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غير مخصص للبيع

حكومة التحّول الرقمي: ٨ مرشحني للتوزير
مرمي بندق 

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، إن 
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد يواصل مشاورات 
إجراءات ترشــيح أســماء جديدة على مدار الساعة متهيدا 

لرفعها إلى القيادة السياسية إلعالن احلكومة اجلديدة.  
وكشــفت املصادر عن أن ٣ زوايا رئيسية للترشيحات 
اجلديدة، أوالها ان اسماء الشخصيات املرشحة لديها خبرات 
عملية وفنية في مجال التحول الرقمي والقدرة على تطويع 
اســتخدام التكنولوجيا احلديثة في املعامالت والتعامالت 
اليومية وعدم االعتماد على األوراق لضمان العدالة من دون 
تقدمي أحد وتطبيق القوانني واللوائح مبسطرة واحدة على 
اجلميع. وأضافت أن الزاوية الثانية هي أن األسماء اجلديدة 
املرشــحة للتوزير ستكون مخضرمة سياسيا من مختلف 
األعمار وتســتطيع التناغم مع أعضاء مجلس األمة وخلق 
حوار على أسس موضوعية مهنية للوصول الى نقاط التقاء 
وتفكيــك وحل القضايا العالقة التي ســتكون من أولويات 
الســلطتني وأولى خطوات التوافق. وتطرقت املصادر الى 
الزاوية الثالثة التي ستبنى على مشاركة نيابية من نواب 

من مجلس األمة في احلكومة اجلديدة.  
هذا، وعلمت «األنباء» ان ضمن األسماء اجلديدة املرشحة 
للتوزير عبد اللطيف الســريع، واملستشــار ســلطان نوح 
بورسلي، والشيخ ثامر جابر األحمد والشيخ محمد اليوسف، 
وان النواب املرشحني للتوزير هم: د.حمد روح الدين، ومبارك 

العرو، ومحمد الراجحي، ود.هشام الصالح.

مدعومة سياسيًا ونيابيًا.. ولديها خبرات عملية وفنية.. وتفكيك القضايا العالقة أول خطوة للتوافق.. واملشاورات على مدار الساعة 

زيادة املخصصات املالية للطلبة املبتعثني بنسبة ٢٥٪
ملواجهة التضخم والزيادات في متطلبات املعيشة

على أن تتم مراجعتها سنوياً من قبل جلنة مختصة في «التعليم العالي»

رشيد الفعم

النائــب د.هشــام  قــدم 
الصالح اقتراحا بقيام وزارة 
التعليم العالي بزيادة قيمة 
املخصصات املالية التي متنح 
للطلبة املبتعثني للدراســة 
خارج البالد بنســبة ٢٥٪. 
وورد في اقتراح الصالح أن 
تتم مراجعة هذه املخصصات 
سنويا من قبل جلنة مختصة 
فــي الــوزارة تأخــذ بعــني 
االعتبــار معدالت التضخم 

والزيــادات فــي متطلبات 
االرتفــاع  مــن  املعيشــة 
فــي األســعار واإليجارات 
ونســب الضرائب وغيرها 
مــن التكاليف فــي البلدان 
التــي تتــم الدراســة فيها. 
وعلل الصالح اقتراحه بأن 
الطالب الكويتيني والطالبات 
الكويتيات هم مبنزلة سفراء 
لبلدهــم في مقار الدراســة 
باخلــارج وذخــر لوطنهم 
ومحط فخــره واعتــزازه، 
وتعقد عليهم اآلمال والثقة 

لتحمل املسؤولية الشخصية 
والوطنية الالئقة بهم لبلوغ 
الغايات التي مت ابتعاثهم من 
أجل حتقيقها باحلصول على 
أفضل تأهيل جامعي وأرقى 
تكوين علمي. وأضاف: على 
الدولة ان تولي عناية خاصة 
املبتعثني للدراسة  لطالبنا 
في اخلارج بتوفير الشروط 
املعنوية واملادية لتحفيزهم 
ومســاعدتهم على الدراسة 
والتحصيــل فــي أحســن 

الظروف. التفاصيل ص١١د.هشام الصالح

صيانة إطارات الطائرات 
مستثناة من موافقة «البيئة»

..و«التربية»: نستعد ألسوأ االحتماالت
لكن الدراسة احلضورية خط أحمر

أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة ان الهيئة العامة 
للبيئة قامت مبراجعة إجراءات وآلية التصدير املتبعة في 
الكويت، حيث تبني ان تصدير اإلطارات املســتعملة من 
قبل شركتي اخلطوط اجلوية الكويتية وطيران اجلزيرة 
بغرض الصيانة ال يندرج ضمن معامالت التصدير لدى 
«البيئــة» وال يتطلــب منح املوافقة املباشــرة للتصدير 

لغرض إعادة التجديد لإلطارات. 
وذكــرت املصادر انه فــي حال تعــذر عملية صيانة 
اإلطارات في الدولة املصدرة لها، وفي حال رغبة شــركة 
الطيــران في التصديــر بغرض التخلص مــن اإلطارات 
املستعملة يتعني التواصل مع الهيئة العامة للبيئة التباع 

االشتراطات اخلاصة بالتصدير واملعمول بها.

عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قطاعات 
الــوزارة املختلفــة إلــى إعــداد وتقدمي خطــة عاجلة 
الستعدادات الوزارة ألسوأ االحتماالت التي من املمكن 
أن حتدث في حال دخول املتحور اجلديد من ڤيروس 

كورونا املستجد (أوميكرون).
 وكشــفت مصادر تربويــة مطلعة لـ «األنباء» عن 
أن تعليمات اليعقوب جاءت بعد وصول «أوميكرون» 

إلى بعض الدول. 
وأشارت  إلى ان األمور مستقرة ولكن احلذر واجب 
وعلينــا جميعا العمل بروح الفريق الواحد للتصدي 

ألي طارئ في هذا اجلانب. 
وبينــت املصادر أن الــوزارة تخشــى العودة إلى 
املربــع األول مــن أزمة ڤيــروس كورونــا، الفتة إلى 
انهــا تعمل جاهدة إلى االســتمرار فــي خطتها وعدم 
االقتــراب من اخلطة الدراســية والعمليــة التعليمية 

بشكل عام.

مراجعة إجراءات وآلية التصدير املتبعة في البالد

«هيئة االستثمار» تدرس تعيني ٤ مديري 
استثمار إلدارة محافظ عينية في البورصة

شمس الدين لـ «األنباء»: تطعيمات 
«كورونا» ميكنها التغلب على «املتحور»

علي إبراهيم

علمت «األنباء» عبر مصادر مســؤولة أن الهيئة العامة 
لالستثمار تستهدف حاليا من خالل خطتها االستراتيجية 
تعيــني مديري اســتثمار إلدارة محافظ عينيــة نيابة عنها 
في بورصة الكويت. ورجحت املصادر أن تستهدف الهيئة

٤ شركات يعملون مديري استثمار للقيام بتلك املهمة، من 
بينهم نحو ٣ مديري اســتثمار تتعامل معهم الهيئة حاليا 
بالفعل ممن يديرون صناديق استثمار واحملفظة الوطنية 
نيابــة عــن الهيئة، فيما قد تدخل شــركة جديدة إلى قائمة 

مديري االستثمار من خالل بوابة إدارة احملافظ العينية.

حنان عبداملعبود

أعلن الصيدالني احلاصل على الدكتوراه في علم األدوية 
د.يوسف شمس الدين، عن توقعات بالتغلب على املتحور 
اجلديــد لڤيروس كورونا «أوميكــرون» عبر كفاءة املناعة 

الناجتة عن التطعيمات. 
وقــال د.شــمس الدين، فــي تصريح لـــ «األنبــاء»، إن 
هــذا التوقــع يعود الى طريقــة تصميم هــذه التطعيمات، 
والتي بنيت على اســتهداف اجلســم الكامل مــن البروتني 
الشــوكي، مما يؤمن نقاط اســتهداف متعددة في البروتني 
الشوكي مهما حدث من طفرات في هذا اجلزء من الڤيروس. 
وأضــاف أن هنــاك الكثير من االدعــاءات حول املتحور 
«أوميكرون» بأنه يكون مؤثرا أو غير مؤثر في التطعيمات، 

وما الى ذلك.
 وأشــارالى أنــه فــي الوقــت احلالي أعلنت ٥ شــركات 
دوائيــة وهي الشــركات املنتجة للقــاح، أنها تقوم بفحص 
كفــاءة تطعيماتهــا ضد املتحور، والشــركات هي «فايزر- 
آنــد جونســون»،  بيونتيــك»، «موديرنــا»، «جونســون 
و«أسترازينيكــــا» و«أكسفــــورد»، والتطعيــم األخيــر 
وهــو قيــد اإلجــازة واالعتمــاد بالكثيــر مــن الــدول وهو

«نوفافاكس».

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

ولي العهد يتلقى 
دعوة من األمير 

محمد بن سلمان 
للمشاركة

في افتتاح سباق 
«الفورموال ١» في 
جدة ٥ ديسمبر

03

اقتصاد

مسعود حيات ماجد العجيل

«برقان» ينجح في زيادة رأسماله بنسبة 
اكتتاب جتاوزت ٢٢٠٪

«البورصة» تتعافى سريعًا من «أوميكرون».. واألسواق 
اخلليجية تكسب ١٦ مليار دوالر

أسعار النفط تتعافى وتقفز بنحو ٧٪

«كورونا» يضرب األسعار.. وارتفاع سلع 
بنسب جتاوزت ١٠٠٪

املجلس البلدي وافق على تخصيص 
«جنوب القيروان» لـ «الرعاية السكنية»

كأس العرب تعود 
في ثوبها اجلديد بعد غياب
 ٩ سنوات في ضيافة قطرية

١٦ منتخبًا تتواجه 
على ٦ من مالعب مونديال 

٢٠٢٢ الثمانية

13

21

12

13

التفاصيل ص ٥

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

التفاصيل ص١٦التفاصيل ص٥

التفاصيل ص١٧

08محليات

07املجلس البلدي

العالم يسابق الزمن لوقف تفشي «أوميكرون» 
و«الصحة العاملية»: خطر انتشاره مرتفع جدًا

عواصم - وكاالت: حذرت 
منظمة الصحة العاملية أمس، 
من أن الساللة «أوميكرون»- 
أحدث النسخ املتحورة من 
ڤيروس كورونا- تشــكل 
خطرا عامليا «مرتفعا جدا» 
مع تسجيل املزيد من  حاالت 
إصابة به في الدول، ما يثير 
املخاوف مــن تأخر تعافي 
العالــم من جائحة «كوفيد 

 .«١٩-
وحــذرت املنظمــة فــي 
للــدول  فنيــة  توصيــة 
األعضاء وعددها ١٩٤ دولة 

باملتحور حتــى اآلن، فيما 
يتوقع علماء أن يستغرق 
معرفة مدى شدته أسابيع.
وقــال العالم ريتشــارد 
هاتشيت الرئيس التنفيذي 
لتحالف ابتكارات االستعداد 
لألوبئة وهو مؤسسة متول 
تطوير اللقاحات، إن ظهور 
أوميكرون حقــق توقعات 
الڤيــروس  بــأن انتشــار 
فــي املناطــق األقــل تلقيا 
للتطعيمات سيســرع من 
تطــوره.  وفيمــا يســابق 
العالم الزمن، سرعت دول 

عمليات التطعيم خصوصا 
التنشــيطية،  باجلرعــات 
فرضــت أخــرى املزيد من 
قيود السفر، وأعلنت اليابان 
إغالق حدودها أمام جميع 
الوافديــن األجانب اجلدد، 
إلى ذلــك، قال ألبرت بورال 
الرئيس التنفيذي لشــركة 
فايزر، إن العالم يحتاج إلى 
تطعيمات سنوية ملواجهة 
كوفيــد-١٩، مؤكدا امكانية 
إنتاج ٤ مليارات جرعة العام 

املقبل إذا دعت الضرورة.

رئيس «فايزر»: هناك حاجة للتطعيم سنوياً ملواجهة كوفيد -١٩

مــن «عواقــب وخيمة في 
بعــض املناطــق»، ومن أن 
أوميكرون «متحورة مختلفة 
بدرجة كبيرة حتتوي على 
عدد مرتفع من التحورات.. 
بعضها مقلــق، وقد يكون 
مرتبطا باحتمال إفالته من 
اجلهاز املناعي وزيادة انتقال 

العدوى». 
وقالــــت إن «احتمـــال 
انتشــار أوميكرون بشكل 
إضافــي علــى املســتوى 
العاملي كبير»، لكنها أكدت 
أنه لم تسجل وفيات مرتبطة 

مسافرون يخضعون إلجراء مسحات قبل مغادرة مطار سيدني الدولي          (رويترز)

عجلة مفاوضات ڤيينا النووية تدور.. وال مؤشرات على انفراجة سريعة
إيران تطالب الغرب برفع العقوبات وواشنطن تلّوح بالتحول نحو موقف أكثر صرامة

جانب من محادثات ڤيينا النووية التي استؤنفت أمس              (رويترز)

عواصــم - وكاالت: اســتؤنفت فــي العاصمة 
النمســاوية ڤيينا أمس مفاوضــات إحياء االتفاق 
النووي اإليراني املبرم عام ٢٠١٥ وســط مؤشرات 
محدودة على احراز تقدم. وبعد ٥ شهر من التوقف، 
عــاود ديبلوماســيون رفيعو املســتوى من ايران 
ومجموعــة (٤+١)، التــي تضــم أملانيا وفرنســا 
وبريطانيا وروسيا والصني، اجللوس مجددا على 
طاولة املفاوضات، مبشاركة غير مباشرة من الواليات 
املتحدة، على أمل إعادة احملادثات اخلاصة ببرنامج 
طهران النووي إلى مسارها، ملنعها من تطوير أسلحة 
نووية وباملقابل رفع العقوبات عنها، وقال رئيس 
الوفد الروسي املفاوض إن جولة املفاوضات بدأت 
بنجاح إلى حد بعيد، الفتا إلى انتهاء جلسة العمل 
األولى منها. ورغم اآلمال الكبيرة املعلقة على هذه 
اجلولة من احملادثات، لم تبرز مؤشرات قوية على 
حدوث انفراجة سريعة، فرغم تأكيد املتحدث باسم 

اخلارجية االيرانية على أن بالده «مصممة بشدة» 
على عــدم وصول املفاوضات الى طريق مســدود 
والتوصل الى اتفاق، قال كبير املفاوضني اإليرانيني 
علي باقري، إنه يتعني على الغرب دفع «ثمن» تعطيله 
اتفاق ٢٠١٥ وذلــك برفع العقوبات املفروضة على 
طهران، فيما لوحت واشنطن بالتحول نحو موقف 
أكثر صرامة إذا ماطلت ايران في العودة اللتزاماتها 
النووية. في هذه األثناء، دعا االحتاد األوروبي جميع 
األطراف إلى العمل البناء والسريع إلعادة احملادثات 
النوويــة إلــى مســارها الصحيح فــي أقرب وقت 
ممكن، معتبرا أن استئنافها «خطوة مهمة للغاية». 
وقالت املتحدثة باسم االحتاد للشؤون اخلارجية 
والسياسات االمنية نبيلة مصرالي في بروكسل أمس 
انه «من املهم اآلن أن ننتقل من حيث الذي تركناه 
في يونيو املاضي»، في اشــارة الى آخر جولة من 

احملادثات.
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ن العالم برتقاليًا» بنك برقان يدعم مبادرة «لوِّ

«السكنية» أنذرت متعهد املباني العامة 
بالقطعة ٢ في «الوفرة» بسحب األعمال

أعلــن بنــك برقــان عــن 
دعمه للحملــة العاملية «لّون 
العالم برتقاليا» التي تستمر 
ملدة ١٦ يوما مســاندة ملبادرة 
األمم املتحــدة للقضــاء على 
العنف ضد املرأة والفتيات». 
وسيقوم البنك بإضاءة مبناه 
الرئيسي باللون البرتقالي من 
١٥ نوفمبر حتى ١٥ ديســمبر 
٢٠٢١ تأكيدا على التزامه ضمن 
املؤسســية  اســتراتيجيته 
االجتماعيــة  مبســؤوليته 
وواجباته اإلنسانية باملساهمة 
في إحداث تغيير إيجابي في 

الكويت.
وتندرج مبادرة «لون العالم 
برتقاليا» ضمن إعالن القضاء 
على العنف ضد املرأة والفتيات 
الذي أصدرته اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة للتوعية أكثر بأحد أكثر انتهاكات 
حقوق اإلنسان انتشارا اليوم ومبختلف أشكال 
العنف اجلســدي والنفســي التي تسلط على 

املرأة في مختلف أنحاء العالم.
وتعليقا على مساندة البنك لهذه احلملة، 
صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان 
ماجد عيسى العجيل قائال: نحن نفتخر بانضمام 
بنك برقان إلى هذه املبادرة الذي يعبر عن قيمنا 

عادل الشنان

التقرير الشهري  كشــف 
لنسب إجناز مشاريع املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، عن 
تأخر إنشاء وإجناز وصيانة 
املباني العامة بالقطعة ٢ في 
مشــروع الوفرة اإلســكاني، 
حيث التزال نســبة االجناز 
  ٩٥٫٢٪ حتى نهاية شهر اكتوبر 
املاضي، والتي من املفترض 

ان تكون   ١٠٠٪، ويجب ان يتم تسليم اعمال 
املشــروع بعد التمديد بسبب التأخير، وكان 
من املفترض التسليم االبتدائي حسب العقد 
املبرم بتاريخ ١٣ فبراير املاضي، علما ان اعمال 
املشــروع كانت قد بدأت بتاريخ ٦ ديســمبر 
٢٠١٧. يذكر ان املشروع تبلغ قيمته ٢٤ مليونا 

املؤسســية املناصرة للجهــود املبذولة عامليا 
ومحليا ملناهضة كافة أشكال التمييز والعنف 
ضد املرأة واحلد منها. وتعكس مشاركتنا أيضا 
التزامنا االستراتيجي مبسؤوليتنا املجتمعية 
التي نعمل من خاللها على دعم جميع اجلوانب 
التي تســاهم فــي تعزيز رفــاه املجتمع ككل 
ومنها متكني املرأة ومساندتها باعتبارها شريكا 

أساسيا في تقدم املجتمع والبالد.

