطار وصقيع وثلوج وعواصف 
وزوابع ثم ربيع وأزهار ونســيم 
عليل، في كل مرحلة يقي اإلنسان 
الصالح نفسه من شرورها بالوسيلة 
املناسبة. وبذلك عاش اإلنسان وقاوم 
الفناء واالنقراض. ما سبق عوامل 
خارجية، بينما للســلوك البشري 
مراحل (طفولة ومراهقة وعنفوان 
ثم رزانة وحكمة) لكل مرحلة فترة 
زمنية، وسلوك يختلف من إنسان 
آلخر، وهنيئا ملن تأتيه مرحلة الرزانة 

واحلكمة مبكرا.
في جزيرة العــرب هناك مثل 

في اعتقادنا أن اختيار صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
لسمو الشيخ صباح اخلالد لتأليف 
احلكومــة القادمــة هــو اختيار 
صائب بــإذن اهللا، وذلك من واقع 
الظــروف احلالية في البالد، التي 
تواكب مبادرات صاحب السمو في 
العفو عن عدد من أبنائه املواطنني 
باإلضافة إلى ظروف منطقة الشرق 
األوسط وما متر به، خصوصا في 

ظل التطورات األخيرة.
أيضا، وفي تقديرنا الشخصي، 
ان سمو الشيخ صباح اخلالد هو 
رجــل املرحلة مــن دون منازع، 
بالنظر لإلجنازات التي حققها طوال 
بتأليف احلكومات  فترات تكليفه 
السابقة وعلى مدى سنوات ماضية 
واألهم من ذلك إدارته شؤون الدولة 
واحلكومة في ظل جائحة «كورونا» 
الكونية في حدث غير مســبوق 
مير على العالم بأكمله، إضافة إلى 

يتعامــل البعض مــع الكويت 
ولألسف الشديد وكأنها مجرد بئر 
للنفط وينسون أننا في دولة حديثة 
ذات تاريخ عريــق من قبل ظهور 
النفط بكثير وهو ما يجب أال ننساه 
القادمة  وعلينا أن نشجع األجيال 
للغوص فيه دائما ألن مع الغوص 

نستخرج اللؤلؤ الثمني.
فعندما يحصل أحد أبناء الوطن 
على متيز عاملي أو على جائزة فإن 
أضواء اإلعالم ال تكون كافية وبحجم 
النجاح الذي حتقق إذ انه لدينا ثروات 
بشرية قد تفوق ثروة النفط وهي 
بها  التــي نفخر  الوطنية  الكوادر 
ويجب إبــراز إبداعاتها وإجنازاتها 
سواء في العلوم أو الطب أو الهندسة 
أو االقتصــاد أو اإلعالم ألن ثروة 
الوطن وقوته ليست في احتياطي 
النفط أو في سعر برميل النفط أو في 
موقعنا من أسواق النفط العاملية ولكن 
البشرية يجب أن نستثمر  الثروة 
بها وننميها مــن خالل نظم عمل 
تشجع على اإلبداع وعالقات عمل 
تدفع لألمام وقيم إيجابية للمنافسة 

دائما ما نبحث عن األشياء التي 
تلهمنا التحفيز حيث يتجلى اإللهام 
تارة في قصة حب نعيشها تدفعنا 
بشراسة لصنع املعجزات وكأنها تلك 
القوة مراسيم باسم احلب، وتارة 
أخرى نستلهم التحفيز من قصص 
عميقة في تأثيرها كتبت مبداد لكنها 
سرعان ما تتحول إلى روح قوية 
تنتشر في أجســادنا تفيقنا من 
نعاسنا وغفوتنا، وأحيانا تكون نقطة 
انطالقتنا في احلياة مبشاهدة فيلم 
سينمائي أو طقوس حياتية منارسها 
متنحنا القوة والتحفيز أو نتأمل 
حياة بعض مجتمعات احليوانات أو 
نشاهد صورة تعتبر منجما لإللهام 
والتحفيز، فمحاوالتنا املستمرة 
اإللهام والتحفيز من  الستجالب 
كل مــا هو موجود في الكون هي 
محاولة لتغذية أحالمنا وطموحاتنا 

وحتقيق أهدافنا.

في الصميم

وزير املواصالت 
القادم.. عندي 

مليارات لك
ghunaimalzu٣by@م.غنيم الزعبي

كلمات

من «دلتا» 
إلى «أوميكرون»
zaben٩٠٠@hotmail.comزبن حمد البذال

من الواقع

نعم االختيار

Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

ألم وأمل

الكويت أكبر 
من بئر للنفط

د.هند الشومر

قصاصة من شيء

اإللهام 
وسحر التحفيز

Al _ kandriسلمان داود الكندري

ملن يهمه األمر

ماذا بعد العفو؟

s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي
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التعداد األول للسكان.. ووصف رحلة احلج

نعود هنا إلى التنويع في املوضوعات التي 
حتتــوي األوراق الكويتيــة عليهــا. ويبدو ان 
هذا التنويع سوف يســتمر في فصول قادمة، 
وسيمضي بنا الزمن - إن شاء اهللا - حتى نقدم 
أكبر قدر من املعلومات التاريخية واالجتماعية 

املتعلقة بوطننا. وهنا نقدم ما يلي:

(١) - تعداد السكان في الكويت ١٩٥٧.
(٢) - احلج قدميًا.

(٣) - دار اإلذاعة الكويتية.
(٤) - البشت ١٩٣٠.

(٥) - مع اللهجة الكويتية.

ومن هنا نبدأ:
١ - تعداد السكان ١٩٥٧

عرض على اللجنة التنفيذية العليا في الكويت 
اقتراح بالقيام بتعداد عام للسكان، فوافقت عليه 
في يوم الثالث عشر من شهر ابريل لسنة ١٩٥٥، 
وهذا التعداد هو األول من نوعه في البالد، ولذلك 
فقد اقتضى األمر من دائرة الشؤون االجتماعية 
والعمل املكلفة - آنذاك - بهذا املشروع أن تقوم 
بحملة دعائية كبيرة تستهدف توعية كل سكان 
الكويت من أجل تنبيههم الى ما تنوي احلكومة 
القيــام به للمــرة األولى في حياتهــم. وأخذت 
هــذه احلملة الدعائيــة فترة كبيــرة كان منها 
املنشــور الذي وزعته الدائرة املعنية في سنة 
١٩٥٧، وهــو الذي تتحدث فيه التعداد: أهميته، 
أهدافه، واجبات املواطنني، وجاء فيه ان تعداد 
السكان ضروري لرســم السياسة االقتصادية 
واالجتماعية للبــالد، ملا يوفره من بيانات عن 
األحــوال الصحية واالجتماعيــة واالقتصادية 
لســكان الكويت، وجاء في املنشور - ايضا - 
ان التعداد ميكننا من تتبع التطورات التي مير 
بها السكان، ومعرفة نتائج القوانني واألنظمة 
التي تصدرها احلكومة لرفاهية الشعب والتقدم 
بالبالد، على ان الهدف األساسي كما هو مطروح 
فــي الدعايــات التي وزعت علــى املواطنني هو 
عمل تعداد للســكان ملعرفــة عددهم والصفات 
احلقيقية التي متيزهم من غيرهم، من ســكان 
البلدان األخرى، ولكل ما سبق فقد صيغ مشروع 
تعداد الســكان في الكويت لكي يحقق عددا من 
األغراض منها: معرفة عدد السكان وتوزيعهم 
اجلغرافي في داخل البالد، وعدد السكان من حيث 
النوع، ومن حيث فئات السن املختلفة، واحلالة 
العلمية، واحلرف واملهن والصناعات، والديانات 
واجلنسيات، فالتعداد شامل للكويتيني وغيرهم 
ممن يعيش على أرض الكويت، كما حدد املنشور 
واجبــات املواطنني جتاه عمليــة التعداد وهي 
اإلتيان ببيانات دقيقة للمسجلني، وأن يبادروا 
إلى إبالغ الدائرة اذا لم يشملهم اإلحصاء، وأن 
يشــرحوا األهداف احلقيقية للتعداد لزمالئهم 
وجيرانهم، وأن يتقدموا الى دائرة االستعماالت 

للسؤال عن أي بيانات تتعلق باإلحصاء.
بدأت عملية اإلحصاء في اليوم الرابع عشر 
من شــهر فبراير لســنة ١٩٥٧، ولم تنته إال في 
اليوم الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وانتهت 
عمليات املراجعة والتبويب في منتصف شهر 
مارس من سنة ١٩٥٧، ونشرت خالصة ذلك العمل 
في كتيب أوضح خطوات العمل ونتائجه، ثم في 
شــهر يناير لسنة ١٩٥٩ مت نشر بعض النتائج 
التفصيلية التي تدل على توزيع السكان بحسب 
النوع والعمر واحلالة العلمية واملهنية وغيرها. 
هذا وقد كانت لهذا اإلحصاء فائدة عظمى لألعمال 
احلكومية إذ جاء تخطيطها على أساس سليم.

٢ - احلج قدميًا

موســم احلج في الكويــت كان - ومازال - 
موســما تهتز له البــالد، وكان احلج قدميا من 
أصعب أنواع السفر، فقد كان احلاج يقطع الفيافي 
والقفار على جمله طوال فترة الرحلة التي كانت 
تستغرق ما ال يقل عن شهرين من الزمان، وإذا 
كانت معه إحدى النساء من زوجة أو قريبة فإن 
مشقته تكون أكبر بسبب املسؤولية امللقاة على 
عاتقه، وما يتطلبه ذلك من رعاية املرأة وحفظها، 
وتسهيل أمور حجها. ويكون سفر الرجل على 
رحل البعير مباشــرة بينما تكــون املرأة على 
هــودج فيوضع اثنان منهما على كل جانب ثم 

ــات فيهما طــوال الرحلة ما عدا  جتلس احلاجَّ
تني لكل جمل. أوقات الراحة وذلك مبعدل حاجَّ

يستعد احلجاج للسفر بشراء كل االحتياجات 
الالزمة له من إحــرام ومالبس خاصة وأحذية 
مناســبة، ويودع احلاج أهله وأصحابه الذين 
يدعون له بسفر ميسر وعود حميد وحج مقبول. 
وفــي الكويت يكون النــاس في تطلع لوصول 
احلجاج من حجهم في أواخر شهر احملرم أو أوائل 
شــهر صفر فهم ال يأتون في وقت واحد محدد 
ألن ظروف الطريق حتكمهم وحتدد مسيرهم. 
وملا كان كل حــاج مرتبطا بحملة من احلمالت 
فإن صاحب احلملة يرســل شخصا على وجه 
الســرعة ليبشر األهالي بقرب وصول من معه 
من احلجاج، ويســمى هذا الشخص (البشير) 
الذي ما إن يصل الى البالد حتى يحيط به الناس 
من كل جانب يسألونه ثم يعيدون سؤاله عمن 
لهم من احلجاج، وال يطمئن بال أحدهم إال بعد 
ان يذكر له طرفا من أخبار من حج من أهله أو 
من أصحابه، وكان األهالي يخرجون الى خارج 
العاصمة في تلهف ملالقاة احلجاج والسالم عليهم، 
أما البشــير فإنه ينال جزاء تبليغه وبشــارته 
هدايا مناسبة تأتيه من كل جهة من اجلهات التي 
بّلغها عن حجاجهــا. وعند دخول احلجاج الى 
العاصمة يحظون بلقاء حافل ويسعد اجلميع 

بلقائهم، ويتلقون التهاني بقضاء هذه الفريضة 
والعودة بســالم. أما األطفــال فلهم دور خاص 
فهم في انتظار هدايــا احلج التي تعودوا على 
احلصول عليها كل عام من حجاج الفريج حتى 
لو لم يحج أحد من أقاربهم، فتعم بذلك الفرحة 
فــي كل مكان. ولألطفال - أيضا - دور خاص 
يقومون به قبل بداية حترك احلجاج في طريق 
السفر، فهم في هذا الوقت يدورون في جماعات 
من البنات على املنازل يرددن قولهم: «اطريف 
اطريف يا أهل البيت، عطونا اهللا يعطيكم بيت 
مكة يوديكم إلى آخرها» فتعطيهم كل ربة منزل 
شــيئا مما عندها من املواد الغذائية، وفي آخر 
مطافهن يجتمعن في إحدى زوايا الفريج ويطبخن 
ما حصلن عليه من زاد، ثم يتفرقن في حبور.

٣ - دار اإلذاعة الكويتية

تردد صوت الكويت في آذان الكون عن طريق 
إذاعة الكويت للمرة األولى في سنة ١٩٥١، وكانت 
محطــة اإلذاعة آنــذاك بقوة نصــف كيلوواط، 
وتتكون من غرفة واحدة تضم االستديو الوحيد 
الذي تذاع منــه كل املواد التي لم تكن تتجاوز 
في أغلبها األغاني، واحلفالت الغنائية التي تذاع 
على الهواء مباشرة، لعدم توافر التسجيل الذي 
كان يحتــاج - في ذلــك الوقت - الى مزيد من 

االستعدادات التي لم تكن في متناول القائمني على 
اإلذاعة الذين لم يتجاوز عددهم االثنني، وكانت 
ساعات البث اليومية ال تزيد على ساعتني، ثم 
زادت هذه الساعات في سنة ١٩٥٣ فأصبحت ٣ 
ســاعات. ومنذ شهر فبراير لسنة ١٩٦٠ دخلت 
إذاعة الكويت طورا جديدا فبدأت البث على جهاز 
إرســال (موجة متوســطة) قوتها ٥ كيلوواط، 
ثــم أحلق به جهــاز آخر مماثل لــه يعمل على 
املوجة القصيرة في شهر ابريل من العام نفسه، 
وفي شهر أغسطس الذي تاله زيدت قوة هذين 

اجلهازين الى ١٠ كيلوواط لكل منهما.
في شهر يونيو من سنة ١٩٦٠ كانت اإلذاعة 
على اســتعداد لكي تخطــو خطواتها املرجوة 
باالنتشار وتنوع البرامج، فزادت ساعات البث 
لتصبح عشر ساعات ونصف الساعة، وزاد عدد 
املوظفني الذي كان في سنة ١٩٥٨ ثمانية فقط، 
ليصبح عددهم في نهاية ١٩٥٩ أربعة وســتني 
موظفــا، وزاد في ســنة ١٩٦٤ علــى الثالثمائة 
موظف، ودار دوالب العمل، واســتمر القائمون 
على اإلذاعة ومن ورائهم املسؤولون في دائرة 
املطبوعات والنشــر املشــرفة عليها في تنمية 
هذا اجلهاز، والدأب على تقدمه وانتشــار بثه، 
فتم التوسع في جتهيز اإلذاعة بوسائل اإلرسال 
العاليــة النتائــج. ومتت زيادة القــوة العاملة 

وتدريب عدد كبير من الشباب إلتاحة الفرصة 
لهم حتى يتمكنوا من العمل في النطاق اإلذاعي. 
وبدأت دائرة البرامج في إنتاج مزيد من البرامج 
املتنوعة في شتى النواحي الترفيهية والتثقيفية، 
واستمر هذا املنوال من العمل في تقدم مستمر.

وفي الوقت احلاضر نرى اإلذاعة وقد أصبحت 
عمالقا كبيرا يرفع صوت الكويت في كل مكان 
عن طريق محطات اإلرســال املتناثرة في شتى 
أنحــاء الكويت، وعن طريق محطــة البرنامج 
العام، وإذاعة القــرآن الكرمي، وإذاعة البرنامج 
الثاني، ومحطة الغناء العربي، ومحطة الغناء 
األجنبي، وغيرها من فروع احملطات اإلذاعية التي 
تستمر في بثها طول الـ ٢٤ ساعة من كل يوم.

٤ - البشت

من األلبســة التي يحرص الكويتيون على 
ارتدائها العباءة التي تسمى (البشت) وهو زي 
معــروف ُيلبس فوق املالبــس العادية ويكون 
عادة مزينا بحليات من االبريسم وهو احلرير 
و(الــزري) الذي هو نوع مــن اخليوط املذهبة 
اجلميلة. والبشت لباس عربي قدمي مهما تعددت 
تســمياته، وكان في ماضي الكويت وحاضرها 
مهما، حتى ان التاريخ ليسجل ألهل هذا الوطن 
حرصهم على ارتداء البشت في جميع الظروف، 
وحفظت لنا الصور القدمية مناظر تدل على ذلك، 
فهم يلبســونه في جوالتهم في األسواق، وفي 
أماكــن عملهم وحرصهــم بعضهم على ارتدائه 
حتــى وهو يركــب الدراجة ذاهبــا إلى الوجهة 

التي يريدها.
وفي فترة من الفترات كان اإلقبال على لبس 
البشت شديدا، وكان اجلميع يسارعون الى ذلك، 
األمر الذي جلب لبعض املواطنني متاعب مالية 
نظرا للكلفة التي يتكلفها املستهلك عند الشراء. 
وقــد ظهر في تلك الفترة ان البشــت صار عبئا 
علــى الفقراء الذين ال يســتطيعون شــراءه وال 
يســتطيعون - في الوقت نفســه - االستغناء 
عنه، ألنه لباس عام ومظهر من مظاهر املعيشة 
في الكويت. وقد أصبحت هذه الظاهرة تقلق عددا 
كبيرا من األهالي، مما دفع الشــيخ أحمد اجلابر 
أمير الكويت األسبق إلى إصدار قرار بتاريخ ١٥ 
يناير لسنة ١٩٣٠ مينع لبس البشت على جميع 
السكان، وقد اشتهر هذا األمر في حينه، وسميت 
تلك السنة (سنة البشوت)، وكان الناس بني مؤيد 
ومعارض، ولكنهم امتثلوا لألمر األميري ولم يشذ 
منهــم أحد إلى أن انتهــى الغرض من هذا القرار 
فعاد البشــت معززا الى مقامه الســابق، بعد ان 
أكسب ذلك املنع املواطنني ُجرأة على االستغناء 
عنــه، فلم تعد له تلك العمومية ولكنه صار من 
املالبس الرسمية التي يتم ارتداؤها في املناسبات.
هذا، واليزال الناس يرددون القصيدة التي 
قالهــا الشــاعر إبراهيم اخلالــد الديحاني بهذه 
املناســبة، وذكر فيها أمله لفراق البشــت الذي 
يحميــه من البرد ويدفع عنه حرارة الشــمس، 
ويتألم ملنظر الناس وهم يسيرون في األسواق 
وفي األماكن العامة بدون هذا اللباس الذي تعودوا 
عليه، ولكنه يؤكد انه ما دامت هذه إرادة الشيخ 

فنحن نطيعه في كل ما يريد.
ومن تلك القصيدة هذه األبيات:

من يوم قالوا ذبَّه البشت تنراد
وشفت العرب في ذبّهم مشتهينَه

عيا يجودني مع الناس مقعاد
ف والعني منِّي حزينَه متَحسِّ

عفت القراح وعيَّت النفس للزَّاد
ونَقَّلت هم - يا الربع - ما استهينَه

أمت طول الليل في ضد مرقاد
واْمن امللل صغت القوافي احلسينَه

هل كيف أذب البشت من غير معتاد
ما اشوفها ذربه وال هي ابزينَه

وفي آخرها:
إن كان هذي هرجة الشيخ بوكاد

ولّزم وحط املسألة في ميينَه

ملزوم نتبع قولته حق واسناد
وما داس راسه شيخنا دايسينه

الفنان عبداحلميد السيد يغني في إذاعة الكويت

البشت حتى في أثناء ركوب الدراجةصورة لنتائج تعداد السكان ١٩٥٧م

تقدمي أحد البرامج اإلذاعية

اإلذاعة.. توسع في البرامج على مدار السنوات

أوراق كويتية (١١)

الشيخ أحمد اجلابر أصدر أمرًا في ١٥ يناير ١٩٣٠ مبنع لبس البشت على جميع السكان وسميت تلك السنة «سنة البشوت»
عملية اإلحصاء بدأت في ١٤ فبراير ١٩٥٧ وانتهت في ٢٨ فبراير ونشرت بعض النتائج التفصيلية في يناير ١٩٥٩
احلج قدميًا كان من أصعب أنواع السفر لقطع الفيافي والقفار على البعير طوال فترة تستغرق ما ال يقل عن شهرين

األهالي كانوا حريصني على التجمع خارج العاصمة في تلهف ملالقاة احلجيج والسالم عليهم وينال البشير بعودتهم هديته
صوت الكويت يصدح عبر اإلذاعة ألول مرة في ١٩٥١ وفي يونيو ١٩٦٠ بدأت باالنتشار وتنوع البرامج وزيادة ساعات البث
حملة دعائية كبيرة لتوعية جميع السكان بأهمية وأهداف التعداد وضرورته لرسم السياسة االقتصادية واالجتماعية للبالد

التاريخ سجل ألهل الكويت حرصهم على ارتداء البشت في جميع الظروف بل تعود بعضهم على ارتدائه حتى وهو يركب الدراجة ذاهبًا إلى وجهته

اإلذاعـة حاليًا أصبحت عمالقًا كبيرًا وتنوعت محطاتها في شـتى األنحاء عن طريـق البرنامج العام وإذاعة القرآن الكـرمي والبرنامج الثاني وغيرها

بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

صوت الكويتي يتردد في آذان العالم.. وتفاصيل سنة البشوت

٥ - مع اللهجة الكويتية
أ - س.ع.ر

يقال: أســعر النار أي أشعلها، وهي كذلك 
في اللهجة.

ب - ص.ق.ر

رت  يقال صقرته الشمس مبعنى لوحته وأثَّ
به. وفي اللهجة يقال عن ساعة ازدياد احلرارة: 

صنقرة.
ج - س.و.ر

السور احلائط حول املدينة حلمايتها، وفي 
الكويت سور معروف.

د - ش.ب.ر

الشبر قياس حده من أعلى اإلبهام الى أعلى 
البنصر، معروف لدينا.

هـ - ش.خ.ر

الشخير صوت يخرجه النائم من فمه، وهو 
في اللهجة كذلك. كما يقال: نظرت الى فالن فإذا 

هو: اشخري، أي نائم نوما عميقا.

و - ح.ص.ر

يقــول ابن منظــور: واحلصير تصنع من 
بردي وأسلثم تفرش، واحلصير معروف عندنا 
لفظا واســتعماال، ولكنه يصنع من سفيق ما 

يقتلع من النخل.
ز - ب.ش.ر

التبشير معروف في اللهجة وفي الفصحى، 
ويسمى الذي يأتي بالُبشرى: التبشير، ويعطى 

ى: البشارة. هدية تسمَّ
ح - ظ.ف.ر

الظفــر في اللغة هو الفوز باملطلوب، وفي 
اللهجة يقال ملن به قدرة على نيل مراده: ظفر، 

بفتح الظاء وكسر الفاء.
ط - ص.ب.ر

قال ابن منظور: «والصبار حمل شجرة شديد 
احلموضة، له عجم (نوى) أحمر عريض يجلب 
من الهند» وهذا هو ما عندنا وما يستعمل في 
إعداد الطعام واسمه هنا - ايضا -: الصبار.

وذكر أيضا صبارة الشتاء، وذكر انها البرد 
الشديد في أيامه، وفي الكويت إذا اشتد البرد 

في يوم قلنا: هذا اليوم صبرة.
ي - ق.ت.د

قال: «القتاد شجر شانك صلب» وهو معروف 
في الكويت ولكن القاف من اسمه تنطق جيما 

مكشكشة فيقال: چداد.
ك - ق.د.د

: قدر الشيء، واللفظ في اللهجة  قال: «والقدُّ
كذلك.

ل - ق.و.د

ذكر للفظ (َقَوَد) عدة معان، ومنها املعنى 
املعروف عندنا وهو يقال عندما نرى اثنني قد 

قدما إلينا معا: يتقاودان.
م - ل.ب.د

يقــال في الفصحى لبد فــي املكان، أقام به 
ولصق، وفي اللهجة نرى ان من ألعاب األطفال ما 
يسمى: اللبيدة، وفيها يلبد الالعب عن أصحابه.
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«املتحور» يفتك ببورصة الكويت.. ١٫٢ مليار دينار خسائر
أحمد مغربي - شريف حمدي

يومــا  أمــس  كان 
«داميــا» فــي بورصــة 
الكويت، حيث تراجعت 
المؤشــرات علــى نحو 
حاد، متأثرة بالمخاوف 
الســاللة  مــن تفشــي 
الجديــدة  المتحــورة 
مــن ڤيــروس كورونا 
المستجد والتي يطلق 
عليها «أوميكرون»، وقد 
اســتهلت جلســة امس 
على تراجع جماعي كبير 
لــكل مؤشــراتها، وكان 
الطاغية  الســمة  البيع 
على قرارات المستثمرين 
في ظــل حالة من الهلع 
سيطرت على المتداولين 

قبل بدء الجلسة.
وبلغت نسبة خسائر 
الســوقية امس  القيمة 
٢٫٨٪ وتقــدر بنحو ١٫٢ 
مليار دينار (ما يعادل 
٣٫٦ مليــارات دوالر)، 
لتنهي الجلسة تعامالتها 
والقيمة الســوقية عند 
دينــار  مليــار   ٤٠٫٧٤
انخفاضا من ٤١٫٩١ مليار 
دينــار بنهاية تعامالت 
األسبوع الماضي، وهي 
اكبر خسارة يومية منذ 
عاد االســتقرار لسوق 

األسهم الكويتي.
من جانب آخر، وفقا 
إلحصائيات صادرة من 
شركة كامكو انفست، فإن 
بورصات الخليج منيت 
بخســائر بلغــت ٩٣٫٨ 
مليــار دوالر، تصدرها 
السوق السعودي بقيمة 
دوالر،  مليــار   ٧٣٫٤
تــاله ســوق ابوظبــي 
بخسائر سوقية بلغت 
٧٫١ مليــارات دوالر، ثم 
سوق قطر بخسارة ٥٫١ 
مليارات دوالر، وبلغت 
خسائر بورصة الكويت 
٣٫٦٨ مليــارات دوالر، 
وخسر ســوق دبي ٣٫٧ 
مليارات دوالر، وخسر 
البحريــن ٥٥٢  ســوق 
مليــون دوالر، علما ان 
سوق مسقط في عطلة 
أمس واليوم بمناســبة 
العيــد الوطنــي الـــ ٥١ 

لسلطنة عمان.
مســتوى  وعلــى 
تصــدر  المؤشــرات، 
ســوق دبــي الخســائر 
بنحو ٥٫٢٪، تاله السوق 

بعــد األخبــار الســلبية 
التي ظهرت مــع المتحور 
الجديد لڤيــروس كورونا 
المستجد والذي يطلق عليه 

(أوميكرون).
وقالت المصادر إن نحو 
١٣٨ ســهما فــي البورصة 
شــهدت انخفاضات خالل 
أمــس مقابــل  التــداوالت 
ارتفاع عدد محدود للغاية 
من األســهم، مشــيرة إلى 
التداوالت  أن ارتفاع قيمة 
ألكثر من ٩٠ مليون دينار 
أمس تثبــت أن كل األفراد 
والمؤسسات والصناديق 
والمحافظ قامــت بعملية 

البيع الجماعية.
المصــادر  وتوقعــت 
أن تشــهد البورصة حالة 
مــن التذبذب خــالل األيام 
المقبلة لتشــهد موجة من 

وقع عمليات شراء شهدتها 
بعــض األســهم القياديــة 
ساهمت في عودة التوازن 
وتقليص الخسائر، وقفزت 
السيولة المتدفقة للسوق 
بنسبة ١٣٨٪ بإجمالي ٩٠٫٣ 
مليون دينــار ارتفاعا من 
٣٧٫٨ مليون دينار في جلسة 
ختــام األســبوع الماضي، 
وتركــزت الســيولة حول 
األسهم القيادية بنحو ٦٢ 
مليون دينار تشــكل ٦٩٪ 

من اإلجمالي. 
وكانــت أكثــر األســهم 
اســتحواذا على الســيولة 
امــس، بيتــك بقيمــة ١٧٫٨ 
مليــون دينار، تاله ســهم 
 ٧ بقيمــة  االســتثمارات 
مالييــن دينار، ثم جي اف 
اتش بـ ٦٫٦ ماليين دينار، 
وأجيليتي بـــ ٥٫٨ ماليين 

االنخفاضات واالرتفاعات 
الضئيلــة، مســتبعدة أن 

يحدث انخفاضات حادة.
وقالت إن موجة التذبذب 
ستكون رهن هدوء األوضاع 
الصحية العالمية وانحسار 
حالة الهلع التي تســيطر 
على الكثير من دول العالم 
المتحــور  جــراء تفشــي 
الجديد، متوقعة ان تشهد 
األســواق تذبذبــات عالية 
خالل األسبوعين المقبلين.
أداء  الــى  وبالعــودة 
بورصة الكويت أمس، فقد 
نجح الســوق في تقليص 
اليوميــة خالل  خســائره 
النصــف ســاعة األول من 
بداية التداوالت، حيث بدأ 
السوق بخسائر تجاوزت 
٣٫٥٪، ثــم بدأ الســوق في 
التماســك تدريجيــا على 

دينــار، والوطني بـــ ٥٫٥ 
مالييــن دينــار، وتشــكل 
قيم هذه األسهم ٤٧٫٥٪ من 

اإلجمالي.
وارتفعت أحجام التداول 
بنسبة ١٠٣٪ بإجمالي أسهم 
متداولة ٤٤٤ مليون سهم 
ارتفاعا من ٢١٩ مليون سهم 

في الجلسة قبل األخيرة.
وخسر مؤشــر السوق 
األول بنهاية التـعـامـــالت 
٢٠٧ نقــاط بنســبة ٢٫٧٪ 
ليصل المؤشــر إلى ٧٥١٢ 
نقطة، كما خســر مؤشــر 
 ١٨٨ الرئيســي  الســوق 
نقطة بنســبة ٣٫١٪ ليصل 
إلــى ٥٧٩٥ نقطة، وخســر 
مؤشر السوق العام جراء 
المؤشــرين ١٩٩  خســائر 
نقطة بـنسبة ٢٫٨٪ ليصل 

الى ٦٩٢٨ نقطة.