و٥٨١ الف و٧٦٤ دينارا، وقد مت انذار املتعهد 
بســحب األعمال من قبل مدير عام املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان بكتابني 
بتاريخــي ٢٩ يوليو ٢٠١٨ و١ مايو ٢٠١٩ ولم 
يتم تســليم إال ٢٢ مبنى عاما بشكل ابتدائي 

والتزال بقية املباني معطلة.

للمساهمة في حملة األمم املتحدة للقضاء على العنف ضد املرأة

مبنى بنك برقان مضاء باللون البرتقالي

أعمال البنية التحتية في مشروع الوفرة اإلسكاني

«الزراعة»: نهاية 
موسم البيع والتوزيع 

الشتوي للنباتات 
اخلميس املقبل

محمد راتب

الرسمي  الناطق  أعلن 
العامة لشــؤون  للهيئــة 
الزراعة والثروة السمكية 
طالل الديحاني أنه نظرا 
البيــع  النتهــاء موســـم 
الشتـــــوي  والتوزيــــع 
 ٢٠٢١ لعــام  للنباتــات 
فســيكون يوم اخلميس 
املقبل هو آخر يوم للبيع 
والتوزيــع بســبب نفــاد 
غالبية األصناف املنتجة.
يذكر أن الهيئة أعلنت 
عن فتح باب بيع وتوزيع 
النباتــات منــذ ٣ أكتوبر 
املاضــي، والذي اشــتمل 
على أصنــاف عديدة من 
النباتــات والشــجيرات 
منهــا األســيجة النباتية 
والشــجيرات املزهــــرة 
والتجميليـــة واألغطيــة 
النباتية من زهور ونباتات 
عطريــة ونخيــل، إضافة 
الداخلية  النباتــات  إلــى 
والعطريــة والفطريــــة 
النباتــات  وغيرهــا مــن 
املتنوعة والتي القت إقباال 
كبيــرا وحضــورا، الفتا 
إلى شرائها مقابل أسعار 
رمزيــة، وقــد مت حتديــد 
أســعار النباتــات طبقــا 
للقــرار رقم ١٤٥٣ لســنة 
٢٠٢٠ بشأن قيمة النوعيات 
ومقابل االنتفاع باخلدمات 

التي تقدمها الهيئة.

طالل الديحاني

١١٦ فرصة وظيفية حلديثي التخرج وأصحاب اخلبرات

بشرى شعبان 

أعلن نائــب املدير العام 
لقطاع العمالة الوطنية في 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
عبداهللا املطوطح عن تنظم 
اليوم الوظيفي االول للعقود 
احلكوميــة بالتنســيق مع 
وزارة األشغال وشركة ليماك 
التركيــة، مبينــة ان اليوم 
مختص بالعقود احلكومية 
في نشاط املقاوالت، كاشفا 
عن توفير ١١٦ فرصة وظيفية 
التخرج وأصحاب  حلديثي 
اخلبرات من الشباب الكويتي. 
وعــن اإلجــراءات التــي 
تتخذها الهيئة للمساواة بني 
مزايا العاملني في القطاعني 
احلكومي واخلاص، أوضح 
املطوطح أنها حتاول توفير 
األمــان الوظيفــي للباحثني 
عن عمل فــي «اخلاص» من 
الكويتيــني، مؤكــدا اعتماد 
صــرف بــدل دعــم العمالة 
الوطنية للمجندين وبانتظار 
صــدور القرار مــن مجلس 
الــوزراء وهنــاك عــدد من 
القرارات حترص الهيئة على 

تنفيذها في هذا الشأن. 
بدوره، أوضح مدير ادارة 
اإلرشاد والتوظيف في الهيئة 
العامة للقــوى العاملة أمني 
األيوبي ان باكورة التعامل مع 
قطاع العقود احلكومية كان 
مع وزارة األشــغال وشركة 
ليماك في مشروع بناء املطار 
اجلديد وهناك عدد كبير من 
الفرص الوظيفية متاحة من 
قبل الشركة ألصحاب اخلبرات 
واخلريجني اجلدد، مبينا ان 
الهيئة فتحت باب التسجيل 
ملــدة شــهر للباحثــني عــن 
عمل عبر املوقع االلكتروني 
وبعد التسجيل مت التواصل 
مع املتقدمني حلضور اليوم 
املقابــالت  الوظيفــي عبــر 
الشخصية بفريق من وزارة 

العقــود  علــى  الوظيفــي 
واالتفاقيات في وزارة األشغال 
ضمــن العقــود احلكوميــة 
الوطنية  الكــوادر  لتعيــني 
على العقــود احلكومية في 
القطاع اخلــاص، مت اعتماد 
الئحة لتكويت الوظائف في 
العقود احلكومية واعتمدت 
مــن قبــل وزيــر األشــغال 
وتضمنت ٥٣ مادة تنظم آلية 
تعني الكويتيني على العقود 
احلكومية وحاليا جار أخذ 
املوافقة واالعتماد من الوزيرة 
الكويتيني  إلدراج توظيــف 
ضمن العقــود اجلديدة في 

وزارة األشغال. 
وتابعت: هنــاك نحو ١١١ 
مشروعا جديدا و٧٨ مشروعا 

جار تنفيذها وكل هذه العقود 
واالتفاقيات ســتوفر فرصا 
الكويتي  وظيفية للشــباب 
وتخفف العــبء عن ديوان 
اخلدمة املدنية وستكون هناك 
سلسلة من اإلعالنات القادمة 
للتوظيــف على املشــاريع 
التابعــة لوزارة األشــغال، 
مؤكــدة ان الالئحة تتضمن 
التوظيف  حتديــدا لنســب 
وآليــة لضمــان االســتقرار 
الوظيفي للعاملني بالعقود 

احلكومية. 
من ناحيته، أعرب ممثل 
شــركة ليماك محمــد العمر 
عن ســعادته لتوفير فرص 
للباحثني عن عمل من الشباب 
الكويتي، مبينا ان الشــركة 
لديها الرغبة في االستعانة 
الكويتي  الشــباب  بخبرات 
مــن حديثي التخــرج لدعم 
نشاطها في الكويت، مؤكدا 
ان معظم الفــرص مرتبطة 
الهندســية  بالتخصصــات 
والشــركة لديهــا أنشــطة 
انشــائية مــع األخــذ بعني 
االعتبــار انهــا اول شــركة 
اجنبية حتصل على ترخيص 
من هيئة تشجيع االستثمار 
بالكويــت، ويوجد بها اكثر 
من ٥٥ مهندســا ومهندســة 

كويتية. 

«القوى العاملة» نظمت يوماً وظيفياً للشباب بالتنسيق مع وزارة األشغال وشركة ليماك

جانب من تسجيل بيانات املشاركني

(زين عالم) عبداهللا املطوطح وأمني األيوبي وم.إميان العمر ومحمد العمر خالل اليوم الوظيفي  

األشغال والهيئة العامة للقوى 
العاملة وشركة ليماك. 

وأكد األيوبــي انه اليوم 
االول للقطاعات االنشــائية 
في مشاريع الدولة احلكومية 
وهنــاك مشــاريع جديــدة 
للتوظيف على عقود حكومية 
مــع العديــد من الــوزارات، 
وخالل أزمة كورونا نظمت 
الهيئــة ايامــا وظيفيــة مع 
اربعــة بنــوك ونعمل وفق 
خطــة محــددة فــكل شــهر 
هناك أنشــطة محددة وفق 
احتياجات القطاع اخلاص. 
من جانبها، اشارت مديرة 
ادارة التخطيــط في وزارة 
األشــغال م.اميان العمر الى 
تفعيــل برنامــج التكويــت 

إميان العمر: الئحة من ٥٣ مادة لتكويت الوظائف بالعقود احلكومية ضمن مشاريع «األشغال»
الوزراء  مجلس  قرار  صدور  وننتظر  للمجندين  العمالة  دعم  بدل  صرف  اعتماد  املطوطح: 

ملشاهدة الڤيديو
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ولي العهد تسلَّم رسالة من محمد بن سلمان حول 
القضايا املشتركة واملستجدات اإلقليمية والدولية

العلي: كل التسهيالت إلجناز معامالت اجلمهور وفق القانون

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
صبــاح امس في مقر وزارة الداخلية عددا من 
املواطنني اصحاب الشكاوى واملعامالت، وبحث 
الشكاوى املقدمة اليه في جميع قطاعات وزارة 
الداخلية، ووجه بتذليل العقبات التي تعترض 

معامالتهم وفق ما يقتضيه القانون.
وأكــد العلي ان خدمــة املواطنني في جميع 
قطاعات وزارة الداخلية يجب ان تكون منوذجا 
يحتذى في سرعة اإلجناز ودقة العمل وإتقانه، 
مشــيرا الى تســخير كل التســهيالت إلجناز 
معامالت اجلمهور من خالل حلول مستمدة من 
القانون ميكن من خاللها اجناز معامالتهم بكل 

سهولة ويسر. وبحسب بيان لوزارة الداخلية 
فإن العلي يســتقبل املواطنــني في مقر وزارة 
الداخلية بصبحان يوم االثنني من كل اسبوع، 
وذلك في متام الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرا، 
وتكون املقابالت بتحديد موعد مسبق عن طريق 
الهاتف رقم ٢٥٢٠٠٦٤١ خالل الدوام الرسمي او 
عن طريق الواتســاب رقم ٩٦٠٣١١١٦ او البريد 
االلكتروني contactus@moi.gov.kw او من خالل 
احلضور شخصيا ملكتب خدمة املواطن بالوزارة 
بوابة رقم ٣ لتقدمي الطلب واملستندات الالزمة، 
وسيتم التواصل مع مقدم الطلب هاتفيا لتحديد 

موعد املقابلة الشخصية.

الى ذلك، اســتقبل وزيــر الداخلية مبكتبه 
مبقر وزارة الداخليــة مختار منطقة ضاحية 

(عبداهللا السالم) فيصل الوقيان.
ورحب الوزيــر باملختار فيصــل الوقيان، 
مثمنا دور املختارين في تسخير كل االمكانيات 
لتلبيــة احتياجات املواطنني، ومت خالل اللقاء 
بحث عدد من املوضوعات اخلاصة بالزيارة.

مــن جانبه، أعرب مختــار منطقة ضاحية 
عبداهللا الســالم عن شــكره وتقديــره لوزير 
الداخلية على حسن االستقبال وما يقدمه من 
دعم ملختاري املناطق للقيام بعملهم على أكمل 

وجه.

تســلم ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد بقصر 
بيان صباح امس رســالة خطية من أخيه صاحب الســمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع باململكة 
العربية الســعودية الشــقيقة تتعلق بالعالقــات األخوية 
الطيبة والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بني البلدين 
والشعبني الشقيقني وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف 
املجاالت والقضايا ذات االهتمام املشترك وآخر املستجدات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
كما تضمنت الرسالة دعوة سموه للمشاركة في افتتاح 
سباق اجلائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية لـ «فورموال 

١» في محافظة جدة واملقررة إقامتها في ٥ ديسمبر ٢٠٢١.
وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم احلرمني الشريفني 
لدى الكويت سمو األمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.
وحضر املقابلة رئيس ديوان ســمو ولي العهد الشــيخ 
أحمد العبداهللا ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد 
جمال الذياب ووكيل الشــؤون اخلارجية مبكتب سمو ولي 

العهد مازن العيسى.

سموه تلقى دعوة للمشاركة في افتتاح سباق اجلائزة الكبرى لـ «فورموال ١» بجدة ٥ ديسمبر املقبل

خالل استقباله مواطنني وبحث شكاوى تقدموا بها

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله سمو األمير سلطان بن سعد

وزير الداخلية يرحب مبواطنة التقاها أمس الشيخ ثامر العلي يستمع الى شكوى مواطن

عت اتفاقية إلطالق «أكادميية الطعام» السفارة اإليطالية وقَّ
دارين العلي

اختتم الســفير اإليطالي 
لدى البالد كارلو بالدوتشي 
أمس النسخة السادسة من 
«أســبوع املطبــخ اإليطالي 
في العالم» بالكويت، وذلك 
خالل حفل استقبال في منزله 
بحضــور عدد من الســفراء 
وأعضاء السلك الديبلوماسي، 
ومت تنظيم احلفل بالتعاون 
مع «مطعم ريكاردو» بفندق 
شيراتون الكويت، وهو أقدم 
مطعم إيطالي بالكويت بقيادة 
التنفيذي سيموني  الشيف 

مورو.
ومت خالل احلفل اإلعالن 
عــن كتــاب «رحلــة الطعام 
الــذي يتضمن  اإليطالــي»، 
٥٠ طبقا مميــزا، مت إعدادها 
من قبل الســفارة اإليطالية 
بالكويت بالتعاون مع «إيتاليا 

سكويزيتا» للضيوف.
ورحب السفير اإليطالي 
باحلضــور، مشــيرا الى ان 

الكويت، وهو ليس فقط كتابا 
مختصا للوصفــات، ولكنه 
أيضا رفيق سفر للمسافرين 

من الكويت الى إيطاليا.
الســفارة  هــذا، ووقعت 
خالل أسبوع املطبخ اإليطالي 

اإليطالية.
ان  ذكــره  واجلديــر 
إحصاءات الســفارة تشــير 
إلــى أن مبيعــات التجزئــة 
للمنتجات الغذائية اإليطالية 
قــد زادت بنحــو ٢٥٪ خالل 
املاضيــني، حيــث  العامــني 
توفــر املطاعم اإليطالية في 
الكويت املزيد من اخليارات 
للطلبــات اخلارجيــة، كمــا 
يضيــف املوزعون منتجات 
إيطالية جديدة إلى السوق، 
بينمــا هناك عدد متزايد من 
الكويتيــني الذيــن يجربون 
األطباق اإليطالية في بيوتهم.
هــذا، ويتخــذ املطبــخ 
اإليطالي توجها نحو التوعية 
وتعزيز االستدامة الغذائية 
والذي كان املوضوع الرئيسي 
ملوسم ٢٠٢١ من األسبوع الذي 
جمع بني الترويج للمنتجات 
الغذائية اإليطالية مع تعزيز 
املتوســطي  الغذائي  النظام 
كنموذج للتغذية ومنط حياة 

صحي ومستدام.