خسائر جماعية تعم األسواق اخلليجية وصلت إلى ٩٣٫٨ مليار دوالر بضغط املخاوف من «أوميكرون»

الســعودي بقيمــة ٤٫٥٪ 
ليقفــل عنــد ١٠٫٧٨٨ نقطة 
وهو أدنى مســتوى في ٤ 
أشــهر ونصف الشهر، كما 
بلغت خسائر مؤشر سوق 
قطر ٢٫٨٪، وسوق الكويت 
بخســائر ٢٫٧٪، وســوق 
البحرين بـ ١٫٩٪، وســوق 
أبوظبي بـ ١٫٨٪، فيما استقر 
سوق مسقط عند مستوى 

إغالقه السابق.
الســياق،  ذات  فــي 
قالت مصادر اســتثمارية 
وبورصويــة مســؤولة لـ 
«األنبــاء» ان االنخفاضات 
الحادة التــي تعرضت لها 
بورصــة الكويــت شــأنها 
الخليجية  شأن األســواق 
التي تعرضت  والعالميــة 
لموجــة بيــع كبيــرة من 
مختلف المتداولين، وذلك 

«السعودي» يتصدر اخلسائر بـ ٧٣٫٤ مليار دوالر.. يليه بورصة أبوظبي بأكثر من ٧ ملياراتحالة الهلع تسيطر على املتداولني والبيع السمة الطاغية خالل تداوالت أمس واستمرار التذبذب

خسائر البورصة اخلليجية بنهاية
جلسة األحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١

اخلسائر (باملليار دوالر)السوق

٣٫٦ الكويت

٧٣٫٤ السعودية

٣٫٧دبي 

٧٫١أبوظبي 

٥٫١قطر 

٠٫٥٥٢البحرين

٩٣٫٨اإلجمالي 

١٣٨ سهمًا انخفضت أسعارها

سهم جياد األكثر انخفاضًا بـ ١٧٪

استقرار سوق «غير املدرجة»

لقطات من جلسة األحد الدامية

في جلسة األحد الدامية شهدت ٣ اسهم فقط ارتفاعات 
ســعرية، مقابل انخفاض أســعار ١٣٨ سهما، ولم تتغير 
أسعار أسهم ٥ شركات، فيما لم يجر التداول على اسهم 

٢١ شركة.

تصدر سهم جياد األسهم األكثر انخفاضا امس بـ ١٧٪ 
من قيمته السعرية، تاله سنام بـ ١٥٫٤٪ ثم حتصيالت بـ 

١٤٪ واملساكن بـ ١٣٫٩٪ ثم املعدات بـ ١٣٫٣٪.

شهد سوق األســهم غير املدرجة استقرار في جلسة 
امس، ومت تداول ٢٠٥ آالف سهم بقيمة ٧٫٤ ألف دينار من 
خالل ٤ صفقات، وكان األكثر انخفاضا ســهم إيكاروس 

بـ ٦٫٥٪.

- افتتح الســوق التداوالت علــى انخفاض حاد بلغ 
أكثر من ٣٫٥٪.

- بعد مرور ســاعة جنح السوق في تعويض بعض 
اخلسائر.

- زخم شرائي على األسهم القيادية حافظ على متاسك 
السوق واحلد من اخلسائر.

- تطبيق الفواصل الزمنية ووقف بعض األسهم التي 
انخفضت بأكثر من ٥٪.

- مت تنفيذ ١٣٠ فاصل تداول على األسهم، حيث كان 
السهم يتوقف ملدة ٥ دقائق، وبعدها لدقيقتني.

- تراوحت نسب خسائر اسهم السوق األول بني ٠٫٧٪ 
ووصلت حتى ٦٪.

- ١١ قطاعا اكتست باللون األحمر، وتراوحت خسائرها 
بني ٠٫٤٪ و٥٫٧٪.

استجابة األسواق لـ «أوميكرون».. مبالغ فيها
علي إبراهيم

أكــد اقتصاديــان، في 
لـــ «األنباء»،  تصريحــات 
أن اســتجابة األسواق على 
اختالفها لمتحور «أوميكرون» 
جاءت بصورة مبالغ فيها، إذ 
إن ما حدث ال يتناســب مع 
الخبرات التي اكتســبت من 
التعامل مع ڤيروس كورونا 
على مدار ما يقارب العامين.

انتشــار  إن بداية  وقاال 
كورونا وما شهدته األسواق 
عند بدء الجائحة كان أقل وطأة 
مما شهدته مؤخرا، وذلك على 
الرغم من االختالف التام في 
الصورة العامة وآليات التعاطي 
مع الڤيروس ومواجهته، إذ إنه 
قبل عاميــن لم يكن معروفا 
ماهية كورونا وكيفية التعامل 
معه، إلى جانــب عدم توافر 
اللقاحــات، ولكن في الوقت 
التحورات  الراهن ومع كثرة 
باتت لدينا خبرات كثيرة على 
مســتوى العالم في التعامل 
مع الوضع، ناهيك عن توافر 
أنواع مختلفة من اللقاح، إال 
أن التجاوب مع المتحور جاء 
برد فعل أشد وهو ما يطرح 
التساؤالت، حول  الكثير من 

حقيقة الوضع.
وشدد االقتصاديان على 
ضرورة أن تنتبه الحكومات 

القطاع  مراكز اســتثمارية في 
الصحي كونه «الحصان الرابح» 
في زمن كورونا، وهو األمر الذي 
يواكبه تخارجــات من قطاعات 
تقليدية وعمليات شراء وتركز 
في قطاعات أثرت عليها كورونا 
إيجابا. ولفت العلي إلى أن الخبرات 
التي اكتسبت في مواجهة ڤيروس 
كورونا منذ بدء األزمة لم تترك 
أثرا إيجابيا في التعامل مع اإلعالن 
عن وجود متحور جديد أشــد 
فتكا، فجاءت كل مؤشرات أسواق 
األوراق المالية حمراء، باإلضافة 
إلى الهبوط الكبير في أســعار 
النفط والذي يدعم هبوطه عوامل 

أخرى، إال أنه تساءل «إذا كانت 
هذه استجابة األسواق لمتحور 
جديد انتشر في منطقة جغرافية 
محدودة، فكيف سيكون األثر إذا 

كان االنتشار بصورة أكبر؟».
وقال العلي ال بد أن يكون هناك 
وعي من األفراد والمستثمرين 
الهلع مع أي  بالمتغيرات وعدم 
أخبار جديدة إذ إن توافر اللقاحات 
والخبرات بعد التعامل مع ڤيروس 
كورونا على مدار أكثر من عام 
ونصف العام، تكفل توفير بيئة 
آمنة وعدم العــودة إلى المربع 

صفر مجددا.
أسعار النفط

من جهة أخرى، قال د.يوسف 
العلي إن االنخفاض الملحوظ في 
أسعار النفط ال يخضع فقط لعامل 
اإلعالن عن نســخة جديدة من 
العديد من  كورونا، ولكن هناك 
العوامل األخرى التي تسببت في 

ذلك، وهي كالتالي:
١ ـ موقف أميــركا و«أوپيك 
بلس»: إذ إن المطالبات األميركية 
لـ «أوپيك+» بتخفيض أســعار 
النفط ورفع معدالت إنتاج دول 
«أوپيك»، وصوال إلى قيام الواليات 
المتحدة بسحب نحو ٥٠ مليون 
برميل من احتياطيها النفطي في 

مواجهة ذلك.
٢ـ  الطلب الموســمي: إذ إن 
معدالت الطلب لتغطية احتياجات 

فصل الشــتاء األكثر استهالكا 
تلبيتها  تم  النفطيــة  للمنتجات 
واالنتهاء منها قبل أشهر، وان 
ما يطلب حاليا هو العقود اآلجلة 
لتلبيــة احتياجات فصل الربيع 
وتكون بمعدالت أدنى من سابقتها 
ما يخفض الطلب بالفعل فيزيد 

المعروض.
٣ـ  قرب اجتماع «أوپيك+»: إذ 
سيعقد اجتماع «أوپيك+» نهاية  
نوفمبر ومطلع ديسمبر المقبل 
وسط ضبابية في المشهد واتخاذ 

القرار.
بدوره، أوضح رئيس مجلس 
اإلدارة فــي اتحــاد شــركات 
أن  السلمي  االســتثمار صالح 
استجابة األسواق ألخبار متحور 
كورونــا «أوميكــرون» جاءت 
بصورة مبالغ فيها، إذ إن معدالت 
الهبوط في األسواق وأسعار النفط 
شهدت نســب انخفاض تفوق 
التي واكبت اإلعالن  التراجعات 
عن انتشار ڤيروس كورونا نفسه 

في بداية األزمة.
وقال السلمي إنه في ظل أجواء 
المســتقبل المجهول مع بداية 
انتشار ڤيروس كورونا، ونظرا 
لعدم معرفة ماهيتــه في بداية 
الجائحة أو عدم توافر أي لقاحات 
لم تنخفض األسواق  لمواجهته 
بالصورة التي رأينها أخيرا، وهو 
األمر الــذي يدفعنا للتوقع بأن 
تكون استجابة األسواق للمتحور 

أقل وطأة مما حدث  الجديد 
بدايــة األزمة، خصوصا في 
ظل توافر اللقاحات وتنوعها 
اكتســاب  حاليا، ناهيك عن 
الدول واألفراد الخبرات الالزمة 
للتعامل مع مثل ذلك الوضع، 

ولكن ما حدث هو العكس.
وأكد السلمي أنه دائما في 
ظل األزمــات تتولد الفرص، 
موضحا أن استجابة األسواق 
لـ «أوميكرون»  المبالغ فيها 
خفضت أسعار النفط بنسبة 
تصل إلــى ١٣٪ والعديد من 
أسواق األوراق المالية بنسب 
وصلت إلى ٥٪ انخفاضا وهو 
ما يعد فرصة مواتية للشراء 
وبنــاء مراكز اســتثمارية 
جديدة. وأشــار السلمي إلى 
أن استجابة األسواق لألخبار 
الجديدة عــن «أوميكرون» 
أمور ال يمكــن التحكم فيها 
من قبل أفراد كون األفراد هم 
أول المستجيبين والمتأثرين 
باألخـبار المتداولة، مبينا في 
الوقت ذاته أن مـهمة الحكومات 
والمنظمــات اإلعــالن عن 
التغيرات في مواجهة انتشار 
المســتجد  ڤيروس كورونا 
بصورة أكثــر ذكاء للحفاظ 
على األسواق واالقتصاد، إذ إن 
تصدير واقع تحور الڤيروس 
بصورة سلبية تكون عواقبه 
وخيمة على االقتصاد ككل.

اقتصاديان أكدا لـ «األنباء» أن ردود األفعال ال تتناسب مع اخلبرات التي اكتسبت بالتعامل مع «كورونا» لنحو عامني

د. يوسف العلي

والمنظمــات عنــد اإلعالن عن 
انتشــار  التغيرات في مواجهة 
المســتجد،  ڤيــروس كورونا 
ليكون اإلعالن بصورة أكثر ذكاء 
للحفاظ على األسواق واالقتصاد، 
إذ إن تصديــر واقــع تحــور 
الڤيروس بصورة سلبية تكون 
عواقبه وخيمــة على االقتصاد 
ككل، وجــاءت نص تصريحات 

االقتصاديين كما يلي:
بدايــة، قال وزيــر التجارة 
والصناعة األسبق د.يوسف العلي 
الخبرة  باتت تمتلك  الكويت  إن 
للتعامل مــع متغيرات  الالزمة 
بآليات تختلف  ڤيروس كورونا 
تماما عما اتبعته في بداية الجائحة، 
إذ بادرت أول من أمس بإعالنها 
أنها لن تعتمد نموذج اإلجراءات 
الصحية فقط، بل أكدت أنها لن 
تلجأ لإلغالق، وهو ما يعني وجود 
نظرة حقيقية للتبعات االقتصادية، 
ويعكس وجود منهجية حكومية 
شاملة للتعامل مع أي متغيرات 
وتطورات ألي متحورات جديدة 

لكورونا.
وأكد العلــي أن العاملين في 
القطاع الصحي عالميا يعلنون 
الجائحــة بتحذيرات  متغيرات 
وإجــراءات صحيــة فقط دون 
النظر إلى المتغيرات االقتصادية 
كونهم غيــر معنيين بها، وهو 
ما يؤثــر على ســلوك األفراد 
والمستثمرين بصورة تتناسب 

صالح السلمي

مع طبيعة المعلومات المعلنة عن 
تحور الڤيروس مثلما أعلن عن 
«أوميكــرون» ما أوجد مخاوف 
من وجود إجراءات مشابهة لما 
حدث في بداية مواجهة الجائحة.
وذكر أن السياســة التي تم 
التعامل بهــا مع جائحة كورونا 
يغلب عليها طابع الترهيب، وهو 
ما انعكس على سلوك الكثير من 
األفراد بأنواع من «الوساوس»، 
ناهيــك عن أن أخبــار الصحة 
العالمية تركت أثرا مباشرا على 
سلوك المستثمرين الذين باتوا 
يغيــرون من اســتراتيجياتهم 
بناء  التقليديــة ويســتهدفون 

السلمي: االنخفاضات فرصة مواتية للشراء وبناء املراكز االستثمارية.. «من رحم األزمات تولد الفرص» العلي: عدم اإلغالق يعكس منهجية حكومية شاملة للتعامل مع تطورات أي متحّورات جديدة

خسائر قياسية شهدتها بورصة الكويت في ظل املخاوف من تفشي متحور كورونا اجلديد         (قاسم باشا)
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«التجارة»: الكويت مليئة غذائيًا.. ولدينا مخزون يزيد على ٦ أشهر

طارق عرابي

في ظل ترقب جميع دول 
العالم لكيفيــة التعامل مع 
املتحــور اجلديــد لڤيروس 
«كورونا»، ودعوة احلكومة 
لاللتزام اجلاد بكل التعليمات 
واإلرشادات للحد من مخاطر 
الساللة املتحورة اجلديدة، 
واغالق الرحالت التجارية مع 
٩ دول من القارة االفريقية، 
شــددت مصادر فــي وزارة 
التجارة والصناعة لـ«األنباء» 
لديهــا  الكويــت  ان  علــى 
مخزون غذائي استراتيجي 
ضخم يزيد على أكثر من ٦ 
أشهر، كما ان هناك تعليمات 
الستيراد اي سلعة تنقص في 
السوق احمللي واستيرادها 
من الســوق اخلارجي لسد 
حاجــة املواطنني واملقيمني، 
فضــال عــن زيــادة كميــة 
املخزون التمويني في افرع 

التموين.
وذكرت املصادر ان حركة 
الشــحن والنقــل اجلــوي 
والبري والبحري من وإلى 
الكويت مفتوحة ولم يطرأ 
عليهــا أي تغيير، مشــيرة 
إلــى أن الكويــت أصبحــت 
متتلــك اخلبــرة الكافية في 
هذا املجال، خاصة أن لديها 
املالءة الغذائية الكبيرة التي 

يدعو للهلع في ظل املتحور 
االفريقي اجلديد «أوميكرون»، 
بدليل أن اللجنة الغذائية لم 
تستدع لالجتماع على خلفية 
هذا املتحور، إذ انه ال يوجد 
هناك ما يستدعي االجتماع 

في الوقت الراهن.
وأشارت إلى أن املخزون 

وفيمــا يتعلــق بحركــة 
اســتيراد املواد الغذائية من 
دول جنــوب أفريقيا، أكدت 
املصادر أنه لم تصدر حتى 
اآلن اي تعليمــات تتعلــق 
بهذا األمر، مبعنى ان حركة 
اســتيراد جميع انواع املواد 
الغذائية مازالت على حالها 

الغذائي احلالي يكفي الكويت 
ملــدة ســتة اشــهر وأكثــر، 
وذلك في حال وقوع أســوأ 
االحتماالت، مبينة أن وزارة 
التجارة والصناعة حريصة 
على تطبيق واتباع االجراءات 
التــي حددتها  االحترازيــة 
السلطات الصحية بالدولة.

بــدون اســتثناء أي منتــج 
غذائــي، كما اســتبعدت في 
الوقت ذاتــه ان يكون هناك 
إغالق خلطوط الشــحن في 
الوقــت الراهن أو حتى على 

املدى املنظور.
ومضت املصادر تقول ان 
«التجارة» جنحت منذ بداية 
جائحة ڤيــروس كورونا-
كوفيــد ١٩، بوضــع خطــط 
تتناسب مع حجم التحديات 
التي خلفتهــا اجلائحة، مع 
تطبيــق إجــراءات دقيقــة 
ومدروسة من بينها توسيع 
قاعدة استيراد املواد الغذائية 
بكافة أنواعها، وتسهيل حركة 
دخول املواد االولية الالزمة 
للصناعة، وفتح املجال أمام 
التجار واملستوردين لتعزيز 

املخزون الغذائي بالدولة.
الــوزارة  أن  وأضافــت 
لــم تغفل في الوقت نفســه 
علــى  الرقابــة  موضــوع 
االســواق، وذلك بهدف احلد 
من استغالل املستهلكني جراء 
االرتفاعــات املصطنعــة في 
االسعار، فضال عن إصدارها 
العديد من القرارات الوزارية 
التي ســاعدت علــى توفير 
وتدفق احتياجات االسواق 
من املــواد الغذائية لضمان 
توافرها في االسواق احمللية 

مع ثبات أسعارها.

حركة االستيراد من الدول األفريقية لم تتوقف.. وال يوجد أي نقص في املنتجات الغذائية واخلضراوات

جتعلها في منأى عن أي ظرف 
طارئ، مشيرة الى ان األشهر 
املاضية التي عاشتها الكويت، 
خصوصا في بدايات األزمة، 
رســمت خريطة طريق أمام 
اجلهات املعنية في التعامل 

مع األزمة.
وأضافت أنه ال يوجد ما 

خطـة الكويت خـالل «كورونا»: توسـيع قاعدة اسـتيراد املـواد الغذائيـة وفتح املجـال أمام املسـتوردين لتعزيـز املخزون
إحـكام الرقابـة علـى األسـواق احملليـة لضمـان احلد مـن اسـتغالل بعـض التجـار والقضـاء علـى االرتفاعـات املصطنعة

عبدالهادي بولند: «املواشي» لديها 
مخزون كاٍف من جميع أنواع اللحوم

٥ ماليني .. إجمالي إنتاج الكويت 
من الكمامات يوميا 

طمــأن املدير التنفيذي لقطاع التســويق واملبيعات 
احمللية في شركة نقل وجتارة املواشي عبدالهادي بولند، 
ان الشــركة لديها مخزون كاف من جميع أنواع اللحوم 
الطازجة واملبردة واملصنعة. وأضاف بولند في تصريح 
خاص لـ «االنباء» أن «املواشي» التي تعتبر احدى شركات 

األمن الغذائي مستعدة دائما ملواكبة اي مستجدات.
وقال ان الشركة كانت قد وضعت خطة للطوارئ منذ 
بداية جائحة ڤيروس كورونا لتلبية احتياجات السوق من 
اللحوم، وأنها على استعداد لتفعيل هذه اخلطة في حال 
دعت احلاجة لذلك، لكنه استدرك قائال ان املخزون احلالي 
كاف جدا، وأن خطوط نقل املواشــي من كل الدول التي 
تستورد منها الشركة مازالت مفتوحة ولم يطرأ عليها أي 
تغيير، ما يضمن استمرار تعزيز املخزون االستراتيجي 

للشركة بدون توقف خالل املرحلة القادمة.

قال أحد مسؤولي مصانع الكمامات ان صناعة الكمامات 
في الكويت ازدهرت خالل فترة جائحة كورونا، خاصة بعد 
ان ارتفع عدد مصانع الكمامات من مصنع واحد عند بداية 
اجلائحة إلى ٩ مصانع بعد وقوعها، االمر الذي ساهم في 
تكوين مخزون اســتراتيجي للكمامات الواقية يكفي ملدة 
تزيد على ٦ أشــهر. وأضاف املصدر أن الطاقة االنتاجية 
للمصانع احمللية للكمامات تصل إلى نحو ٥ ماليني كمامة 
يوميا لدى املصانع التسع، األمر الذي ساهم في انخفاض 
اسعار الكمامات في السوق الكويتي إلى سعر ال يزيد على 
نصف دينار للعبوة التي حتتوي على ٥٠ كمامة، فضال عن 
أن تصنيعها في الكويت يضمن توافرها بنفس االسعار حتى 
في حال وقوع أسوأ السيناريوهات- ال قدر اهللا، خاصة في 
ظل القدرة على االنتاج الفوري والكبير في نفس الوقت.

«أوميكرون» يقود املستثمرين لالبتعاد عن املخاطر

«كامكو إنفست»: أرباح الشركات الكويتية تضاعفت 
٦ مرات بالربع الثالث إلى ٥٫٦ مليارات دوالر

«أوابك» تبحث تعاون أعضائها باستثمارات الغاز الطبيعي

قال تقرير صادر عن شركة «كامكو 
إنفست»، حول أرباح الشركات املدرجة 
فــي البورصــات اخلليجيــة بالربع 
الثالــث، إن صافــي ربح الشــركات 
املدرجة في بورصات اخلليج سجل 
ارتفاعا قياسيا جديدا في الربع الثالث 
من العام ٢٠٢١ بوصوله إلى ٥٥٫٥ مليار 
دوالر، أي بزيادة قدرها ١٢٣٫٤٪ على 
أساس ســنوي وبنسبة ٢٢٫٧٪ على 

أساس ربع سنوي.
وتعكس تلك الزيادة منوا إيجابيا 
ألرباح البورصات السبعة، وجاءت 
الكويت في الصدارة خالل الربع الثالث 
بصافي ربح قدره ٥٫٦ مليارات دوالر، 
بزيادة قدرها ٦ أضعاف تقريبا مقارنة 
بالفترة نفســها من ٢٠٢٠، كما زادت 
أرباح الشركات املدرجة في بورصات 
السعودية ودبي والبحرين بأكثر من 
الضعــف خالل هذا الربــع، في حني 
العمانيــة منوا  الشــركات  ســجلت 

هامشيا بنسبة ١٫٢٪ فقط.
ويعكس ارتفاع ربحية الشركات 

اخلليجيــة خالل هذا الربع تســارع 
وتيرة منو النشاط االقتصادي على 
مســتوى املنطقة مع ارتفاع قراءات 
مؤشر مديري املشتريات في السعودية 
واإلمــارات بوتيرة ثابتــة متخطية 
العالمة الدالة على النمو البالغة ٥٠ 
نقطــة بوصولهما إلــى ٥٧٫٧ و٥٥٫٧ 
نقطة في أكتوبر ٢٠٢١، على التوالي. 
وظلت أوضاع جائحة «كوفيد-١٩» 
حتت الســيطرة إلى حد كبير خالل 
األشهر القليلة املاضية مع انخفاض 
حاالت اإلصابة، وكذلك بفضل جهود 
طرح اللقاحات بوتيرة ســريعة في 
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. 
ونتيجة لذلك، عادت معظم القطاعات 
االقتصاديــة إلى طاقاتهــا اإلنتاجية 
الســابقة للجائحة باستثناء القليل 
منها الذي يشــمل قطاعي الســياحة 

والضيافة.
وكان أداء قطاعات السوق مماثال 
للربع السابق، إذ جاءت شركات الطاقة 
والبنوك واملواد األولية في الصدارة 

من حيث منو صافي األرباح الفصلية. 
وجاء قطاع النقل في املرتبة التالية 
بصافي ربح قدره ٣٫٣٤ مليارات دوالر 
في الربع الثالث من العام ٢٠٢١ مقابل 
٠٫٠٤ مليار دوالر في الربع الثالث من 
العام ٢٠٢٠. وجــاءت زيادة األرباح 
بصفة رئيسية بدعم من األداء القوي 
لشركة اجيليتي التي أعلنت عن صافي 
ربح بقيمة ٣٫١ مليارات دوالر في الربع 
الثالث من العام على خلفية مكاسب 
بيــع شــركة اخلدمات اللوجســتية 
العامليــة املتكاملــة التابعــة لها إلى 
 DSV) «شركة «دي.اس.في بانالبينا
Panalpina). من جهة أخرى، تراجعت 
أرباح قطاع االتصاالت على أســاس 
ســنوي فيما يعزى بصفة رئيسية 
إلــى االنخفاض احلاد فــي أرباح كل 
من شــركة اوريدو وشركة اإلمارات 

لالتصاالت املتكاملة (دو).

ستعقد األمانة العامة ملنظمة األقطار 
العربيــة املصــدرة للبتــرول (أوابك)، 
االجتماع العشرين للخبراء حول بحث 
إمكانيات التعاون في مجال استثمارات 
الغاز الطبيعي في الدول األعضاء، وذلك 
خالل الفترة بني ٣٠ نوفمبر و١ ديسمبر 

٢٠٢١، عبر تقنية االتصال املرئي.
وقالت املنظمة في بيان صحافي، ان 

االجتماع الذي يعقد بشكل سنوي يهدف 
إلى مراجعة كل التطورات في صناعة الغاز 
الطبيعي عامليا عربيا، بغية الوقوف على 
آخر املستجدات في هذا القطاع احليوي 
في الدول األعضاء باملنظمة، وتبادل اآلراء 
واخلبــرات ووجهات النظر بني اخلبراء 
لتلمس فرص التعاون واالســتثمار في 
مجال الغاز الطبيعي مبا يحقق املصالح 

املشتركة والتكامل االقتصادي بني الدول 
العربية. كما ستعقد األمانة العامة ورشة 
عمــل حول «الغاز الطبيعي املســال في 
مجال النقــل البحري: الوقــع واآلفاق» 
بالتعاون مع الشــركة العربية البحرية 
لنقــل البترول، والشــركة العربية بناء 
وإصالح السفن (أسري) ضمن فعاليات 

اليوم الثاني لالجتماع.

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني، إن مجلس 
االحتياطي الفيدرالي أصدر 
محضر االجتماع الذي عقد 
في وقت ســابق من الشهر 
اجلاري، حيث أعربوا خالله 
عن قلقهم جتــاه التضخم، 
وأعلن مسؤولو «الفيدرالي» 
عن استعدادهم لرفع أسعار 
إذا استمر التضخم  الفائدة 
في االرتفاع، وأشار احملضر 
أيضــا إلــى أن االحتياطــي 
الفيدرالــي قد يبــدأ خفض 
سياساته التحفيزية الطارئة. 
وبحســب احملضر، فإن 
العديــد من املشــاركني في 
االجتمــاع أشــاروا إلــى أن 
املفتوحــة  الســوق  جلنــة 
يجــب أن تكــون مســتعدة 
لتعديــل وتيرة مشــتريات 
األصول ورفع معدل الفائدة 
املستهدف في وقت أقرب من 
التوقعات احلالية، إذا استمر 
تسارع وتيرة التضخم عن 
املســتويات املتوافقــة مــع 

أهداف اللجنة». 
االحتياطــي  وســيقوم 
الفيدرالي بخفض مشتريات 
األصول الشهرية مبقدار ١٥ 
مليــار دوالر، موزعــة بــني 
خفض مبقــدار ١٠ مليارات 
دوالر لســندات اخلزانة و٥ 
مليارات دوالر لألوراق املالية 

املدعومة بالرهن العقاري.
الساللة اجلديدة

وأراد بعــض األعضــاء 
تســريع وتيرة رفع أسعار 
الفائدة، وبعد صدور محضر 
االجتماع يوم األربعاء عكست 

ســندات اخلزانة األميركية 
ألجــل ١٠ ســنوات مبقــدار 
١٣ نقطة أســاس من ١٫٦٣٪ 
إلــى ٤١٫٥٪ في يــوم واحد. 
أما بالنســبة لعمالت املالذ 
اآلمن، فعكــس كل من الني 
الياباني والفرنك السويسري 
اجتاههما وأضافا ما يصل إلى 
١٫٥١٪ إلــى قيمتهما في يوم 
واحد. أما بالنسبة للدوالر 
األميركــي، فعلى الرغم من 
الزخم الذي شــهده مؤشــر 
الــدوالر طــوال األســبوع 
املاضي، إال أن الدوالر تراجع 
وهبط إلى ما دون مستوى 
٩٦٫٥٠٠ لينهــي تــداوالت 
األسبوع مغلقا عند مستوى 

.٩٦٫٠٨٩
أدى نقص العمالة وتأخير 
وصول املواد اخلام إلى تباطؤ 
وتيــرة أنشــطة األعمال في 
الواليــات املتحدة إلى حد ما 
خالل شهر نوفمبر. وتراجع 
معدل النمو في ظل مواجهة 

مقدمي اخلدمات والشــركات 
ارتفــاع  املصنعــة ملشــاكل 
معــدالت التضخم وضبابية 
مسار االنتعاش. إذ انخفض 
مؤشــر مديــري املشــتريات 
املركــب الصادر عن شــركة 
 IHS آي.إتــش.إس ماركــت
Markit إلى ٥٦٫٥ في نوفمبر 
مقابل ٥٧٫٦ الشــهر السابق. 
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير، 
جند أن قراءة مؤشر القطاع 
الصناعي قد حتســنت بينما 
تراجع منو قطاع اخلدمات. إذ 
ارتفع مؤشر مديري املشتريات 
لقطاع اخلدمــات ليصل إلى 
٥٩٫١ في نوفمبر مقابل ٥٨٫٤ 
الشــهر الســابق عل خلفية 
تزايد اإلنتاج وحتسن معدالت 
الطلب. من جهة أخرى، تراجع 
مؤشر القطاع الصناعي إلى 

٥٧ من ٥٨٫٧ في أكتوبر.