اتفاقيــة إلطــالق «أكادميية 
الطعام» التي ستنظم دروسا 
وورش عمل للطهي اإليطالي، 
فضال عن ندوات متخصصة 
التغذيــة وخصائص  حول 
واملنتجات الغذائية الزراعة 

خالل ختام أسبوع املطبخ اإليطالي في الكويت

السفير اإليطالي  كارلو بالدوتشي خالل ختام أسبوع الطعام اإليطالي في الكويت

أسبوع املطبخ اإليطالي متيز 
بسلسلة من الفعاليات التي 
الغذائية  تروج للمنتجــات 
اإليطالية فــي البالد، مبينا 
ان الكتــاب الذي مت إصداره 
موجه ملن يحبون إيطاليا في 

األمير هنأ رئيس فيجي 
مبناسبة أدائه اليمني الدستورية

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
راتو ويليامي كاتونيفير رئيس جمهورية 
فيجي الصديقة أعرب فيها ســموه عن 
خالــص تهانيه مبناســبة أدائه اليمني 
الدســتورية رئيســا جلمهورية فيجي 
الصديقة، متمنيا سموه له دوام التوفيق 
والســداد وموفــور الصحــة والعافية 
وجلمهورية فيجي وشــعبها الصديق 

املزيد من التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس راتو 
ويليامــي كاتونيفير رئيس جمهورية 
فيجي الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة أدائه اليمني الدستورية 
رئيســا جلمهوريــة فيجــي الصديقة، 

ومتمنيا له دوام التوفيق والسداد.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد ببرقيــة تهنئة 

مماثلة.

وزير الدفاع بحث مع سفيري الصني 
وأوكرانيا التطورات اإلقليمية والدولية

بحث نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الدفاع الشــيخ حمد جابر العلي 
مع سفيري الصني وأوكرانيا لدى البالد، 
كل على حدة، العالقات الثنائية بني بلديهما 
والكويــت وآخــر التطــورات االقليمية 

والدولية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي، 
ان الشــيخ حمد جابر العلي استقبل في 
مكتبه سفير جمهورية الصني الشعبية 
الصديقة لدى البالد لي مينغ قانغ، حيث 
مت خالل اللقاء بحــث عدد من املواضيع 
ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيز أواصر 
التعاون والعمل بني البلدين الصديقني.

حضــر اللقاء رئيــس االركان العامة 
للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح 

وامللحق العسكري الصيني العميد شيويه 
تشــوان الي، فيما حضر من إدارة آسيا 
بوزارة اخلارجية املستشار خالد الياسني 

وامللحق الديبلوماسي عمر اللقمان.
كما استقبل نائب وزير الدفاع سفير 
جمهوريــة اوكرانيا الصديقة لدى البالد 
د.الكسندر باالنوتسا، حيث مت خالل اللقاء 
تبادل األحاديث الودية واستعراض اهم 
االمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك، 
اضافــة إلى بحث ســبل تعزيز التعاون 

والعمل بني البلدين الصديقني.
حضــر اللقاء رئيــس االركان العامة 
للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، 
وحضر من إدارة أوروبا بوزارة اخلارجية 

املستشار نواف العنزي.

«اخلارجية»: تأجيل االختبار اخلاص بوظيفة 
ملحق ديبلوماسي وقنصلي إلى ٨ يناير املقبل

سفارتنا لدى النمسا تدعو املواطنني
إلى تأجيل سفرهم

اجتمع نائب وزير اخلارجية الســفير 
مجدي الظفيري مع سفير روسيا االحتادية 
لدى الكويت السفير نيكوالي ماكاروف، اذ 
مت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني. حضر اللقاء 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب 

الوزير السفير أيهم العمر.
إلى ذلك، أعلنــت وزارة اخلارجية عن 
تأجيــل االختبار اخلــاص بوظيفة ملحق 
ديبلوماسي وقنصلي الذي كان مقررا في 

٧ ديسمبر املقبل الى ٨ يناير ٢٠٢٢.
وأوضحت الــوزارة أنه نظــرا لألعداد 
الكبيرة التي تقدمت مبوجب اعالن سابق 
لشــغل الوظيفة ورغبة منهــا في ترتيب 
وتنظيم االختبار لتلــك االعداد فقد تقرر 

تأجيله ملدة شهر كامل.
وذكــرت أن املوعــد اجلديــد لالختبار 

سيكون في الساعة ١٠ من صباح يوم السبت 
٨ ينايــر املقبل في مقــر وزارة اخلارجية 
إضافة إلى مقر معهد سعود الناصر الصباح 

الديبلوماسي.
هذا، و أعربت وزارة اخلارجية عن إدانة 
واستنكار الكويت للتفجيرين اإلرهابيني 
اللذين وقعا في العاصمة األوغندية كمباال 

وأديا إلى مقتل وجرح عدد من األبرياء.
وأكــدت الــوزارة تضامــن الكويت مع 
جمهوريــة أوغندا، وشــددت على موقف 
الكويت املبدئي والثابت املناهض للعنف 
واإلرهاب وجتدد الدعوة للمجتمع الدولي 
ملضاعفة جهوده لوأد هذه الظاهرة اخلطيرة.

واختتمت الوزارة بيانها باإلعراب عن 
خالص التعازي وصادق املواســاة ألســر 
الضحايــا ومتنياتها للمصابني بالشــفاء 

العاجل.

أوضحت ســفارتنا لدى النمسا، أنه 
نظرا الرتفاع معدالت اإلصابة بڤيروس 
كورونــا املســتجد (كوفيــد-١٩)، فقــد 
اتخــــذت احلكومة النمساوية إجراءات 
احترازية منها حظر دخول السياح إلى 

أراضيها.
وأهابــت الســفارة، في بيــان تلقته 
«كونــا»، باملواطنــني الراغبــني بزيارة 

النمســا خالل هــذه الفترة إلــى تأجيل 
سفرهم، فيما دعت املواطنني الكويتيني 
املتواجدين حاليا في النمســا إلى اتباع 
اإلجراءات الصحية التي أعلنت السلطات 

املعنية عنها.
كما طلبت منهم التواصل مع السفارة 
في حال احلاجة إلى املساعدة أو االستفسار 
على هاتف الطوارئ: ٠٠٤٣٦٦٤١٦٦٦٦٦٧.

الظفيري بحث عدداً من أوجه العالقات الثنائية مع السفير الروسي

السفير مجدي الظفيري مستقبال سفير روسيا االحتادية لدى الكويت

الشيخ حمد جابر العلي مستقبال السفير األوكراني

الشيخ حمد جابر العلي خالل استقباله السفير الصيني

«البيئة» تطلق حملة للتخلص من فحم الشواء أثناء «الكشتات»
دارين العلي

أطلقت الهيئة العامة للبيئة حملة توعوية عبر منصاتها 
على وسائل التواصل االجتماعي تهدف الى التقليل من مخاطر 
الشواء في املناطق البرية وكيفية التخلص من الفحم والرماد. 
وقالت مصادر مطلعة في الهيئة ان العمل على هذه احلملة 
انطلقت مع انطالق موســم التخييم، حيث يكثر استخدام 
الفهم للشواء وكذلك مع تغير الظروف املناخية وبدء رحالت 
الكشــتة في املناطق البرية. ولفتت املصادر الى ان احلملة 
تتضمــن عددا مــن الڤيديوهات التوعوية والبروشــورات 
والسكتشات التوضيحية التي توضح للمواطنني واملقيمني 

كيفية التخلص من املواد املتبقية بعد عمليات الشواء.
وتوضح احلملــة كيفية تبريد الفحم عن طريق اطفائه 
باملاء بعد االنتهاء من عملية الشواء ثم االنتظار ملدة كافية 
وبعدها وضعه في االكياس املخصصة والتخلص منها في 
احلاويات. واوضحت املصادر انه من االفضل عدم دفن الفحم 
والرماد في التربة الصحراوية ملا لذلك من ضرر بيئي كبير 
على البيئة البرية والتأكد من انطفاء الفحم بالكامل حرصا 

على السالمة العامة.

مصادر لـ «األنباء»: ضرورة عدم دفن الرماد في التربة ملخاطره على البيئة
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أكادمييون: توفير برامج مستدامة ملواجهة مخاطر «كورونا»

آالء خليفة

واصــل املنتدى اخلليجــي االفتراضي الذي 
ينظمــه معهــد املــرأة للتنمية والســالم حتت 
عنوان «األبعاد االجتماعية للجائحة تأثيرات.. 
تصورات.. نظرة مســتقبلية» جلساته لليوم 
الثاني على التوالي، عبر «زووم» بحضور رئيسة 
املعهد احملامية كوثر اجلوعان واملنســق العام 
للملتقــى ورئيس اللجنــة العلمية أ.د.يعقوب 
الكندري، حيث عقدت اجللسة الثالثة للمؤمتر 
برئاســة املدرب واخلبير في املوارد البشــرية 
والعالقات األسرية بدولة االمارات العربية املتحدة 

د.شافع النيادي. 
وفــي كلمة للمعهد العربي للتخطيط ألقاها 
وكيــل املعهد د.وليد عبد مواله نيابة عن مدير 
عــام املعهــد د.بدر مال اهللا، اوضــح خاللها ان 
اجلائحة اسفرت عن اعتماد املوجات املتتابعة 
لإلغــالق االقتصادي الكامل واجلزئي في اغلب 
دول العالم، مشــيرا الى حدوث آثار اقتصادية 
غير مسبوقة متثلت في تعطل االنتاج والتجارة 
العاملية وانخفاض اسعار النفط مقابل ارتفاع 
اسعار الغذاء والدواء، مما أدى الى تسجيل اعلى 
معدالت االنكماش االقتصادي العاملي منذ عقود 
وزيــادة الفقر في الــدول النامية والغنية على 
حد ســواء، وما خلفه ذلك من ضغوط نفســية 
اســرية خاصة على النساء واالطفال واالنتقال 
الى التعليم عن بعد وانتشار العديد من الظواهر 
السلبية كالتحيز االجتماعي والتعصب والتي 
يجب اإلسراع في ايجاد احللول الناجعة لها. 

وأضــاف عبد مــواله: البد من اعــادة النظر 
في ســبل واقعية ومســتدامة ملواجهة املخاطر 
االجتماعية بالنظر الى ســبل تسريع التعافي 
االقتصادي وتعزيز قدرة االقتصادات على خلق 
الثورة ومواطن العمل الالئق واصالح التعليم، 
باالضافــة الى اعادة بلورة سياســات احلماية 
االجتماعيــة وحتويلها مــن حمائية الى متكني 

اقتصادي واجتماعي.
بدوره، أوضح استاذ علم االجتماع بجامعة 

امللــك عبدالعزيــز أ.د.اســماعيل كتبخانــة ان 
االختصاصيني في مجال الصحة النفسية اجمعوا 
على ان احلجر الصحي املفروض على مليارات 
البشــر ليس باألمر السهل ويعتبر اجراء غير 
مسبوق ونوعا من تقييد احلريات وتسبب في 
العديد من املشــكالت االجتماعية والنفســية، 
مشيرا الى ان القلق والتوتر من ابرز التأثيرات 
النفسية التي قد تزيد في تلك احلاالت، الفتا الى 
تدهور املستوى التعليمي لدى بعض الطلبة. 
وأوصى كتبخانة بضرورة اشــراك االطفال 
الصغار في املسؤولية مبا ينمي لديهم االعتماد 
على الذات وتوعيتهم مبا يحدث حولهم، ولكن 
يجــب ان تتم بطريقة مناســبة ألعمارهم دون 
تخويف، مشــددا على ضرورة اشراك االطفال 
في االنشــطة الترفيهية والتعليمية والثقافية 

والرياضية 
مــن جانبها، حتدثــت أ.د.هنــد اخلليفة من 
جامعة امللك ســعود عن «العالقات االجتماعية 
بعد اجلائحة: رؤية نقديــة»، مؤكدة ان العالم 
توقــع أن يكون ٢٠٢٠ عــام التميز على جميع 
األصعدة، الســيما االجتماعي، وذلك من خالل 
التحول نحو االنسان ليكون هو محور التنمية 
املستدامة والرفاهية املجتمعية وراهن العديد 
من قادة الدول على املساواة بني املرأة والرجل، 
وتطوير قطاع الصحة والتعليم إال أن اجلائحة 
فاجأت العالم وحالت دون حتقيق اخلطط واآلمال 
وكشــف الوباء عما يشــوب النظم السياســية 
واالقتصادية واالجتماعية من مواطن للضعف.
مــن جهتها، ذكرت االســتاذة املشــاركة في 
قسم التاريخ واآلثار بجامعة االمارات العربية 
د.فاطمة الصايغ ان للجائحة ايجابيات وسلبيات 
اجتماعية، حيث اثبتت القدرة على االستغناء 
عن الكماليات ومظاهر الترف وبعض العادات 
االستهالكية في اخلليج، وقدرة املرأة على املوازنة 
بني التزاماتها األسرية ورعاية األبناء واالشراف 
على دارســتهم عن بعد، كمــا دفعت اإلجراءات 
الرامية إلى التباعد إلى إقامة حفالت الزواج في 
املنزل، ومن السلبيات الضغط النفسي والبطالة 

وارتفاع نسبة اإلدمان وكثرة محاوالت االنتحار.
ترأســت اجللسة الرابعة عميد كلية العلوم 
االجتماعيــة بجامعــة الكويــت باالنابــة د.مها 
السجاري، وحتدث فيها استاذ اخلدمة االجتماعية 
فــي اململكــة العربية الســعودية د.عبدالعزيز 
الدخيل، مشــيرا الى ان فئة النســاء هي األكبر 
تضررا من «كورونا»، مقترحا حلوال للتخفيف 
من اآلثار الســلبية، فعلى مستوى السياسات 
االجتماعيــة عمــل برامج اقتصادية مســتدامة 
تســاعد املرأة وخدمات عاجلة للمتضررات من 
البطالة ووضع آليات للكشف عن احلاالت املتأثرة 

اقتصاديا وأسريا. 
وفي الســياق ذاته، أوضحت رئيســة قسم 
الدراســات االجتماعية بجامعــة قطر د.فاطمة 
الكبيسي أن هناك إيجابيات للجائحة، منها بروز 
اهمية التضامن االجتماعي في مواجهة املخاطر 
وتنمية الشعور باملسؤولية لدى االفراد وظهور 
عادات وممارسات صحية واحترام القوانني التي 

صاحبت فترة اجلائحة. 
وأوصت الكبيسي باالهتمام بترسيخ اجلوانب 
االجتماعية االيجابية مثل التركيز على القطاع 
التطوعي وتطويره ملواجهة األزمات والتعاون 
بني اجلهات املتخلفة في االهتمام بالفئات التي 
حتتاج إلــى عناية كذوي االحتياجات اخلاصة 
واملسنني في االزمات فضال عن العمل على تشكيل 
فرق من جميع االختصاصات لنكون في وضع 

اجلاهزية ملواجهة االزمات.
كما أوصت االستشــارية التربوية النفسية 
بجمعية علم النفس الكويتية د.مرمي املرزوقي 
بضرورة اعداد برامج ارشادية وعالجية قائمة 
على انواع مختلفة من االستراتيجيات للتغلب 
على اآلثار النفســية للمتعلمني اثناء اجلائحة 
والنظر في املقررات وطرق التدريب في كليات 
التربية مبا يتناســب مع املســتجدات احلديثة 
وربطها باجلانب النفســي، باإلضافة الى اعداد 
املعلم الطالب في كليات التربية اعدادا شــامال 
يتضمن جميع اجلوانب االكادميية والنفســية 

واالجتماعية والتكنولوجية.

جلسات املنتدى اخلليجي االفتراضي حول «أبعاد كورونا» سلطت الضوء على أبرز اإليجابيات والسلبيات

جانب من اجللساتجانب من املشاركني في املنتدى اخلليجي االفتراضي

«بنك الطعام» أجنز مشروع «العشيات ٤» 
بالتعاون مع «أمانة األوقاف»

أعلــن البنــك الكويتي 
للطعام واإلغاثة عن إجنازه 
مشروع «مصرف العشيات 
٤» بالتعــاون مــع األمانة 
العامــة لألوقاف، حيث مت 
توزيع كوبونات مشتريات 
باإلضافة إلى مواد غذائية 
على ٢٠ ألف فرد من األسر 

املتعففة واحملتاجة.
من جانبه، قــال نائب 
رئيس مجلس إدارة البنك 
الكويتي للطعام واإلغاثة 
مشــعل األنصــاري فــي 
بيان صحافي إن مشــروع 
مصــرف «العشــيات ٤» 
جنح في توزيع كوبونات 
مشــتريات ومواد غذائية 
لنحو ٢٠ ألف مستفيد من 
األسر املتعففة بتمويل من 
مصرف العشيات في األمانة 

العامة لألوقاف.
وأضــاف األنصاري ان 
التعاون بني البنك الكويتي 
للطعــام وأمانــة األوقاف 
وثيــق ومتــني وقائم على 
أسس صحيحة هدفها اخلير 
للجميــع، وهذا املشــروع 

اخليــري املميز يوفر املأكل واملشــرب لألســر 
احملتاجة. وأوضح أن تقدمي املساعدات مت من 
خــالل قاعدة بيانات لــدى البنك يتم حتديثها 
باستمرار إلضافة املتعففني واألسر احملتاجة.

وأكــد األنصاري حــرص البنك على العمل 
املؤسسي من خالل عمل خطة شاملة ملشروع 
«العشيات ٤» تضم آلية التنفيذ وطرق التوزيع 
لألسر احملتاجة، الفتا إلى أنه من أضخم املشاريع 
اخليرية التي نفذها بالتعاون مع جهة حكومية 

خلدمة العمل اخليري في الكويت.

ولفت إلى أن البنك يرفع شعار «العالم بال 
جوع من بلد اإلنســانية» لتكــون الكويت في 
صدارة العمل اإلنســاني على الدوام، وتأكيدا 
الســتمرار نهجها في خدمة قضايا اإلنســانية 
حول العالم باعتبارها مركزا للعمل اإلنساني. 
وميتلك بنك الطعام فريقا متكامال إلدارة العمل 
اخليــري واســتقبال املتعففــني للتعرف على 
www.kuwaitfoodbank. احتياجاتهم من خالل

org بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على 
حل مشاكلهم اليومية.

قدم مواد غذائية وكوبونات للمشتريات لـ ٢٠ ألف شخص من األسر املتعففة

توزيع املواد الغذائية

توزيع كوبونات مصرف العشيات

ال أقصد باإلنســانيات التخصصات 
العلمية التي تدرس حاالت اإلنسان وتتضمن 
أحواله، أدبه، وتاريخه وفلسفته وديانته! في 
املشهد احلياتي صور قد ال تراها عزيزي 
القارئ الكرمي، أرى من واجبي ككاتب أن 
أعرضها لك جلمالهــا وحاجتنا إليها في 
هذا الوقت املــادي الذي كثرت فيه الفنت 
والصور القبيحة لإلنسان «لألسف»، لكن 

تبقى اإلنسانيات عامرة بالصور!
مناذج على سبيل املثال ال احلصر:

- شاب كويتي في يوم زفافه ترك وردة 
على فراش أمه مع عبارة كتب فيها «ستظلني 
األنثى األجمل واألروع واألكمل في حياتي»!

- ســئل اثنان عن سبب التأخير عن 
العمل فقال أحدهما: انشغلت مع الوالدة، 

وقال الثاني الوالدة اشغلتني!
األول قمة األدب، والثاني قلة األدب!

- ســأل (ملقوف) أّماً: من حتبني من 
أوالدك؟ فقالت باســمة: مريضهم حتى 
يشفى، وغائبهم حتى يعود، وصغيرهم 
حتى يكبر، وجميعهم حتى أموت.. يا اهللا 

كم هي رائعة اإلجابة!
- ال تقل لطفلك اذهب إلى الصالة، أو 
، بــل قل له: هيا رافقني الى الصالة  صلِّ
لنكون معا في اجلنة.. عبارة لها أثر كبير 

في نفسية طفلك!
- عزيزي القارئ، عندما ترتفع وتكبر 
وتنجح وتفوز سيعرف أصدقاؤك من أنت.

لكن عندما تســقط وتفشل ستعرف 

(أنت) من هم أصدقاؤك!
وهكذا هي العلوم اإلنسانية، هي اخلبرات 

واألنشطة املرتبطة بالبشر وتفسيراتها!

٭ ومضــة: قارئي الكرمي، ســؤال: ملاذا 
املتخاصمون يرفعون أصواتهم ويصرخون 
على بعضهم بعضا وهم قريبون من بعض؟!

فكر معي.. أليست هذه الصورة موجودة 
في احلياة؟

اجلواب باختصار: هو أن املسافة بني 
القلــوب ابتعدت فيحتاجون الى الصراخ 
إليصال أصواتهم، والدليل ان «املتحابني» 
جتدهم يهمســون أو تكفيهــم النظرات 

الصامتة ألن قلوبهم هي التي تسمع!

٭ آخر الكالم: ثروة اإلنســان هي حب 
اآلخرين، لهذا ان كان في حياتك شخص 
تتشــاجر معه كثيرا فتأكد واعلم انك ال 
تستطيع االستغناء عنه، كما هو بوشميس 

في حياتي!

٭ زبدة احلچي: عزيزي القارئ، الصور 
اإلنسانية منها ما هو جميل ومنها ما هو 
قبيح ومؤذ ومؤلم، وتبقى احلياة مستمرة 
بني دمعــة وألم ووجع وفرح وســرور، 
التي  ومتضي احلياة، وتذكر ان السمكة 
تغلق فمها لن يصيدها أحد، فأغلق فمك 
ألن هناك الكثير يتمنى أن يتصيد أخطاءك!

..في أمان اهللا. 

ومضات

إنسانيات «غائبة»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

اجلائحة فاجأت العالم وحالت دون حتقيق التطلعات واآلمال وكشفت عما يشوب النظم العاملية من مواطن ضعف

اختتام «إدارة املشاريع» و«إعداد املدققني اجلدد» في «التطبيقي»
اختتم مركز ابن الهيثم للتدريب التابع 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
دورة «إدارة املشــاريع» للدكتورة هنوف 
احلميدي. وقد عرفت احملاضرة املشاركني 
مبفاهيم وأساسيات إدارة املشاريع املعتمدة 

وكيفية اختيار املشــروع مع إعداد خطط 
اســتراتيجية املتكاملة بهــدف إجناح هذا 

املشروع.
كما اختتمت دورة «إعداد املدققني الداخلني 
اجلــدد» التــي حاضر فيها بدر الشــمري. 

وركــزت الــدورة علــى تعزيــز ضوابــط 
وأساسيات مهنة التدقيق الداخلي واحلرص 
على إكساب املدقق مهارات لتحسني قدرته 
داخل اإلدارة لرفع مســتوى أداء املؤسسة 

لتحقيق أهدافها.
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«االئتمان» ينعى عبدالعزيز سليمان الدوسري 
مؤسس البنك وأول مدير عام له

فكرة إنشاء البنك ومؤسسه 
وأول مدير عام له، حيث كان 
أول مقر للبنك في مقر وزارة 
املالية في شارع فهد السالم ثم 
انتقل البنك إلى بناية الزاحم 
والغنيم مقابل قصر السيف، 
وفي يوليو ١٩٧٧ انتقل الى 
مقــره بشــارع عبدالعزيــز 
الصقر (املقر الرئيسي للبنك 
في القبلة حاليــا). واقترح 
الدوسري فكرة قرض الزواج 
لتشجيع الشــباب الكويتي 
على الزواج، كما فتح الباب 
أمام منح القروض الصناعية 
والزراعية بتشــجيع العمل 
واإلنتــاج وتعزيــز ودعــم 

التنمية.
وقــد ســاهم الدوســري 
في نشــر الوعــي االدخاري 
املدخــرات  وجتميــع 
واستثمارها واملساهمة في 

فقدت الكويت أمس االثنني 
أحد رجالها املخلصني املغفور 
له بإذن اهللا تعالى عبدالعزيز 

الدوسري.
وقــد نعى نائــب رئيس 
مجلــس اإلدارة املدير العام 
للبنك صالح املضف املربي 
الفاضل عبدالعزيز سليمان 
الدوســري مؤســس بنــك 
االئتمان وأول مدير عام للبنك 
في ١٩٦٠- ١٩٦٩، مشيرا إلى 
مآثر املرحوم الدوسري، حيث 
قال املغفور له بإذن اهللا في 
ذكرياته حول تأسيس البنك: 
«استدعاني املرحوم الشيخ 
عبداهللا السالم وقال لي علي 
أن أعرف أمر كل شيء لكي ال 
يضيع شبر من أرض الدولة 
فأنشأنا بنك االئتمان وكانت 
جتربتنــا رائدة فــي منطقة 

اخلليج العربي».

إقامة املشروعات العمرانية 
وكان لــه الــدور األساســي 
والبارز فــي تنمية االدخار 
عند النشء للطلبة في جميع 
املراحل الدراسية الذين كانوا 
يجمعون طوابع االدخار في 

حسابات خاصة لهم.
باإلضافــة إلــى ذلك كان 
للمغفور له بإذن اهللا تعالى 
الدوســري دور  عبدالعزيز 
مميز وملمــوس في تطوير 
القطاع التجاري واالقتصادي 
والنهوض بالبالد، حيث قدم 
قروض لبناء سوق األقمشة 
في املنطقة التجارية التاسعة.
وأكد املضف دور الراحل 
الـدوســـري  عـبـدالعـــزيز 
وبصماته في تاريخ الكويت 
احلديث، الذي ساهم في وضع 
إحدى لبنات تأسيس الدولة 

احلديثة في مؤسساتها.

أكد أنه صاحب بصمات في تاريخ الكويت

املقر املؤقت للبنك في بناية الزاحم والغنيم مقابل قصر السيف أول اجتماع ملجلس إدارة بنك االئتمان برئاسة عبدالعزيز الدوسري عام ١٩٦٠

الراحل عبدالعزيز الدوسري مع صالح املضف عبدالعزيز الدوسري - رحمه اهللا - عام ١٩٦٧

الدوســري  وقــد عمــل 
الوقــت  بالتعليــم لبعــض 
لكن األقــدار كانت كتبت له 
شــيئا آخر، إذ انتقل للعمل 
بعد ذلك مديرا لدائرة أمالك 
الدولة مــن يوليو ١٩٥٦ إلى 
١٩٦٠، وانضــم الى عضوية 
مجلس اإلنشاء الذي ترأسه 
آنــذاك الشــيخ فهد الســالم 
الصباح واملسؤول عن نهضة 
الكويــت العمرانيــة وقتها، 
وخــالل عضويتــه مبجلس 
اإلنشــاء اقترح فكرة إنشاء 
بنك االئتمان، فالقت الفكرة 
املبدعة والســابقة لعصرها 
قبوال وترحيبا، وشــرع في 
وضع اللبنات األولى للبنك 
الذي تأســس برأسمال ١٠٠ 
مليون روبيــة (٧٫٥ ماليني 

دينار كويتي).
كان الدوســري صاحــب 

«التربية» تستعد ألسوأ احتماالت «أوميكرون».. 
والدراسة احلضورية خط أحمر!

عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل وزارة التربية 
د.علــي اليعقــوب قطاعــات 
الــى  املختلفــة  الــوزارة 
اعــداد وتقدمي خطــة عاجلة 
الســتعدادات الوزارة ألسوأ 
االحتماالت التي من املمكن أن 
حتدث في حال دخول املتحور 
اجلديــد من ڤيروس كورونا 

املستجد (أوميكرون).
وكشفت مصادر تربوية 
ان  لـ«األنبــاء»  مطلعــة 
تعليمــات اليعقــوب جاءت 

بعد وصول «أوميكرون» الى 
بعض الدول، مشيرة الى ان 
االمور وهللا احلمد مستقرة 
ولكــن احلذر واجب وعلينا 
جميعا العمل بروح الفريق 
الواحد للتصدي ألي طارئ 

في هذا اجلانب.
وبينت املصادر أن الوزارة 
تخشى العودة الى املربع االول 
مــن ازمة ڤيــروس كورونا، 
الفتة الــى انها تعمل جاهدة 
الى االستمرار في خطتها وعدم 
االقتراب من اخلطة الدراسية 
التعليمية بشــكل  والعملية 

عام، مشيرة الى ان الدراسة 
باحلضــور إلى املدارس خط 

أحمر.
وأكــدت املصادر ضرورة 
التشدد في تطبيق االشتراطات 
الصحية واالستمرار في توفير 
املستلزمات الطبية املطلوبة 
كاملعقمات والكمامات واألجهزة 
احلرارية في قطاعات الوزارة 
ومناطقها التعليمية املختلفة 
ومدارســها بجميع مراحلها، 
متمنية زوال هذا الوباء وان 
نســتمر في العــودة للحياة 

الطبيعية كاملعتاد.

الوكيل اليعقوب طلب خطة من كل قطاع

د. علي اليعقوب

شمس الدين لـ «األنباء»: تطعيمات «كورونا» 
ميكنها التغلب على «أوميكرون»

حنان عبداملعبود

أعلن الصيدالني احلاصل 
على الدكتوراه في علم األدوية 
د.يوسف شــمس الدين عن 
التوقع بالتغلب على املتحور 
اجلديــد لڤيــروس كورونــا 
«أوميكرون» عبر كفاءة املناعة 
الناجتة عن التطعيمات. وقال 
شــمس الدين، فــي تصريح 
لـــ «األنباء» إن هــذا التوقع 
يعود لطريقــة تصميم هذه 
التطعيمات والتي بنيت على 
استهداف اجلسم الكامل من 
البروتني الشوكي، مما يؤمن 
نقاط اســتهداف متعددة في 
البروتني الشوكي مهما حدث 
من طفرات في هذا اجلزء من 
الڤيروس. وأضاف األكادميي 
الباحث في علم األدوية بكلية 
سانت جورج بجامعة لندن: 
هنــاك الكثير مــن االدعاءات 
حول املتحــور «أوميكرون» 
بــأن يكــون مؤثــرا أو غيــر 
مؤثــر في التطعيمــات، وما 

وتابــع: من جانب آخر هناك 
توقع آخر وهو مازال توقعا 
نظريــا أنــه قد يكــون هناك 
نوع من االنخفاض في كفاءة 
التطعيمــات بســبب وجود 
بعض التحــورات في بعض 
نقاط استهداف اجلهاز املناعي 
لهذا الڤيروس، مشيرا الى أنه 
في الوقت احلالي كل األمور 
مازالت قيــد االدعاء والتنبؤ 
ولكن األمور تسير الى اجتاه 
مهم وهو أنه قد تكون هناك 
كفــاءة ممتــازة ومتوقعــة 
للتطعيمات. وأشــار شمس 
الدين الى ان هناك نقطة مهمة 
وهــي أن الشــركات املنتجة 
ســتقوم بعملها جيــدا وفي 
الوقت نفســه بسبب وجود 
تواصل دقيق ومســتمر بني 
دول العالــم قــد تأخذ بعض 
دول العالم إجراء جيدا، ذكيا، 
وســريعا وهو التواصل مع 
فــي  الصحيــة  الســلطات 
افريقيــا وبالتالــي  جنــوب 
معرفة احلاالت املسجلة في 

االصابات ودخول املستشفيات 
والوفيات، وما الى ذلك، وهل 
هذه احلــاالت كانت من غير 

املطعمني أم ال.
واختتم: اليوم نتحدث عن 
أهمية املواد الدوائية املوجودة 
بني أيدينــا وهي التطعيمات 
املمتــازة التي أثبتت كفاءتها 
حتى مع التحورات الســابقة 
من «ألفــا» و«بيتا» و«جاما» 
و«دلتــا» وغيرهــا، وبنــاء 
على هذه الثقــة في الفترات 
الســابقة فإننــا نعتقــد انــه 
مازالت هناك كفــاءة مناعية 
لهذه التطعيمات ضد املتحور 
اجلديد، وكل األمور ستتضح 
بشكل تفصيلي خالل األسابيع 
املقبلة، ولكن يجب أن نتخذ 
الالزم  االجراءات واالستباق 
من الناحية الدوائية وهي أخذ 
التطعيم بأسرع وقت من أجل 
أن نكون في املقدمة في قيادة 
هذا السباق املتوقع أن يكون 
هناك حتفيز مناعي جيد من 
هذه الطعوم جتاه هذا املتحور.

الباحث في علم األدوية بجامعة لندن أكد أن ذلك راجع إلى تصميمها

د.يوسف شمس الدين

الى ذلك، مشــيرا الى أنه في 
الوقت احلالي أعلنت ٥ شركات 
دوائية وهي الشركات املنتجة 
للقاح أنها تقوم بفحص كفاءة 
املتحــور  تطعيماتهــا ضــد 
ـ  والشــركات هــي «فايــزر 
«موديرنــا»،  بيونتيــك»، 
آند جونسون»،  «جونسون 
و«أسترازينيكا ـ أكسفورد»، 
والتطعيــم األخير وهو قيد 
اإلجــازة واالعتمــاد بالكثير 
من الدول وهو «نوفافاكس». 