«الوطني»: وسط تزايد العمليات البيعية باألسواق العاملية.. واملخاوف من تفشي املرض اجلديد

 
أسعار العقود اآلجلة ألموال 
الفيدرالي رفع  االحتياطــي 
أسعار الفائدة ٣ مرات خالل 
عــام ٢٠٢٢، إال ان املخاوف 
بدأت تسيطر على األسواق 
العاملية وانتشرت معنويات 
جتنب املخاطر يوم اجلمعة 
بعد اإلعالن عن ظهور سالسة 
جديدة من ڤيروس كورونا 

في جنوب إفريقيا. 
وقد ساهمت املخاوف من 
تفشي املرض وإمكانية ظهور 
املزيد مــن االضطرابات في 
زعزعة األســواق وتزايدت 
فــي  البيعيــة  العمليــات 
األسواق العاملية وسيطرت 
علــى احداث يــوم اجلمعة. 
وتراجعــت احتمــاالت رفع 
أسعار الفائدة في الواليات 
املتحدة، وحاليا يتم تسعير 
رفعها مرتــني فقط في عام 

.٢٠٢٢
وأدت معنويــات جتنب 
املخاطر إلى انخفاض عائد 

«بوبيان» يفتح فرعه اجلديد في مول «العاصمة»
أعلــن بنك بوبيــان عن 
افتتــاح فرعــه اجلديد في 
«مــول العاصمــة» أحــدث 
التجاريــة فــي  املجمعــات 
الكويــت، ليضيــف بذلــك 
جتربــة مصرفيــة مميــزة 
وجديدة لعمالئه من مختلف 
الشرائح من خالل خدماته 
املتنوعة التي يقدمها الفرع 
على مدار فترتني صباحية 
ومســائية مــن الســاعة ١٠ 
صباحا الــى ١ ظهرا ومن ٥ 

إلى ٨ مساء.
املديــر  وقــال مســاعد 
العام للخدمــات املصرفية 
الشخصية في بنك بوبيان 
بشــار الدوب: يأتي افتتاح 
فرعنــا اجلديــد فــي مــول 
العاصمــة كخطــوة مهمــة 
ملواكبة التطورات العمرانية 
التــي تشــهدها  الســريعة 
الكويت لنكون دوما األقرب 
إلى عمالئنا وفهم طلباتهم 

واحتياجاتهم.
وأضاف انــه مع افتتاح 
فرعنــا اجلديــد فــي مــول 
العاصمــة يصل عدد فروع 
بوبيان إلى ٤٥ فرعا منتشرة 
الكويــت  فــي كل مناطــق 
لنتمكن من خاللها من خدمة 
جميع عمالئنا، السيما من 

الفرع اجلديد لبنك بوبيان، 
انه مزود بأجهزة للصراف 
 Boubyan) التفاعلــي اآللي 
Direct) املتوافــر على مدار 
الساعة طوال أيام األسبوع 
لتوفيــر خدمــات عديــدة 
للعمالء عن طريق التواصل 
مع موظفــي خدمة العمالء 
عبر مكاملات الڤيديو كول.

وأشار إلى أن وجود تلك 
األجهزة يرجــع إلى أهمية 
خدمة بوبيــان دايركت في 
األماكن املزدحمة كاملوالت، 
إقبــاال كبيرا  حيث تالقــي 
وغيرهــم،  العمــالء  مــن 
حيث يتوقع أن يكون مول 
العاصمة من أكبر املجمعات 
التجاريــة في الكويت التي 
ستشــهد إقبــاال كبيــرا من 

الزوار.
ميكــن  أنــه  وأضــاف 
للعميــل من خــالل أجهزة 
بوبيــان دايركــت املتوافرة 
في ٣٩ موقعــا إمتام معظم 
العمليــات املصرفيــة مثل 
فتح حساب جديد واإلصدار 
الســحب  الفوري لبطاقات 
اآللي واالئتمانية وســحب 
وإيداع املبالغ النقدية وخدمة 
إيداع الشــيكات والتحويل 
بني احلسابات ودفع البطاقة 

االئتمانية وطباعة كشــف 
احلساب.

مــن ناحية أخــرى، قال 
الــدوب ان البنــك مســتمر 
في التوســع لالستثمار في 
املزيد من اخلدمات املصرفية 
الرقمية جنبا إلى جنب مع 
توســعه في افتتــاح املزيد 
من الفروع في إطار خططه 
لالســتحواذ على حصص 
سوقية في مختلف املجاالت.

وأضاف أن االستراتيجية 
التــي انتهجهــا البنــك منذ 
ســنوات فــي االســتثمار 
والتوســع فــي اخلدمــات 
أكــدت جناحهــا  الرقميــة 
وأهميتهــا في ظل الظروف 
الكويــت  التــي متــر بهــا 
ويعيشــها العالم حاليا من 
خالل تزايــد االعتماد على 
التي  اخلدمــات املصرفيــة 
تقدمها قنوات البنك الرقمية.

وأوضــح الدوب أن أبرز 
ما مييز بوبيان تركيزه على 
جودة اخلدمة والتفاعل مع 
احتياجات املجتمع وثقافته 
مع االلتزام املستمر والقوي 
بالتميز والريادة في خدمة 
العمــالء واالهتمام بهم مع 
توفير مجموعة متكاملة من 
أفضل املنتجات واخلدمات.

خلدمة عمالئه من جميع الشرائح

بشار الدوب

خــالل قنواتنــا التقليديــة 
والرقمية، مؤكدا ان التطور 
التقني والرقمي ال ميكن أن 
يكــون بديال عــن اخلدمات 
املباشرة التي تقدم من خالل 

الفروع بكل أشكالها.
وأضاف انــه مت اختيار 
موقــع الفــرع اجلديد نظرا 
ملــا تتميــز بــه فروعنا في 
املجمعــات التجاريــة التي 
تشــهد إقبــاال كبيــرا مــن 
العمالء، السيما في الفترات 
املســائية والعطــالت ألن 
العمالء يجدونها مناسبة لهم 
إلنهــاء معامالتهم املتنوعة 
بسبب ارتباطهم في الفترة 
الصباحية بالتزامات العمل.

وأوضح ان أهم ما مييز 

«الغرفة» تباشر جتديد عضويات ٢٠٢٢.. إلكترونيًا
جتــارة  غرفــة  دعــت 
وصناعة الكويــت أعضاءها 
إلى االســتفادة من اخلدمات 
اإللكترونيــة التــي يقدمهــا 
موقعها اإللكتروني، وإجناز 
معامالتهــم من خالله، حيث 
ميكنهم حاليا عن طريق هذا 
املوقع، االنتســاب لعضوية 
الغرفــة، وجتديد االشــتراك 
الســنوي، واحلصــول على 
شــهادة التســجيل السنوي 

(االنتساب).
وكذلك املصادقة على صحة 
التواقيع إلكترونيا، كما يتيح 
لهــم املوقع إجراء التعديالت 
التــي تطــرأ علــى وضــع 
التجاري الصادر  الترخيص 
عن وزارة التجارة والصناعة 
بكافة أنواعها، دون احلاجة إلى 

املوقع اإللكتروني، حسابات 
املنشــأة في مواقع التواصل 
االجتماعــي). وأكدت الغرفة 
على أن هذه التطورات تواكب 
تطلعاتها وســعيها لالرتقاء 
بخدماتهــا إلى أفاق أوســع، 
واالنتقــال بها مــن النموذج 

التقليدي إلى التحول الرقمي، 
وذلك حفاظا على وقت وجهد 
أعضائها في املقام األول، ووفاء 
للمتطلبات الدولية لتحسني 
بيئة األعمال، وتعزيزا للتوجه 
العــام لتحويــل الكويت إلى 
مركز مالي وجتــاري جاذب 
لالستثمار. وتأتي هذه الدعوة 
غداة استعداد الغرفة لقبول 
جتديد عضوية العام اجلديد 
علــى  واملصادقــة   (٢٠٢٢)
التواقيع املوجهة،  اعتمادات 
للجهات واإلدارات احلكومية 
واألهليــة للســنة اجلديدة، 
بشكل مســبق، اعتبارا من ١ 
ديسمبر ٢٠٢١، وذلك جريا على 
عادتها فــي األعوام األخيرة، 
بعد تنسيقها مع هذا اجلهات 

بهذا اخلصوص.

اعتباراً من ١ ديسمبر ٢٠٢١

احلضور الشخصي والتوقيع 
علــى املســتندات والوثائق 
الورقيــة، وبإمكانهــم أيضا 
البيانــات اخلاصة  حتديــث 
عبــر  تلقائيــا  مبنشــأتهم 
املوقع، (صندوق البريد، رقم 
الهاتــف، البريد اإللكتروني، 

باقي التفاصيل على موقع«األنباء» 
www.alanba.com.kw

باقي التفاصيل على موقع«األنباء» 
www.alanba.com.kw
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«كيبكو» تستكمل االكتتاب بزيادة رأس املال.. وجتمع ٨٠ مليون دينار

أعلنت شــركة مشــاريع الكويت القابضة 
«كيبكو» اســتكمالها بنجــاح عملية االكتتاب 
في زيادة رأسمال الشركة وتخصيص األسهم 
للمســاهمني املكتتبــني، حيث شــهدت عملية 
االكتتاب في ٦٤٠ مليون ســهم إقباال فاق عدد 
األسهم املطروحة، ومت جمع ٨٠ مليون دينار، 
وبذلك أصبح رأسمال الشركة املصدر واملدفوع 

٢٦٤ مليون دينار.
وقالت الشركة في بيان صحافي، ان مجلس 

اإلدارة كان قــد وافق أوائل شــهر أغســطس 
املاضي على رفع رأس املال، معلنا عزمه زيادة 
رأسمال الشركة املصدر واملدفوع بنسبة ٣٢٪ 
من ٢٠٠ مليون دينار إلى ٢٦٤ مليون دينار، 
وكانــت فتــرة االكتتاب قد امتــدت من األول 

حتى ٢١ نوفمبر.
وشــهدت عمليــة االكتتاب مشــاركة عدد 
كبير وواســع من مساهمي الشــركة، مبا في 
ذلك املؤسســات املالية والصناديق واحملافظ 

االستثمارية واألفراد، وكان قد مت حتديد سعر 
الطرح عند ١٢٥ فلسا للسهم الواحد، وقد لعبت 
شركة كامكو إنفســت دور مستشار اإلصدار 

ووكيل االكتتاب.
وبهذه املناســبة، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة (التنفيذي) في شركة مشاريع الكويت 
فيصل العيار: «يعكس جناح االكتتاب في أسهم 
زيادة رأسمال الشركة عالقة الثقة التي نتشاركها 
مع مساهمينا، والتي نشكرهم عليها. كما نود 

في هذه املناسبة أن نتوجه بالشكر إلى هيئة 
أسواق املال والهيئات الرقابية على تعاونهم 

من أجل إجناح عملية زيادة رأس املال».
وأضاف: «ستسهم األموال التي مت جمعها 
في تعزيز استراتيجيتنا طويلة األجل القائمة 
على دعم منو شــركاتنا األساسية التي تعمل 
على توســعة أنشطتها في الكويت واملنطقة. 
إن جنــاح زيادة رأس املــال يتيح لنا إمكانية 

احلفاظ على هيكل رأسمال متوازن».

ليصبح رأسمال الشركة املصدر واملدفوع ٢٦٤ مليون دينار

فيصل العيار

«التجاري» يعلن فائزي
«النجمة» األسبوعي و«أكثر من الراتب»

«وربة» يجري سحب «السنبلة» األسبوعي

أجرى البنك التجاري 
سحوباته األسبوعية على 
النجمة وحملة  حســاب 
«أكثــر من راتــب»، وقد 
مت إجــراء الســحب يوم 
أمــس فــي مبنــى البنك 
الرئيسي، بحضور ممثل 
وزارة التجارة والصناعة 
أحمد البصمان، وقد قام 
البنك بتغطية السحوبات 

مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عــن فوز القاصر البتول خالد 
عبدالرزاق مظفر بجائزة نقدية بقيمة ٥ آالف 
دينار في سحب حساب النجمة األسبوعي، 
أما جائزة ســحب حملــة «أكثر من راتب» 
والتي تعادل راتب وتصل لغاية ١٠٠٠ دينار 
فكانت من نصيب الفائز عبدالعزيز وندان 

الوندان.
وأوضح البنك بأن حملة «أكثر من راتب» 

أجرى بنك وربة السحب األسبوعي الثاني 
واألربعني حلساب السنبلة، حيث أعلن عن 
أسماء الفائزين العشرة، بحضور ممثل عن 
وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

أما بالنسبة للعمالء الذين حالفهم احلظ 
خالل السحب، فقد توج ١٠ رابحني من عمالء 
بنــك وربة حصل كل منهم على ١٠٠٠ دينار، 
وهم: عبدالهادي عبداهللا عبدالهادي الراشد، 
راشد عامر محمد الهاجري، شريفة مشاري 
صفوق اخلالدي، منيرة حمد صالح الدعيج، 
مزيد سعد ادغام العازمي، راشد محمد سمري 
العازمي، فيصل صالح يوسف العيدان، أفراح 
محمد علي املطيري، أحمد محمد أحمد إبراهيم، 

طالب عبداللطيف عبدالعزيز الرشيد.

موجهة للعمالء الكويتيني الذين يقومون 
بتحويــل رواتبهم البالغــة ٥٠٠ دينار أو 
أكثر على البنــك وبصفة خاصة العاملني 
في القطاعني احلكومي والنفطي والشركات 
املدرجة لدى البنك، ومن مزايا هذه احلملة 
احلصــول على هدية نقديــة فورية تبلغ 
قيمتهــا من ٤٠٠ إلــى ٥٠٠ دينار أو قرض 
بدون فائدة لفترة تصل إلى أربع سنوات 

ولغاية ٧٠ ألف دينار.

وميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل 
الراغبني في توفيــر األموال وحتقيق عوائد 
مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه 
باإلضافة إلــى فرص للفــوز بجوائز نقدية 

طوال العام.

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

«األهلي» يعلن فائزي السحب الثالث
حلملة تفعيل «خدمة اإلشعارات»

أعلن بنك برقان 
عن أسماء الفائزين 
الســحوبات  فـــــي 
اليومية على حساب 
يومــي، وقد فاز كل 
واحد منهم بجائزة 
٥٠٠٠ دينــار، وكان 
احلــظ فــي هــــذه 
الســحوبات مـــــن 
نصيب: علـي محمد 
الديــكان، ناصـــــر 
عجيـــــل العنــزي، 
صـــــادق حمـــــزة 
الســلمان، حميــدة 
الغدبـــان،  عبــاس 
محمد راشد حمود.

وباإلضافة إلى السحب اليومي، فإن 
بنــك برقــان يوفر ســحبا ربع ســنوي 
حلســاب «يومي» للفوز بجائزة نقدية 
بقيمة ١٢٥ ألف دينار، وللتأهل للسحوبات 
ربع السنوية يتعني على العمالء أال يقل 
رصيدهم عن ٥٠٠ دينار ملدة شهرين كاملني 

قبل تاريخ السحب، كما أن كل ١٠ دنانير 
متثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا 
كان رصيد احلساب ٥٠٠ دينار وما فوق 
فســوف يكون صاحب احلســاب مؤهال 
للدخول في كل من الســحوبات اليومية 

وربع السنوية.

أعلن البنك األهلــي الكويتي (ABK) عن 
أسماء الفائزين في السحب الشهري الثالث 
واألخير حلملة «خدمة اإلشعارات»: «هل ترغب 
في ربح ١٠٠ دينــار؟»، والذي مت بتاريخ ٢٤ 
نوفمبر ٢٠٢١، حتت إشــراف وزارة التجارة 
والصناعة، وقد فاز بالسحب كل من: محمود 

زكي حنون، زبير أشرف.
واستمرت احلملة من ٢٢ أغسطس الى ٢٤ 
نوفمبر٢٠٢١، حيث مت منح فائزين محظوظني 
جائــزة نقدية قدرهــا ١٠٠ دينار، ومن خالل 
«خدمة اإلشــعارات»، ســيتمكن العمالء من 
اإلطالع على آخر مستجدات املعامالت اخلاصة 
بهم بسهولة وبشكل مناسب، فضال عن مراجعة 

سجل املعامالت السابقة.
وتعتبــر هــذه اخلدمــة مفيــدة للغاية، 
خصوصا بالنسبة للمسافرين الذين ال تتوافر 
لديهم خدمة التجوال أثناء السفر، إذ بإمكانهم 
الوصول إلى اخلدمة مبجرد االتصال باإلنترنت 

.«Wi-Fi» عبر أي شبكة
ولتفعيل «خدمة اإلشعارات» في تطبيق 
البنك األهلي الكويتــي، ينبغي على العمالء 
اختيار «ملفي الشــخصي» (My Profile) من 
القائمة الرئيسية بالتطبيق، ثم الضغط على 
 (Notification Settings) «إعدادات اإلشعارات»
 (Push Notification) «وتفعيل «خدمة اإلشعارات

لدخول السحب والفوز بجائزة نقدية.

فيصل العيار: جناح االكتتاب في زيادة رأس املال يعكس عالقة الثقة التي نتشاركها مع مساهمينا

الهاشل: التداول باألصول االفتراضية مجازفة.. خاصة لألفراد
الكويــت  بنــك  أطلــق 
املركزي وهيئة أسواق املال 
حملــة توعويــة مشــتركة 
حول مجموعة من اجلوانب 
املتعلقــة بانتشــار التعامل 
أو االســتثمار فــي األصول 
االفتراضيــة أو مــا يســمى 
«بالعمــالت االفتراضيــة»، 
وذلك ضمن جهود «املركزي» 
املــال» للتوعية  و«أســواق 
املستمرة للعمالء، والهادفة 
إلى تعزيــز الثقافــة املالية 

واملصرفية لدى املجتمع.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
مشترك لكل من بنك الكويت 
املركزي وهيئة أسواق املال، 
حيث أشــار محافــظ البنك 
املركزي د.محمد الهاشل، إلى 
أن احلملــة تأتي من منطلق 
املسؤولية املجتمعية جتاه 

جمهور العمالء.
وأوضح الهاشل أن احلملة 
تهــدف للتوعيــة باملخاطر 
فــي  للتعامــل  املصاحبــة 
األصــول االفتراضية، نظرا 
للتذبــذب احلاد بأســعارها 
إضافــة الى عــدم خضوعها 

التــي يقيمها بنــك الكويت 
املركزي بالتعاون مع هيئة 
أسواق املال، مؤكدا استمرار 
التعــاون بــني اجلانبني في 
سبيل تقدمي مزيد من التوعية 
حــول املواضيــع املتعلقــة 
باالستثمار واالدخار والثقافة 
املالية مبا يعود بالنفع على 
أوسع شريحة من املجتمع.

مــن جانبه، قــال رئيس 
مجلــس املفوضــني واملدير 
التنفيذي لهيئة أسواق املال 

التحويالت  املالية وإجــراء 
والشراء عبر اإلنترنت، مما 
ميثل فرصة للتطور ويسهل 
املبادالت التجارية، مع عدم 
إغفال ما تخلقه من ضغوط 
وتهديــدات ومخاطــر يجب 
أن يتحسب لها املتعاملون، 
خاصة مــع تطور وســائل 
التواصل وحتولها إلى قناة 
أساسية للتسويق قد تستغل 
للترويج لتلك االستثمارات 

عالية املخاطر.

د.أحمــد امللحــم، ان احلملة 
ســتركز على نشــر عدد من 
القضايــا منهــا مــا يتعلــق 
باألصول االفتراضية واألدوات 
االستثمارية عالية اخلطورة، 
وكذلك االستثمار عبر املواقع 

الوهمية أو املضللة.
وأكد امللحــم على أهمية 
إدراك اجلمهــور للتحوالت 
املســتجدة بفضــل تطــور 
التقنيــات املالية وســهولة 
احلصــول علــى اخلدمــات 

«املركزي» و«أسواق املال» أطلقا حملة توعوية حول األصول االفتراضية

د.أحمد امللحمد.محمد الهاشل

ألي جهة رقابية أو تنظيمية 
فــي الكويــت، ممــا يعرض 
املضاربــني فيهــا خلســائر 
كبيــرة، فضال عن احتمالية 
تعرضهم لعمليات احتيال، 
التــداول  فــإن  وبالتالــي 
باألصــول االفتراضية يعد 
مجازفة خطرة من قبل األفراد 

على وجه اخلصوص.
الهاشل  واختتم احملافظ 
باإلشارة إلى أن هذه احلملة 
التوعوية هي احلملة الثانية 

«هيئة الشراكة»: ٤٫٨ مليارات دوالر قيمة ٧ مشاريع 
بنظام الشراكة منذ ٢٠١٤

األعمــال  مجلــس  اســتضاف 
 (Amcham) األميركــي في الكويــت
ندوة عبــر اإلنترنت حــول «قطاع 
الطاقة املستقبلية بالكويت»، قدمتها 
اخصائية الهندسة الصناعية بهيئة 
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص سارة العصيمي، ورئيس 
مجموعــة التركيز علــى الطاقة في 
مجلس األعمــال األميركي بالكويت 
والشريك املسؤول في «KNDR» فريد 

الشعيبي.
في هذا السياق، حتدثت العصيمي 
عن «الشــراكة بــني القطاعني العام 
واخلاص ومشاريع الطاقة املتجددة 
في الكويت»، وذلك بدءا من التركيبة 
السكانية، فضال عن هيكل االستثمار 
األجنبي في الكويت، حيث أوضحت أن 
دور كل من: هيئة تشجيع االستثمار 
األجنبي املباشــر، واألمانــة العامة 
ملجلس الوزراء، وهيئة مشــروعات 
الشراكة بني القطاعني، مهم في بيئة 

األعمال الكويتية.
وحتدثت عن دور «هيئة الشراكة»، 
باعتباره الهيئة الرئيسية املسؤولة 
عــن تنفيذ مشــاريع الشــراكة بني 
القطاعني العام واخلاص، حيث قالت 
ان «رؤيــة الكويــت ٢٠٣٥» وخطة 
التنمية تهدف إلى حتويل الكويت إلى 
مركز مالي وجتاري إقليمي، موضحة 
أن البرنامج يتمحور حول ٧ ركائز 

و٥ اجتاهات استراتيجية.
مشاريع الشراكة بالكويت

قدمت العصيمي شرحا حول إطار 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
في الكويت ومكوناته املختلفة، مثل 
إدارة الفتــوى والتشــريع وديوان 
احملاسبة وكيانات عامة أخرى، كما 
حتدثت عن دورة مشاريع الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص في الكويت، 
والتي تبدأ بإعداد مقترح املشروع ثم 
تنتقل إلى تعيني مستشار املعامالت، 
مما يؤدي بعد ذلك إلى إعداد دراسة 

اجلدوى.

وتابعت «يتم اإلعالن عن املشروع 
 ،RFQ ويتم إعداد وإصدار وثائق EOIو
حيــث ينتقل بعــد ذلك إلــى تقييم 
طلبات SOQ املقدمة وإعداد وإصدار 
وثائق RFP. بعــد ذلك، يتم اختيار 
مقدم العطــاء املفضل واملفاوضات، 
وأخيرا، يتم توقيع اتفاقية الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص واإلغالق 

املالي».
واســتعرضت العصيمــي معالم 
برنامج الشراكة بني القطاعني العام 
واخلــاص في الكويــت، حيث قالت 
أنــه منذ إنشــاء البرنامج في ٢٠١٤، 
طرحت «هيئة الشراكة» ٧ مشاريع 
في قطاعات متعددة، تشمل: الكهرباء، 
والتعليم، وإدارة النفايات، والعقارات، 
واخلدمــات، بقيمــة تقديريــة تبلغ 
٤٫٨٤ مليارات دوالر في املصروفات 

الرأسمالية.
قطاع الطاقة بالكويت

قدمت العصيمي معلومات متعمقة 
عن قطاع الطاقة في الكويت، حيث 
شــرحت بإيجاز مختلف مشــاريع 
الطاقة املتجددة في البالد مثل مشروع 
الشقايا للطاقة املتجددة الذي اكتملت 
مرحلته األولى حتت إشــراف معهد 
الكويــت لألبحاث العلميــة، والذي 

مت التعاقــد معه من قبل الشــركات 
العامليــة الرائدة فــي مجال محطات 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وحتدثت عــن مشــروع الدبدبة 
للطاقة والشــقايا للطاقة املتجددة، 
موضحة أن املرحلة الثالثة للمشروع 
تعــد امتدادا لرؤيــة الكويت إلنتاج 
ما يصل إلــى ١٥٪ مــن احتياجاتها 
للطاقــة من مصادر متجددة بحلول 
٢٠٣٠، وأوضحت أن مشروع الدبدبة 
للطاقة والشــقايا للطاقة املتجددة، 
باملرحلة الثالثة يهدف إلى استخدام 
مزيج من التقنيات املختلفة، والتي 
قد تشــمل محطة الطاقة الشمسية 
الطاقــة  الكهروضوئيــة، ومحطــة 
الشمســية املركزة، ومحطــة طاقة 

الرياح.
قطاع النفط الكويتي

من جانبه، قدم ورئيس مجموعة 
التركيز على الطاقة في مجلس األعمال 
األميركي بالكويت والشريك املسؤول 
في «KNDR» فريد الشعيبي، عرضا 
تقدمييا حول «جهــود قطاع النفط 
والغاز في الكويت في طريق التعافي 

بعد اجلائحة».
وبدأ الشعيبي عرضه، باحلديث 
عــن التحديات التي مــر بها قطاع 

النفــط والغاز في الكويت بســبب 
جائحة كورونا، فضال عن تأثيرها 
على قطاع الطاقة واالقتصاد العاملي، 
حيث قال ان الكويت أدركت احلاجة 
امللحــة إلعادة جتميع قطاع النفط 
والغــاز لديها، والتــي عانت خالل 
اجلائحــة من فقدان القوى العاملة 
اخلبيرة واملاهرة بســبب إجراءات 
اإلغالق، ومحدودية الوصول ألماكن 

العمل.
وأوضح أن القطاع النفطي عمل 
على جتديد العمليات املتأثرة خالل 
اجلائحة، وبدأ خطط مختلفة لتوحيد 
هيكل شركاتها وإعادة جتميعها حتت 
٣ شركات كبرى، مشيرا إلى أن هذه 
اخلطوة تهدف تقدمي خطة انتعاش 
قويــة خالل الفترة املقبلة من خالل 
إدارة قويــة ومنســقة بشــكل جيد 
لشركات القطاع النفطي، ضمن السعي 
إلى توفير التكاليف وجني األرباح.

وقال الشــعيبي إن قطاع النفط 
والغاز بالكويت هو العمود الفقري 
لالقتصاد واإليرادات الرئيسية للبالد، 
كونــه املصــدر الرئيســي للتمويل 
مبختلف خطــط التنميــة الفرعية 
لرؤيــة التنمية الكويت لعام ٢٠٣٥، 
مشــيرا إلى أن قطــاع النفط والغاز 
الكويتــي يعمــل حاليــا على خطة 
لتعافــي بعــد اجلائحة، مــن خالل 
مواصلة العمليات الكاملة للمشاريع 
املتعاقد عليها سابقا، وإصدار مشاريع 
جديدة لدعم عمليات اإلنتاج احمللية 

وأنشطة الصيانة ملنشآته. 
وأخيــرا، قال الشــعيبي ان لدى 
قطاع النفط والغاز الكويتي العديد 
مــن العوامل الرئيســية التي يجب 
معاجلتها في طريقهــا إلى التعافي 
الكامل، معربا عن أمله في أن متنح 
هذه اخلطط واجلهود الحقا الكويت 
مستقبال أفضل في سعيها لتطوير 
الكويــت اجلديــدة باعتبارها دولة 
جديدة مزدهرة واستثمارية سليمة، 
مما يجعلها مستقبال مشرقا لرؤية 

الكويت اجلديدة لعام ٢٠٣٥.

خالل ندوة نظمها «مجلس األعمال األميركي» حول مستقبل الطاقة بالكويت

جانب من الندوة سارة العصيمي وفريد الشعيبي خالل املشاركة في الندوة التي نظمها مجلس األعمال األميركي بالكويت

٨ مبادئ رئيسية إلستراتيجية «البترول»
أوضح الشــعيبي املبادئ الرئيسية إلستراتيجية مؤسسة البترول 

الكويتية، وهي:
١ ـ احلفاظ على إنتاج النفط اخلام.

٢ ـ تطوير حقول الغاز احلر (غير املصاحب).
٣ ـ تطوير موارد تقليدية «هيدروكربونية» جديدة.

٤ ـ إنشاء مصفاة جديدة في الكويت.
٥ ـ تطوير املصافي احلالية إلنتاج منتجات أنظف.

٦ ـ بناء مرافق استيراد الغاز الطبيعي املسال.
٧ ـ إنشاء مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في ڤيتنام.

٨ـ  تطبيق تكنولوجيا املوارد املتجددة في OGS لتقليل استهالك الطاقة.
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بحضور أكثر من ٧٠٠٠  زائر من 
املنطقة اجتمعوا في «ذي سالب» 
في حي دبي للتصميم مع جتمع 
أكثر من ١٠٠٠  سيارة بورشه خالل 
نهاية األســبوع، دخــل مهرجان 
«رمــوز بورشــه» األول التاريخ 
باعتباره إحــدى أكبر الفعاليات 
العامة التي أقامتها شركة سيارات 

في منطقة الشرق األوسط .
وأقيم املهرجان يومي ١٩  و٢٠ 
نوفمبر، وتوافد اآلالف من عشاق 
ومالكي سيارات بورشه والعائالت 
حلضــور أول فعاليــة تقيمهــا 
بورشه في الشرق األوسط احتفاء 
بســيارات بورشــه الكالسيكية 
والفــن وثقافــة الســيارات فــي 
املنطقــة، بهدف زيــادة التقارب 

بني أفراد املجتمع .
وتضمــن املعرض العديد من 
السيارات الكالسيكية والنادرة، 
وكان أكبر جتمع لسيارات متحف 
بورشه الرائدة خارج أملانيا هذا 
العام. كما عرض املهرجان دراسات 
  Porsche التصميــم من سلســلة
 Unseen التــي ظهــرت ألول مرة 
على اإلطــالق في فعاليــة عامة 

خارج أملانيا .