زيادة اإلصابة بأورام عنق الرحم في أعمار مبكرة

اختصاص القضاء  املستعجل

مبدأ املساواة أمام القضاء

تأتي أهمية القضاء املستعجل في هذا العصر تبعا للتقدم 
االقتصادي واتســاع نظام املعامالت ومــا يترتب على ذلك 
من نهضة تشــريعية أخذت تساير هذا النشاط في مختلف 
اجتاهاته. ويختص القضاء املستعجل باملسائل التي يخشى 
عليها من فوات الوقت ولكن يتوافر شرطان: األول: توافر ركن 
االستعجال في املنازعة املطروحة. الثاني: أن يكون املطلوب 
إجراء وقتيا ال فصال في أصل احلق. مبعنى: أن يكون الطلب 
وقتيا يحدد مركز اخلصــوم حتديدا مؤقتا، دون أن يتناول 
حقوق اخلصوم بالتأكيد أو التعديل أو اإللغاء.مثال: تعيني حارس 
قضائي على عني متنازع على ملكيتها دون أن يختص قاضي 

األمور املستعجلة باحلكم بامللكية ألحد اخلصوم.
سليمان سعد ضاري العنزي
تخصص/ قانون

مبدأ التقاضي على درجتني

اختصاصات قاضي التنفيذ

يعد مبدأ التقاضي عل درجتني أحد أهم مبادئ القضاء، 
وهو حق مكفول لكل متقاض أو خصم، بأن يعرض خصومته 
أمام أكثر من قاض أو محكمة للنظر والبت فيها، وهي مبنزلة 
إتاحة الفرصة لصاحب الدعوى الذي أخفق في دعواه لعرض 
نفس النزاع أمام محكمة أعلى درجة وهيئة قضائية مختلفة 
لتفصل فيها من جديد، إما بإقرار احلكم األول وتأييده، وإما 
بنقضه وإبطاله . مير كل متقاض بطور أول تنظر مبوجبه 
احدى احملاكم إلى دعواه، وتســمى مبحاكم الدرجة األولى 
كاحملكمة االبتدائية، وطور ثان يستأنف فيها األحكام وهي 

محاكم الدرجة ثانية كمحاكم االستئناف.
حمد عبداهللا الشنفا
كلية التجارة/ تخصص قانون

من املعــروف أن قاضي التنفيذ هو أحــد رجال القضاء 
يختــص بتنفيذ كل من القضايا املدنيــة والتجارية، كما أن 
قاضي التنفيذ ليس شخصا مستقال عن القضاء العادي، بل 
هو قاض في محكمة البداية في املنطقة التي توجد فيها محكمة 
بدايــة أو قاض في محكمة الصلح في املنطقة التي ليس فيها 
محكمة بداية. كما ميكن حتديد اختصاص قاضي التنفيذ في 
االختصاصني التاليني: االختصاص اإلداري وهو ان القاضي 
ما يصدره من قرارات وأوامر مبناسبة تنظيمه لعمله وحسن 
سيره، والثاني االختصاص القضائي وهو يشمل اختصاص 
قاضي التنفيذ بصالحية الفصل في كل ما يتعلق مبنازعات 

وإشكاالت التنفيذ مهما كانت قيمتها.
حراب محمد السبيعي
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون

تعني املساواة أمام القضاء ممارسة جميع أفراد املجتمع 
من موطنــني ومقيمني في الدولة، وذلك في احلق بالتقاضي 
على قدم املساواة أمام احملاكم واحدة، بال متييز بينهم لسبب 
األصل أو اجلنس أو اللون أو العقيدة أو اآلراء الشــخصية، 
ولهذا تعد املســاواة أمام القضاء األساس األول الذي يرتكز 
عليه حق اإلنســان في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، غير أنه 
ال يتنافى مع مضمون مبدأ املســاواة أمام القضاء أن يكون 
للقاضي احلرية في أن يحكم بالعقوبة املالئمة تبعا لظروف 

كل قضية.
فهد جالل العدواني
كلية الدراسات التجارية/تخصص قانون

حنان عبداملعبود

أعلنــت رئيســة رابطــة 
النساء والوالدة، استشاري 
النســاء والــوالدة في وزارة 
الصحة د.هــدى العنزي عن 
زيادة في نسبة اإلصابة بأورام 
عنق الرحم لدى السيدات وفي 

أعمار مبكرة.
وشــددت العنــزي خالل 
ورشة علمية نظمتها احلملة 
الوطنيــة للتوعيــة مبرض 
الســرطان «كان» افتراضيا، 
بالتعاون مــع رابطة األورام 
التابعــة للجمعيــة الطبيــة 
الكويتية بدعم من مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي، على 

لقــاح أو تطعيم عنق الرحم 
للوقاية من أورام عنق الرحم 
للسيدات، لكي يتسنى اتخاذ 
القرار الصحيح حول احلاجة 
للتطعيم من عدمه مع أهمية 
اللقــاح فــي وزارة  توفيــر 
الصحة للراغبات من السيدات 

الستخدامه.
وأوضحت د.هدى العنزي 
أن تطعيم عنق الرحم متوافر 
في الكويت في املستشفيات 
وبعــض العيــادات اخلاصة 
فقط، مشــيرة إلى أن الكثير 
من السيدات قد تلقني اللقاح.
اتفــق  الورشــة  وخــالل 
املشاركون على أهمية التوعية 
بالكشف املبكر عن أورام عنق 

الرحــم، ألن الوصول املبكر 
يحقق نسب شــفاء مرتفعة 
جدا. وأكدوا أن تكثيف حمالت 
التوعيــة للنســاء يعــد أحد 
الطــرق الناجحة في الوقاية 
مــن أورام عنــق الرحــم مع 
إيصال املعلومات الصحيحة 
لهن عن طريق املختصني. كما 
اقترح املشاركون في الورشة 
أن يشــمل التاريــخ الطبــي 
للمريضة السؤال حول مسحة 
عنق الرحم، وهنا يأتي دور 
تثقيف أطباء الرعاية األولية 
مــع اتفــاق جميــع اخلبراء 
بالورشة على أحقية السيدات 
بتوفيــر اللقاح لهن في حال 

طلنب استخدامه.

العنزي دعت إلى عمل دراسة عن انتشاره واجلدوى االقتصادية لتوفير لقاح

د. هدى العنزي

أهمية إجــراء وزارة الصحة 
دراســة حول انتشار حاالت 
اإلصابة بــأورام عنق الرحم 
واجلدوى االقتصادية لتوفير 

مشاركات طالبية
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عادل املرزوق: طقس صحو وغائم جزئيًا 
طوال األيام العشرة املقبلة

قال اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق ان مرتفعا جويا 
تبلغ قوته ما بني (١٠١٨-

١٠٢٢) مليبار يسيطر على 
كامل منطقة شبه اجلزيرة 
العربيــة ويتســبب فــي 
هبوب الرياح الشــمالية 
التي من املتوقع أن تستمر 
أيــام قادمــة تكــون   ١٠
فيها بــني هادئة وخفيفة 
الســرعة وقد  ومعتدلــة 
تنشــط في عطلــة نهاية 
األسبوع، األمر الذي يبقى 

معه الطقس بني صحو وغائم جزئيا وخاٍل 
من الغيــوم املمطرة حتى قبل منتصف 

شهر ديسمبر.
وحول الوضع فلكيا  أوضح املرزوق 
انه يوم الســبت املقبل سيحدث كسوف 
كلي للشمس في القطب اجلنوبي ولكنه 
لن يرى في منطقة اخلليج العربي، وفي 
يوم األحد  املقبل ســتنتهي فترة الوسم 
دون ســقوط أمطار جتعــل من األرض 
موسومة باألعشاب، ومثلما يقولون في 
املاضي (ســنة محل) سنة جفاف خالية 
مــن األمطار، وفي يوم االثنني ســتدخل 
فترة املربعانية التي تبدأ مع نوء األكليل 
األول فــي املربعانية، ومن املفترض كما 
هو احلال في السنوات املاضية أن تكون 

من الفترات الباردة من السنة. 
وتابــع اخلبير الفلكــي بقوله: خالل 
الفترة تقريبا ما بني األربعاء ٨ ديسمبر 

واجلمعة ١٠ منه ســوف 
تتحول الرياح إلى رياح 
شرقية إلى جنوبية شرقية 
تعطي فرصة جيدة لتشكل 
الغيوم في املنطقة وتكون 
السماء غائمة كليا، ومن 
احملتمل أن تسقط بعض 
األمطار الرعدية اخلفيفة 
واملتفرقة مع حدوث بعض 
العواصــف الرعدية لكن 
احتمــال نســبة ســقوط 
األمطار ال تزيد على ١٠٪.
الفتــرة  وبخصــوص 
احلالية، قال املرزوق: احلرارة ســتكون 
فوق املعدل العام بحوالي ٧ درجات في 
الليل والنهار وحتديدا بني (٢٤-٢٧) درجة 
في النهار تنخفــض في الليل الى (١٤-
١٧) درجــة، ومن املتوقع أن يكون اجلو 
دافئا ويتأخر الشباب في هذه السنة في 
لبــس املالبس الشــتوية حتى منتصف 

شهر ديسمبر.
وحول حالة البحر، قال: البحر يدخل 
مع بداية ديسمبر في حالة تيارات احلمل 
شديدة االندفاع والسرعة وغير الصاحلة 
للصيد، حيث إن بلد اخليط ما يصل إلى 
قاع البحر، وتستمر تيارات احلمل هذه 
إلى األربعاء ٨ ديسمبر ومن ثم تتحول 
إلى تيارات فساد صاحلة للصيد اعتبار 
من اخلميس ٩ ديسمبر وسيكون أنسب 
وقت للصيد من بعد الظهر وقبل املغرب 

مع وقفة املاية.

اخلبير الفلكي أكد أن احلرارة تبقى فوق املعدل.. ٢٧ نهاراً و١٧ ليالً

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

دخول املربعانية يؤذن بفترة باردة وأمطار متوقعة أواخر األسبوع املقبل

لبس الشتوي منتصف ديسمبر والبحر غير صالح للصيد حتى األربعاء ٨ ديسمبر

الفيلي: «عاجل األمور» لدفع «ضرر محّقق» أو حتقيق «منفعة بالغة»
املبارك: عواقب وخيمة لغياب محددات العواجل من األمور

آالء خليفة

نظمــت جلنــة التطورات 
التشريعية في قسم القانون 
العام بكلية احلقوق بجامعة 
الكويت ندوة «حكومة تصريف 
العاجل من األمور اختصاصها 
ومدتها» ظهر امس بتنظيم من 
الســلطان ود.فاطمة  د.سارة 
دشــتي. بدايــة، قــال اخلبير 
القانون  الدستوري واســتاذ 
العام بجامعة الكويت د.محمد 
الفيلي: ان مفهوم العاجل من 
األمــور يــؤدي إلى ممارســة 
اختصاصات تتضمن قرارات، 
وبالتالي فنحن امام عنصر من 
عناصر املشروعية، وهكذا يأتي 
دور قاضي املشروعية سواء 
الدستورية او اإلدارية، مشيرا 
إلى ان مــدة حكومة تصريف 
العاجل من األمور تستمر إلى 
ان تتشكل احلكومة اجلديدة 
وتتسلم عملها، وفي تلك الفترة 
ليس لرئيس مجلس الوزراء 
املكلف أن يتخذ اختصاصات 
منوطــة باحلكومــة، وهذا ما 
أكدته احملكمة الدستورية في 

حكم البطالن األول.
وأوضــح د.الفيلي أن من 
الكويتــي  الدســتور  وضــع 
انطلق من النظــام البرملاني، 
وفي هذا النظام يعتبر عنصر 
من عناصر األمان للحكومة أن 
تكون من األغلبية البرملانية أو 
مقبولة من األغلبية البرملانية، 
وحتى توجد أغلبية برملانية 

البد من وجود أحزاب.
وأفاد الفيلي بأن اإلشكالية 
ليست في مدة حكومة تصريف 
العاجــل من األمور، وامنا في 
وجود حد أدنى من اســتمرار 
الدستورية، الفتا  املؤسسات 
إلى أن الرقابة البرملانية في تلك 
الفترة بطبيعتها ضعيفة بسبب 
أن واحدة من اهم األدوات التي 
بها مخالب واسنان واملتمثلة 
في «االستجواب»، والذي من 
اجلائــز ان ينتهــي إلى طرح 
الثقــة، لــم تكن متوفــرة مع 
احلكومة املستقيلة، موضحا 
ان استمرار البرملان في العمل 
خالل الفتــرة احلالية عنصر 
امان لهــذا النظام الضروري، 
وواقعيا اليوم في وجود مجلس 
ال توجــد بــه كتــل واضحة، 
وبالتالــي فإننا نحتاج اليوم 
إلى فكــرة تصريــف العاجل 
من األمور في اطار اســتقالة 
احلكومة إلعادة تشكيلها وفق 
املــادة ٥٧، والتــي تنص على 
أن«يعاد تشكيل الوزارة على 
النحو املبني باملادة الســابقة 
عند بدء كل فصل تشــريعي 

ملجلس االمة».
وذكــر د.الفيلــي ان فكرة 
حكومــة تصريف العاجل من 
األمــور هــي فكــرة مرتبطــة 
باستمرار الدولة، موضحا ان 
احلكومة قد تستقيل وقد تقال 
وهذه تبعيات أي نظام سياسي 
خاصة في النظــام البرملاني، 
وبالتالي فهناك مرحلة انتقالية 
إلى تعيني احلكومة اجلديدة، 
امــا ان نأتــي بحكومة مؤقتة 
تدير تلك املرحلة، وهذا واقعيا 
تكلفته اعلى من احلل الثاني 
املتمثل في ان تستمر احلكومة 

السابقة في العمل.
إلــى ان االعمــال  ولفــت 

ووفق الدســتور تدير عالقة 
الدولة بالدول األخرى، موضحا 
العالقــة السياســية  ان فــي 
الداخلية وفق الدستور هناك 
قرارات إدارية تتصل بســير 
املؤسســة البرملانيــة (دعوة 
لالنعقــاد، فــض دور انعقاد، 
تقدمي مشــاريع قوانني، وقف 
جلســات ملدة شهر املادة ١٠٧، 
حل املجلس) قائال: احلكومة 
مستقيلة فيفترض ان اعمالها 
تتعطــل، ولكن الســؤال هنا: 
هل يجوز لها ان تعطل اعمال 
املؤسسات األخرى؟ مجيبا: ال، 
نظرا ألن االستقالة تقع على 

احلكومة.
عالقــة  وفــي  وأضــاف: 
احلكومة باملؤسسات األخرى، 
فهنــاك الســير املعتــاد الذي 
يتضمنــه العاجــل من األمور 
وهناك ما هو اكثر من املعتاد، 
وبالتالي فإن احلد االدني البد 
ان يظل ضمان للسير املعتاد أال 
تستخدم من القرارات ما يؤثر 
على الســير املعتاد. وأوضح 
د.الفيلي ان حل مجلس االمة 
على سبيل املثال اذا كان مهما 

ضررا في حال اكتشاف أخطاء 
قضائية على سبيل املثال.

االستقرار السياسي

بدورها، أوضحت أستاذة 
بقســم  الدوليــة  العالقــات 
السياســية بجامعة  العلــوم 
الكويــت د.معصومة املبارك: 
السياســي  االســتقرار  ان 
التقــارب بني  يعطي فرصــة 
العمــل السياســي واحملددات 
القانونية نتيجة االنسجام بني 
الســلطات، بينما االضطراب 
السياســي وعدم االســتقرار 
يخلــق مســاحة مــن عــدم 
التقــارب بينهــم لالنشــغال 
بالوضع السياسي املضطرب، 
موضحة ان استكمال السلطتني 
مدتهما الدستورية هو مؤشر 
أساسي من مؤشرات االستقرار 
السياسي، بينما التغير املتكرر 
للتشــكيل السياســي ســواء 
التغير خالل الفترة التشريعية 
او بســبب االنتخابــات ومــا 
يتبعها من استقالة احلكومة 
ومــا يرافق ذلك فترة حكومة 
تصريف العاجــل من األمور 
وضعف الرقابة على تصرفات 
وقــرارات الــوزراء خالل تلك 
الفتــرات فتكمــن اخلطــورة 
هنا فــي اســتمرار حالة عدم 

االستقرار السياسي.
وأفادت املبارك بأن الكويت 
شهدت حاالت طويلة من عدم 
االســتقرار السياســي ومرت 
على الكويت خالل الفترة من 
االستقالل حتى يومنا هذا ٣٩ 
حكومة إما بسبب االستقالة او 
االنتخابات، وبالتالي فلدينا ٣٩ 
حالة حكومة تصريف العاجل 
من األمور وتلك احلكومات فقط 
٤ منها كملت مدتها الدستورية.