وشهد االحتفال عرض العديد 
الفنيــة املعاصرة  من األعمــال 
احملليــة والدوليــة، تضمنــت 
أعمال كريس البروي، والعروض 
املباشرة،  الترفيهية املوسيقية 
ومتاجــر األغذية واملشــروبات 
مثــل  DRVN Coffee  ، إضافة إلى 
بعض العروض التقدميية على 
خشــبة املســرح والتــي قدمها 
جرانت الرسون مدير املشاريع 

اخلاصــة في بورشــه إيه جي، 
وأخيم ستيشكال مدير متحف 
بورشه، والعديد من هواة جمع 

السيارات املعروفني .
املئــات مــن مالكــي  وقــام 
الكالســيكية مــن  الســيارات 
جميع أنحاء اإلمــارات العربية 
املتحــدة والبحريــن والكويت 
واململكــة العربيــة الســعودية 
ولبنان وســلطنة عمان برحلة 

إلى دبي لزيارة املهرجان وعرض 
الرائــدة احملبوبــة  ســياراتهم 
فيه، فيما شارك مالكو سيارات 
بورشه في مسيرات بورشه التي 
تضمنت بعض السيارات النادرة 

واملصممة حسب الطلب .
وأبــدى د.مانفــرد بروينل، 
الرئيس التنفيذي لشركة بورشه 
الشرق األوسط وأفريقيا، إعجابه 
باستجابة اجلمهور، وقال: نعلم 

أن املنطقــة تتضمــن مجموعة 
متنوعة من ســيارات بورشــه 
الكالســيكية النادرة والفريدة، 
وأردنــا جمعها معــا في فعالية 
مناسبة للعائالت تركز على ثقافة 
السيارات. كانت أحالمنا كبيرة 
وكذلــك خططنا، لكــن النتيجة 

أذهلتنا جميعا .
وأضاف: شعرنا بشغف عشاق 
بورشــه منذ بدايــة اإلعالن عن 

املهرجــان. وكان مــن الرائع أن 
نشهد جتمع أكثر من ٧٠٠٠  من 
هواة جمع الســيارات وعشاق 
التجاريــة ونــوادي  عالمتنــا 
الســيارات املتحمســة ومالكي 
ســيارات بورشــه والعائــالت 
واألصدقاء معا في احتفال كبير 
بثقافة السيارات، ونخطط جلعل 

هذا املهرجان حدثا سنويا .
وقال جرانت الرسون، مدير 

املشــاريع اخلاصة في بورشــه 
إيه جي: هذه هي زيارتي األولى 
إلى الشرق األوسط ورأيت مدى 
االهتمــام واحلــب الذي حتظى 
به بورشــه ومنتجاتنا في هذه 
املنطقــة. أعتقد أن ضيوف هذا 
املهرجان أدركوا أنه لم يكن مجرد 
معرض آخر للسيارات أو عرض 
ملنتجات الشركة، لكنه مساحة 
لقضــاء وقت ممتــع والتواصل 
مع اآلخرين ومعرفة املزيد عن 
تاريخ بورشه. كان حدثا رائعا 
أظهر شغف املنطقة جتاه بورشه 
والسيارات بشكل عام، وأن ثقافة 
السيارات ميكن أن تكون ممتعة 

للجمهور ومليئة باملرح .
وشــملت بعض املعروضات 
السيارات الفائزة بسباق لومان 
مثــل ٩١١    GT١ و٩١٧    KH والتــي 
كتبت التاريخ الناجح لبورشه 
في رياضة السيارات. وتضمنت 
العــروض املوســيقية عروضا 
للفنانني داني نيفيل، وشيباني، 
وجيمي ديفيــل، والعبري، إلى 
جانب العديد من األعمال الفنية 
 ،B.A.V.Zلكريــس البــروي، و

وجيفري دوكيرتي.

مهرجان «رموز بورشه» األول يستقطب آالف الزوار
أول فعالية تقيمها «بورشه» في الشرق األوسط احتفاء بأيقوناتها الكالسيكية والفن وثقافة السيارات
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«أوميكرون» يتمدد ودول أفريقيا اجلنوبية تندد بـ «رهاب األفارقة»
عواصم - وكاالت: يواصل 
املتحور اجلديد من ڤيروس 
كورونا (أوميكرون) انتشاره 
فــي مختلــف أرجــاء العالم 
ويرتفع عدد الدول التي تعلن 
رصد إصابات به، رغم تشديد 
اإلجراءات التي أعلنتها الكثير 
من البلدان فور الكشــف عن 
الڤيروس، فيمــا نددت دول 
القارة األفريقية اجلنوبية مبا 
وصفته «عنصرية» اإلجراءات 

ضد األفارقة.
أنتوني فاوتشــي  ودعــا 
كبيــر خبــراء الصحــة فــي 
املتحدة األميركيني  الواليات 
إلــى االســتعداد لفعــل «أي 
شــيء وكل شــيء» ملواجهة 
تفشي أوميكرون، الذي قال 
ان املؤشــرات تؤكد انتشاره 
بسرعة، لكنه اعتبر ان «من 
السابق ألوانه» طلب اإلغالق. 
وقــال مســؤولو الصحة 
بنيوســاوث ويلــز، الوالية 
األكثر ازدحاما بالســكان في 
استراليا، إن شخصني قادمني 
إلى سيدني من جنوب القارة 
األفريقية مســاء أمس األول 
تأكــدت إصابتهمــا مبتحور 

أوميكرون.
وقالت السلطات الصحية 
فــي الواليــة إن الراكبني لم 
تظهر عليهما أعراض وتلقيا 
التطعيــم كامــال وهمــا قيد 
احلجــر الصحــي. ودخل ١٢ 
مســافرا آخريــن قادمني من 
جنوب القارة األفريقية كذلك 
احلجر الصحي في فندق ملدة 
١٤ يوما ونصحت السلطات 
نحو ٢٦٠ راكبا وأفراد طواقم 

طيران بالعزل املنزلي.
بــدوره، وزيــر الصحــة 
أوليفييــه فيران  الفرنســي 
أعلن أمس إن ساللة أوميكرون 
موجودة وتنتشر بالفعل على 
األرجح في فرنسا، مضيفا ان 
احلكومة ستشدد اإلجراءات 
الحتواء التفشي. وتابع فيران 
قائال للصحافيــني في مركز 
العاصمة  للتطعيمــات فــي 
باريــس بالرغــم مــن هــذه 
التطــورات املقلقة فإنها «لن 
تغير التدابير الصحية املطبقة 

في هذه املرحلة».
وأوضح فيران ان املتحور 
اجلديد هو متغير هجني بني 
(بيتا) و(الدلتــا)، مؤكدا ان 
طفرة دلتا عمت فرنسا ألشهر 

عدة.
مــن جـانـبـــها، أعـــلنت 

املســافرين مــن دول جنوب 
القارة األفريقية.

بعــد  املغــرب  وأعلــن 
إسرائيل حظر دخول جميع 
األجانــب إلى البــالد ووقف 
جيمع الرحالت اجلوية ملدة 

موافقة احلكومة.
املالديف  ومنعــت جــزر 
دخول املســافرين من سبع 
دول أفريقية بداية من أمس. 
وقالت وزارة الصحة في بيان 
إنه لن يتم السماح للمسافرين 

اســبوعني. وباتت إسرائيل 
أول دولة تغلق حدودها متاما 
للتصدي لساللة أوميكرون. 
وقال رئيس الوزراء نفتالي 
بينــت فــي بيــان إن احلظر 
سيستمر ١٤ يوما وبانتظار 

الذين وصلوا من هذه البلدان 
اليومــني املاضيــني  خــالل 
اخلضــوع للحجــر الصحي 

ملدة ١٤ يوما.
ويقول خبراء األوبئة إنه 
رمبا يكون أوان فرض قيود 
على الســفر لوقف انتشــار 

أوميكرون قد فات.
املتحــور اجلديد  وألقــى 
الضوء على التباين الكبير في 
توزيع اللقاحات على مستوى 
العالم. ففي حني بدأت بعض 
الدول املتقدمة في إعطاء جرعة 
ثالثة منشطة لم يتلق اجلرعة 
األولى سوى أقل من ٧٪ من 
ســكان الدول الناميــة وفقا 
ملنظمات طبية ومدافعة عن 
حقوق اإلنسان. وقال سيث 
بيركلــي الرئيــس التنفيذي 
للتحالــف العاملــي للقاحات 
والتحصني (جافي) الذي يدير 
مع منظمــة الصحة العاملية 
مبادرة كوفاكس التي تهدف 
إلــى توزيع عــادل للقاحات 
إن هذا أمر ضروري لتجنب 
ظهور متحورات جديدة من 

الڤيروس.
وقال في بيان لـ «رويترز» 
أمس األول: «مازال يتعني علينا 
معرفة املزيد عن أوميكرون 
لكننــا نعــرف أنه ملــدام لم 
يتلــق عدد كبير من ســكان 
العالم التطعيمات ستستمر 
املتحورات اجلديدة في الظهور 

وسيطول أمد اجلائحة».

من جنوب أفريقيا وبوتسوانا 
وموزامبيــق  وزميبابــوي 
وليســوتو  وناميبيــا 
وإيســواتيني بدخــول جزر 

املالديڤ.
ويتعني على املســافرين 

في املقابل، استنكرت الدول 
األفريقيــة التي اســتهدفتها 
التعليــق وإغــالق  قــرارات 
احلدود اإلجــراءات «املبالغ» 
بها. وأعربــت بريتوريا عن 
اســتيائها بعــد ان أصبــح 
مواطنوها فجأة أشخاصا غير 
مرغوب فيهم في العالم، وعن 
غضبها من الوصمة التي عانت 

منها في اليومني املاضيني.
وذكرت وزارة اخلارجية 
في بيان أن تعليق الرحالت 
«يشبه معاقبة جنوب أفريقيا 
التسلســل اجلينــي  علــى 
املتقدم والقدرة على اكتشاف 
املتحــورات اجلديدة بشــكل 
أســرع». وأفــاد البيــان «مت 
اكتشاف متحورات جديدة في 
بلدان أخرى. كل هذه احلاالت 
لــم يكن لها صــالت بجنوب 
القارة األفريقيــة» ومع ذلك 
فإن «رد الفعل العاملي جتاه 
تلك البلدان يختلف اختالفا 
صارخا عن احلاالت في جنوب 

القارة األفريقية».
وانتقــدت وزارة الصحة 
القيــود  أفريقيــة  اجلنــوب 
ووصفتهــا بأنهــا إجــراءات 
«صارمة» و«ذعر» و«مضللة» 
القواعــد  «مــع  تتعــارض 
والنصائــح الصــادرة عــن 

منظمة الصحة العاملية».
وقال وزيــر الصحة جو 
فاهال: «نشعر بأن بعض قادة 
الدول يبحثون عن كبش فداء 
في التعامل مع مشكلة عاملية».
ودافــع رئيس مــاالوي، 
الزاروس شاكويرا، عن جارته 
األفريقية، وقال إن حظر السفر 
املفروض على املسافرين من 
جنــوب أفريقيا يســتند إلى 
مــا وصفــه بـ «اخلــوف من 

األفارقة» وليس العلم.
واعتبر في منشــور على 
صفحته على فيســبوك، أن 
العالــم يجب أن يكون ممتنا 
لعلماء جنوب أفريقيا لتحديد 
متحــور ڤيــروس كورونــا 
(أوميكرون) قبل أي شخص 

آخر.
وقال رئيس مالوي، وهو 
أيضا رئيس مجموعة التنمية 
 (SADC) للجنــوب األفريقي
املكونــة مــن ١٦ عضــوا، ان 
«حظر السفر أحادي اجلانب 
الذي تفرضــه الدول، اآلن ال 
مبرر لــه. يجب أن تســتند 
تدابير كوفيد إلى العلم وليس 

الى رهاب األفارقة».

املغرب وإسرائيل يغلقان حدودهما بالكامل.. وفاوتشي يدعو األميركيني لالستعداد لفعل أي شيء.. وبريتوريا: متحورات جديدة كثيرة اكتشفت في دول لم تعامل مثلنا

مطار جوهانسبورغ فارغا بعد وقف رحالت الطيران الى جنوب افريقيا           (رويترز)

السلطات الصحية الهولندية 
أمــس أنه مت تأكيد ١٣ إصابة 
باملتحــور اجلديد على األقل 
في أوســاط ٦١ مسافرا كانوا 
علــى منت طائرتــني قادمتني 
من جنوب أفريقيا وخضعوا 
حلجــر صحي بعدمــا ثبتت 

إصابتهم بكوفيد-١٩.
وجــاء فــي بيــان املعهد 
الوطني للصحة العامة أنه «مت 
حتديد املتحورة أوميكرون في 
١٣ من الفحوص التي جاءت 
نتيجتهــا إيجابيــة (جلهــة 

اإلصابة بكوفيد-١٩)».
ويعــد ظهــور احلــاالت 
اجلديدة أحدث مؤشــر على 
احتمال أن يكون من الصعب 
احتواء املتحور اجلديد الذي 
اكتشف ألول مرة في جنوب 
أفريقيا، ورصد منذ ذلك احلني 
في بريطانيا وأملانيا وإيطاليا 
وبلجيكا وبتسوانا وإسرائيل 
وهونغ كونغ إضافة الى عدة 

دول أفريقية.
وأثــار اكتشــاف متحور 
أوميكــرون، الــذي صنفتــه 
العامليــة  منظمــة الصحــة 
األسبوع املاضي بأنه «مقلق»، 
مخاوف على مستوى العالم 
من أن يكون مقاوما للقاحات 
جائحــة  أمــد  يطيــل  وأن 
كوفيد-١٩ املستمرة منذ نحو 

عامني.
قيــودا  دول  وفرضــت 
علــى الســفر وحظــرا على 

السعودية: متديد صالحية اإلقامات وتأشيرات اخلروج والعودة وتأشيرات الزيارة آليًا دون رسوم
وكاالت: أعلنت وكالة األنباء الســعودية 
«واس»، أنه إنفاذا لتوجيهات خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت 
العامة للجــوازات بتمديد صالحية  املديرية 
اإلقامات وتأشيرات اخلروج والعودة من دون 
رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨هـ 

املوافق ٢٠٢٢/١/٣١م.
ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير املالية 
في إطار اجلهود املتواصلة التي تتخذها حكومة 
اململكة للتعامل مع آثار وتبعات اجلائحة العاملية 
(كوفيد - ١٩)، وضمن اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية التي تضمن سالمة املواطنني 
واملقيمني وتســهم فــي التخفيف من اآلثار 

االقتصادية واملالية.
كما أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز 
املعلومات الوطني دون احلاجة إلى مراجعة مقار 
إدارات اجلوازات أو مراجعة بعثات اململكة في 

اخلارج، وذلك على النحو التالي:

أوال: متديد صالحية اإلقامات وتأشيرات 
اخلروج والعــودة للمقيمني ممن هم خارج 
اململكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها 
نتيجة تفشــي ڤيروس كورونا فيها، ليكون 
إلى تاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨هـ املوافق ٢٠٢٢/١/٣١م، 
باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح 

كورونا داخل اململكة قبل مغادرتهم لها.
ثانيا: متديد صالحية تأشيرات الزيارة من 
قبل وزارة اخلارجية للزائرين ممن هم خارج 
اململكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها 
نتيجة تفشــي ڤيروس كورونا فيها، ليكون 
إلى تاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨هـ املوافق ٢٠٢٢/١/٣١م.

الى ذلك، أعلنــت اململكة تعليق الرحالت 
اجلوية القادمة من سبع دول أخرى لتضاف 
إلى قائمتها الســابقة، وكشفت عن إجراءات 
جديدة لدخول الوافدين من هذه الدول، وذلك 
بعد تفشي الساللة اجلديدة «أوميكرون» من 

ڤيروس كورونا.

وذكرت الداخلية السعودية، في بيان بثته 
وكالة االنباء السعودية الرسمية (واس) أمس، 
انه تقرر تعليق الرحالت اجلوية القادمة الى 
اململكة من دول: ماالوي وزامبيا ومدغشقر 
وأنغوال وسيشل وموريشيوس وجزر القمر، 
واملغادرة إليها مؤقتا ألسباب تتعلق بتفشي 

جائحة ڤيروس كورونا املستجد.
وقال مصدر مســؤول في الــوزارة انه 
تقــرر كذلك تعليق الســماح بدخول اململكة 
لغير املواطنني من القادمني مباشــرة أو غير 
مباشــرة من الدول املشار إليها فيما عدا من 
قضى مدة ال تقل عن ١٤ يوما في دولة أخرى 
من الدول التي تسمح اإلجراءات الصحية في 
اململكة بدخول القادمني منها وفقا لإلجراءات 

الصحية املعتمدة.
وأشــار الى أنه يتم تطبيق كامل إجراءات 
احلجر الصحي املؤسسي املعتمد ملدة خمسة 
أيام على جميع الفئات املستثناة من القادمني 

من تلك الــدول مبن في ذلك مواطنو اململكة 
بغض النظر عن حالة التحصني.

وشدد املصدر على أنه يلزم من دخل إلى 
اململكة قادما من تلك الدول أو الدول املعلن عنها 
سابقا أو مر بها بعد تاريخ االول من نوفمبر 
اجلاري أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص 
PCR للڤيروس قام بإجرائه بعد وصوله إلى 
اململكة. واضاف ان ذلك يأتي بناء على املتابعة 
املستمرة للوضع الوبائي وما رفعته اجلهات 
الصحية املختصة في اململكة عن ظهور ساللة 
متحورة من ڤيروس كورونا (أوميكرون) في 
عدد من الــدول ورصد انتقال مصابني منها 

إلى دول أخرى.
املاضية،  أوقفت اجلمعة  السعودية  كانت 
الرحالت اجلوية من وإلى ٧ دول، هي: جنوب 
أفريقيا، وناميبيا، وبوتســوانا، وزميبابوي، 
وموزمبيق، وليســوتو، وإسواتيني، بسبب 

مخاوف تتعلق بـ «أوميكرون».

توقعات محدودة حملادثات «الفرصة األخيرة» النووية في ڤيينا
عواصــم- وكاالت: تعود 
القــوى العاملية وإيــران إلى 
ڤيينا اليوم في محاولة أخيرة 
إلنقــاذ االتفاق النووي املبرم 
عــام ٢٠١٥، غير أنه ال يتوقع 
حتقيق انفراجة في الوقت الذي 
تستمر فيه أنشطة إيران الذرية 
فيما يبدو أنها محاولة لكسب 

أوراق في مواجهة الغرب.
انبــاء   وذكــرت وكالــة 
«الطلبــة» اإليرانيــة شــبه 
الرسمية، أن فريق التفاوض 
بقيادة علــي باقري كني عقد 
اجتماعات ثنائية وثالثية في 
ڤيينا علــى هامش احملادثات 

التي تنطلق اليوم.
الديبلوماسي محمد  وقال 
رضا غايبي للوكالة إن «الفريق 
اإليراني عقد اجتماعات امس 
وامــس االول على مســتوى 
اخلبراء مــع رؤســاء فريقي 
الروسي والصيني  التفاوض 
وكذلــك مــع منســق االحتاد 

األوروبي إنريكي مورا».
وحــدد فريــق التفــاوض 
اإليراني اجلديد مطالب يرى 
أمريكيــون  ديبلوماســيون 
وأوروبيون أنها غير واقعية. 
ويصر اإليرانيون على إسقاط 
جميع العقوبات التي فرضتها 
املتحــدة واالحتاد  الواليــات 
األوروبي منــذ ٢٠١٧ مبا فيها 
التــي ال ترتبــط  العقوبــات 
ببرنامجها النووي، وبالتوازي 
تزايدت اخلالفات بني طهران 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التي تراقب برنامجها النووي. 
وقال ديبلوماســي غربي 
مشارك في احملادثات «يبذلون 
مــا يكفي من الناحية التقنية 
حتى ميكنهم تغيير عالقتهم 
األساســية مــع الغــرب لكي 
يصبحــوا قادرين على إجراء 
حوار قائــم بدرجة أكبر على 

املساواة في املستقبل».

وكــرر كبيــر املفاوضــني 
ووزير اخلارجيــة اإليرانيني 
رفــع  أن  املاضــي  اجلمعــة 
العقوبــات الكاملــة هو األمر 
الوحيــد املطروح على املائدة 

في ڤيينا.
وعلق أحد الديبلوماسيني 
األوروبيني بالقول «إذا كان هذا 
هو املوقف الذي تستمر إيران 
في التشبث به فال أرى حال عن 
طريق التفاوض». ونوه عدد 
من الديبلوماسيني بأن إيران 
ال يفصلها اآلن ســوى ما بني 
أربعة الى ســبعة أسابيع عن 

برنامجها النووي.
وقال مالي امس في مقابلة 
بثتها هيئة اإلذاعة البريطانية 
«بي بي ســي»، انه «إذا كانت 
إيــران تعتقــد أن بإمكانهــا 
اســتغالل هذا الوقت لتعزيز 
قوتهــا ثم تعــود وتقول إنها 
تريد شيئا أفضل، فلن ينجح 
ذلك. وسنفعل نحن وشركاؤنا 
كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك».

مــن جهتــه، قــال رئيس 
الــوزراء اإلســرائيلي نفتالي 
بينيــت، ان «إســرائيل قلقة 
للغايــة من االســتعداد لرفع 
العقوبــات والســماح بتدفق 
مليارات (الدوالرات) على إيران 
مقابل قيود غير مرضية على 

الصعيد النووي».
وإذا انهارت محادثات ڤيينا 
فاألرجح أن حتدث مواجهة في 
البداية بــني الواليات املتحدة 
وحلفائها من جانب وإيران من 
جانب آخر في الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الشــهر املقبل 
وذلك بالدعــوة لعقد اجتماع 

طارئ.
غير أنهم سيرغبون أيضا، 
وهم يسعون في البداية لبحث 
خيارات ديبلوماســية بديلة، 
فــي محاولــة احلفــاظ علــى 
دعم روسيا التي متلك نفوذا 
سياســيا لدى إيــران وكذلك 
الصني التي توفر لطهران دعما 
اقتصاديا من خالل مشتريات 

النفط.
ويقول الديبلوماسيون إن 
أحد التصورات التي طرحتها 
واشــنطن هو التفاوض على 
اتفاق مؤقت مفتوح مع طهران 
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 

دائم.
يقــول  ذلــك  ومــع 
الديبلوماسيون ذاتهم إن ذلك 
سيســتغرق وقتا وليس من 
املؤكد أن إيران ترغب في ذلك.

الوقت الذي حتتاجه لتخزين 
مواد انشطارية كافية لصنع 
قنبلة نووية واحدة رغم أنهم 
أكدوا أنها اليزال أمامها عامان 
قبل أن تتمكن من حتويلها إلى 

سالح قابل لالستخدام.
فــي الغضــون، اســتبق 
املبعــوث األميركــي اخلاص 
بإيــران روبرت مالــي جولة 
املفاوضــات بالقــول إنــه من 
املرجح أن متــارس الواليات 
املتحدة وشــركاؤها ضغوطا 
اســتغلت  إذا  إيــران  علــى 
احملادثــات كذريعة لتســريع 

إيران مستمرة بأنشطتها الذرية لكسب أوراق في مواجهة الغرب وأميركا.. وإسرائيل قلقة

ديبلوماســيان  وقــال 
أوروبيــان إن طهران حتاول 
ببساطة كسب الوقت لزيادة ما 
لديها من مواد وخبرات نووية.
الدبلوماســيون  ويقــول 
الغربيون إنهم سيقبلون على 
محادثات اليوم مفترضني أنهم 
يستأنفون احملادثات من حيث 
توقفت في يونيو املاضي. وقد 
حــذروا من أنه إذا اســتمرت 
إيــران في مغاالتهــا وأخفقت 
في إعادة التعاون مع الوكالة 
الذرية فسيتعني عليهم إجراء 

مراجعة سريعة خلياراتهم.

االحتالل يعتدي على فلسطينيني احتجوا 
على اقتحام رئيس إسرائيل للحرم اإلبراهيمي

عواصم - وكاالت: وقعت صدامات امس 
بني عشرات الفلسطينيني وجيش االحتالل 
بســبب زيــارة االســتفزازية التي قــام بها 
الرئيس اإلسرائيلي اســحق هرتسوغ إلى 
احلرم اإلبراهيمي في اخلليل جنوب الضفة 
الغربية احملتلة.وذكرت مصادر فلسطينية 
ان قــوات اجليش اإلســرائيلي قمعت وقفة 
احتجاجية رفضا القتحام الرئيس اإلسرائيلي 
وعشرات املســتوطنني للحرم اإلبراهيمي، 
بزعم «إضاءة شمعدان عيد األنوار اليهودي».

وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
«وفا»، أن قوات االحتالل اعتدت بالضرب على 
عدد من الفلسطينيني واعتقلت آخرين أثناء 
مشاركتهم في الوقفة االحتجاجية التي دعت 
إليها وزارة األوقاف الفلسطينية بالتعاون 
مــع جلنة إعمار اخلليــل وحركة فتح على 

أبواب احلرم اإلبراهيمي.
ورفــع املشــاركون العلم الفلســطيني 

ورددوا الشعارات الرافضة لزيارة الرئيس 
اإلسرائيلي، وللمخططات اإلسرائيلية الهادفة 
للسيطرة على احلرم اإلبراهيمي وتهويده.

مــن جهتهــا، أدانــت وزارة اخلارجيــة 
واملغتربــني الفلســطينية «االقتحــام الذي 
نفذه الرئيس اإلسرائيلي للحرم اإلبراهيمي 
الشــريف في ســابقة خطيــرة تؤكد حجم 
مشاركة األطراف الرسمية اإلسرائيلية في 
عمليات أســرلة وتهويد احلرم اإلبراهيمي 

بأكمله».
كما دانت جامعة الدول العربية استباحة 
الرئيــس اإلســرائيلي احلــرم اإلبراهيمــي 
الشــريف، وقالت اجلامعة في بيان، ان هذا 
االقتحام يأتي في إطار ما يتعرض له احلرم 
اإلبراهيمي من تهويد بعد تقسيمه الزماني 
واملكاني الذي جــاء بعد املذبحة التاريخية 
للحرم في شهر رمضان عام ١٩٩٤ التي راح 

ضحيتها بصالة الفجر حوالي ٢٩ شهيدا.

«باربادوس» تستعد ألن تصبح جمهورية 
وتنصب رئيسة بدًال من امللكة إليزابيث

بريدج تاون - أ.ف.پ: تستعد «باربادوس» 
للتحرر من التــاج البريطاني والتحول إلى 
جمهورية لتواجه بنفسها التأثير االقتصادي 
لوباء كوفيد-١٩ على الســياحة والتفاوتات 

املوروثة من املاضي االستعماري.
وستنصب باربادوس املعروفة بشواطئها 
الرائعة غدا ســاندرا ميســن التــي انتخبت 
باالقتراع العام غير املباشــر رئيســة للبالد 

بدال من امللكة إليزابيث الثانية.
وستبدأ االحتفاالت بهذا االنتقال التاريخي 
إلى احلكم اجلمهوري وتشمل حفالت وعروضا 
عسكرية مساء اليوم بحضور األمير تشالز 

وريث العرش البريطاني.
وجاء إحالل النظــام اجلمهوري في هذه 
الدولــة الصغيــرة الواقعــة فــي الكاريبــي 
واملستقلة منذ ١٩٦٦ بعد سنوات من حمالت 
محلية ونقاشات طويلة حول قرون من النفوذ 
البريطاني الذي تخلله ٢٠٠ عام من العبودية.

ويرى ناشــطون مثــل فيرانــا بولبوليا 

مؤسســة «جمعية مســلمي باربادوس» أن 
االستعمار البريطاني والعبودية مسؤوالن 
بشكل مباشر عن عدم املساواة في اجلزيرة.

ونظمت باربادوس أول انتخابات رئاسية 
لها في أكتوبر املاضي بعد ١٣ شهرا من إعالن 

انفصالها دستوريا عن التاج البريطاني.
لكن بعض الســكان يشيرون إلى وجود 
مشــكالت أكثر إحلاحــا مبا في ذلــك األزمة 
االقتصاديــة الناجمة عن جائحة كوفيد-١٩ 
التي كشفت اعتماد البالد على السياحة املقبلة 

خصوصا من بريطانيا.
وقــال زعيم املعارضة األســقف جوزيف 
أثيرلي إنه «مع ارتفاع عدد اإلصابات بكوفيد 
وتزايد الشعور بالقلق واخلوف، ال أعتقد أن 
هذا هو الوقت املناسب» لتنظيم احتفاالت.

وتســتهدف انتقادات أيضا دعوة األمير 
تشــالز من قبل رئيســة حكومة باربادوس 
ميا موتلي ملنحه «وسام احلرية» أرفع وسام 

شرف في اجلزيرة.
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أنباء مصرية

مصر: وصول ٣ ماليني و٨٩٠ ألف جرعة من «فايزر»
و«النواب» يوافق على قرار زيادة «التعريفة اجلمركية»

القاهرة - ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن

أعلــن د.خالــد عبدالغفــار وزير 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
املصري والقائم بعمل وزير الصحة 
والســكان وصــول ٣ ماليــني و٨٩٠ 
ألف جرعة من لقاح ڤيروس كورونا 
املســتجد، من إنتاج شركة (فايزر) 

مبطار القاهرة الدولي.
إلى ذلــك، وافق مجلــس النواب 
خالل جلســته العامة امس برئاسة 
املستشار أحمد سعد الدين وكيل أول 
املجلس على قرار رئيس اجلمهورية 
رقم ٥٥٨ لســنة ٢٠٢١ بتعديل بعض 
فئات التعريفــة اجلمركية. وتضمن 

القرار اجلمهوري تعديل بعض فئات 
الضريبــة اجلمركية الواردة بجدول 
التعريفة اجلمركية املنسقة الصادرة 
مبوجب قرار رئيس اجلمهورية رقم 

٤١٩ لسنة ٢٠١٨.
ونصــت املادة األولى - بحســب 
ما نشــره «أخبار اليــوم» - على أن 
تعدل بعض فئات الضريبة اجلمركية 
الــواردة بجدول التعريفة اجلمركية 
املنسقة الصادرة مبوجب قرار رئيس 
اجلمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ املشار 
إليه وفقا للفئات املوضحة في اجلدول 
املرفق بهذا القرار. ومن بني هذه الفئات 
«أجهزة الهاتف لشــبكة احملمول أو 
الالســلكية األخــرى»،  للشــبكات 

والتــي جعلها القرار اجلديد تخضع 
لضريبــة اجلمركية بواقــع ١٠٪ من 
نسبة التكاليف اإلجمالية لالستيراد، 
التي تشمل سعر املنتج مضافا إليه 

قيمة الشحن.
يأتــي ذلك بعدما كانــت الهواتف 
احملمولة معفــاة نهائيا من اجلمارك 
مبوجب قرار رئيس اجلمهورية رقم 
٤١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار التعريفة 
اجلمركية املشار إليه. كما تضمن القرار 
فرض رسوم جمركية ٢٪ على رؤوس 
نافثــة لألوعية املعبأة حتت ضغط، 
ورســوم ٥٪ على اخلاليــا الضوئية 
الفولتانية وإن كانت مجمعة في شكل 

وحدات أو مهيأة، بشكل لوحات.

في سياق آخر، أكد املركز اإلعالمي 
ملجلــس الوزراء املصــري، أن الدولة 
وضعت استراتيجية شاملة لتحسني 
مناخ االســتثمار وخلق بيئة مواتية 
وحاضنــة تشــجع مجتمــع األعمال 
على التوسع في أنشطة االستثمارات 

واإلنتاج.
جــاء ذلك في تقرير نشــره املركز 
اإلعالمي تضمن إنفوجرافات تســلط 
الضوء على جاذبية مصر لالستثمارات 
األجنبية بإجماع املؤسسات الدولية 
والتوقعات املتفائلة باستمرار زيادتها 
خالل السنوات القادمة، وذلك بفضل 
اإلصالح االقتصادي الذي يستمر في 
حصد ثماره رغم تداعيات أزمة كورونا.

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

التجلي األعظم
(إنــي أنا ربــك فاخلــع نعليك إنك 
بالــوادي املقــدس طــوى) ســورة طه 

اآلية ١٢.
نعم يا ســيدي هنــاك أهرامات في 
املكسيك بل وفي السودان لكنها ال تقارن 

بأهرامات مصر..
ونعم.. هناك أنهار في أوروبا وكندا 
وأمريكا والبرازيل أكثر شبابا وعنفوانا 
من نهــر النيل، لكنها ال متلك تاريخه، 

وال كل ما قيل فيه.
..ونعم يا سيدي هناك شواطئ في 
املالديف وأوروبا وأمريكا اجلنوبية لكنها 
ال تضاهــي جمال ســيدي عبدالرحمن 
ومرسى مطروح وشرم اللولي وشرم 
الشــيخ.. فشــواطئ بلــدي «أكثر دفئا 

مبشاعر أهلها».
..ولكن هل هناك بقعة على األرض 
حظيت بشرف قدسية «جتلي» املولى 
سبحانه وتعالى إال «مصر»، وحتديدا 
ســيناء أرض الفيروز والسالم، والتي 
تضم جبالها «الــوادي املقدس طوى» 
املذكور في التوراة واإلجنيل والقرآن.. 
هنا حيث جتلى اهللا سبحانه وتعالى 
لســيدنا موسى وكلمه تكليما (ورسًال 
قــد قصصناهم عليك من قبل ورســًال 
لم نقصصهم عليك وكلم اهللا موســى 

تكليما - النساء اآلية ١٦٤).
نعم إنها مصر.. وانها سيناء البقعة 
الوحيدة على األرض التي أجمعت الكتب 
السماوية الثالث أن اهللا سبحانه وتعالى 
كلــم فيها نبيه، وجتلى للجبل فجعله 
دكًا.. يقول سبحانه في كتابه العزيز: 

(فلما جتلى ربه للجبل جعله دكًا وخر 
موسى صعقا) األعراف - اآلية ١٤٣. وهنا 
تلقى ســيدنا موسى الوصايا العشر.. 
هل علمتم أن بقعة على األرض - غير 
مكــة واملدينة - أقدس من هذه البقعة 

املباركة؟
لذلــك ســيكون موعد العالــم يوم 
اخلميس ٩ ديسمبر مع افتتاح مشروع 
«التجلي األعظم فوق أرض السالم» الذي 
يســعى لتحويل هذه البقعة املقدســة 
من أرض سيناء إلى مزار فريد يجذب 
أتبــاع كل األديان الســماوية، ويقدمها 
لإلنسانية جمعاء مبا يلقي الضوء على 
قيمتها الروحية العظيمة، واحتضانها 

لألديان السماوية كلها.
وســيضم «التجلــي األعظــم» ١٤ 
مشروعا حضاريا لتحويل منطقة جبل 
موســى والطور وســانت كاترين إلى 
منطقة حضاريــة متكاملة تضم مزارا 
روحانيا ومقرات للسياحة االستشفائية 
والعالجية والسياحة اجلبلية، مع رفع 
كفــاءة الفنــادق واملزارات الســياحية 
وتطوير مطار سانت كاترين ومنطقة 
جبل الشريعة (أو جبل املناجاة - جبل 
موسى - جبل سيناء) وكلها مسميات 
جلبل واحد.. باختصار لدينا على أرض 
الفيروز إحدى أكثر بقاع األرض قدسية، 
وسيتعرف العالم عليها يوم اخلميس 
٩ ديسمبر.. وال يفوتكم مشهد شروق 
الشمس املهيب على جبال سانت كاترين 

الرائعة.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

أنباء لبنانية

أنباء سورية

«غضب عام» في لبنان اليوم واجتماع احلكومة رهن «بالتوقيت النمساوي»
بيروت - عمر حبنجر  

السادسة من صباح اليوم 
االثنني يبدأ «يوم غضب» شامل 
فــي كافــة املناطــق اللبنانية، 
عاصمة وجبال وشماال وشرقا 
وجنوبــا، اســتجابة لدعوات 
وبيانــات أصدرها ناشــطون، 
تدعو الى االقفال العام والتظاهر 
في كل مــكان «إلى كل مواطن 
ليــس لديه حليــب ألطفاله او 
عاجز عن دفع ثمن البنزين او 
ايجار البيت او قارورة الغاز».

 وسيكون اضرابا عاما ليوم 
واحد بحسب الناشطني، تقفل 
خاللــه الطرقات واملؤسســات 
واملتاجــر، حيث امكن، ومينع 
خاللــه االحتــكاك باجليــش 
وبالقــوى األمنيــة، ألن هــذا 
التحرك ملصلحــة اجلميع عدا 
املجموعــة احلاكمة بقوة األمر 

الواقع.
ومن ال يســتطع املشاركة 
ألسباب صحية أو غير صحية، 
فــال بأس ألن الغضــب يعتمر 
قلــوب كل اللبنانيــني الذيــن 
يــرون ان وطنهــم بلغ مرحلة 
االحتضار وهــم عاجزون عن 
فعل اي شــيء، كاحلال عندما 
يصبح البلد ألصحاب النفوذ ال 
يبقى لعامة الناس غير االنني، 
وان اقــل املطلوب مــن هؤالء 
التعبير عن الغضب بأي وسيلة.
طرابلــس كانــت متقدمــة 
كالعادة، حيث اقتحم ناشطون 
مطعــم اجلزيرة في امليناء اثر 
معلومات عن اجتماع ألعضاء 
التيــار احلر بقصد اختيار من 
سيكون مرشحهم للنيابة عن 
املدينة. لكن يبدو ان الناشطني 
وصلــوا متأخريــن، فقــد علم 
التياريون ان ثمة من سيتعرض 

مبيليشــيا حــزب اهللا اخلائن 
اللبنانيــة، نعاهدكم  لهويتــه 
بأننــا ســنقاوم وإياكــم حتى 
جالء هذا االحتالل». وتوجهت 
الى االيرانيني بالقول: «ارفعوا 
ارهابكم وســالحكم عن لبنان 
الدولة والشعب، لن تستطيعوا 
تغيير هويــة لبنان وال تنفيذ 
مشروعكم الفارسي ولن يكون 
لبنان مقاطعة من والية الفقيه 
وسيســترجع موقعه. تأملوا 
لوحات اجلالء فهم الســابقون 

وانتم الالحقون».
حكوميا، ال بصيص ضوء 
يؤشــر الــى اجتمــاع مجلس 
الــوزراء خــارج «التوقيــت 
النمساوي» الذي يبدأ احتسابه 
اعتبارا من اليوم االثنني، موعد 
انعقــاد مؤمتــر ڤيينا اخلاص 
بامللف النــووي االيراني، فاذا 

انقاذ البلد، الذي ينهار بسبب 
تبــدأ  احلاكمــة،  املجموعــة 
وان  النيابيــة  باالنتخابــات 
«القوات» ستشــكل لوائح في 
كل املناطق اللبنانية من دون 
استثناء، داعيا الشعب اللبناني 
ألن يحسن االختيار. وأضاف: 
بعــض التصاريــح قالــت «ال 
تعتقــدن اذا حققتــم االكثرية 
في االنتخابات ستستطيعون 
ان حتكموا وهــذا الكالم صدر 
عن مسؤول في حزب اهللا وأنا 
اقول لهذا البعض اعتقدن بانه 
اذا حصلنــا على االكثرية هذه 
املرة ســنعمل حكــم كما يجب 

ان نعمل».
من جهتــه، رئيس احلزب 
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط 
غرد متحدثا عن مفارقات الزمان 
حيث ان بعض السفارات التي 
تســاند قوة الثورة والتغيير 
النظــام السياســي  تتجاهــل 
بــل تؤيده بدال مــن ان حتدثه 
وتطــوره. ومن عطــاءات هذه 
املنظومة احلاكمــة ما تبادلته 
مواقع التواصل نقال عن مصادر 
ديبلوماسية حول اسباب توقف 
شحنات املساعدات املغربية الى 
اجليــش اللبنانــي. وقالت: إن 
املغــرب قرر ارســال حمولة ٨ 
طائرات شــحن من املساعدات 
للجيش. وقد وصلت ثالث منها، 
واذ برئيس التيار احلر جبران 
باسيل يتواصل مع السلطات 
املغربية طالبا توجيه املساعدات 
للحكومــة وليــس للجيــش 
مباشــرة، وكانــت احلصيلــة 
الغاء املغرب ارسال الطائرات 
اخلمــس االخــرى بعدما ملس 
املســؤولون هنــاك ان ثمة من 
يريد توظيف هذه املســاعدات 

مبعاركه السياسية.

تيســرت املفاوضــات كان به، 
اما اذا تعثرت فاخلطب اعظم، 
ليس علــى لبنان وحــده امنا 
على املنطقة عموما. وبانتظار 
ان تتبلور الصورة في ڤيينا، 
تســتمر التجاذبات السياسية 
فــي بيــروت بــني الســياديني 
واملمانعــني ومــن خاللهم بني 
املنظومة احلاكمة واملعارضة.

القــوات  حــزب  رئيــس 
اللبنانية سمير جعجع استقبل 
وفدا طالبيا، احتفاء بفوز طالب 
القــوات باالنتخابات الطالبية 
بجامعة اللويزة (٢٤ مقعدا من 
اصــل ٢٧ مقابل ٣ للكتائب و٠ 
للتيار احلر). وخاطب الطالب 
الذين أهــدوه فوزهــم بقوله: 
«كلكــم يعنــي كلكــم، طلعتو 

قدهم كلهم».
وقــال جعجــع ان عمليــة 

ناشطون رفعوا يافطة «جالء اإليراني» على صخرة نهر الكلب: «لن تستطيعوا تغيير هوية لبنان وال تنفيذ مشروعكم الفارسي»

اإلطفاء والدفاع املدني خالل إخماد حريق اندلع في حافلة في نفق سليم سالم وال إصابات             (محمود الطويل)

اليهم فانسحبوا قبل عشر دقائق 
من وصــول الناشــطني الذين 
صاروا يرددون القول: «عاصمة 
الشمال ترفضكم ويكفي البلد 

ما فعلتم به».
فــي هــذه األثنــاء، رفــع 
ناشطون آخرون يافطة كبيرة 
على صخــرة نهــر الكلب الى 
جانب اللوحات الرخامية التي 
تؤرخ جلالء اجليوش األجنبية 
عن لبنان وقد حملت اليافطة 
عبارة باإلجنليزية من كلمتني: 
«Iran Out» ما يعني «إيران بره».

وحتدثت سمر اخلوري نيابة 
عن «أهل االرض» قائلة: «جئنا 
الى هنا لنزيد لوحة على لوحات 
اجلالء، وسنقاوم مقاومة مدنية، 
حتى جالء االحتالل االيراني».

وأضافــت: «لبنــان حتــت 
االحتالل االيراني املباشر، ممثال 

النائب بكر احلجيري لـ «األنباء»: كتلة املستقبل 
أول املستقيلني حال التمديد للمجلس

بيروت - زينة طّبارة

رأى عضو كتلة املستقبل 
النائــب بكر احلجيــري انه 
لــم يعد خافيــا على أحد ان 
التأجيل بات املصير احملتم 
لالنتخابــات النيابية، وذلك 
املؤشــرات  ان  العتبــاره 
واملعطيات الراهنة تؤكد عدم 
وجود مصلحة لدى الوزير 
السابق جبران باسيل وحليفه 
حزب اهللا بإجناز االستحقاق، 
وما مزايداتهما اإلعالمية في 

هذا اإلطار، سوى مسحوق جتميلي لتضليل 
الرأي العام عن بشاعة ما يخططان له، مؤكدا 
ان كتلة املستقبل، ستكون اول املستقيلني من 
املجلس حال إقرار التمديد له ولو ليوم واحد. 
ولفت احلجيري في تصريح لـ «األنباء»، إلى ان 
الثنائي «التيار الباسيلي - حزب اهللا»، يدرك 
متاما ان االنتخابات لن تبقي األكثرية النيابية 
في قبضته، ولن يسمح بالتالي بانتقالها الى 
مكان آخر، وقد بدأ بتطبيق خطة التأجيل من 
بوابة الطعن بقانون االنتخابات أمام املجلس 
العدلي، وسيكون له بعد قرار الطعن، خطوات 
تصعيدية نأمل أال تكون أمنية، فتعطي ذريعة 
لرئيس اجلمهورية بتكرار سيناريو احتالل 
القصر اجلمهوري في العام ١٩٨٩، السيما انه 
املح بشــكل مبطن الى عدم تســليم الرئاسة 

للفراغ.
وبناء علــى ما تقدم، لفــت احلجيري إلى 
ان لبنان دولة محتلة ومغتصبة، وال يحلمن 
أحد بعودتها إلى ربوع االســتقالل والسيادة 
واحلرية، في ظل الوجود اإليراني املسلح على 
أراضيهــا، وفي ظل أطماع فريق وصولي قيل 
انه وطني حر، فاحلكومة معطلة بقدرة فريق 
مسلح، والعالقة مع رئة لبنان العربية وحتديدا 

اخلليجية، مدمرة، والرئاسة 
فــي كوكــب آخــر، والقضاء 
تتقاذفه أالعيــب التفلت من 
العقاب، والدوالر في استفحال 
يومي، وكل يغني على لياله، 
إال الشعب اللبناني الذي باتت 
الهجرة هدفه الوحيد للخروج 
من نفق الذل والفقر واجلوع.

وشدد احلجيري على انه 
حتى ان غرقت البالد ١٠٠ عام 
في الفراغ الرئاسي بعد انتهاء 
والية الرئيس عون، فإن غلطة 
العام ٢٠١٦ مــع العماد عون 
لن تتكــرر مع جبران باســيل، ومن له أذنان 

صاغيتان فليسمع.
وردا على سؤال، أكد احلجيري ان استقالة 
الرئيــس جنيب ميقاتي ليســت احلــل، ألننا 
ســنكون بعدهــا أمام عجز كامل عن تشــكيل 
حكومة جديدة، مــن هنا يعتبر احلجيري ان 
الغلطة التي ارتكبها الرئيس ميقاتي، انه ارتضى 
بحكومة توزيعات حزبية، كان على علم مسبق 
ان جناحها في مهمتها معدوم، معتبرا بالتالي انه 
كان أولى مبيقاتي ان يتمسك بحكومة إصالح 
مستقلة، التي كان الرئيس احلريري قد تقدم 
بهــا ورفضها رئيس اجلمهورية، ما يعني من 
وجهة نظر احلجيري ان الشلل احلكومي كان 
متوقعا، وهو بالتالي نتيجة طبيعية ملســار 
اإلمساك بالبلد، علما ان فريق السلطة أوحى 
ان لم نقل أكد من خالل نائب األمني العام حلزب 
اهللا الشــيخ نعيم قاسم، انه في حال حصلت 
االنتخابــات النيابية والرئاســية، فاحلكومة 
التي ستأتي في العهد اجلديد، لن تكون سوى 
حكومة توافقية، أي حكومة توزيعات حزبية 
على غرار سابقاتها، حتى ولو كان فريق السلطة 
احلالي هو األقلية النيابية في املجلس اجلديد، 

وإال فالويل والثبور وعظام األمور.

بكر احلجيري

بريطانيا تتبنى قتل قيادي داعشي 
في رأس العني بريف احلسكة

وكاالت: تبنــت وزارة الدفاع البريطانية 
عملية اغتيال قيادي في تنظيم داعش، مبدينة 
رأس العني شــمال غربي محافظة احلسكة، 
في الشمال السوري. وقالت وزارة الدفاع في 
بيان نشرته أمس األول، إن الطائرة املسيرة 
«ريبر» املوجهة عن بعد واملسلحة بصواريخ 
«هيلفاير»، تعقبت اإلرهابي املعروف (دون 
أن تسمه) بالقرب من مدينة رأس العني قبل 

تنفيذ الغارة في ٢٥ أكتوبر املاضي.
وجاء االستهداف كجزء من عملية «شادر» 
وهو اسم املهمة التي تنفذها اململكة املتحدة 

ضد تنظيم داعش.

يذكر أن الطيران املســير تابع للتحالف 
الدولي، استهدف حينها، أحد مقرات «الفرقة 
٢٠» التابعة لـ «اجليش الوطني السوري» في 
مدينة رأس العني. وكان يقيم فيه الشــرعي 
السابق بتنظيم «داعش»، صباحي اإلبراهيم 
املصلح، امللقب بـ «أبوحمزة الشحيل»، ما أدى 

إلى مقتله مع اثنني من مرافقيه.
وكان الشرعي السابق بتنظيم «الدولة»، 
تعرض حملاولة اعتقال العام املاضي، إذ نفذت 
قوات من التحالف الدولي و«قسد» عملية إنزال 
مظلي في قرية الشحيل بريف دير الزور، إال 

أنه متكن من الهرب حينها.

مصادر تتوقع تأجيل اجتماع اللجنة الدستورية السابع إلى فبراير
وكاالت: يصــل املبعــوث 
األممي اخلاص بســورية غير 
بيدرســون إلى دمشق غدا في 
اطــار مســاعيه لعقــد اجلولة 
اللجنة  السابعة من جلســات 
الدستورية املصغرة، بحسب ما 
نقلت صحيفة «الوطن» احمللية 
عن مصادر ديبلوماسية عربية 
في دمشق أكدت أن بيدرسون 
سيقوم بزيارة تستمر ليومني 

الى العاصمة السورية غدا.
وكان من املفترض أن تعقد 

داعــش، والذي ســيعقد في ٢ 
ديسمبر املقبل. وزار بيدرسون 
دمشــق قبــل انطــالق اجلولة 
السادســة، في ١١ من سبتمبر 
املاضــي، وتباحــث مــع وزير 
اخلارجيــة واملغتربني فيصل 
املقداد حول ضرورة التزام كل 
الدول بالقانون الدولي وميثاق 
األمم املتحدة في إطار عالقاتها 
الدولية. وانتهت جلسات اجلولة 
السادســة فــي ١٨ مــن أكتوبر 
املاضي، دون التوصل إلى اتفاق، 

األمام، لذا في النهاية كان الوفد 
احلكومــي هو الــذي قرر عدم 

تقدمي أي نص جديد».
املهمة األساسية  وتتضمن 
للجنة الدستورية، املكونة من 
ثالثة وفود (املعارضة وحكومة 
دمشق واملجتمع املدني)، حتديد 
آليــة وضــع دســتور جديــد 
لسورية، وفق قرار األمم املتحدة 
«٢٢٥٤»، القاضي بتشكيل هيئة 
حكم انتقالية وتنظيم انتخابات 

جديدة.

ووصف بيدرســون احملادثات 
آنذاك بأنها كانــت «خيبة أمل 

كبرى».
وعلق بيدرسون عقب انتهاء 
اليوم اخلامــس من اجلوالت، 
قائال «إن ثالثة من خمسة أيام 
مــن احملادثات ســارت على ما 
يرام لكنها لم تنته بشكل جيد».
وأضاف، «لم نحقق ما كنا 
نأمــل في حتقيقــه، أعتقد أننا 
افتقرنــا إلى الفهــم الصحيح 
لكيفية دفع هــذه العملية إلى 

ً بيدرسون يزور دمشق غدا

اجلولــة الســابعة الجتماعات 
اللجنة الدســتورية في نهاية 
الشــهر اجلاري، لكن املصادر 
قالت إن اجلولة تأجلت إلى ما 
بعد أعياد امليالد ورأس السنة 
ورمبا إلى مطلع شــهر فبراير 

املقبل.
أن  املصــادر  وأوضحــت 
إلــى  ســيتوجه  بيدرســون 
بروكســل بعد انتهــاء زيارته 
في دمشق للمشاركة باجتماع 
«التحالف الدولي» ضد تنظيم 

احلكومة: ال صحة لوقف صرف 
حوافز ومكافآت املعلمني

القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركــز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء املصري ما انتشر من أنباء 
بشأن وقف صرف حوافز ومكافآت 
املعلمني في نظام التعليم اجلديد.
املركــز اإلعالمــي  وأوضــح 
ملجلس الــوزراء ـ في بيان ـ أنه 
قام بالتواصل مع وزارة التربية 
والتعليم والتعليم الفني، والتي 
نفــت تلك األنبــاء، مؤكدة أنه ال 

صحــة لوقــف صــرف حوافــز 
ومكافآت املعلمني في نظام التعليم 
اجلديد. وشــددت علــى انتظام 
صرف كل االســتحقاقات املالية 
اخلاصــة باملعلمــني واملوجهني 
بشــكل طبيعــي دون وقف، مبا 
في ذلك احلوافز واملكافآت طبقا 
للقواعد والقوانني املطبقة في هذا 
الشــأن، مبا يضمن احلفاظ على 
حقوق ومصالح جميع العاملني 

باملنظومة التعليمية.
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لهواة هذه التســلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب ســودوكو من مســتويات 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: من احليوانات التي تتحمل احلر والعطش من ٥ 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

اجلمل

منى شداد

قارمساداجا

الارحوالرل

دقنمتععفدا

راجدازسييم

وهـرجلدةرلر

نراتيهـرواا

رةناحدبسلض

يدممتواصمج

زعفغسدرقلل

اسهـنمقبرغد

نأدلالهـلىي

جحماءممامهـ

١ - الشعوذة - قوام، ٢ - من الطيور - أحد الوالدين، ٣ - حسن 
وبهاء - خاصتي، ٤ - جنمع - من اآلالت املوسيقية (معكوسة)، 
٥ - لتخصيب التربة - متشابهان، ٦ - طني (معكوسة) - حرره 
من العبودية (معكوسة)، ٧ - يشاهداه - مندح ونشيد، ٨ - 
ساحة (معكوسة) - متشابهان - عالمة موسيقية (معكوسة)، 

٩ - أرشد، ١٠ - حياة - ولد الناقة - يضيء.

جلدي
األمراض
جنازير

فهد
برابرة

هد
القاهرة

همام
امللغى
حمائم

نغمات
قدود
سعاد

جردي
صقر

أسعد
مستحيالت

أوعز
هالل

حر

مد
جنران

الفيروس
سمر

قادرون

١ - من املخلوقات - تدفع ألهل القتيل، ٢ - عكس 
املكثــر (معكوســة) - رؤوف، ٣ - حتية - غزال 
(معكوسة)، ٤ - بستان - غيم، ٥ - يخفي املعالم - 
حيوان ضخم، ٦ - متشابهان - عشق (معكوسة)، 
٧ - نطليه، ٨ - هر - متشابهان، ٩ - وجع - تشاهدي، 

١٠ - رسول - من احلبوب.

أفقياً: عموديًا:
١ - السحر - قد، ٢ - لقلق - اب، ٣ - جمال - لي، ٤ - نلم 
- ناي (معكوسة)، ٥ - سماد، ٦ - وحل (معكوسة) - عتقه 
(معكوسة)، ٧ - يرياه - نظري، ٨ - باحة (معكوسة) - هـ 
هـ - ري (معكوسة)، ٩ - دل، ١٠ - عمر - بو - يشع.

١ - اجلن - دية، ٢ - املقل (معكوسة) - رحيم، ٣ - سالم 
- ايل (معكوسة)، ٤ - حقل - سحاب، ٥ - ميوه - دب، 
٦ - أ أ - وله (معكوســة)، ٧ - ندهنه، ٨ - قط - ي ي، 

٩ - ألم - تري، ١٠ - نبي - شعير.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم الصحة

دراسات صحية

٣ تغيرات في الصوت تشير إلى مرض باركنسون

أعلن خبراء جمعية مرض باركنسون األميركية، 
أنه ميكن تشخيص بداية مرض باركنسون 
 ،Express من ٣ تغيرات في الصوت. وتشير
إلــى أن بيانــات جمعية مرض باركنســون 
األميركية، تفيد بأن صوت املصابني مبرض 
باركنســون (الرعاش) يصبح أكثر هدوءا، 
أو يصبح مرتفعا في البداية ومن ثم يصبح 
هادئا. كما أن كالمهم يصبح رتيبا، ألنه ليس 
مبقدور املريض التحكم مبســتوى اجلهارة 
(شــدة الصوت) والعاطفيــة، باإلضافة إلى 
ذلك يشــير التلعثم إلــى بداية تطور مرض 

باركنسون.
ومرض باركنسون، هو مرض عصبي مزمن 
يتطور تدريجيا. ويســبب اخللل في إنتاج 
مادة الدوبامني الكيميائية في خاليا الدماغ، 
اضطراب في وظائف اخلاليا املســؤولة عن 

احلركة.
واألعراض الرئيســية للمــرض هي تصلب 
العضالت وصعوبة احلركة والرعشة وعدم 
اســتقرار الوضعية. واليزال الطب املعاصر 
عاجزا عن عالج هذا املرض متاما. ولكن هناك 
طرقا لوقف تطوره مبا فيها عن طريق التدخل 
اجلراحي التي حتسن نوعية حياة املصاب 

ومتنع تطور املرض.

٥ أطعمة لها مفعول السحر في التخلص من دهون 
البطن اخلفية

يبذل كثيرون جهودا جبارة في سبيل التخلص 
من الدهون التي تتراكم لدى البعض، وتبرز 
بشكل يثير اإلحراج لصاحبها، لكن هناك دهونا 
أكثر خطورة وال تظهر على السطح. والدهون 
احلشوية هي طبقات من الدهون تتراكم داخل 
البطن مــن دون أن تصل إلى ســطح اجللد، 
وتشكل خطرا على اجلسم وعلى صحة جسم 
اإلنسان إذا زادت على احلد الطبيعي. وتكمن 
خطــورة هــذه الدهون في أنهــا تزيد فرصة 
اإلصابة مبجموعة كبيــرة من األمراض مثل 

السرطان والكبد.
والســبيل األفضل ملواجهة الــوزن الزائد أو 
السمنة هي اتباع حمية غذائية معينة باإلضافة 
إلى التمارين البدنية، لكن السبيل للتخلص 
من الدهون احلشوية هي تناول أطعمة بعينها. 
واألغذية املناسبة ملكافحة الدهون احلشوية 
هي ٥، خاصة ملن جتاوزوا ٥٠ عاما، حســب 

موقع eatthis املختص بالتغذية:
الكمــون: إذا أردت طريقــة جتمــع بني تقليل 
الدهون احلشوية والنكهة الغنية في أطباقك 
املفضلــة، فضع في اعتبــارك إضافة الكمون 

إلى هذه األطباق.
دقيق املوز األخضر: يقول خبراء إن دقيق املوز 
األخضر، الذي يعد أغنى املصادر بالنشا املقاوم 
للبريبايوتيك، يجعل اخلاليا أكثر استجابة 
لألنسولني، ويساعد في نهاية املطاف في منع 

تخزين الدهون حول اخلصر.
حبوب لوبني (الترمس): ســواء أضفتها إلى 
السلطة أو تناولتها مع حساء، فإن «الترمس» 
طريقة ســهلة ولذيذة في آن لتقليل الدهون 

احلشوية.
السمك: األسماك األغنية بأحماض «أميغا ٣» 
مثل السلمون ال تساعد صحة قلبك فقط، بل 
إنها تعينك على التخلص من الدهون احلشوية 
اخلطيرة. وربط خبــراء نقص الـ«أوميغا٣» 
والڤيتامينات املوجودة في السمك مثل ڤيتامني 

«دي» بزيادة الدهون احلشوية.
اخلضار ذات األوراق الداكنة: مثل الســبانخ 
واللفت غنيان بالعناصر الغذائية، باإلضافة 
إلى ذلك تســاعدك في التخلــص من الدهون 

احلشوية التي تتراكم في بطنك.
األطعمة املخمرة: األطباق املخمرة مثل مخلل 
امللفوف الذي يتناوله البعض وحده أو مع وجبة 

أخرى تساعد في خسارة الدهون اخلطيرة.