وأشــارت د.املبارك إلى ان 
املــدة بعــد االنتخابــات عرفا 
أصبحــت هــي مــدة تشــكيل 
وفــي  أســبوعني  احلكومــة 
الكثير من احلاالت شكلت وهي 
ناقصة العدد حتى تبر باملادة 
الدســتورية، اما فــي احلاالت 
األخرى غير احملددة دستوريا 
فإن املدة يتم التوســع بها إلى 
٥٠ يوما كما حــدث مع احدى 
حكومات الشيخ ناصر احملمد 
و٤١ يومــا مع ســابع حكومة 
للشيخ جابر املبارك، موضحة 
ان اخلطــورة تكمــن في عدم 
وجود محــددات حول مفهوم 
العاجــل مــن األمــور وبعض 
الوزراء يضعون كل شيء حتت 
العاجــل من األمــور وآخرون 
العكس صحيح، وتكون هناك 
إخفاقــات فــي إدارة احلكومة 
ملفهــوم العاجــل مــن األمور، 
ولهذا ديوان اخلدمة املدنية بعد 
اعالن قبول استقالة احلكومة 
يصدر تعميما مثلما حدث في 
الفترة األخيرة. وأضافت: لدينا 
تكرار حالــة تصريف العاجل 
من األمور وعدم وضوح مفهوم 
التصريــف العاجل من األمور 
الن لو كان هناك محدد واضح 
ملا هو العاجل من األمور سواء 
بالتعميمات او تشــريعات او 
اصدار قرار من مجلس الوزراء 
يلزم الوزراء بأن هذا هو العاجل 
من األمور، لكن الوضع افضل 
ممــا هو عليه اآلن واســتمرار 
ذلك الوضع سيجعل العواقب 
وخيمة واداريا ستكون سيئة.

وعــدم حلــه يلحق ضــرر او 
أنه بعد مــرور فترة أصبحت 
هناك قناعة بأنه ال ميثل رأي 
الناخبني، وبالتالي فإذا كان ذلك 
يؤثر على الســالم االجتماعي 
يعتبــر ضمــن العاجــل مــن 
األمور. وتابــع: وكذلك احلال 
مع القضاء، فالدســتور يقرر 
مبدأ اســتقالل القضاء ولكنه 
مبدأ قابــل للتنظيــم بقانون 
والقانون يرتب أدوات تصدر 
مــن الســلطة التنفيذيــة في 
اإلدارية، وبالتالي  التعيينات 
اذا كنــا بصــدد ضمان ســير 
معتاد ملرفق القضاء فيصبح 
هذا اقل من العاجل من األمور 

ويتضمنه.
وذكر ان االعفاء من العقوبة 
مبرسوم هو في األصل استثناء 
من مبدأ االستقالل امام القضاء 
ومبدأ حجية االحكام، ولكن هو 
موجود في الدســتور ولعلة 
وأســباب، وهنا نعتقد ان في 
هذه املســألة نخرج من اطار 
السير املعتاد، فيجب ان نعيد 
العاجل  الطرح، موضحــا ان 
من األمور ان لم يتخذ يلحق 

خالل ندوة في كلية احلقوق عن اختصاصات احلكومة خالل هذه الفترة ومدتها

د.معصومة املبارك ود.محمد الفيلي ود.أحمد عبدالكرمي خالل الندوة           (أحمد علي)

حاضرات في ندوة كلية احلقوق

التحضيرية للدستور الكويتي 
لم تقدم ما يضبط املوضوع، 
مشيرا إلى ان وجود احلكومة 
االنتقاليــة مرتبــط بعلة هي 
ضمــان اســتمرار وظائــف 
احلكومة.  وأضاف: احلكومة 
لديها ٣ أنــواع من الوظائف، 
إداريــة وسياســية داخليــة 
وسياسية خارجية، موضحا 
ان وظيفــة احلكومة اإلدارية 
هــي ضمان اســتمرار املرافق 
العامــة بانتظــام وافتــراض 
وضمان الضبط اإلداري «امن 
عام، صحة عامة»، موضحا ان 
العاجل من األمور هو إما أمر 
اذا لم يصدر قرار به فسيلحق 
ضرر «محقق ان لم يكن بالغ»، 
او يفوت منافع بالغة األهمية 

على الدولة.
الضبط اإلداري

وذكر د.الفيلي ان التسيير 
املعتاد للمرافق العامة والضبط 
اإلداري تدخــل ضمــن نطاق 
العاجل مــن األمور، موضحا 
ان احلكومــة تديــر عالقة مع 
البرملــان والقضاء في الداخل 

عبدالكرمي: ال رقابة برملانية على احلكومة املستقيلة
 ذكر أســتاذ القانون العام بكلية احلقوق 
د.أحمد عبدالكرمي ان املشرع الكويتي ألهمية 
احلكومة قرر بعد اســتقالة الوزراء ان يقوم 
األمير بتكليف احلكومة بتصريف العاجل من 
األمور كل في شــؤون منصبه، موضحا انه 
ال توجــد في تلك الفتــرة رقابة برملانية على 
تلك احلكومة املستقيلة. وأشار د.عبدالكرمي، 
خالل الندوة، إلى ان اإلشكالية ان مدة احلكومة 
ستتجاوز شهرا او شهرين من دون وجود تلك 
الرقابة، وبالتالي فإن احلكومة غائبة عن الرقابة 
البرملانية، موضحا ان حكومة العاجل من األمور 
هي احلكومة التي كانت تأخذ االختصاص الكامل 
في اخذ القرارات، واصبح هناك استثناء جزئي 

من هذا االختصاص وهو تصريف العاجل من 
األمور ومنها على سبيل املثال االخالل في االمن 
او الصحــة حماية للنظام العام وكذلك األمور 
املستعجلة. وأفاد عبدالكرمي بأن مشكلتنا في 
الكويت فيما يخص تصريف العاجل من األمور 
ان التطبيق العملي لتلك القرارات له إشكالية، 
فهناك بعض احلكومات حتضر جلسات مجلس 
االمة كونها حكومة تصريف العاجل من األمور، 
وفي أحيان أخرى ال حتضر تلك اجللســات 
بسبب كونها حكومة مستقيلة باإلضافة إلى مدة 
حكومة تصريف العاجل من األمور، متسائال: 
فإلى متى ستســتمر احلكومة خارج الرقابة 
البرملانية بسبب عدم تشكيل أعضائها حتى اآلن؟

ملشاهدة الڤيديو

الرشيدي: نأمل أن تضم احلكومة اجلديدة 
كفاءات يغلب عليها الطابع الشبابي

طالــب نائــب رئيس 
إدارة جمعيــة  مجلــس 
احلقوقيني أحمد الرشيدي، 
احلكومــة  تضــم  بــأن 
اجلديــدة فــي أعضائهــا 
احلقوقيني، مشــددا على 
أن هنــاك كــوادر وطنية 
متميزة من حملة شهادات 
احلقــوق القادريــن على 
إحداث الفــارق وحتقيق 
طفرة نوعية ملا لديهم من 

خبرات كبيرة.
وأضاف الرشيدي في 

تصريح صحافي أمس، انه يجب أيضا 
أن يغلب على احلكومــة املقبلة الطابع 
الشبابي لكي يتم استغالل طاقات الشباب 
الكويتــي الذي اثبــت للعالم أنه متميز 

وقادر على حتقيق جناحات كبيرة.
وأعرب الرشيدي عن تفاؤله باملرحلة 
السياسية املقبلة بعد استقالة احلكومة ثم 
صدور مرسوم أميري بتعيني سمو الشيخ 
صبــاح اخلالد رئيســا ملجلس الوزراء، 
مشيرا إلى أن أهل الكويت يضعون آماال 
كبيرة على التشكيل احلكومي اجلديد، 
خاصة في ظل الظروف االستثنائية التي 

تشهدها البالد مؤخرا.
ودعا ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، إلى االستماع آلراء 
واقتراحات اجلهات ذات االختصاص في 
البالد ومن بينها جمعيات النفع العام، 
ملا لديهــــــم من خبرات وخلفيات حول 
الكفــاءات الوطنية في مختلف املجاالت 
وهو مــا حتتاجـــــه البالد فــي الفترة 

املقبلـــة.

وأكــد الرشــيدي ثقة 
احلقوقيــني  جمعيــة 
الكويتية في خبرة وحنكة 
ســمو الشــيخ صبــاح 
اخلالد، في اختيار أعضاء 
احلكومة مبا يتناسب مع 
آمال وتطلعات واحتياجات 
الوطــن واملواطنــني في 

الفترة املقبلة.
الرشــيدي في  وشدد 
تصريحه علــى ضرورة 
التمعن حتى يتم اختيار 
القوي األمني الذي يسعى 
الى حتقيق مصالح الوطن واملواطنني، 
ويســتطيع أن يحقــق النمــو والتطور 
املنشود في البالد، مشددا على أن الفترة 
احلالية تتطلب رجاال يضعون الكويت 
فقط نصب أعينهم وليس أي مصالح أو 
مقاصد شــخصية أو تكسبات من وراء 

املناصب.
وقــال إنه البــد أيضــا أن يؤخذ في 
احلســبان التنوع في اختيــار الوزراء، 
واختيار املتخصصني كل في مجاله حتى 
يكون الوزير ملما بكل ما يخص وزارته 
وما تتضمنه من تفاصيل وحتديات ومن 
ثم يكون قادرا على التطوير وإحداث نقلة 

نوعية في آلية عمل الوزارة.
واختتم الرشــيدي تصريحه متمنيا 
الســداد والتوفيق لسمو الشيخ صباح 
اخلالـــــد في اختيار اعضــاء احلكومة 
املقبلــــــة، داعيا املولى جـــــل وعال أن 
يحفظ الكويت وشعبها في ظل صاحـــب 
السمو األمير الشيــــــخ نواف األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

أكد أنهم قادرون على إحداث الفارق وحتقيق طفرة نوعية

أحمد الرشيدي
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«البلدي» وافق على تخصيص «جنوب القيروان» لـ «الرعاية السكنية»
ثامر السليم

وافــق املجلــس البلــدي 
العاديــة أمس  في جلســته 
برئاســة أســامة العتيبــي، 
على تخصيص أرض جنوب 
إلــى املؤسســة  القيــروان 
الســكنية،  العامــة للرعاية 
وهو االقتراح الذي تقدم به 
األعضــاء: حمــدي العازمي، 
املويــزري، ومحمد  وفهيــد 
الرقيب، حيث متت املوافقة 
على املقترح بأغلبية ١٤ عضوا 
وامتنــاع مشــعل احلمضان 
وحتفظ الرئيس على ما متت 
إضافته من أوراق باملعاملة، 
شرط مخاطبة الهيئة العامة 
للبيئــة والتأكد مــن وجود 
عوائق بيئية في املشــروع، 
وتوزيــع األشــجار وإزالــة 
الفائض منها، على ان تقوم 
البلدية بعمل دراســة حول 

املوقع.
كمــا وافــق املجلس على 
القصــر  تطويــر مشــروع 
األحمر، فيما طلب توضيحا 
مفصال حول إصدار تراخيص 
الرياضية ومشروع  األندية 
القرية التراثية، إذ لم يكتف 
البلديــة على  املجلس بــرد 
أسئلة األعضاء اخلاصة بهذا 

الشأن.
وقــال رئيــس املجلــس 
البلــدي أســامة العتيبي ان 
هناك عدة مخالفات وشبهات 
قانونيــة طالــت املوضــوع 
منهــا حضــور شــخصيات 
غير مدعوة رســميا من قبل 
رئيــس املجلــس، وإضافــة 
كتــب ومعامــالت مــن قبل 
رئيــس اللجنة بعــد اعتماد 
التوصيات فضال عن إضافة 
مخطط «كروكــي» ال يحمل 
توقيعا، كما ان البند الرابع من 
احملضر ال توجد به تواقيع، 
الفتا إلى عرض الشبهات في 

على علم مبختلف املستندات 
واآلراء.

مشــعل  العضــو  أمــا 
احلمضــان فقال: نســتنكر 
إضافة رئيس اللجنة أوراقا 
دون معرفــة باقي األعضاء، 
مؤكدا عدم الســماح لرئيس 
املجلــس البلدي بإضافة أي 
أوراق بعــد انتهاء االجتماع 
او التصويــت، فكيــف يتــم 
اللجنــة  الســماح لرئيــس 
بذلــك؟ ونحن مــع معاجلة 
القضية اإلسكانية لكن البد 
ان تتم بطريقة صحيحة وفق 
اإلجراءات املتبعة، متسائال: 
أليــس األولــى ان يتــم عقد 
جلسة خاصة ملشروع جنوب 
القيروان؟ فنحن نحتاج ألن 
تكــون األوراق صحيحــة ال 
ان تضــاف بعد اتخاذ القرار 
وهناك حتفظات على اآللية 

املتبعة في ذلك.
العضــو حمــد  واعتبــر 
املدلج، أنها ليست املرة األولى 
التي يتم فيها إخفاء الردود 
التي تصل مــن اجلهات إلى 

نتيجة قرب محول كهربائي 
من قسيمته بإحدى املناطق 
إلى اجلهاز التنفيذي لتعديل 
إحداثيات موقع جديد، وأبقى 
املجلس على اجلدول السؤال 
املتعلق بحالــة نقاط البيع، 
ولم يكتف برد البلدية على 
أسئلة العضو د.حسن كمال، 
واخلاصة بإصدار تراخيص 

األندية الرياضية. 

ميناء مبارك الكبير، فتحت 
م.مها البغلي باب املناقشة، 
موجهة سؤاال لرئيس اللجنة 
الفنية عبدالعزيز املعجل عن 
أســباب إصرار اللجنة على 
معرفة اجلهة املشــرفة على 
املشــروع، معللــة ذلك بأنه 
ليس من اختصاص املجلس 
البلــدي ومثــل هــذه األمور 

تعطل اإلجناز.
ورد املعجل على السؤال 
بالتأكيد على ان اللجنة الفنية 
تــؤدي دورها وال تعطل وال 
متاطل، وإمنا ترفض مترير 
موضــوع بهــذا القــدر مــن 
األهميــة االقتصادية للبالد 
من دون اإلملام بكل اإلجراءات 
والشروط املرتبطة به والتي 
حتدد اجلدوى واملردود املادي 
منه، مشددا على أن من يعطل 
املشروع هو مجلس الوزراء 
الــذي لم يرد حتى اآلن على 
كتــب اللجنة الفنية بشــأن 
حتديد اجلهة املشــرفة على 

املشروع.
وأشــاد العضــو حمــد 
املدلج بــرد املعجل، مضيفا 
ان كل معامــالت تخصيص 
األراضــي للمشــاريع تقدم 
للمجلس البلدي عن طريق 

البلدية، وسنقوم برفع القرار 
إلى الوزير وإذا رده فسنرفعه 
إلى رئيس الوزراء واجلميع 
يتحمل مسؤولياته، مشيرا 
إلــى ان القضية اإلســكانية 
ليست سياسيا وكل اإلجراءات 
الشكلية والفنية والقانونية 
نســتطيع تالفيهــا متــى ما 
أردنا اتخاذ القرار في صالح 

املواطنني.
أحمــد  العضــو  وقــال 
هديان: إســهاما من املجلس 
في حــل األزمة اإلســكانية، 
جــاءت املوافقة علــى طلب 
القيراون  تخصيص جنوب 
لـــ «الســكنية»، حيث تبنى 
مشــكلة اإلســكان منذ بداية 
عهــده، فاألمــر اآلن متروك 
البلديــة للمصادقة  لوزيــر 

على القرار.
وفي ســياق آخــر، أحال 
املجلــس البلدي كتاب وزير 
الكهربــاء واملــاء مشــعان 
العتيبــي، بشــأن شــكوى 
مقدمة مــن أحــد املواطنني، 
حول األضرار التي حلقت به 

بدوره، استغرب د.حسن 
كمال من نوعية الردود التي 
تأتي من اجلهــاز التنفيذي، 
الفتــا إلى أن بعــض األندية 
الرياضية حاليا حتولت إلى 
مجمعات استثمارية وأهملت 
الرياضــي، ويتــم  اجلانــب 
تفضيل ناد على آخر، واجلميع 
متذمرون مــن موقع القرية 
التراثيــة. وحول مشــروع 

اجلهة املشرفة على املشروع 
وليس املنفــذة له، موضحا 
أن املشروع تشوبه شبهات، 
مشددا على رصد ٨٠٠ مليون 
دينار إلجناز املشروع، وذلك 
ال ميكن أن مير مرور الكرام 
ومــن حــق «البلــدي» ان 
يأخذ وقتــه الكامل لتتحدد 
املســؤولية السياسية لكل 

األطراف املشاركة فيه.
واعترض العضو مشعل 
احلمضــان علــى تعطيــل 
ومماطلــة اللجنة الفنية في 
إقــرار التوســعة اخلاصــة 
مبشروع ميناء مبارك، مطالبا 
أعضاءها باتخاذ نهج واضح 
وحتديد أسباب رفضهم بدقة 
ويترك األمر بعدها للجهات 

املعنية للرد.
وقام نائب رئيس املجلس 
البلــدي عبــداهللا احملــري 
برفع اجللســة لعدم اكتمال 
النصاب، وهو ما حال دون 
إقرار بعض البنود املدرجة 
على جدول األعمال، خاصة 
بعد اختالف عدد من األعضاء 
على التصويــت على طلب 
مجلــس الــوزراء توســعة 
مشروع ميناء مبارك بسبب 

انسحاب بعض األعضاء.