عن «سكاي نيوز»

عن «نوفوستي»
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«سينسكيب» تفتتح أحدث صاالتها في مول العاصمة
فــي إجناز جديــد يرســخ مكانة 
شــركة الســينما الكويتية الوطنية 
كشــركة رائــدة وســباقة فــي مجال 
العــرض والتوزيع الســينمائي في 
الكويت واخلليج العربي، مت افتتاح 
أحدث صاالت السينما التابعة لعالمة 
«سينسكيب» في مول العاصمة الذي 
يعد املشروع التجاري األحدث ووجهة 
التســوق العصرية اجلديدة في قلب 

مدينة الكويت.
بعد جناح شركة السينما الكويتية 
الوطنيــة في توفير جتــارب مميزة 
جلمهور الســينما مــن خالل صاالت 
عرض «سينسكيب»، حرصت الشركة 
على توفيــر أكبر طاقة اســتيعابية 
ممكنة في الصــاالت اجلديدة، حيث 
تســتوعب «سينســكيب» العاصمة 
مــول ما يصل إلى ١٫٣٠٠ مقعد ضمن 
١٣ صالة عرض مجهزة بأحدث تقنيات 
العرض الســينمائي من التجهيزات 

املرئية والسمعية.
في هذه املناسبة، صرح ناصر بدر 
الروضان الرئيس التنفيذي في شركة 
السينما الكويتية الوطنية: ينسجم 
افتتاح أجدد صاالت العرض التابعة 
لـ «سينسكيب» في مول العاصمة مع 
استراتيجيتنا طويلة األمد التي تهدف 
لتطوير مشهد الســينما في الكويت 
وترســيخ حضور شــركة الســينما 
الكويتيــة الوطنيــة كشــركة رائدة 
في قطاع الترفيه فــي البالد، ويؤكد 
افتتاح «سينسكيب» العاصمة مول 
على التزامنا بتقدمي أفضل التجارب 
الســينمائية الترفيهيــة التــي تلبي 
تطلعات عمالئنا من عشاق السينما 
الباحثــني عن جتــارب مبتكرة، وفي 
هذا الســياق، حرصنــا على توظيف 

الديناميكــي العالي التي تتيح ألوانا 
محســنة وتباينا فائقا، يقدم صورا 
واقعية بأدق التفاصيل. باإلضافة إلى 
ذلك، تضم «سينســكيب» العاصمة 
مــول صالــة (٤DX Screen) األولــى 
من نوعها في الشرق األوسط والتي 
تتسع لـ ٨٤ مقعدا، ومتتاز هذه الصالة 
بتوظيفها لتقنيات العرض احلديثة 
التي توفر جتربة مشاهدة بانورامية 
عريضة تصل إلى ٢٧٠ درجة، كما تضم 
«سينسكيب» العاصمة مول ٤ صاالت 
لكبار الشخصيات بسعة ١٨٥ مقعدا. 
وعملت «سينســكيب» علــى تعزيز 
جتربة املشــاهدين في صــاالت كبار 
الزوار عن طريق تزويد جميع املقاعد 
بتقنيــات تتيح لهم طلــب املأكوالت 
واملشــروبات إلى مقاعدهم مباشرة، 
فيما توفر إحدى صاالت كبار الزوار 
قاعة حصرية الســتضافة الفعاليات 

اخلاصة.
وكنظيرتها من الصاالت املميزة، 

أحدث ما توصلت إليه تقنيات العرض 
الســينمائي املرئيــة والســمعية في 
جميع الصاالت بشكل يرتقي بتجارب 
املشاهدين ويوفر لهم جتربة ترفيهية 

على الطراز العاملي.
وأضاف: تتمتع السينما بجاذبية 
خاصة بالنسبة للجمهور في الكويت، 
خاصة ان دور الســينما تلعب دورا 
ترفيهيا وثقافيا في ذات الوقت، األمر 
الــذي يدفعنــا ملواصلــة العمل على 
تطوير جتربة العمالء من عشاق الفن 
السابع من خالل توفير آخر االبتكارات 
وتقنيات العرض السينمائي مع مراعاة 
أعلى مســتويات الرفاهية للمشاهد 
لتقدمي جتارب سينمائية آسرة تزخر 

باملتعة واإلثارة والتشويق.
وتبــرز صالــة «دولبي ســينما» 
الفاخرة ضمن الصاالت الثالث عشرة 
بســعتها التي تصل إلــى ٢٩٠ مقعدا 
لتوفر للزوار جتربة مشاهدة منقطعة 
النظير، وذلك بفضل تقنيات العرض 

توفــر الصاالت الـــ ٧ األخرى جتربة 
مشاهدة عالية اجلودة، حيث توظف 
تقنية العرض BARCO Laser التي تقدم 
صورا مثالية تتكامل مع نظام صوت 
محيطــي بتقنية دولبــي ٧٫١ لتقدمي 
جتربة ســينمائية غنية، عالوة على 
ذلــك، حتقق صاالت الســينما كفاءة 
عالية في استهالك الطاقة، ما يجعلها 

صديقة للبيئة.
وتعــد «سينســكيب» العاصمــة 
مول اإلضافة األحدث لقطاع الترفيه 
املتنامــي في الكويت والذي تســجل 
دور السينما فيه حضورا مميزا وسط 
رغبة سكان الكويت املستمرة للحصول 
على جتارب مختلفة ملتابعة إنتاجات 
السينما احمللية والعربية والعاملية. 
ومع افتتاح «سينسكيب» العاصمة مول 
يرتفع عدد مواقع السينما التي تشغلها 
شركة السينما الكويتية الوطنية إلى 
١٠ مواقع موزعة على مختلف مناطق 
الكويت، وتضم ٦٩ صالة عرض حديثة.

السينما اجلديدة ضمن محفظة أعمال شركة السينما الكويتية الوطنية وتضم ١٣ صالة عرض مجهزة بأحدث التقنيات

الصالة السينمائية اجلديدة ناصر بدر الروضان

 «خاب ظني» يجمع مالك وبوصخر
أحمد الفضلي

تواصل الفنانة مالك الكويتية تصوير 
مشاهدها اخلاصة بأحدث جتاربها الفنية 
واملتمثلة باملسلسل الدرامي االجتماعي 
«خاب ظني» والذي يجمعها بكوكبة من 
جنوم الدراما الكويتية ويجمعها وللمرة 
األولى بالفنان خالد بوصخر الذي يشارك 

كممثل ومخرج ومنتج للعمل.
مــن جانبها، أعربت مــالك عن بالغ 
سعادتها باملشاركة في هذا العمل الذي 
سيمنحها فرصة للظهور بدور فتاة تدعى 
«فجر» وهي شخصية مختلفة وجديدة 
عن جميع ما قدمته مالك في الســنوات 

املاضية.
وأضافــت مالك من خالل تصريح لـ 
«األنباء» ان العمل يشكل جتربتها األولى 
مع زميلها خالد بوصخر كمنتج ومخرج 

للعمل وهو األمر الذي شكل دافعا كبيرا 
لها للمشاركة في املسلسل خالف وجود 
جنــوم كبار ونص رائع ســيكون لهما 

الدور األكبر في جناح املسلسل.
من جانبه، ذكر بوصخر ان املسلسل 
سينتهي تصويره في األيام القليلة املقبلة 
ليكون جاهزا للعرض عبر إحدى املنصات 
العربية، موضحا ان العمل مختلف جدا 
عــن كل األعمال التي شــاهدناها خالل 
األعوام املاضية في الكويت ودول اخلليج 
وتلعب من خالله مالك دورا جديدا ليس 
على مستوى األدوار التي قامت بأدائها 
بل دور لم يســبق ان قدم في الســاحة 

الدرامية اخلليجية.
وعن دوره في املسلسل، ذكر بوصخر 
انه يجسد دور شاب يدعى «حمد» مير 
بالعديــد من املواقــف والتحوالت على 

امتداد حلقات املسلسل.

القاهرة - خلود أبواملجد

وجهت الفنانة إميي سمير غامن رسالة لوالدتها الفنانة 
الراحلة دالل عبدالعزيز، ونشرت إميي صورة لها مع والدتها 
وشقيقتها عبر حسابها في «انستغرام»، وكتبت: «وحشتيني 
أوي، مش عارفه استوعب فراقك انتي وبابي». وتابعت: «انا 
أســفه اني بشــارك معاكوا النكد ده، بس أنا في عالم تاني 
وإن شــاء اهللا ربنا يكتب لي أروح أعمل عمرة عشان أكيد 
هكون أحسن بإذن اهللا.. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

خالد بوصخرمالك

«الكويت املسرحي» الـ ٢١ ينطلق بـ «رسالة فنان»

@Mefrehs مفرح الشمري

وسط جهود حثيثة من 
العاملــني في ادارة املســرح 
باملجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب وعلــى 
رأســهم مديــر االدارة فالح 
املطيــري إلقامــــة الــدورة 
الـ ٢١ مــن مهرجان الكويت 
التوقــف  املســرحي بعــد 
اإلجبــاري بســبب جائحة 
كورونا، عقــد صباح امس 
مؤمتر صحافي بقاعة األديب 
الراحــل عبدالرزاق البصير 
أداره مراقب شؤون املسرح 
الهاجري إلعالن  عبدالكرمي 
تفاصيل موعد انطالق الدورة 
وأنشطتها التي تستمر من 
١ الى ١٠ ديسمبر املقبل على 
خشبة مسرح الدسمة، وذلك 
بحضور األمني العام للمجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
العبداجلليل،  واآلداب كامل 
واالمني العام املساعد لقطاع 
الدويــش،  الفنــون د.بــدر 

الالئحــة التــي تنظــم عمل 
املهرجان تنص على ان عدد 
العروض ال يتجاوز  ٨ وأال 
تقــل عن ٦، مشــيرا الى ان 
اللجنة التحضيرية برئاسة 
مدير املهرجان فالح املطيري 
حرصت على تطبيق الالئحة، 
وان الدورة اجلديدة تشــهد 
مشــاركة ٨ عــروض فضال 
عن تكرمي ٦ شخصيات إلى 
جانب حفل االفتتاح والندوة 
الفكرية التي تأتي هذا العام 
حتت عنوان «التجريب في 
الكويتي» والورش  املسرح 
الثــالث، وهــي  املســرحية 
«اساسيات تصميم األزياء» 
و«عناصر الديكور املسرحي» 

و«لغة اجلسد».
الدويــش علــى  وأثنــى 
الفــرق األهليــة  مشــاركة 
األربع إلى جانب فرقة مسرح 
الشباب و٣ فرق من القطاع 
اخلاص والعــروض، وهي: 
مســرحية «زهــور القبور» 
تعــرض يــوم اخلميــس ٢ 

مــن تأليــف مــرمي القــالف 
وإخــراج عبداهللا املســلم، 
الذي  ومسرحية «املشنوق 
ضحك» تعــرض يوم االحد 
٥ ديســمبر لفرقة املسرحي 
العربي إعداد وإخراج أحمد 
البناي، ومسرحية «البروة» 
املقــرر لهــا يــوم االثنني ٦ 
ديســمبر لشــركة تياتــرو 
لإلنتاج املسرحي من تأليف 

مســرح الدســمة باستثناء 
الــورش املقــرر إقامتها في 

مسرح كيفان.
واشار األمني العام املساعد 
لقطاع الفنون د.بدر الدويش، 
الى ان هذه الدورة بســبب 
جائحة كورونا واشتراطاتها 
الصحيــة في شــتى الوطن 
العربي حالت دون استقدام 
ضيــوف مــن اخلــارج هذا 
العام في ظل التحديات التي 
نعيشــها حاليا بسبب هذه 
اجلائحة، التي متنى ان تزول 
عن األمة العربية واالسالمية 

والعالم ككل.
مــن جانبه، اســتعرض 
مراقــب شــؤون املســرح 
الهاجري حاالت  عبدالكرمي 
التوقف التي طالت فعاليات 
هــذا املهرجان في الســابق 
ومنهــا فترة الغزو العراقي 
علــى الكويــت عــام ١٩٩٠، 
وفترة احلداد على وفاة األمير 
الراحــل املغفور له الشــيخ 
جابــر األحمــد عــام ٢٠٠٦، 

ديســمبر لفرقــة مســرح 
الشباب من تأليف وإخراج 
فيصل العبيد، ومســرحية 
«الطابور السادس» تعرض 
يوم اجلمعة ٣ ديسمبر لفرقة 
املسرح الشعبي من تأليف 
فاطمة العامــر ومن إخراج 
علي البلوشــي، ومسرحية 
«فوبيا» تعرض يوم السبت 
٤ ديسمبر ملجموعة السالم 

فلــول الفيلــكاوي وإخراج 
شــمالن هانــي النصــاري، 
ومسرحية «مطلوب مهرجني» 
يوم الثالثاء ٧ ديسمبر لفرقة 
مســرح اخلليج العربي من 
تأليف تغريد الداود وإخراج 
عيســى احلمر، ومسرحية 
«املــوت األبيض» املقرر لها 
يــوم االربعــاء ٨ ديســمبر 
لشــركة فرانكــو لإلنتــاج 
املســرحي من تأليف سعيد 
محمد سعيد وإخراج د.مشعل 
السالم، ومسرحية «الساعة 
التاســعة» يوم اخلميس ٩ 
ديســمبر لفرقــة املســرح 
الكويتــي من تأليــف مرمي 
نصير وإخراج بدر الشعيبي.

وكشف الدويش عن اسماء 
املكرمني خالل هذه الدورة، 
وهم الفنانون: أحمد العامر 
الدخيــل  ودخيــل صالــح 
ود.احالم حســن ود.خلود 
الرشيدي وســماح وفاضل 
عبداهللا الدمخي، مشيرا الى 
اقامة جميــع الفعاليات في 

وفترة تأجيل الدورة العاشرة 
للمهرجان عام ٢٠١٢ بسبب 
مهرجان اخلليج املسرحي في 
الدوحة،  القطرية  العاصمة 
إضافة إلــى التوقف األخير 
املتعلق بوباء كورونا ٢٠٢٠، 
مؤكدا تلمس املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
فرحة املسرحيني بعودة هذا 
املهرجان املميز والرائد الذي 
يتضمن ٨ عروض مسرحية، 
وندوة فكرية، وثالث ورش 
متخصصة في شرح مكونات 
العمــل املســرحي كتصميم 
األزيــاء، وعناصر الديكور، 
واألداء احلركي، وســيعقب 
كل عرض مســرحي جلسة 
حواريــة بقاعة الندوات في 
الدسمة. وسينطلق  مسرح 
افتتــاح  املهرجــان بحفــل 
حتت عنوان «رسالة فنان» 
من اخراج يوســف البغلي، 
مشددا على أهمية املهرجان 
فــي خارطة الثقافــة والفن 

العربي.

يكّرم العامر والدخيل وسماح والرشيدي والدمخي.. ويقام خالل الفترة من ١ إلى ١٠ ديسمبر املقبل على مسرح الدسمة مبشاركة ٨ عروض

مدير إدارة املسرح فالح املطيريد. بدر الدويش وعبدالكرمي الهاجري خالل املؤمتر الصحافي   (متني غوزال) سماح

«األنباء» مع األمني العام للمجلس الوطني كامل العبداجلليل والزميل صالح الغريب

د. خلود الرشيدي دخيل الدخيل فاضل الدمخيأحمد العامر

واالمني العام املساعد لقطاع 
الثقافة د.عيسى االنصاري، 
باإلضافة إلى وسائل اإلعالم 
املقــروء منهــا واملســموع 
ومواقع التواصل االجتماعي 

االخبارية.
وقال األمني العام املساعد 
لقطاع الفنون د.بدر الدويش 
في املؤمتر، ان املهرجان يقام 
حتــت رعاية وزيــر اإلعالم 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
مطلع الشهر املقبل ويستمر 
حتــى العاشــر من الشــهر 
نفســه، مؤكــدا ان املجلس 
الوطني واجه حتديات كبيرة 
خالل الفترة املاضية في ظل 
جائحة كورونا التي تسببت 
في تعطيل أغلب األنشطة، 
الفتا الى حرص املجلس على 
إقامة املهرجــان رقم جميع 
التحديــات خصوصــا بعد 
صدور قرار مجلس الوزراء 

بعودة نشاط املسرح.
ان  الدويــش  وأوضــح 

أحداث «دحباش» تبدأ من حقبة ١٨١٠ بأسلوب درامي مغاير
يواصل فريق عمل مسلسل 
(دحباش)، بقيــادة املخرج 
حسني أبل، تصوير مسلسلهم 
التراثــي، وهــو مــن تأليف 
مشــاري حمــود العميــري، 
وسيجسد شخصياته نخبة 
من جنوم الدراما، من أبرزهم: 
جاسم النبهان، عبد الرحمن 
العقل، محمد جابر، عبد اإلمام 
عبد اهللا، محمــد الصيرفي، 
هيفاء حســني، ماجد مطرب 
عبير اجلندي، فتات سلطان، 
فاطمــة الدمخي، زينب كرم، 
عبــداهللا هيثــم، اســماعيل 
الراشد، عمر احمليميد ومحمد 
الفريح  الدوسري وعبداهللا 

وعبداهللا اخلضر وغيرهم
أمــا قصــة العمــل فهي 

اولهــا شــخصية دحبــاش 
وثانيها ولد شــمة وثالثها 

بالل االفرجني. 
ودحباش من اهل البادية 

صالــح الــذي يقوم بــدوره 
احملوري الفنان جاسم النبهان.
قائــم  وهنــاك صــراع 
بــني الطواش وهــو الفنان 

عبدالرحمن العقل وابن عمه 
الفنان محمد الصيرفي، الى 
أن يدخل على الكويت مرض 
الطاعون فتكون هناك احداث 
كثيرة يتجسد بها الصراع 
من أجل البقــاء في مجتمع 

صغير متكاتف.
من جانب آخر، كشف املنتج 
واملؤلف العمل الكاتب مشاري 
حمود العميري عن ان العمل 
سوف يتطرق الى حقبة مهمة 
فــي تاريخ الكويــت وهي من 
البداية، الكويت في عام ١٨١٠م 
تعــرض في احللقة األولى ثم 
احللقة الثانية عام ١٨١٢م، ثم 
باقي احللقات عام ١٨٣٠م و١٨٣١م 
بأسلوب درامي وإخراجي مغاير 
فيما يطرح في الساحة حاليا.

يقدم الــى الكويــت، كما هو 
احلال في بالل االفرجني الذي 
يقدم الى الكويت فارا بدينه 
فيلتقي الثالثة عند الشــيخ 

من تأليف مشاري حمود العميري وإخراج حسني أبل

لقطة جماعية لفريق عمل مسلسل «دحباش» جاسم النبهانعبدالرحمن العقل

تراثية وواقعية، ومستوحاة 
من املجتمع الكويتي تسلط 
الضوء علــى ثالث خطوط 
درامية رئيسية في العمل، 

إميي.. تعتذر 
من اجلمهور
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«الديربي».. ليس مجرد ٣ نقاط
مبارك اخلالدي

الديربــي الكويتي صــراع تقليدي بني قطبي 
الكرة الكويتية القادسية والعربي، والذي يحفل 
بحضور جماهيري كبير بصرف النظر عن موقع اي 
منهما في املنافسة على بطولة الدوري او مباريات 
الكؤوس، وهي حالة معتادة في كل «ديربيات» دول 
العالم، لكن في الكويت فالوضع مختلف، واحلالة 
هنا خاصة جدا، فلقاء القمة بني االخضر واألصفر 
أصبــح كرنڤاال ترتاده العائالت بقوة رغبة منها 
في كسر حالة امللل والبحث عن البهجة والسرور، 
وسط انغام الشيالت املتبادلة بني جماهير الفريقني 
واالهازيج التي تقدمها رابطتا التشجيع لألخضر 

واالصفــر والتي تبدأ قبل املباراة بســاعة واكثر 
احيانــا، االمر الــذي ينثر الفرح والســعادة بني 

احلضور كبارا وصغارا رجاال ونساء.
كما أن األجواء خارج االســتاد رائعة تخطف 
األنظار وانت تشاهد املجاميع تتدافع ألخذ موقعها 
داخل االســتاد واالبتسامات تعلو محيا اجلميع، 
وأحاديث عن التوقعات، ومجاميع اخرى تتسابق 
لشراء األعالم وشعارات الفريقني، ليتحول املشهد 
خارج االســتاد الى سوق من الســعادة والفرح، 
ما يجعل احلضور الى املباراة في امللعب اشــبه 
باحلضــور الى احتفال شــعبي، خصوصا اذا ما 
تفاعلت معه اإلذاعــة الداخلية للملعب، وهذا ما 
ملســناه أول من امس في اللقــاء اجلماهيري بني 

العربي والقادســية على ستاد صباح السالم، 
فاملباراة لم تكن صراعا على ثالث نقاط بني 
الفريقني، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك لتؤكد 
ان الكرة ليســت مجرد لعبة، بل ان الوجه 
اآلخــر لها أكبر مــن ذلك وهو نثــر اجواء 

املتعة والسعادة بني افراد املجتمع ورفع احلالة 
االيجابية في النفوس، ولعل هذا ما يفسر سبب 
حزن و«زعل» الكثيرين علــى نتائج منتخباتنا 
الوطنية املتراجعــة، واجليل القدمي يتذكر جيدا 
كثافة مشاركة العائالت الكويتية (رجاال ونساء) 
في دعم االزرق الذهبي والرياضة بشكل عام، فكان 
واليزال احلضور اجلماهيري العائلي ثقافة تفرد 

بها املجتمع الكويتي.

مباراة ودية بني طلبة وهيئة تدريس
 اجلمعية األميركية للمهندسني املدنيني

بعد عامني من الغياب القســري بســبب 
اإلجــراءات االحترازيــة التــي واكبت جهود 
الكويــت في مواجهــة كورونــا وتداعياتها، 
نظمت اجلمعية األميركية للمهندسني املدنيني 
بالتعاون مع كلية هندسة البترول بجامعة 
الكويت وبرعاية الشيخ عبداهللا السالم وبنك 
بوبيان مباراة ودية في كرة القدم بني الطلبة 
وهيئة التدريس في ملعب املسيلة الرياضي 
في أجواء تنافسية ميزتها عودة النشاطات 
الرياضية والثقافية علــى إثر عودة احلياة 

الطبيعية بعد انحسار جائحة كورونا.
وأكد املنظمون أن التواصل املباشــر بني 
الطلبة وهيئة التدريس بعد فترة من التواصل 
األكادميي عن بعد، من شأنه أن يقرب املسافة 

اإلنسانية واالجتماعية، إضافة إلى الترفيه 
عن النفس في إطار رياضي يعزز القناعة بأن 

العقل السليم في اجلسم السليم.
وذكر القائمون على اجلمعية األميركية 
للمهندســني املدنيني أن إعادة بث نشــاط 
اجلمعية في سياق العودة للحياة الطبيعية 
ملــا بعد كورونا سيشــهد االثنــني تنظيم 
معــرض فني وثقافي مبضمون سياســي 
وقومي من خالل رسومات ينفذها الطلبة، 
تعبيــرا عن تضامن الطالــب الكويتي مع 
القضية الفلسطينية، حيث يبقى الوجدان 
الكويتــي مرتبطا بعدالة القضية وحقوق 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.

بعد عامني من التوقف وبرعاية عبداهللا السالم وبنك بوبيان

جانب من تكرمي املشاركني في املباراة الودية

سيدات الكويت يهزمن «سلوى الصباح»
هادي العنزي

حافــظ فريــق كــرة 
الكويت  الصاالت بنادي 
 URC على صدارة دوري
للسيدات، بعد تغلبه على 
نادي سلوى الصباح ٤-٢ 
في املواجهة التي جمعتهما 
مســاء أمــس األول على 
صالة نادي الكويت، ضمن 
منافســات اجلولــة الـ ٦ 
للدوري، ليرفع «األبيض» 
رصيده إلى ٢١ نقطة في 

قمــة الترتيب، فيما بقي رصيد «ســلوى 
الصباح» عند ٣ نقاط في املركز اخلامس.

وفــي مواجهــة ثانية تعادلت ســيدات 
العربي مع نظيراتهن في نادي الفتاة ١-١ 
في مباراة مثيرة ومتكافئة، اذ بادرت «الفتاة» 
بالتسجيل في الشوط األول بواسطة دينا 
اخلواري، وعانت العبات «األخضر» من سوء 
احلظ أغلب فتــرات اللقاء، بعدما تناوبت 
العارضة والقائمان على منعهن من معادلة 
النتيجة عدة مرات، حتى متكنت مرمي بارون 
من معادلة النتيجة بالشوط الثاني، ليرفع 
العربــي رصيــده إلى ١٣ نقطــة في املركز 
الثالث، فيما حافظت سيدات «الفتاة» على 

وصافة الترتيب بـ ١٦ نقطة.
وسجلت ســيدات الساملية أكبر نتائج 
اجلولــة باكتســاح فتيات العيــون ١٢-٣ 

ليحصــدن أول ٣ نقاط فــي رصيدهن مع 
البقاء في املركز السادس، فيما بقيت فتيات 

العيون على ٦ نقاط باملركز الرابع.
وقــد متكنــت محترفــة «الســماوي» 
األوكرانية انستاسيا جيكوب من تسجيل 
٦ أهــداف «هاتريك مزدوج»، فيما تتصدر 
قائمة هدافي الدوري العبة الكويت الدولية 
فجر أحمــد برصيد ١٦ هدفــا، تليها ريلي 
ماركيز بـ ١٥ هدفا، فاألوكرانية كيســينيا 
هرتنسكو بـ ١٣ هدفا، علما ان الدوري يقام 
من ١٠ مراحل على أن تتأهل الفرق صاحبة 
املراكز األربعة األولى للمربع الذهبي، الذي 
ســيقام بنظام «بــالي اوف»، حيث يلعب 
املتصدر مع الرابع، والثاني مع الثالث، مع 
أفضلية الفوز في مباراتني من ٣ مواجهات 

متاحة وصوال للنهائي.

العربي يعادل «الفتاة».. والساملية يكتسح فتيات العيون

جانب من املواجهة املثيرة بني سيدات العربي و«الفتاة»          (متني غوزال)

غياب حمود وجازع عن «األبيض» ٦ أسابيع
يحيى حميدان

كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها مدافع نادي الكويت 
واملنتخب الوطني لكرة القدم فهد حمود عن إصابته بقطع 
فــي الرباط اجلانبي للركبة وبالتالي ســيغيب عن املالعب 
ملدة ٦ أسابيع. وسيخضع حمود خالل الفترة املقبلة للعالج 
ومتارين التقوية حلني عودته للتدريبات بصورة طبيعية، 
وقــد تعرض حمود لإلصابة خالل مشــاركته مع «األزرق» 
في جتريبيتي التشيك وليتوانيا منتصف الشهر اجلاري.

إلى ذلك، أجرى العب «األبيض» طالل جازع عملية جراحية 
في احلوض مبدينة دبي اإلماراتية وتكللت بالنجاح، ويحتاج 
فهد حمودهو اآلخر لـ ٦ أسابيع كحد أقصى قبل العودة للتدريبات.

ختام بطولة «املبارك» للرماية بتتويج الفائزين
اختتمــت مســاء اول مــن امــس 
منافســات بطولــة الراحــل الشــيخ 
عبداهللا املبارك للرماية والتي أقيمت 
على مجمــع ميادين الشــيخ صباح 
األحمــد األوملبــي ونظمهــا النــادي 
الكويتي للرمايــة بتتويج الفائزين 
في مســابقاتها التي شــملت رمايات 
املسدس والبندقية والقوس والسهم 

لفئتي الرجال والسيدات.
مــن جانبه، أكــد الشــيخ مبارك 
العبــداهللا، في تصريــح عقب ختام 
البطولة، حرص أسرة الراحل الشيخ 
عبداهللا املبارك على استمرار تنظيم 
هذه البطولة ســنويا تخليدا لذكراه 

كأحد رجاالت الكويت األوفياء ودعما 
للنادي، معتبرا ان هذه البطولة تعد 
محطة مهمة إلعداد الرماة الكويتيني 
وجتهيزهم للبطوالت الدولية املقبلة.

وأشاد العبداهللا باجلهود التي يقوم 
بها مجلس إدارة النادي رئيسا وأعضاء 
لتطوير اللعبة في البالد ما أثمر إحراز 
املنتخب الكويتي العديد من اإلجنازات 
الكبيرة في اهــم البطوالت العاملية، 
مهنئــا الرمــاة والراميــات الفائزين 

مبختلف مسابقات البطولة.
بــدوره، قال رئيس نادي الرماية 
دعيج العتيبي ان هذه البطولة التي 
شهدت مشــاركة عدد كبير من رماة 

الكويت جاءت مبستوى فني متميز، 
إذ حقق الرماة والراميات املشاركون 
نتائــج طيبــة، مشــيرا إلــى أن هذه 
البطولــة تعد اســتعدادا طيبا لرماة 
الكويــت خلــوض منافســات دورة 
الثالثة وبطولة  األلعاب اخلليجيــة 
ســمو األميــر الدولية الكبــرى التي 
تستضيفها البالد في يناير ومارس 

املقبلني على التوالي.
وأسفرت مسابقات البطولة عن فوز 
رامي احلرس الوطني حمد النمشان 
مبســابقة رمايــة «املســدس ضغط 
الهواء ـ ١٠ أمتار» لفئة الرجال، فيما 
توج الرامي علــي املطيري من رماة 

نــادي الرماية بلقب مســابقة رماية 
«البندقيــة ضغط هــواء ـ ١٠ أمتار» 
للفئة نفسها، كما أحرز رامي احلرس 
الوطني فيصل الرشيدي لقب مسابقة 
رماية القوس والسهم لفئة «األوملبي» 
فيما نال عبداهللا مال اهللا من النادي 
الكويتي للرمايــة املرتبة األولى في 
املسابقة نفسها لفئة «املركب»، وفي 
منافسات السيدات أحرزت رامية نادي 
الرماية سندس احلمد املركز األول في 
مسابقة رماية «املسدس ضغط الهواء 
ـ ١٠ أمتار»، فيما جنحت زميلتها مرمي 
أرزوقي في الفوز بلقب مسابقة رماية 

«البندقية ضغط هواء».

(أحمد علي) الشيخ مبارك العبداهللا ودعيج العتيبي يتوسطان مجموعة من الفائزين  

٣ ذهبيات لـ «الترايثلون» في «اآلسيوية»

حقق الكويتي عبداهللا الرفاعي برونزية فئة 
اخلليجيني. وضم «أزرق الترايثلون» املشارك 
في البطولة ١٣ العبــا والعبة التي حضرها 
رئيــس مجلس االحتاد الكويتي للترايثلون 
راشــد الكندري ونائب رئيس االحتاد محمد 
حيــدر. وتضمنــت منافســات كأس آســيا 
للترايثلــون رياضات الســباحة والدراجات 
واجلــري، وتعد البطولة جزءا من سلســلة 
كأس القارات من خالل كسب نقاط التصنيف 

للتنافس في البطوالت القارية.

حصد العبــو والعبات النــادي الكويتي 
للترايثلون ٥ ميداليات متنوعة «٣ ذهبيات 
وفضية وبرونزية» في ختام منافسات بطولة 
كأس آسيا للترايثلون التي شهدت مشاركة 
٢٥٠ رياضيا من ١٨ دولة، إذ أحرز عبدالعزيز 
الدعيج ذهبية منافســات الفئة العمرية من 
٢٠ إلــى ٢٩ عاما، كما حقق امليدالية الذهبية 
كأفضل متسابق خليجي «رجال»، وفازت هدى 
الصالح مبيدالية فضية كما حصدت امليدالية 
الذهبية ولقب أفضل متسابقة خليجية، فيما 

كأس العرب 
في «الفقاعة الصحية»

الدوحة - فريد عبدالباقي

رفعــت اللجنة املنظمة لبطولة كأس العرب لكرة 
القــدم ٢٠٢١، وتيرة اســتعداداتها النطــالق البطولة 
غدا والتي تســتمر حتــى ١٨ ديســمبر، حيث اكتمل 
أمس عقد املنتخبات املشــاركة فــي البطولة، اذ كان 
منتخبا السودان والسعودية آخر املنتخبات وصوال 
ملطــار حمد الدولي، فيما وصلت بعثة منتخب مصر 
مساء أمس األول بقائمة تضم ٢٢ العبا بعد استبعاد 
العب الزمالك إمام عاشور إلصابته بڤيروس كورونا 
ليحل املدافــع احملترف في احتاد جدة أحمد حجازي 
بديــال له والذي وصل إلــى الدوحة أمس لينضم إلى 

معسكر «الفراعنة».
ويخــوض املنتخــب املصــري الــذي يتواجد في 
املجموعة الرابعة رفقة منتخبات اجلزائر والسودان 
ولبنــان، مباراته األولى األربعــاء املقبل أمام نظيره 
اللبناني، فيما ســيالقي في املبــاراة الثانية منتخب 
الســودان في ٤ ديســمبر على أن ينهــي الدور األول 

مبالقاة نظيره اجلزائري في ٧ ديسمبر.
ومت اســتقبال املنتخبات لدى وصولها إلى مطار 
حمد الدولي، حيث مت إجراء املسحة الطبية لڤيروس 
كورونــا ومن ثم التوجه مباشــرة إلى فنادق اإلقامة 
ومنها دخول املنتخبات في «الفقاعة الصحية» حتى 
انتهاء مشــوارها فــي البطولة التي يشــارك فيها ١٦ 
منتخبا عربيا منها ٦ منتخبات من القارة األفريقية و١٠ 
منتخبات من القارة اآلسيوية، وذلك للمرة األولى تقام 
البطولة حتت مظلة االحتاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، 
وستكون تلك البطولة مبنزلة «نصف مونديال» حيث 
يشارك فيها نصف عدد منتخبات املونديال الذي يقام 

مبشاركة ٣٢ منتخبا.

(هاني الشمري) لقاء العربي والقادسية شكل كرنڤاال ملشجعي كرة القدم مبختلف األعمار  

ملشاهدة الڤيديو
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في املرمى

٭ شــهدت اجلولــة عددا كبيرا من حــاالت الطرد 
وصلت إلى ٥ حاالت، األولى كانت ملدافع الفحيحيل 
ويسلون موريرا أمام النصر، والثانية ملدافع العنابي 
أدو روبن في ذات املباراة، بينما كانت الثالثة ملدافع 
التضامن عبداهللا مســامح أمام الكويت، والرابعة 
ملهاجم األبيض يوســف ناصر في املباراة نفسها، 
واخلامسة جاءت لالعب وسط الشباب زيد زكريا 

في مواجهة الساملية.
٭ لم تتمكن ٥ فرق من التسجيل في هذه اجلولة 

هي العربي والنصر والتضامن والفحيحيل 
والشباب، وآخر فريقني لم يسجال أيضا في اجلولة 

األولى.
٭ القادسية يعتبر الفريق الوحيد الذي لم تستقبل 
شباكه أي هدف، فيما يعتبر هجوم الكويت األقوى 

بتسجيله ٥ أهداف.
٭ من أصل ١٠ مباريات شهدت مباراة واحدة فقط 

حالة تعادل وكانت بني الفحيحيل والنصر ٠-٠.
٭ بعــد مرور جولتني لم حتقق فــرق الفحيحيل 
واليرموك والتضامن والشباب أي انتصار حتى اآلن.

٭ اليرموك: عذبي شهاب
٭ كاظمة: بندر بورسلي - شبيب اخلالدي - ماتيوس إدواردو

٭ الكويت: مهدي برحمه
٭ الساملية: مساعد ندا - حسني املوسوي

٭ القادسية: بدر املطوع

منو سجل؟

احلكام في امليزان  (من ١٠)

٨

علي عباس (الفحيحيل - النصر): 

على الرغم من تردده في بعض القرارات 
واحتسابه لوقت بدل ضائع «قياسي» وصل 
لـ١٦ دقيقة إال أن قراراته كانت سليمة ولم 
تؤثر في ســير املباراة خصوصا بطرد 
مدافع الفحيحيل ويسلون موريرا وكذلك 
طــرد مدافع النصر أدو روبن باإلضافة 

إلى إلغاء هدف الفحيحيل.

٨
هاشم اإلبراهيم (اليرموك- كاظمة): 

يحســب له قربه من اخلطأ حلظة 
وقوعه، كما لم تكن هناك حاالت مؤثرة 

في سير املباراة.

٧٫٥
عبداهللا جمالي (التضامن - الكويت): 

أشهر عددا من البطاقات الصفراء 
املســتحقة تبعها بحالتي طرد واحدة 
ملدافع التضامن عبداهللا مسامح لم تكن 
صحيحة وأخرى ملهاجم الكويت يوسف 

ناصر كانت صحيحة.

٨
يوسف نصار (الساملية - الشباب): 

كان موفقا في إدارة املباراة واحتسب 
ركلة جزاء صحيحة للساملية، وأشهر 
بطاقة حمراء صحيحة على العب الشباب 

زيد زكريا.

٨٫٨
أحمد العلي (العربي - القادسية): 

كان مميزا في إدارة املباراة وتعامل 
بهدوء مــع جميع احلاالت وأشــهر 
بطاقات صفراء في محلها، ولم يتأثر 
باالحتجاجات املتكررة من بعض الالعبني.

ترديـــــــد بعـض 
اجلماهيــر عبــــارات 
مســيئة بحق بعض 
الالعبني املنتقلني الى 
أنديــة أخرى تصرف 

غريب على مالعبنا.

«التشجيع فن»

بــدر املطوع  هــدف 
الرائع كان محل حديث 
الرياضيـــــة  القنــوات 
التواصــــــل  ووســائل 
االجتماعي فمثله يستحق 

النجومية والتصفيق.

«كثروا منه»

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة الثانية من دوري 
stc املمتاز وضم كال من:

٭ احلارس: سعود القناعي (التضامن)
٭ الدفاع: خالد صباح (القادسية)، حمد احلربي (كاظمة)، 

خالد إبراهيم (القادسية)، حمد القالف (الساملية)
٭ الوسط: هاشم عدنان (اليرموك)، مهدي دشتي (الساملية)، 

سلطان العنزي (العربي)، مهدي برحمه (الكويت).
٭ الهجوم: بدر املطوع (القادسية)، عمر احلبيتر (كاظمة).

اجلولة الثانية 

بعد عام و١٠ أشهر.. صمود العربي «انكسر»

اســتحق مــدرب القادســية 
اجلزائــري خير الدين مضوي، 
أن يكــون جنم األســبوع لهذه 
اجلولــة بعدما قاد فريقه للفوز 
العربي،  التقليــدي  على الغرمي 
حيث يحســب له تــدارك األمور 
في الشوط الثاني وعودة األصفر 
الى مستواه بعدما كان مهزوزا في 
الشــوط األول، كما كانــت تبديالته 
مدروسة باحملافظة على نتيجة املباراة.

القادسية باخلبرة خلّصها.. والكويت باألهداف تصدر

@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

عاد القادسية ليذيق العربي أول خسارة له بالدوري بعد 
عام و١٠ أشــهر و٣ أيام صمد خاللهــا األخضر ولم يتلق أي 
هزمية، حيث كانت آخر خســارة لألخضر بالدوري بتاريخ 
٢٤-١-٢٠٢٠ أمام القادسية وبنفس النتيجة بهدف دون رد، 
ليثبت األصفر للجميع أنه قادم بقوة للمنافســة على اللقب 
هذا املوســم، فيما اعتلى الكويــت الصدارة مع ختام اجلولة 
الثانيــة مــن دوري stc املمتاز بفوزه الصعب على التضامن 
بهدف دون رد على الرغم من أنه لم يكن في مستواه املعهود 
لكن أن تفوز وانت في أسوأ أحوالك فهذا يدل على شخصية 
فريق بطل، وظهر كاظمة مبستوى مميز ومقنع محققا االنتصار 
على اليرموك ٣-١، وفي أول ظهور للمدرب محمد إبراهيم مع 
الساملية تغلب السماوي على الشباب ٢-٠، وفي أسوأ مباريات 

اجلولة تعادل النصر مع الفحيحيل سلبيا.
األبيض.. بس فوز

لــم يقدم الكويت األداء املنتظر منه أمام التضامن وعانى 
كثيرا خصوصا في بناء الهجمات حتى ان هدفه جاء من كرة 
ثابتة، ورمبا يكون املدرب نبيل معلول معذورا بعض الشيء، 
فالفريــق قبل أن يتولى مهمته كان يحتاج الى بعض االمور 
أهمها رفع أداء الالعب الفردي ومعها اجلماعي الذي حتى اآلن 
لم يصل إليه لكنه اآلن يحقق الفوز وهو األهم، إال أن ذلك األمر 
لن يستمر طويال إذا لم يرفقه مبستوى يرضي الطموحات.

البرتقالي.. إصرار وانتصار

مع انطالق صافرة مباراة كاظمة واليرموك كان اإلصرار 
واضحا علــى العبي البرتقالي لتســجيل األهداف وحتقيق 
الفوز وبالفعل تقدم بهدفني بطريقة ملعوبة بشكل جميل إال 

ان الفريــق افتقد توازنه فــي الثلث األخير من 
املباراة واســتقبل هدفا وكاد يخسر 

النقاط كاملة لوال أن املدرب داركو 
نيســتروفيتش تدارك األمور 
بعدد من التبديالت التي ساهمت 
بتسجيل هدف األمان الثالث.

األصفر.. باخلبرة حسمها

من شاهد القادسية في الشوط 
األول ال ميكــن أن يصــدق أن هذا 

الفريق نفسه هو من تغير حاله في 
الشوط الثاني، وبالفعل ألن التطور 
قد حــدث والتركيز كان موجودا فقد 

متكــن األصفر بخبرتــه وبأقدام جنم الكرة بــدر املطوع من 
حسم األمور بعد انقضاء ٩٧ دقيقة من زمن املباراة، كل تلك 
األمور تدل على أن القادسية يسير في الطريق الصحيح نحو 

املنافسة على اللقب.
العنابي.. ماكو  شي

لم يظهر النصر أي رغبة في حتقيق الفوز على الفحيحيل 
وكان بطيئا جدا في بناء الهجمة وافتقد الروح القتالية العالية 
املعهودة إضافة إلى ان معظم كراته كانت مقطوعة وســهلة 
للمنافس، وخير دليل أنه لم يستغل النقص العددي للمنافس 
في آخر ٢٠دقيقة من املباراة، كل ذلك سيجبر املدرب سلمان 

عواد على بعض التغييرات في املباريات املقبلة.
األخضر.. ما استغل سيطرته

سيطر العربي بشــكل كبير على مجريات الشوط األول 
أمام القادسية وكان األفضل في كل شيء باستثناء استغالل 
الفرص وســيطرته ليتراجع أداؤه بشكل غريب في الشوط 
الثاني ويخطئ حارسه سليمان عبدالغفور ويستقبل هدفا 
وبعدهــا جاءت تبديالت املدرب عشــوائية لم تخدم الفريق 
باستثناء سيف احلشان الذي كان من املفترض أن يدخل في 
وقت مبكر خصوصا أنه قدم مســتوى مميزا خالل الدقائق 

التي شارك فيها عكس باقي البدالء.
السماوي.. باخلبرة انتصر

كان واضحا االنضباط الذي ظهر عليه الساملية أمام الشباب 
خصوصا من ناحية الدفاع رغم الفترة القصيرة التي استلم 
خاللها املدرب محمد إبراهيم دفة قيادة السماوي، فالفريق كان 

يصل الى مرمى املنافس بأســهل الطرق وسجل هدفا حافظ 
عليه طويال من خالل التمركز الســليم في منطقته ومن ثم 

سجل هدف األمان ونال الفوز األول له بالدوري.
الفحيحيل.. تغير وتراجع

شــتان بني أداء الفحيحيل أمام كاظمة في اجلولة األولى 
رغم خسارته ومستواه في مباراة النصر رغم حصوله على 
النقطة األولى، فالفريق فكر كثيرا في كيفية تأمني منطقة الدفاع 
ونســي أن خير وســيلة له هي الهجوم فكان معظم تفكيره 
فــي اقتناص أخطاء املنافس وليــس في كيفية بناء الهجوم 
املنظم وإتاحة الفرص ليظهــر لنا بصورة ال ترضي جهازه 
الفني بقيادة املدرب ظاهر العدواني قبل أن ترضينا كمتابعني.

اليرموك.. صحوة متأخرة

لم يقدم اليرموك أي شيء يذكر أمام كاظمة طوال ٧٠ دقيقة 
لكن الفريق تغير حاله بشكل مفاجئ في الـ٢٠ دقيقة األخيرة 
وقدم مســتوى مميزا وهاجم بقوة وسجل هدفا وكان قريبا 
جدا من التعادل، وألنه صحا متأخرا فكان لذلك األمر ثمن من 
خالل االندفاع الكبير ليترك منطقة الدفاع خالية ليســتقبل 

هدفا ثالثا من هجمة مرتدة أنهى كل آماله بالعودة.
التضامن.. الصمود غير كاف يجب أن يدرك التضامن أن 
الصمود الدفاعي فقط لن يكون كافيا أمام فرق لديها العبون 
قادرون على تســجيل األهداف بأي حلظــة مثلما حدث أمام 
الكويت، فأبناء الفروانية ال ننكر أنهم ظهروا بشــكل منظم 
ومتكنوا من إيقاف جميع هجمات املنافس اخلطرة لكن كان 
عليهــم التفكير في الهجوم أيضا وهو النقطة الوحيدة التي 

افتقدها طوال شوطي املباراة.
الشباب.. تطور وخسارة

على الرغم من ان الشباب خسر من الساملية بهدفني ولم 
يســجل هدفا حتى اآلن، إال أن الفريق ظهر بشكل أفضل عن 
مواجهة القادسية املاضية خصوصا من ناحية 
التنظيم واحملاوالت اجلادة على 
املرمــى، ولــو كان لديه هداف 
يقتنــص الفــرص والكرات 
العرضيــة لكانت النتيجة 

أفضل.

فريق «األنباء» للجولة الثانيةغلط في غلط صح لسانك جنم األسبوع

ترتيب الفرق بعد اجلولة الثانية
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

٢٢٠٠٥٢٣٦الكويت

٢٢٠٠٤١٣٦كاظمة

٢٢٠٠٣٠٣٦القادسية

٢١١٠٣٢١٤النصر

٢١٠١٤٢٢٣العربي

٢١٠١٤٣١٣الساملية

١-٢٠١١٠١١الفحيحيل

٠-٢٠٠٢٣٧٤اليرموك

٠-٢٠٠٢١٥٤التضامن

٠-٢٠٠٢٠٤٤الشباب

في الشوط الثاني وعودة األصفر 

مدروسة باحملافظة على نتيجة املباراة.مدروسة باحملافظة على نتيجة املباراة.

مع انطالق صافرة مباراة كاظمة واليرموك كان اإلصرار 
واضحا علــى العبي البرتقالي لتســجيل األهداف وحتقيق 
الفوز وبالفعل تقدم بهدفني بطريقة ملعوبة بشكل جميل إال 

ان الفريــق افتقد توازنه فــي الثلث األخير من 
املباراة واســتقبل هدفا وكاد يخسر 

النقاط كاملة لوال أن املدرب داركو 
نيســتروفيتش تدارك األمور 
بعدد من التبديالت التي ساهمت 
بتسجيل هدف األمان الثالث.

األصفر.. باخلبرة حسمها

من شاهد القادسية في الشوط 
األول ال ميكــن أن يصــدق أن هذا 

الفريق نفسه هو من تغير حاله في 
الشوط الثاني، وبالفعل ألن التطور 
قد حــدث والتركيز كان موجودا فقد 

افتقدها طوال شوطي املباراة.خاللها املدرب محمد إبراهيم دفة قيادة السماوي، فالفريق كان 
الشباب.. تطور وخسارة

على الرغم من ان الشباب خسر من الساملية بهدفني ولم 
يســجل هدفا حتى اآلن، إال أن الفريق ظهر بشكل أفضل عن 
على الرغم من ان الشباب خسر من الساملية بهدفني ولم 
يســجل هدفا حتى اآلن، إال أن الفريق ظهر بشكل أفضل عن 
على الرغم من ان الشباب خسر من الساملية بهدفني ولم 

مواجهة القادسية املاضية خصوصا من ناحية 
التنظيم واحملاوالت اجلادة على 
املرمــى، ولــو كان لديه هداف 
يقتنــص الفــرص والكرات 
العرضيــة لكانت النتيجة 

أفضل.

اخلالدي: بداية جيدة للساملية بقيادة «اجلنرال»
هادي العنزي

أبدى مدير الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الساملية 
بدر اخلالدي سعادته بالفوز 
علــى الشــباب ٢-٠، وقال 
لـ «األنبــاء»: «جــاء الفوز 
فــي الوقــت املناســب بعد 
خسارة أولى في البطولة، 
وقبــل مواجهتــني مهمتني 
فــي االنتظار أمــام العربي 
والكويــت تواليــا، كمــا أن 

الفوز جاء في املباراة األولى 
الوطنــي محمــد  للمــدرب 
إبراهيم الذي تســلم مهمة 
السماوي قبل املواجهة بـ ٣ 
أيام فقط، وقدم مجهودا كبيرا 
خالل تلك الفترة القصيرة، 
ونتوقع من«اجلنرال» الكثير 

في الفترة املقبلة».
وذكر اخلالدي أن جميع 
الفرق املشاركة في الدوري 
متتاز باجلودة الفنية التي 
تؤهلها للفوز في أي مباراة 

بالبطولــة، مضيفــا: قدمنا 
أداء جيدا في الشوط األول، 
وحتســن احلــال كثيرا في 
النصف الثاني من املواجهة، 
بعــد القراءة الفنية للجهاز 
الفني للخصم والتي مكنته 
من استغالل نقاط الضعف 
لدى الشباب مما مهد الطريق 
لفوز الساملية، مشيرا إلى ان 
فريقه خــرج دون إصابات 
في صفوف الالعبني، وهذا 

مكسب إضافي آخر. بدر اخلالدي

مضوي: األقل أخطاء كسب

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية، 
اجلزائري خير الدين مضوي بعد الفوز على العربي 
بهدف دون رد في اجلولة الثانية من دوري stc املمتاز 
ان الفريــق الذي كان أكثر تنظيما ولديه تركيز كبير 
وأقل أخطاء هو من متكن من حتقيق الفوز في نهاية 
املطاف. وأشــار مضــوي إلى أن الشــوط األول كان 
متوازنــا بني الفريقني لكن في الشــوط الثاني ســير 
األصفر املباراة بشــكل أفضل وسجل هدفا وكان من 
املمكن أن يسجل اكثر من هدف بعد ان اتيحت له عدة 
فرص، لكن يبقى األخضر فريقا كبيرا ومنظما ودائما 
ما ميثل صعوبة على املنافس ولكن في النهاية توفق 

فريقه وحقق االنتصار.
وعن مباراة الكويت املقبلة في اجلولة الثالثة، أكد 
مضوي أن األصفر سيستعد لها كما استعد ملواجهة 

العربي، متمنيا أن يوفق فريقه في املباراة.

الزنكي: الظروف لم تخدم الشباب حتى اآلن
مبارك اخلالدي

قال عضو مجلس إدارة نادي الشــباب 
ورئيــس جهاز الكــرة جابــر الزنكي، في 
تصريــح لـ «األنباء» عقب اخلســارة أمام 
الساملية، ان الظروف لم تخدم فريقنا حتى 
اآلن، مضيفا ان فريقه مر لألسف بظروف 
صعبة وغير طبيعية أثرت على األداء بشكل 
عــام، ولذلك لم نقدم حتى اآلن املســتوى 
املعهود الذي ظهرنا به في املواسم املاضية.

ولفت الزنكي إلى ان الفريق يعاني كثرة 
اإلصابات فضال عن تأخر بعض احملترفني 

في اللحــاق بالفريق، حيــث كانوا خارج 
البالد فــي إجازات خاصة لظروف قاهرة، 
مؤكدا ان كل ذلك أفقدنا االســتقرار الفني 
املطلــوب، ونأمــل ان يتمكن الشــباب من 
إعادة ترتيب األوراق سريعا بتعاون اجلهاز 
الطبي وإعادة تأهيل املصابني، فالزلنا في 
بداية املشوار وثقتنا كبيرة جدا بالعبينا 
وإمكانياتهم الفنيــة والروح العالية التي 
يتحلون بها، حتى يعود الفريق الى املستوى 
املأمول منه، وال نريد ان نقلل من املستوى 
الكبير لفريقي القادسية والساملية اللذين 

واجهناهما حتى اآلن.

 جدول مباريات اجلولة الثالثة
امللعبالتوقيتالفريقاناليوم والتاريخ

الشباب٥:٢٠الشباب – الفحيحيلاخلميس ١٢/٢

علي صباح السالم٧:٣٥النصر – كاظمةاخلميس ١٢/٢

التضامن٥:٢٠التضامن – اليرموكاجلمعة ١٢/٣

صباح السالم٧:٣٥العربي – السامليةاجلمعة ١٢/٣

الكويت٦:٤٠الكويت – القادسيةالسبت ١٢/٤

جابر الزنكي
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«الكرة الذهبية».. «ليڤا» األقرب وظالل ميسي حاضرة
قد يكــون الهــداف الپولنــدي روبرت 
ليڤاندوفســكي األوفر حظا للفوز بالكرة 
الذهبية ألفضل العب في ٢٠٢١ نظرا لألرقام 
التــي حققهــا مع فريقــه بايــرن ميونيخ 
األملاني، لكن وجــود األرجنتيني ليونيل 
ميسي والبرتغالي كريســتيانو رونالدو 
ضمن الئحة الثالثني يجعلهما مرشــحني 
«أبديني» للفوز بهذا اللقب الذي يعلن عن 

هوية الفائز به اليوم.
وأدرجــت مجلــة «فرانــس فوتبــول» 
الفرنســية اســم العــب وســط إيطاليــا 
وتشلســي اإلجنليزي جورجينيو ضمن 
الئحة املرشــحني الثالثني بعدما ساهم في 
قيــادة فريقه اللندني للقــب دوري أبطال 
أوروبا ومنتخب بالده الى لقب كأس أوروبا 
الصيف املنصرم، إال أن افتقاده الهالة التي 
يتمتع بها هدافون مثل ليڤاندوفسكي، ميسي 
ورونالدو أو حتى املرشح «الكبير» اآلخر 
املصري محمد صالح، يضعف حظوظه إال 
في حالة املفاجأة. وتضمنت الئحة الـ ٣٠ 
زميل جورجينيو في تشلسي العب الوسط 
الدولي الفرنسي نغولو كانتي، إضافة الى 
الهداف النرويجي لبوروســيا دورمتوند 
األملاني إرلينغ هاالند، وجنم باريس سان 
جرمــان كيليان مبابي، ومواطنه في ريال 
مدريد اإلسباني كرمي بنزمية والبلجيكي، 
روميلو لوكاكو الذي ساهم في قيادة إنتر 
الى لقب الدوري اإليطالي للمرة األولى منذ 
٢٠١٠ قبــل أن يتركه هــذا الصيف للعودة 

الى تشلسي.
كما ضمــت الئحة املرشــحني الثالثني 
النجمــني العربيــني صــالح واجلزائــري 
رياض محــرز اللذين تألقا مــع فريقيهما 
ليڤربول ومان سيتي اإلجنليزيني، السيما 
الثاني الذي ساهم في قيادة فريقه الى لقب 
الدوري املمتاز ونهائي دوري األبطال. وعند 
الســيدات، تبدو قائدة برشلونة أليكسيا 
بوتياس، الفائزة بجائزة االحتاد األوروبي 

«ويفا» ألفضل العبة.

صالح ومبابي وجورجينيو وكانتي وهاالند من املرشحني الـ ٣٠ للفوز بجائزة األفضل في ٢٠٢١

ساسوولو يصعق ميالن.. و«اليوڤي» يسقط 
و«النيراتزوري» يطارد القمة

ســقط ميالن أمام ضيفه ساســولو ١-٣ 
على ملعب ســان سيرو، في إطار منافسات 

اجلولة الرابعة عشر من الدوري اإليطالي.
أحرز أليسيو رومانيولي الهدف األول مليالن 
في الدقيقة ٢١، بينما سجل أهداف ساسوولو 
كل مــن جيانلوكا ســكاماكا (٢٤)، ســيمون 
كايــر باخلطأ فــي مرمــاه (٣٣) ودومينيكو 

بيراردي (٦٦).
وبهذا الفوز، رفع ساسوولو رصيده إلى 
١٨ نقطــة باملركز الـــ ١٢، بينما جتمد رصيد 

ميالن عند ٣٢ نقطة في املركز الثاني. 
وفي مباراتني اخريني، تعادل أودينيزي مع 
جنوى ٠-٠، وتغلب بولونيا على سبيزيا ١-٠.

وواصل أتاالنتا نتائجه الالفتة في اآلونة 
األخيرة وأخمد االنتفاضــة احمللية ملضيفه 
يوڤنتوس وعمق جراحه عندما تغلب عليه 
١-٠ على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو.
ســجل املهاجم الدولي الكولومبي دوڤان 
زاباتــا هدف املباراة الوحيــد في الدقيقة ٢٨ 
بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر متريرة 

من األلباني بيرات دجيمشيتي.

وبــات زاباتا الالعب األكثر تســجيال في 
مرمى يوڤتوس منذ بداية العام ٢٠١٧، حيث 
هز شــباكه ٨ مــرات في ١١ مبــاراة مبختلف 
املســابقات. وهو الفــوز األول ألتاالنتا على 
يوڤنتوس في تورينو منذ الثامن من أكتوبر 
١٩٨٩ عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها سجله 
االرجنتيني كالوديو كانيجيا، ورفع اتالنتا 

رصيده إلى ٢٨ نقطة.
وشدد إنتر ميالن حامل اللقب اخلناق على 
املتصدرين نابولــي وميالن بفوزه الصعب 

على مضيفه فينيتسيا ٢-٠.
وانتظر إنتر ميــالن الدقيقة ٣٤ الفتتاح 
التســجيل عبر العب وسطه الدولي التركي 
هاكان تشــالهان أوغلــو (٣٤)، وجاء الهدف 
الثاني بواسطة األرجنتيني الوتارو مارتينيز 
(٩٠+٦)، ليعزز «النيراتزوري» موقعه في 
املركــز الثالث برصيد ٣١ نقطة بفارق نقطة 
واحــدة خلف نابولي وميالن. إلى ذلك، قلب 
إمبولي الطاولة على ضيفه فيورنتينا وتغلب 
عليه ٢-١، فيما واصل ســمبدوريا صحوته 

بفوزه على ضيفه ڤيرونا ٣-١.

«باريس» يحتفي مبشاركة راموس.. بثالثية

أهــدى قلــب الدفــاع القائــد البرازيلي 
ماركينيــوس الفوز لباريس ســان جرمان 
على مضيفه ســانت إتيان ٣-١ بتســجيله 
ثنائيــة أمس في املرحلة الـ ١٥ من الدوري 
الفرنســي لكرة القدم، وذلك في لقاء شــهد 
املشــاركة األولى لقلــب الدفاع اإلســباني 

سيرخيو راموس مع النادي الباريسي.
وعانى سان جرمان لتحقيق فوزه الثالث 
عشر للموسم، لكنه جنح في نهاية املطاف 
فــي خطــف النقــاط الثــالث واالبتعاد في 
الصدارة بفــارق ١٤ نقطة عن نيس الثاني 
الذي خســر الســبت أمام متز ٠-١، بفضل 
ماركينيوس الــذي أدرك التعادل حني كان 
فريقه متخلفا ثم حسم االنتصار بتسجيله 

الهدف الثالث في الوقت القاتل. وبعد طول 
انتظار، سجل راموس أمس مشاركته األولى 
بقميص «باريــس» الذي انتقل اليه ابن الـ 
٣٥ عامــا الصيف املنصــرم قادما من ريال 
مدريد، ولعب أساسيا في قلب الدفاع بجانب 
ماركينيوس. وبدأ النادي الباريسي اللقاء 
بشــكل سيئ، إذ تخلف في الدقيقة ٢٣ عبر 
الغابوني دينيس بوانغا، لكن نادي العاصمة 
الفرنسية أدرك التعادل بواسطة ماركينيوس 
(٢+٤٥)، ثم تقدم في الشــوط الثاني عبر 
األرجنتينــي أنخل دي ماريــا بعد متريرة 
متقنة مــن مواطنه ليونيل ميســي (٧٩)، 
قبل أن يضيف ماركينيوس الهدف الثالث 

في الثواني األخيرة (١+٩٠).

حقق مان ســيتي فوزا غاليا على حســاب وســت هام 
٢-١ ضمــن املرحلة الـ ١٣ من الــدوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم. 
ســجل هدفي «السيتي» كل من إلكاي غوندوغان (٣٣) 
وفرناندينيــو (٩٠)، فيمــا احرز مانويــل النزيني هدف 
«املطــارق» الوحيد (٩٠+٥)، ليرفع رصيده إلى ٢٩ نقطة 
ويحافظ على املركز الثاني، في حني بقي «العنيد» وست 

هام على نقاطه الـ ٢٣ في املركز الرابع.
وفــي مباراتني أخريني، فاز برينتفــورد على إيڤرتون 

١-٠، وليستر سيتي على واتفورد ٤-٢.
إلى ذلك، أشاد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بفريقه بعد 
الفوز الذي حققه على نيوكاسل يونايتد ٢-٠، وقال: «أنا 
سعيد بالنقاط بعد اخلسارة األخيرة (أمام ليڤربول ٤-٠)، 
يجــب أن تفوز مباشــرة بعدها، وأشــعر بالرضا عموما، 
يجب أن نتحلى بالصبر، ويجب أن نفرض اإليقاع، وهذا 
ما فعلناه في الشــوط الثاني»، مضيفا وجدنا املســاحات 
وهكذا سجلنا الهدفني، حني متلك الفرص يجب أن تضعها 

في الشباك. 