املجلس قرر املوافقة على تطوير «القصر األحمر» وطلب توضيحاً مفصالً حول إصدار تراخيص األندية الرياضية و«القرية التراثية»

حمد املدلج متحدثاحمدي العازمي وعبداهللا الرومي

اجللســة من باب الشــفافية 
واملصداقية.

بدورها، أكدت م.مها البغلي 
انها تدعم القضية اإلسكانية 
بشــتى الطرق لكن بشــرط 
ان تســتكمل جميع األوراق، 
مضيفة انها شاهدت أوراقا لم 
تعرض في اللجنة مما يجعلها 
غير مقبولة وتشوبها مخالفة 
الئحية، حيث أبدت حتفظها 
علــى األوراق والكتــب التي 
أضافها رئيــس اللجنة بعد 

فض االجتماع.
مـــــن جانبــــــه، قـــــال 
م.عبدالسالم الرندي اننا نؤيد 
حل القضايا اإلسكانية التي 
تخص املواطنني لكن بعض 
التصرفات قد تعيق االنتهاء 
منها، مستغربا إضافة بعض 
األوراق بعد انتهاء االجتماع، 
ومتســائال عن املسؤول عن 

ذلك؟ وكيف مت اعتمادها؟
مــن ناحيتــه، لفت نائب 
املديــر العام لقطاع التنظيم 
واملخطــط الهيكلي بالبلدية 
محمــد الزعبي، إلى ضرورة 
دعم القضية اإلسكانية وعدم 
الســعي لتعطيلهــا، مبينــا 
ان هنــاك جلنة مشــكلة مع 
«الســكنية» بقرار من وزير 
البلديــة للنظر فــي املواقع 
الصاحلة للمشاريع اإلسكانية 
القريبة من املناطق املقامة.

وتابع الزعبــي: ال ميكن 
تخصيــص موقــع طاملا لم 
يتم إجنــاز تقرير تفصيلي 
من اجلهات احلكومية بشأن 
مقترح «جنوب القيروان»، وال 
نريد أن نقع في نفس مشكلة 
أرض منتزه أبوحليفة، كون 
املقترح معرضا للرفض لعدم 

وجود دراسة متكاملة.
في السياق ذاته، أكد ممثل 
اإلدارة القانونية على أهمية 
عرض جميع املستندات على 
اللجنة واألعضاء وأن يكونوا 

د.علي بن ساير ومحمد الرقيبأسامة العتيبي مترئسا اجللسة (قاسم باشا) أحمد هديان وم.عبدالسالم الرندي ود.حسن كمال وم.مها البغلي 

مخالفات متنوعة حملالت في الساملية
اطــــار اجلهــود  فــــي 
املتواصلـــة للبلديــــــــة 
لتطبيق القوانني واللوائح 
واحملافظــة علــى املظهــر 
اجلمالي في شتى املناطق، 
قــام فريق طــوارئ بلدية 
محافظــة حولــي بجولــة 
ميدانيــة على احملالت في 
منطقة الساملية، ومت رصد 
عدة مخالفات اضافة اعالن 
وعدم وضع التراخيص في 
اماكن بارزة وعدم جتديد 
ترخيص اإلعــالن وإقامة 
إعالن بالنشــاط من دون 
ترخيص وعرض البضاعة 

جانب من حترير املخالفات خالل اجلولةخارج احملالت.

توجيه ١٦ إنذارًا حملالت في الفروانية
أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في 
فرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ حمالت 
ميدانية على مناطق خيطان والرقعي، وقد 
أسفرت تلك احلمالت عن حترير ٨ مخالفات 

وتوجيه ١٦ انذارا.
في هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق 
ومتابعــة خدمات البلدية ناصر الرشــيدي، 
أن املفتشــني بالفريق يعملون على حتقيق 
الضوابط والنظم لراحة املواطنني واملقيمني، 
وذلك من خالل التعامل مع أي شكاوى تتمثل 

في التعدي على أمالك الدولة.
وأكد الرشــيدي أن احلمالت التي نفذتها 
مبنطقتي خيطان والرقعي أسفرت عن حترير 
٨ مخالفــات نظافة وإعالن مخالف، فيما قام 
املفتشون بتوجيه ١٦ إنذار نظافة عامة واعالن.

الرشيدي: املفتشون يعملون على تطبيق النظم لراحة املواطنني واملقيمني

حترير إحدى املخالفات
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«كورونا» يضرب األسعار..
وارتفاع سلع بنسب جتاوزت ١٠٠٪

في البداية، التقينا فاطمة 
املرزوقــي من ســلطنة عمان، 
وقالت لـ «األنباء»: هذه خامس 
زيــارة لي للكويت وقد زرتها 
قبــل «كورونــا» وزرتها بعد 
«كورونا»، والحظت ان االسعار 
ارتفعت بشــكل غير طبيعي، 
وقالت «قبل كانت املائة ريال 
عماني ملا نصرفها نقدر نشتري 
فيهــا اغراض كثيــر احلني ما 
تشتري لنا شي، ونفس السلعة 
اللي كنا نشــتريها قبل احلني 
ســعرها مضاعف، واملشــكلة 
ال هي ماركة وال شــي بس ما 
ندري شــنو هاألســباب اللي 
خلت األسعار ترتفع باالسواق، 
والكويــت دولة عزيــزة على 
قلوبنا واهلنا بعمان يحبون 
الصوغة اذا كانت من الكويت، 
ولكن تفاجأت هــذه املرة بأن 
الســعر مضاعف، هل هو من 
كورونا ام هناك اسباب اخرى 
ال نعرفها، وحتى لو كانت هناك 
زيادة باالسعار على األقل تكون 
٥٪ او ١٠٪ بس ان تصل الزيادة 
الى ١٠٠٪ فهذا شي غير معقول، 
وخصوصا في منطقة اسواق 
املباركية اللي احنا فيها احلني، 
وهي منطقة يتوافد عليها اغلب 
الزوار اخلليجيني ولكن ما نقول 
اال حفظ اهللا الكويت وشعبها 

وقيادتها من كل مكروه».
زيادة غير طبيعية

الفنــان  والتقينــا أيضــا 
املسرحي السعودي نبيل حسن 
احلكيم الذي يتواجد باستمرار 
فــي الكويت، فقــال «صراحة 
الزيادة غيــر طبيعية في كل 
شي في املالبس واملواد الغذائية 
واســعار املطاعم حتى اسعار 
زيــوت الســيارات»، موضحا 
أن سعر تبديل الزيت والفرق 
بني الكويت والسعودية يصل 
الى ١٠٠ ريال، وهذا شي مبالغ 
فيه، واســواق املباركية وهي 
نبض الكويت ومنطقة توافد 
اغلب الزوار اخلليجيني وهي 
ليست من االسواق الفخمة وال 
يوجد بها تنويع في البضائع 
واملــاركات العامليــة ألنها من 
األســواق الشــعبية، واغلــب 
زوارهــا من جميــع الطبقات، 
صدقنــي قبل كورونــا وبعد 
كورونــا اختلفــت االســعار 
ووصلــت في بعــض االحيان 
الزيادة إلى ١٠٠٪، وان شاء اهللا 
بالفترة القادمة تعرف اجلهات 
املختصة اسباب ارتفاع االسعار 

بات ارتفاع األسعار حديث اجلميع والذي يطول معظم أنواع السلع واملنتجات سواء الغذائية من خضار وفواكه وحلوم وأسماك أو االستهالكية األخرى كالدواء واملالبس ومواد 
التنظيف والقرطاسية ومواد املدرسة وغيرها، وللوقوف على معاناة املستهلكني وشكاواهم من الغالء الكبير خصوصا أن الكثيرين منهم يرون أن هناك ارتفاعا كبيرا باألسعار بعد 
جائحة «كورونا»، كانت جولة «األنباء» على العديد من األنشطة التجارية املختلفة في انحاء الكويت ومتابعة االسعار بعد ورود عدة شكاوى عبر مواقع التواصل االجتماعي عن ارتفاع 

االسعار في جميع السلع عما كانت عليه قبل «كورونا» واثناءها. والتقينا عددا من البائعني واملستهلكني من جميع االطياف، حيث أكد اجلميع وجود ارتفاع باألسعار، فاملستهلكون 
يرون أن هذه االرتفاعات الكبيرة مبالغ فيها وغير مبررة، بينما يقول البائعون ان معظم السلع ارتفعت أسعارها في البلدان املصدرة لها خصوصا خالل وبعد أزمة «كورونا» وما صاحبها 

من ظروف وإجراءات في جميع الدول، إضافة إلى تكاليف الشحن واالستيراد وأيضا رفع املؤجرين إليجارات البسطات واحملالت بشكل كبير، وفيما يلي التفاصيل:

أنواعهــا من خضــار وفواكه 
وحلــوم وحلويات، واملالبس 
كلها بارتفاع مســتمر وشنو 
احلل؟ ننتظر احلل من اصحاب 
االختصــاص ونتمنــى يكون 

بشكل سريع».
املستهلك الضحية

وحتــدث احمد الشــمري، 
وهو من رواد اسواق املباركية 
الدائمــني، لـ «األنبــاء» قائال: 
أقســم باهللا كل شــي بالعالم 
ارتفع سعره اال االنسان اللي 
رخــص ســعره، وبالكويــت 
التاجــر يرفــع االســعار على 
كيفه وال حســيب وال رقيب، 
واجلمعيات ترفع االسعار على 
كيفها واالسواق، الشعبية ترفع 

الهاشمي، فقال: االسعار كلها 
زايــدة عن الســابق، من نكلم 
التجارة وال من نكلم، اذا قانون 
اقامة من هم فوق ٦٠ عاما صار 
له سنة واكثر وهم مو قادرين 
يرسون على بر، مرة يقولون 
الفني دينار ومرة يقولون الف 
ومرة يقولــون الغاء القانون 
ويرجعون يقولون ٥٠٠ دينار، 
وحنا دخنا معاهــم واذا تبي 
تعرف ان االسعار مرتفعة انظر 
الى اسعار االسماك، عندنا بحر 
على امتداد الكويت، والسمكة 
الزينــة صارت حســرة على 
املواطن بسبب جشع التجار، 
وتصدير اسماكنا الى اخلارج 
ونقصهــا فــي الكويت، حيث 
وصلت ســعر بعض االسماك 

ســواء مــن احلكومــة او من 
اعضــاء مجلس االمة، ووضع 
حد لزيادة االسعار غير املبررة 
وأيضا تفاوت االسعار والفروق 

الكبيرة بني مكان وآخر.
التالعب باألسعار

علــي  حتــدث  بــدوره، 
حســني، وهو زائر ســعودي 
األســعار،  مســتويات  عــن 
قائــال: مع االســف ان الكويت 
ارتفعت فيها أســعار كل شي 
واللي كانت بالسابق ارخص 
من دول اخلليج بكل شي. وانا 
زائــر خليجي وعنــد عودتي 
للسعودية مضطر ان اشتري 
بعض املالبس وبعض السلع 
هدايا لالهل واالصحاب، ولكن 
فــي كل زيارة اجد ان الســعر 
مرتفع لالعلى على نفس السلع، 
وهذا شي غير معقول، علما أن 
بعض السلع لم تتغير اسعارها 
منذ سنوات طويلة ولكن خالل 
كورونا اصبح اجلشع والتالعب 
باألسعار سمة تشهدها جميع 
االسواق بالكويت وعلى جميع 
املستويات. وأضاف علي: شوف 
املطاعــم اللي قدامك وشــوف 
املأكوالت اللي عندهم بالسابق 
كان السعر ٣ دنانير للشخص 
واصبح ٥ دنانير ووصل اآلن 
عند البعض منهم الى ٧ دنانير، 
وان شاء اهللا بالزيارات القادمة 
اجد ان اجلهات املختصة قامت 
بعملها وحلت مشــكلة زيادة 
االسعار الكبيرة او على االقل 
أن حتافظ على ثبات االسعار 
ومتنعهم من الزيادات االضافية 
ومن دون أي أسباب حقيقية.

السعر على كيفها واملجمعات 
حــدث وال حــرج، والضحية 
دئما املستهلك وقال بالسابق 
١٠٠ دينــار مصــروف شــهر 
كامــل للبيت، واما اآلن تدخل 
اجلمعيــة تشــتري اغراضك 
تطلــع بفاتورة اكثــر من ١٠٠ 
دينار وال تكفي هذه االغراض 
حتى اسبوع، وال يغرك اعالنات 
التخفيضات والتنزيالت ترى 
كلها اغراض تالفة واستوكات 
يبــون تصريفهــا علينا بأي 
شكل، وأيضا هناك ارتفاع كبير 
اللوازم املدرسية من  بأسعار 

أقالم ودفاتر وغيرها.
أسعار السمك

والتقينــا كذلــك عبــداهللا 

الى ١٠ دنانير للكيلو.
أما الشــاب احمــد حواس 
الظفيــري فقــال: انا اشــتري 
املالبس الشتوية سنويا قبل 
موسم املخيمات، وتصدق ان 
اللي اشتريته العام املاضي بـ 
٦ دنانير السنة هذي حصلته ٩ 
دنانير، وان تفصال الدشداشة 
الشــتوية من ٧ الى ١١ دينارا، 
وحنا من زمان نسمع عن مثل 
يقــول ال حســيب وال رقيب، 
واليوم شــفنا هــذا املثل على 
ارض الواقــع اصحاب الدخل 
احملدود والدخل املتوسط اكثر 
املتضررين من هذه الزيادة، وال 
يوجد احد يحميهم من جشع 
التاجر، واطالب كل مســؤول 
ان يكون على قدر املسؤولية 

من جهته، قال محمد السماك 
وهو بائع للمواد الغذائية «نعم 
االسعار مرتفعة، وما اقول انها 
غير مرتفعة ولكن خلني اقول 
ما هي اسباب ارتفاع االسعار، 
شوف هذه البسطة اللي قدامك 
متر في متر مت رفع ايجارها من 
١٧٠ الى ٤٥٠ دينارا، ثانيا هذه 
البضائع كانت تصل عن طريق 
البحر وحاليا تصلنا عن طريق 
النقل اجلوي واجلميع يعرف 
ان النقل اجلوي مرتفع سعره 
بشكل أكبر عن النقل البحري، 
وحتى ان املصدر اخلارجي قام 
بزيادة اســعاره، وانت عارف 
ان الكويت تستورد وال تنتج 
جميع اخلضراوات والفواكه، 
بعــض  ان  ســؤالنا  وعنــد 
االصناف جند ان سعر الكيلو 
باالسواق الثانية بقيمة دينار 
جنده عندكم بســعر دينارين 
ونصف، قال السماك: نعم ألن 
البضائع املوجودة عندنا نقوم 
بتصفيتها باحلبة وال يوجد بها 
أي شي تالف او طري او غير 
صالح لالستخدام والكل يدري 
ان الفواكه في سوق املباركية 
مختلفة عــن جميــع الفواكه 
فــي باقي االســواق ومعروفة 

بجودتها ونظافتها.
عمايل «كورونا»

وباحلديــث مــع مصعــب 
احلوراني وهــو بائع مالبس 
في الســوق، قال: اعترف بأن 
معظم السلع ارتفعت اسعارها 
عمــا كانت عليه قبل كورونا، 
ولعدة اسباب راح اذكرها لك 
بالتفصيــل وهــي اوال كثيــر 
مــن املصانــع اللي نســتورد 
منها اغلقت بســبب كورونا، 
وثانيا ارتفاع اسعار ايجارات 
احملالت بالكويت بشكل كبير 
جدا واللي الكل عارفه، وثالثا 
ارتفاع اسعار االيدي العاملة 
حيث اننا بالسابق كان املوظف 
باحملل راتبــه ال يتجاوز ٢٠٠ 
دينار وحاليا مــن ٣٠٠ دينار 
وانــت طالع، وفي كل مرة كنا 
نعمــل تخفيضــات يســتفيد 
منها الزبون وحنا ما نستفيد 
منهــا، وانت عــارف بالكويت 
ان الســوق حر واملواطن واع 
ويعرف جميع البضائع ويعرف 
البضائع ذات اجلودة العالية 
ويعرف البضائع االستهالكية 
الرخيصة، وآخر كلمة اقول ان 
كورونا عملت عمايل بالناس 
(صعدت ناس ونزلت ناس).