وعن إصابة بوكايو ساكا في املباراة، قال مدرب أرسنال: 
«لم يكن مرتاحا وشعر بشيء ما».

وفــي مباريــات أخــرى، تعــادل نوريتش ســيتي مع 
ولڤرهامبتون ٠-٠، وكذلك جاء انتهى لقاء برايتون وليدز 

يونايتد بذات النتيجة.
كما، أشــاد األملاني يورغن كلوب مدرب ليڤربول بأداء 
العبه ديوغو جوتا بعد تسجيله هدفني في الفوز ٤-٠ على 
ساوثمبتون في «البرميييرليغ» ووصف املهاجم البرتغالي 
بأنه «صفقة مثالية»، وقال «ديوغو العب استثنائي وشاب 
اســتثنائي، كان انضمامه إلينا مبنزلة صفقة مثالية ألنه 
ميلــك كل املهارات والقــدرات املطلوبة»، مضيفا انه ميلك 

املهارات الفنية والقدرات البدنية وهو في غاية الذكاء.
وأحرز جوتا أسرع هدف في الدوري اإلجنليزي املمتاز 
هذا املوســم عندما هز شباك ســاوثمبتون بعد مرور ٩٧ 
ثانية من بداية املباراة، ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط 
األول. وأحرز جوتا (٢٤ عاما) ٢١ هدفا في ٤٦ مباراة لعبها 
مع ليڤربول منذ انضمامه إليه قادما من ولڤرهامبتون في 

سبتمبر ٢٠٢٠.

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا (املرحلة ١٥)

١١beIN Sports HD١أوساسونا - إلتشي

حقق برشــلونة فوزه الثانــي تواليا في الدوري 
االسباني لكرة القدم بإشراف مدربه اجلديد واسطورته 
تشاڤي هرنانديز بخروجه منتصرا في وقت متأخر 
على مضيفه ڤياريال ٣-١ في املرحلة اخلامسة عشرة.
وتناوب على تســجيل اهداف الفريق الكاتالوني 
الهولندي فرانكي دي يونغ (٤٨)، ومواطنه ممفيس 
ديبــاي (٨٨)، والبرازيلي فيليبــي كوتينيو (٩٠+٤ 
من ركلــة جزاء)، بعــد ان ادرك املهاجــم النيجيري 
صامويل شــوكووزي التعادل لفياريال (٧٦)، وبقي 
برشلونة ســابعا برصيد ٢٣ نقطة، ويعد الفوز هو 
الثاني لـ«البرسا» محليا بعد االول على جاره اسبانيول 
١-٠، وشهدت املباراة مشاركة اجلناح املغربي الشاب 
عبــد الصمــد الزلزولي (١٩ عاما) فــي أول مباراة له 
اساســيا في صفوف برشلونة في دور مساند لرأس 

احلربة ديباي.
وفــي املباريات االخرى، ســقط ڤالنســيا في فخ 
التعادل أمام رايو فاليكانو ١-١، ومايوركا أمام خيتافي 
سلبا، في حني تغلب سلتا ڤيغو على االفيس ٢-١.

إلى ذلك، ابدى تشاڤي هيرنانديز سعادته باالنتصار، 
وقال: «لقد عانينا كثيرا في الشــوط الثاني ومع نهاية 
الشــوط األول، ڤياريــال منافس قــوي، وكلفنا الكثير 

للخروج من الضغط، لقــد حققنا ٣ نقاط ذهبية، ولم 
يستحق ڤياريال اخلسارة، وكانت مباراة متقاربة 

للغاية، لكنه انتصار هائل مينحنا معنويات 
كبيرة، والالعبون قدموا كل شيء»، مضيفا 

لن أحتدث عن احلكام، عملهم مهمة صعبة، 
ولست هنا ألحكم على قراراتهم، وبخالف 

احلكام توجد تقنية الڤيديو، ومن 
الصعب أن تكون حكما، وهناك 

حلظات يســيطر فيها املنافس 
على الكرة، وتعرضنا لضغط 
كبير للغاية، وتفوقوا علينا 
في الشوط الثاني، وعلينا أن 
نتطور ونلعب بشكل أفضل 

ومبزيد من السيطرة.
وعــن عدم مصافحة إميــري له، أجاب: 
«كنت أتوقع حتية إميري، وال أفهم غضبه، 
وهذه كرة قدم بغــض النظر عن النتيجة 
يجب أن نتصافح وتكون الروح الرياضية 

حاضرة».
وفي مباراة اقيمت امس، تغلب ريال بيتيس 

على ليڤانتي ٣-١.

بامليراس يهزم فالمنغو ويتوج بكأس ليبرتادوريس
احتفظ بامليراس بلقبه بطال ملسابقة كأس ليبرتادوريس ألندية 
أميــركا اجلنوبية في كــرة القدم بفوزه على مواطنه فالمنغو ٢-١ 
بعد التمديد في املباراة النهائية على ملعب سينتيناريو األسطوري 

في مونتيفيديو عاصمة األوروغواي.
وبكر بامليراس بالتســجيل عبر العب وسطه رافايل فيغا (٤)، 
وأدرك املهاجم غابريال باربوزا امللقب بـ «غابيغول» التعادل (٧٢) 

فارضا االحتكام الى التمديد.
وسجل املهاجم البديل ديفيرسون هدف الفوز في الدقيقة ٩٤.

وكرر بامليراس إجنازه العام املاضي وحسم النهائي البرازيلي- 

البرازيلي الثاني تواليا في صاحله بعدما كان تغلب على مواطنه 
سانتوس ١-٠.

وبات بامليراس الذي صام عن الفوز في مبارياته األربع األخيرة، 
أول فريق يحتفظ بلقبه القاري منذ أن جنح في ذلك بوكا جونيورز 

األرجنتيني موسمني متتاليني عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠١.
وضمن بامليراس مشــاركته في كأس العالم لألندية املقررة في 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي مطلع العام املقبل، علما أنه حل رابعا 
في نســخة العام املاضي بخســارته أمام األهلــي املصري بركالت 

الترجيح ٢-٣ بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل السلبي.

«السيتي» يكسر عناد وست هام
أرتيتا: أرسنال بدأ يفرض إيقاعه.. و كلوب: جوتا صفقة مثالية والعب استثنائي

تشاڤي: حصدنا ٣ نقاط ذهبية.. وبرشلونة يعاني
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«التمييز»: احلبس ٧ سنوات للنائب البنغالديشي 
وقياديني سابقني بدعوى الرشوة واالجتار بالبشر

عبدالكرمي أحمد

رفضــت الدائرة اجلزائية في محكمة 
التمييز برئاسة املستشار أحمد العجيل، 
بحكــم أصدرتــه أمــس، طعــون النائب 
البنغالديشي وقياديني حكوميني ونائب 
سابق، ضد احلكم االســتئنافي القاضي 
أواخر أبريــل املاضــي بإدانتهم بقضية 

الرشوة واالجتار بالبشر.
وأيدت احملكمة حكم االستئناف القاضي 
باحلبس ٧ سنوات للنائب البنغالديشي مع 
تغرميه مليونني و٧١٠ آالف دينار وإبعاده 

عن البالد، وباحلبس ٣ سنوات ملساعده 
البنغالديشي وموظف لديه من جنسية 
عربية، وباحلبس ٧ سنوات لنائب سابق 

وتغرميه ٧٤٠ ألف دينار.
كمــا أيدت حكم االســتئناف القاضي 
باحلبس ٧ سنوات لقيادي هيئة القوى 
العاملة وتغرميه ١٨٠ ألف دينار، وباحلبس 
٧ ســنوات للواء في الشــرطة وتغرميه 
مليونــا و٩٧٠ ألف دينــار، وباحلبس ٤ 
ســنوات لرجل أعمــال وتغرميه مليونا 
و٩٧٠ ألــف دينار، في حــني أيدت براءة 

نائب حالي.

وكانت محكمة االستئناف قد شددت 
عقوبــة املتهمــني بعدما تراجــع النائب 
البنغالديشي عن أقواله التي كان قد أدلى 
بها ســابقا أمام محكمة أول درجة بعدم 
عالقته مع مسؤولني حكوميني، مؤكدا أنه 
قام مبنح املتهمــني بالقضية أمواال على 

سبيل الرشوة مقابل تسهيل معامالته.
يشار إلى أن املتهم األول «البنغالديشي» 
ومحاســبه يواجهان تهما عــدة، أبرزها 
االجتار بالبشر، فيما يواجه البقية تهما 
عدة بينها استغالل النفوذ وتلقي رشى 

لتخليص معامالت شركته.

أصدرت حكماً نهائياً بالقضية تضمن تغرمي املتهمني مببالغ جتاوزت ٥ ماليني دينار

املستشار أحمد العجيل

حكم «سرقة الرمال»: احلبس ٧ سنوات لسوري 
وإلزامه برّد ٣٧٠ مليون دينار وتغرميه الضعف

أسدلت محكمة االستئناف أمس الستار على قضية 
سرقة رمال الكويت، إذ أيدت حكم أول درجة بحبس 
تاجر ســوري ٧ ســنوات وإلزامه ومواطن متوار عن 
األنظار بغرامة ٧٤٠ مليون دينار ورد مبلغ ٣٧٠ مليون 
دينــار متضامنني. واشــتمل احلكم علــى وقف نظر 
االستئناف ضد املواطن وهو مدير إدارة في البلدية، 
حلني قيامه مبعارضة احلكــم الغيابي الصادر ضده 

من محكمة أول درجة باحلبس والتغرمي.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت املتهمني بتســهيل 

االســتيالء على املال العام بقيمــة ٣٧٠ مليون دينار 
وتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع مبنطقتي 
الصبية والساملي واالستيالء على رمال وصلبوخ وبيعها 
لآلخريــن. كما اتهمت النيابة املتهمني بتزوير إصدار 
تلــك التراخيص واالحتفاظ بها واإلخالل بالواجبات 
الوظيفية وخداع مفتشــي البلدية بان الشركة تقوم 
بتنفيذ مشاريع كبرى، ومتكنهم من استغالل األراضي 
كتشــوين من دون أن تكون لديهم دراية بأنها ملغاة 

وال توجد بها سجالت.

استمرار حبس املتهمة 
بقتل ابنتها في الساملية

الحبــس  أمــر قاضــي تجديــد 
باستمرار حبس المواطنة المتهمة 
بقتــل ابنتها وحبــس جثتها داخل 
دورة مياه منزل العائلة في منطقة 
الســالمية طــوال ٥ ســنوات، لمدة 

أسبوعين.
وكانت المتهمة قد ســئلت خالل 
أول مثــول لها أمــام قاضي تجديد 
الحبــس، عن ارتكابها تهمتي القتل 
العمد وإخفاء جريمة والتستر عليها، 

فأنكرت االتهامين.

فــي الســابع من نوفمبــر اجلاري 
دارت نافذتي «إلى معالي الوزير.. ١٠ 
أسباب للعنف وســبل العالج» حول 
قضايــا العنف واخلطوات التي يجب 
على جهات الدولة القيام، وهاهي وزارة 
الداخلية تبادر الى اتخاذ قرارات بإعادة 
العمل بالدوريات الراجلة في املناطق 
التي تكثر بهــا التجمعات واجلرائم، 
واســتخدام اخليالــة لتغطية االماكن 
ذات املسافات البعيدة والضيقة ونشر 
دوريــات في املناطــق التي تكثر فيها 
التجمعات الشبابية واستخدام طائرات 
الدرون في متابعــة أماكن التجمعات 
والتواجــد امليدانــي بفاعلية وتعزيز 
التعاون بني قطاعات وزارة الداخلية 
لبســط األمن وإنفــاذ القانــون، وان 
كنــت ارى ان جتاهل قضية املخدرات 
وضرورة احلد من انتشارها بني الشاب 
ال يخــدم القضية باعتبــار ان تعاطي 
السموم احد االسباب الرئيسة للعديد 
من قضايا العنف والتي أحيانا قد تصل 

الى القتل.
االجتماع األمني للقطاعات امليدانية 
والذي عقد األربعاء املاضي بتوجيهات 
من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل 
النواف، خلص الى قرارات تساعد في 
التصــدي او التقليل من العنف ولكن 

تبقى اسباب املشكلة قائمة.
وزارة الداخلية والى جانب القرارات 
التي خلصت اليها جلنة دراسة ظاهرة 
املشاجرات والعنف في املجتمع اتخذت 
قــرارات مهمة وفي املقابــل فإن بقية 
اجلهــات املعنيــة «التربيــة واالعالم 
واالوقاف والشؤون االجتماعية والعمل 
والهيئــة العامة للشــباب والرياضة 
واملؤسسات واجلمعيات» مطالبة بأن 
تبــادر التخاذ خطــوات عملية تعزز 

اخلطــط االمنيــة واســتغالل طاقات 
الشباب.

قضيــة العنف ليســت معنيــة بها 
الداخلية فحسب ولن تستطيع مبفردها 
ان تعاجلها وهي قضية مجتمعية بامتياز 
وخطيرة ومتس كل اسرة وخطيرة وهو 
ما يتطلــب التعــاون وان تبذل جميع 
جهات الدول أقصــى اجلهد، كما يجب 
علــى اآلبــاء متابعة ابنائهــم من خالل 
معرفة من يصادق ابناءهم وكيف يتنزه 
االبناء واالطفال وبحوزتهم ادوات حادة 
او وسائل للقتل او االيذاء، هذا التجاهل 
او الالمباالة من غير املمكن ان تتحمله 

جهة بخالف األسرة.
الداخلية وبالقرارات التي خلص اليها 
االجتماع االمني رســمت خطــوط مهمة 
تعزز دورها في التصدي للعنف ويبقى 
الدور األهم بالتقومي السلوكي والتوعية 
وزرع قيم التسامح ونبذ العنف واستغالل 
طاقات الشاب وكل هذه االمور ليست من 
اختصاص الداخلية بل تنوط بها االسرة، 
فهل لها ان تتحرك ادراكا مبسؤولياتها ام 
ســتقتصر في ترك املهمة على الداخلية 
او تكون مشــاركتها فــي اللجنة املعنية 
باملشــكلة شــكلية فقط؟ ومتى جتاهلت 
اجلهات دورها ستظل القضية محلك راوح. 

آخر الكالم 
نثمــن عاليــا اجلهد الكبيــر لقطاع 
االمن اجلنائي في اكتشاف احدث طريقة 
تهريب املخدرات على مســتوى العالم 
بوضعها داخل اجساد اغنام حية. الفكر 
الشــيطاني في طــرق التهريب ما كان 
باإلمكان اكتشافه لوال التدريب والعقلية 
الفذة لرجال مكافحة املخدرات فشــكرا 
لــكل من كان وراء هذا العمل املشــرف 
والشكر موصول الى وكيل القطاع اللواء 
محمد الشــرهان على التميز في األداء 

الذي نشرف به. 

نافذة على األمن

«الداخلية» لن تقوى 
منفردة على العنف

الفريق م. طارق حمادة

البرجس: مكافأة املجدين ملزيد من العطاء
كرم وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االقامة اللواء 
انور البرجس عددا من العاملني من منتسبي اإلدارة العامة 
ملباحث شؤون اإلقامة التابعة للقطاع وذلك لتميزهم بالعمل 
ومجهودهــم امللحــوظ وتذليل كل العقبــات أمام اجلمهور 

إلجناز معامالتهم بسرعة وبكل سهولة.
وأكــد اللــواء البرجــس ان التكــرمي يأتــي انطالقــا من 
اســتراتيجية وزارة الداخلية مبكافأة املجــد ليكون حافزا 

علــى بذل املزيد من اجلهد والعطاء. هــذا، وتقدم املكرمون 
بخالــص االمتنان والتقدير لهذه اللفتــة الكرمية والتكرمي 
الالئق الذي يدفع اجلميع الى بذل مزيد من اجلهد واإلجناز.
ويأتــي التكرمي عقب قيام رجال مباحث شــؤون اإلقامة 
مبداهمات ملكاتب وهمية تقوم بتشغيل عمالة منزلية مخالفة، 
وكذلك مداهمة مصانع تستغل في تصنيع اخلمور تقام في 
شقق يقوم عليها وافدون مخالفون لقانون االقامة ومتغيبون.

اإلبعاد لوافدة ومواطنها تبادال القبالت
أحمد خميس

اقتيدت وافدة آســيوية ومواطنها 
الــى ادارة االبعاد االداري على خلفية 
ممارستهما الفعل الفاضح داخل مركبة 
في منطقة الســاملية، فيما زود املبلغ 
رجال أمن حولي مبقطع ڤيديو يوثق 

الفعل الفاضح وجلوس الوافدين في 
املقعد اخللفي وتبادل القبالت متهيدا 

ملا هو أبعد.
وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا 
ابلغ عمليات وزارة الداخلية بأنه شاهد 
صباح أول من امــس مركبة متوقفة 
وبدأت املركبة تهتز، وهو ما دعاه الى 

االقتراب من املركبة، ليشاهد الوضع 
املخل، فما كان منه اال ان أخرج هاتفه 

ووثق الواقعة.
وقال املصــدر: انتقلت دورية ومت 
توقيف الوافديــن بعد ان اطلعا على 
املقطع الفاضح، والذي اطلعت «األنباء» 

عليه.

مواطن وثّق الواقعة وانتظر وصول دورية من مخفر الساملية

سلب وافد ٧٦٠ دينارًا مقابل مسجد الرطام باجلهراء
عبداهللا قنيص

شــرع رجال إدارة بحث وحتري 
محافظــة اجلهراء، فــي البحث عن 
شــخص مجهول انتحل صفة رجل 
شرطة وسلب وافدا آسيويا بالقوة 
مبلغ ٧٦٠ دينارا مقابل مسجد الرطام 
في منطقة اجلهراء. وسجلت القضية 
مبوجب تعليمات من وكيل النائب 

العام اخلافر باعتبارها جناية، فيما 
قدم املجني عليه رقم لوحة املركبة 
التي يســتقلها املدعى عليه، وسط 
ترجيح مصدر أمني بأن املركبة التي 
اســتخدمت مسروقة، أو ان اللوحة 
التي عليها مسروقة، مشيرا الى ان 
اغلــب اللصوص او ممارســي هذه 
اجلرائم يرتكبون جرائمهم بواسطة 
مركبات أبلغ عن سرقتها او يضعون 

لوحــات مغايــرة بحيــث يصعــب 
االستدالل عليها.

وقال مصدر امني ان وافدا هنديا 
يدعى ظفر من مواليد ١٩٩٣ افاد بأنه 
خالل سيره في اجلهراء أوقفه شخص 
يستقل مركبة أميركية فارهة وأبلغه 
انه رجل مباحث وطلب هويته وقام 
بتفتيشــه وســرقة املبلغ الذي كان 

بحوزته.

وفاة مسّنة وابنتها وحفيدتها وإصابة طفلة 
في حريق مأساوي بالصليبية

وطفلتــان، وكان ثالثة منهم 
في حالة فقدان للوعي، وبعد 
الكشف عليهم من قبل فنيي 
الطوارئ الطبية تبينت وفاة 

ثالثة، امرأتني وطفلة.
هذا، وباشر فريق من إدارة 
حتقيقات احلوادث التابع لقوة 
اإلطفــاء العام عملــه ملعرفة 

مالبسات احلادث.

املســتغرق  الوقــت  وكان 
للوصول ٥ دقائق.

وأضافــت االدارة أن فرق 
اإلطفاء باشرت بعملية انقاذ 
امرأتــان  احملتجزيــن وهــم 
وطفلتان وجميعهم من غير 
محــددي اجلنســية، واحدة 
في العقد السابع من عمرها، 
والثانيــة فــي العقــد الرابع 

طفلة في حادث حريق منزل 
مبنطقة الصليبية أمس األحد.

 وأوضحت االدارة أن غرفة 
العمليات تلقــت بالغا يفيد 
بانــدالع حريق منزل وهناك 
أشخاص محتجزون، وعلى 
اثره سارعت فرق اإلطفاء من 
مراكز الصليبخات واالستقالل 
للذهــاب الى موقــع احلادث 

محمد اجلالهمة - أحمد خميس

تســبب حريق مأســاوي 
شــهدته منطقــة الصليبيــة 
ظهــر امس، في وفاة ســيدة 
مســنة ٧٠عامــا وابنتها ٤٠ 
عاما وحفيدة املســنة وابنة 
األخرى املتوفاة وهي طفلة ٧ 
سنوات، كما أصيبت شقيقة 
الطفلة والتي تبلغ من العمر 
٥ سنوات، جميعهم من غير 
محددي اجلنسية، فيما فتحت 
قوة اإلطفــاء العــام واألدلة 
اجلنائية حتقيقا للوقوف على 
أسباب احلريق الذي بدأ في 
صالة املنزل املكون من طابق 
واحد والوقوف على مالبساته.
إلــى ان ضحايــا  يشــار 
احلريق والطفلة املصابة نقلوا 
الى املستشفي وتوفي ثالثة 
منهم جراء استنشاق كميات 
كبيرة من الدخــان وحروق 

متفرقة.
إلــى ذلك، أصــدرت إدارة 
العالقات العامة واإلعالم بقوة 
اإلطفاء العام بيانا أعلنت فيه 
وقوع ثــالث وفيات وإصابة 

آليات اإلطفاء في موقع احلريق املأساوي

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

اللواء أنور البرجس

خالل تكرمي متميزين في مباحث «شؤون اإلقامة»

وفاة شاب في تصادم مركبة مع«نارية»
سعود عبدالعزيز

توفي شاب اثر اصطدام حدث بني مركبة 
ودراجة كان يستقلها على شارع اخلليج 

العربي عصر امس.

وقال مصدر ان الشاب توفي فور وقوع 
احلادث، مشيرا الى ان رجال األمن حتفظوا 
على الدراجة وكذلك املركبة متهيدا ملعرفة 
مالبســات احلــادث، ومت تســجيل قضية 

تصادم ووفاة.



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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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«وقتها، كان نصف دول العالم تتوقع هجوما 

أميركيا عليها»
اجلنــرال مارك مايلــي، رئيس 
األركان األميركي، يصف السياسة 
اخلارجية األميركية خالل حكم 
الرئيــس ترامب، في كتاب بوب 

وودوارد اجلديد: خطر.

«١٢٩ شخصا فعلوها، منذ عام ١٩٤٧، 
وقد لقي ١٠٠ منهم حتفهم بسببها»

الغذاء والدواء األميركية،  هيئة 
تعلق على معجزة جناة شــاب 
غواتيمالي (٢٦ سنة) بعد اختبائه 
داخل حجيرة تروس العجالت، 
بطائرة ســافرت من بالده إلى 
ميامي في ٣ ســاعات، معرضا 

حياته خلطر املوت.

«ارتعبت من التواجد املستمر للكاميرات 
والصحافة، فقررت أن هذه العالقة

ال تناسبني»
فلورنس سانت جورج، اخلطيبة 
الســابقة لألمير هاري، تتحدث 
عن شعورها باخلوف من تركيز 
اإلعالم عليهــا أثناء عالقتها مع 

األمير هاري.

٤:٥٩الفجر
٦:٢٣الشروق

١١:٣٦الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب
٦:١١العشاء

أعلى مد: ٥:٢٨ ص ـ ٨:١١ م
أدنى جزر: ٠٠:٣٧ ص  ١:٠٨ ظ

العظمى: ٢٠
الصغرى: ١٠

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

محمد عيسى إبراهيم احلافظ: ٦٧ عاما - ت: ٦٥١٥٥٧٢٢ - ٥٠٠٥٤٠٠٠ 
- ٢٥٣١٥٠٥٠ - شيع.

شيخة محمد ناصر القطان، أرملة عبدالرضا عبداهللا علي القطان: ٨٠ 
عاما - الرجال: حسينية األوحد - املنصورية - ق١ - شارع الوزان 
- مقابل مسجد اجلمعية -  الرجال ت: ٩٩٦٨٥٨٥٤ - النساء: بيان 
- ق١٠ - الشارع األول - ج١٣ - م٥ - ت: ٩٩٦٨٠٢٠٨ - شيعت.

سلطان فرحان سعيد فرحان: ٥٥ عاما - - ت: ٩٠٩٤١٠٣٣ - ٥٠١٠١١٧٠ 
- شيع.

نواف متعب عبيد املطيري: ٥٥ عاما - اشبيلية - ق٣ - ش٣١٥ - م٣٥ 
- ت: ٩٧٣٠٩٩٩٠ - ٩٩٦٦٧٨٨٠ - شيع.

فتحية الشيخ محمد عبداجلبار، زوجة سمير عبدالرزاق الصالح: ٦٢ 
عاما - العزاء اتصال فقط - ت: ٩٩٩٩٧٩٥٥ - ٩٩١٠٨٩٩٥ - شيعت.

سارة احمد جزاع البلوشي: ٣٩ عاما - ت: ٥٥٧٣٦٠٥٤ - شيعت.
شيخة علي سليمان العصيمي، أرملة أحمد سعيد األصبحي: ٨٤ عاما 

- ت: ٩٩٨٦٨٤٦٩ - ٥٥٠٥٧٥٥٠ - ٩٩٧٤٣٦٦٨ - شيعت.
غنيمة مهنا عبدالرحمــن املهنا: ٧٣ عاما - العزاء في املقبرة فقط - 
الرجال - ت: ٩٩٢٨٣٨٣٢ - ٩٩٢١٦٦٦٦ - النساء - ت: ٩٩٦٧٦٧٥٩ 

- ٥٥٦٥٥٦٤٢ - شيعت.

املتحور «أوميكرون» يوسع 
انتشاره بالعالم.

مجلس الوزراء يدعو املواطنني 
واملقيمني إلى عدم التهاون

في االشتراطات الصحية.

  والعالم اليزال عاجزًا 
عن السيطرة.

  التزموا.. ترا مو َغْشَمَرْه.

ملاذا تخطت «الصحة العاملية» حرفي «نو» و«شي» عند تسمية «أوميكرون»؟!
سيدني ـ أ.ش.أ: أثار اسم «أوميكرون»، الذي أطلقته 
منظمة الصحة العاملية على الساللة اجلديدة من ڤيروس 
«كورونا»، احليرة في نفوس بعض مســتخدمي مواقع 
التواصل االجتماعي، متسائلني عن اآللية التي تستخدمها 
منظمة الصحة في تسمية سالالت بعينها من الڤيروس.

وأشارت صحيفة «وا.توداي» األسترالية في تقرير 
لهــا بثته أمس عبر موقعهــا اإللكتروني، إلى أن إطالق 
منظمة الصحة العاملية اســم «أوميكرون» على الساللة 
اجلديدة، التي مت الكشف عنها ألول مرة من قبل العلماء 
في جنوب افريقيا، جاء بهدف مواصلة استخدام األبجدية 
اليونانية في تسمية السالالت امللحوظة من الڤيروس.

والحظ البعض أن املنظمة تخطت ألول مرة حرفني 
فــي األبجدية اليونانية من أجل تســمية الســاللة بهذا 
االسم، ما أثار تساؤالت بشأن السبب وراء هذه اخلطوة، 
بحســب التقرير. كما أوضحــت أن املنظمة أطلقت على 
الساللة اجلديدة اسم «أوميكرون Omicron»، متجاوزة 
بذلك حرفي «نو Nu» و«شــي Xi» من دون اإلفصاح عن 

ســبب هذا اإلجراء، في الوقت الذي توقع فيه الكثيرون 
أن تقوم املنظمة بتسمية الساللة اجلديد بـ «نو»، والذي 
يأتي بعد «مو Mu»، وهو آخر ســالالت الڤيروس الذي 

مت اكتشافه في ٣٠ أغسطس املاضي.
وأوضحت منظمة الصحة في بيان لها حقيقة األمر، 
مشــيرة إلى أنها تخطت «نو NU» من أجل وضوح اسم 
الســاللة وعدم اخللط بينــه وبني كلمة أخرى في اللغة 
اإلجنليزية وهي «New» مبعني «جديد»، كما أنها تخطت 
احلرف اآلخر الذي يليه وهو «شي Xi» لتجنب التسبب 
في اإلســاءة إلى أي شخص بشكل عام نظرا ألن «شي» 
اسم عائلة شائع، وهذا األمر الذي ترفضه املنظمة كليا.
وأظهر التقرير أن منظمة الصحة العاملية تخطت 
احلرف اليوناني الذي يليه وهو «نو» وكذلك «شي»، 
في خطوة أشــار إليها العديد من املســتخدمني على 
وســائل التواصل االجتماعي، بينما تساءل البعض 
عما إذا كان الهدف منها جتنب اإلســاءة إلى الرئيس 

الصيني شي جينبينغ.

عملة معدنية جديدة مبناسبة 
اليوبيل البالتيني مللكة بريطانيا

لنــدن ـ د.ب.أ: أعلنت دار ســك العملــة امللكية في 
بريطانيا، أن االحتفال باليوبيل البالتيني جللوس امللكة 
إليزابيث على العرش العام املقبل سيشهد إطالق عملة 
معدنية جديدة من فئة ٥٠ بنسا. وذكرت وكالة بي إيه 
ميديا البريطانية، أن العملة املعدنية ســتحتوي على 
الرقم ٧٠، الذي ميثل عدد ســنوات حكم امللكة في عام 
٢٠٢٢. ومتت املوافقة على التصميم من قبل امللكة، وهذه 
هــي املرة األولى التي يتم فيهــا االحتفال بحدث ملكي 

على احلافة اخلارجية لعملة من فئة خمسني بنسا.

الرقم ٧٠ على العملة هو عدد سنوات حكم امللكة

لوهان ُتعلن 
خطوبتها 

من بدر شماس
لوس أجنيليسـ  وكاالت: كشفت 
املغنية واملمثلة األميركية ليندسي 
لوهان (٣٥ عاما) عن نبأ خطوبتها 
من صديقها رجل األعمال اإلماراتي 

بدر شماس.
وذكرت صحيفــة «ديلي ميل» 
البريطانية، أن ليندســي نشرت 
صورة تظهر خامت اخلطوبة في 
اصبعها وبجانبها بدر. وكتبت 
أسفل الصورة «حبي وحياتي 

وأسرتي ومستقبلي».
وكانت تقارير قد ربطت 
بني ليندســي وبــدر بعدما 
شوهدا معا خالل حفل غنائي 

في دبي قبل جائحة كورونا.
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