املتحدثون قالوا لـ «األنباء» إن بعض األصناف ارتفعت أسعارها بشكل مضاعف خالل أقل من عامني

األسواق الشعبية وجهة الباحثني عن سلع بأسعار يرون أنها األرخص

(أحمد علي) إقبال على الشراء رغم ارتفاع األسعار في «املباركية» 

فرق «التجارة» حريصة على إغالق أي محل يرفع األسعار

ضعف في اإلقبال على املواد الغذائية رغم العروض بسبب ارتفاع أسعارها

البائعون يبررون ارتفاع األسعار بسبب الشحن اجلوي وجودة بضائعهم وارتفاع إيجارات احملالت والبسطات

جهود فرق التفتيش متواصلة ملنع املخالفات

محمد السماك حسني علي أحمد الظفيري أحمد الشمري إميان الدريع جاسم العجمي نبيل احلكيم فاطمة املرزوقي

وتعالج اخللــل او على االقل 
حتافظ على اسعار االسواق من 
زيادات اضافية وتكون محددة 
ومعقولة في الفترات القادمة».

كما اتفق جاسم العجمي مع 
املتحدثني على االرتفاع الكبير 
باألسعار والذي طال كل شيء، 
مشــيرا إلى أن بعض الســلع 
تضاعفت أســعارها أكثر من 
مرتني خالل السنوات اخلمس 
األخيرة، وخالل ســنة واحدة 
مــا كان يبــاع بدينــار أصبح 

بدينارين أو ثالثة أحيانا.
جيب املواطن

كذلك التقينا اميان الدريع 
التي قالت: ان االسعار مرتفعة 
عن الفترة الســابقة لكورونا 
واثنــاء كورونا وبعد كورونا 
االسعار صارت غير طبيعية 
ومبالغــا فيهــا، هــل احلظــر 
واحلجر وقلة االستيراد وتوقف 
بعض املصانع عن العمل هي 
السبب أو أن الزيادات مفتعلة 
وفيها استغالل جليب املواطن 
بظل غيــاب الرقابة التجارية 
وتقاعس البعض عن متابعة 

ما يحدث في االسواق.
وقالت «ابي اتكلم معاك عن 
بعض السلع وخاصة املكياج 
والعطور، وما اتكلم عن املكياج 
والعطور املاركات، انا اتكلم عن 
الدرجة االولى اللي نستخدمها 
بشكل يومي اســعارها زايدة 
الــى اكثر مــن ١٠٠٪، وشــنو 
احلل ما ندري، الشــغلة اللي 
اخذتها من قبل ٤ اشهر بعشرة 
دنانير اليوم سعرها ١٨ دينارا، 
ناهيــك عــن املــواد الغذائية 

ملشاهدة الڤيديو

مواطنون: ارتفاع أسعار السلع مبالغ فيه بجميع املواد االستهالكية من غذائية ومنظفات وأدوية ومالبس وأجهزة إلكترونية وحتى قطع غيار السيارات واللوازم املدرسية
كبير بشكل  املستأجرين  على  والبسطات  احملالت  أجور  ورفع  العالية  وتكاليفه  جوًا  واالستيراد  املصدر  من  والغالء  «كورونا»  بسبب  باألسعار  غالء  هناك  نعم  بائعون: 

محمد الدشيش
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مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع يشيد بإجنازات
أبناء الكويت في مسابقة «حتدي علوم املستقبل»

أعــرب املديــر العام ملركــز صباح 
األحمــد للموهبة واإلبــداع بالتكليف 
د.صالح العقيلي عن الفخر واالعتزاز 
بإجنــازات أبنــاء الكويــت املوهوبني 
وفوزهم بجائزتني من أصل ســت في 
مسابقة (حتدي علوم املستقبل) التي 
أقيمت أخيرا في اإلمارات مبشاركة ٢٥١ 
طالبا وطالبة من مختلف دول مجلس 

التعاون اخلليجي ضمن ١٧٦ فريقا.
وقال العقيلي في بيان صحافي أمس 
إنه مت إعالن نتائج املســابقة في حفل 
افتراضي مباشر على تطبيق (زووم) 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي ملركز 
حمدان بن راشــد للموهبــة واالبتكار 
وفاز أبناء الكويت بجائزتني من أصل 

٦ إذ فاز بجائزة أفضل مبتكر الطالبان 
فهد حمود عبداهللا وسيد عبدالوهاب 
بهبهاني عن مشروعهما Smart Lock فيما 
فاز الطالب دعيج خلف الفهد بجائزة 
جلنــة التحكيم على مشــروعه ضبط 

وتتبع دخان السيارات إلكترونيا.
وأضاف ان طالب وطالبات برنامج 
فصول املوهبة في مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلبداع شــاركوا مبســابقة 
(حتدي علوم املســتقبل) التي أطلقها 
مركز حمدان بن راشد للموهبة واالبتكار 
التابع ملؤسســة حمدان بن راشــد آل 
مكتوم لــألداء التعليمي املتميز وتعد 
أول مســابقة افتراضية على املستوى 
اإلقليمي للطلبــة املوهوبني في مجال 

الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء.
وأوضح ان أهداف املسابقة تتركز 
حول مساعدة الطلبة املوهوبني في إبراز 
طاقاتهم وعرضها من خالل توفير بيئة 
تنافسية مثالية وإعطائهم فرصة حلل 
مشكالت حقيقية وتنفيذ منوذج أولي 
لهذه احللول ومشاركتها مع اآلخرين.

وذكــر أن املســابقة توفــر فرصة 
مهمــة لعرض أفكار الطلبــة الفائزين 
على مؤسســات متخصصة في مجال 
التكنولوجيا لدعــم إمكانية تنفيذها، 
إضافة إلى تنمية املهارات االجتماعية 
وروح الفريق لدى الطلبة املشــاركني 
ونشر ثقافة املوهبة واإلبداع فيما بينهم.

وقال العقيلي إن عدد الفرق املشاركة 

مــن الكويت والتي مت قبولها رســميا 
من قبل اللجنة املنظمة للمسابقة بلغ 
١٦ فريقــا جميعهــا من طــالب فصول 
وأكادميية املوهبة التابعني ملركز صباح 

األحمد للموهبة واإلبداع.
وهنأ جميع الطلبة املوهوبني الذين 
شــاركوا في املســابقة، مؤكدا حرص 
مؤسســة الكويت للتقدم العلمي على 
دعم ومساندة املتميزين من أبناء الكويت 
في شتى املجاالت، مبينا أن أحد أهداف 
مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
تشــجيع الطلبــة املوهوبــني وتنمية 
قدراتهم ومهاراتهــم اإلبداعية وإتاحة 
الفرصة لهم إلبراز هذه اإلبداعات على 

املستويات احمللية والعاملية.

تعد أول مسابقة إقليمية افتراضية للطلبة املوهوبني في مجال الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء

دعيج الفهد فهد حمود عبداهللاسيد بهبهاني د.صالح العقيلي

«مجموعة أباريل» أطلقت ١٦ عالمة جتارية في «العاصمة مول»
افتتــح «العاصمــة مول» 
أحــدث وجهــة تســوق فــي 
 ٤ يــوم  أبوابــه  الكويــت، 
اجلاري، حيث أطلقت مجموعة 
أباريل ١٦ عالمــة جتارية في 
العاصمــة مول، مبــا في ذلك 
وسكتشــرز  بيركنســتوك 
وليفايس وأروبوســتال وبي 
أتش بي سي وريتوالز وتومي 
هيلفغر وألدو واكسسوارات 
ألدو وتشارلز & كيث وكالفن 
كالين جينز وديون لندن وال 
ســي وايكيكي وهيما وهاش 

بابيز وليكالند.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
الرئيس التنفيــذي ملجموعة 
«أباريل» نيراج تكشــانداني: 
«نحن فخورون بشراكتنا مع 
«العاصمــة مول» والتوســع 
في الســوق الكويتــي، حيث 
يتماشــى توســع عالماتنــا 
التجارية مع «العاصمة» مول 
مع استراتيجيتنا لالستجابة 
لطلب املستهلكني، حيث تواصل 
الكويت النمــو كوجهة رائدة 
ونحن فخورون بأن نكون جزءا 

من هذا النمو املزدهر».
حملة عن «أباريل»

تقــف مجموعــة أباريــل، 
الرائدة عامليا في مجال توزيع 
وبيع األزياء واالكسسوارات 
املتنوعــة،  وأمنــاط احليــاة 
على مفترق طــرق االقتصاد 
احلديث في مدينة دبي، بدولة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة. 
واليــوم، أضحــت املجموعة 
قادرة علــى تلبية احتياجات 
آالف املتسوقني عبر أكثر من 
١٨٥٠ متجرا وأكثر من ٧٥ عالمة 
جتارية وبتعيني ١٦٥٠٠ موظف 

من مختلف الثقافات.
وقد تركت مجموعة أباريل 
بصماتهــا ورســخت وجودها 
ليس فقط فــي دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة والكويــت 
ومملكة البحرين وسلطنة عمان 

باإلضافــة إلى ذلــك، وضعت 
املجموعة استراتيجيات واضحة 
لدخــول العديد من األســواق 
اجلديدة، مثل أسواق هنغاريا، 

الباكستان، مصر والفلبني.

وآســيا، وتضــم الكثيــر من 
األسماء الرائدة في عالم األزياء، 
األحذيــة ومنط احليــاة على 
غرار تومي هيلفيغر، تشــالز 
أند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين 
ويست، إروبوستال، وغيرها 
مــن األســماء، باإلضافــة الى 
عالمات جتارية رئيسية مثل 
تيم هورتونز، جيميز اتاليان، 
كولد ستون كرميري، إجنلوت، 
ريتشوالز، وذلك على سبيل 

املثال ال احلصر.
يذكر أن الفضل في جناحات 
مجموعة أباريل ومنوها املذهل 
يعــود لرؤيــة وتوجيهــات 
مؤسســتها ورئيسة مجلس 
اإلدارة سيما جنواني فيد، التي 
انطلقت بالشركة من القوة إلى 
األقوى منذ نشأتها وعلى امتداد 

عقدين من الزمان.

أباريل  وتديــر مجموعــة 
العديد من العالمات التجارية 
العاملية الشهيرة، التي انطلقت 
من الواليات املتحدة األميركية 
وكنــدا وأوروبــا وأســتراليا 

مجموعات مميزة من الهدايا

مواد جتميل من أجود املنتجات (قاسم باشا) أزياء من أجود املنتجات وأرقى األذواق 

(متني غوزال) أجهزة كهربائية مميزةحقائب وأحذية بأذواق راقية 

مجموعة متنوعة من أفخم العطور

أكسسوارات مميزة حقائب نسائية فاخرة

واململكة العربية الســعودية، 
وإمنا فتحت أبواب االزدهار في 
أسواق الهند، جنوب أفريقيا، 
پولنــدا، ســنغافورة، األردن، 
إندونيســيا، تايلند وماليزيا. 

ملشاهدة الڤيديو

«Orange the World» اخلليج» يجدد دعمه»

يدعم بنك اخلليج هذا العام مجددا، املبادرة 
العامليــة «Orange the World» التــي تطلقها 
منظمة األمم املتحدة للقضاء على العنف ضد 
املــرأة، في ٢٥ نوفمبر وملــدة ١٦ يوما، حتى 
تنتهي فــي تاريخ ١٠ ديســمبر، وهو اليوم 
العاملي حلقوق اإلنســان. وبهذه املناســبة، 
يضيء بنك اخلليج مبناه الرئيســي باللون 
البرتقالي طوال أيام احلملة، كما يعمل على 
رفع مستوى الوعي بهذه القضية على مواقع 
التواصل االجتماعي، دعمــا جلهود القضاء 
على العنف ضد املرأة، واحملافظة على حقوق 

اإلنسان بشكل عام.
ويشارك بنك اخلليج في هذه احلملة مجددا 
هذا العام ضمن التزامه باالستدامة املجتمعية، 

ودعمه للجهــود الوطنية في حتقيق الهدف 
اخلامس من أهداف التنمية املستدامة: املساواة 
بني اجلنســني، وهي جزء من خطة التنمية 

الوطنية ورؤية الكويت ٢٠٣٥.
وحول هذه املبادرة، قالت مســاعد مدير 
االتصاالت املؤسسية في بنك اخلليج، جلني 
القناعي: «التزامنا بتعزيز االستدامة املجتمعية 
يحتم علينا متكني املرأة وتنحية الضرر عنها، 
وتعزيز أمانها إلى جانب أمان كل أفراد املجتمع 
 Orange» وأطيافه. ندعم في بنك اخلليج حملة
the World» إميانا بحق النساء باألمان، وتأكيدا 
على رفض العنف ضدهن. هدف املساواة بني 
اجلنسني من األهداف السامية التي تسعى لها 

األمم املتحدة، وندعمها دعما كامال».

البنك يضيء مبناه باللون البرتقالي دعماً للحملة العاملية

بنك اخلليج يضيء مبناه باللون البرتقاليجلني القناعي

«الهالل األحمر»: وضع خطط للّم الشمل 
ومساعدة املفقودين في الوصول إلى عائالتهم

أكدت جمعية الهالل األحمر على ضرورة 
وضع خطط مستمرة وتوفير أطر تنظيمية 
وبحث التحديات التي تواجه جمعيات الهالل 
األحمر والصليب األحمر على مستوى العالم 
في مجال الروابط العائلية وصوال إلى طرح 
احللول املقترحة للم الشمل ومساعدة املفقودين 
في الوصول إلى عوائلهم بأسرع وأفضل الطرق.

وقالــت أمني عام اجلمعيــة مها البرجس 
في كلمتها أمام ورشة عمل تعريفية نظمتها 
«الهــالل األحمر» أمس بالتعــاون مع املكتب 
اإلقليمي للصليب األحمر لدى البالد بعنوان 
«ندوة تعريفية حول أنشــطة إعادة الروابط 
العائليــة» إن اجلمعية وضعــت خالل فترة 
«كورونا» خطة االستجابة الحتياجات إعادة 

الروابط العائلية.
وأضافت البرجس ان اجلمعية عملت كذلك 
على االتصال بني العائالت وحتســني قدرات 
وأداء العاملــني واملتطوعــني في هــذا املجال 
وبتعاون كبير مع اجلهات احلكومية املعنية 
مثل وزارات اخلارجية والصحة والداخلية، كما 
كثفت جهودها من خالل توزيع مواد إعالمية 
متعددة اللغات بعنوان «هل تريد البحث عن أحد 
أفراد عائلتك؟.. نحن نساعدك» ومت تخصيص 
خط هاتف نقال لالستجابة السريعة للطوارئ 
وبالفعل تلقت اجلمعية ٣٥٠ مكاملة و٢٠ طلب 

بحث خالل األزمة.
ولفتــت إلى تعاون اجلمعيــة مع اللجنة 
الدوليــة للصليب األحمر بشــأن البحث عن 
األشخاص والروابط العائلية، مبينة أن عملية 
البحث عن املفقودين وإعادة الروابط األسرية 
في أعقاب األزمات واحلروب متثل حتديا كبيرا 
للعاملني في احلقل اإلنساني ألنها متر مبراحل 

معقدة وتتطلب مهارات خاصة وعليهم اإلعداد 
اجليد واكتساب اخلبرة الالزمة للتعامل معها.

من جانبه، قال نائب رئيس البعثة اإلقليمية 
للجنة الدولية للصليب األحمر مكرم صوه إن 
هناك مئات اآلالف من األشــخاص في جميع 
أنحاء العالم في عداد املفقودين بسبب النزاعات 
املسلحة وحاالت العنف األخرى، إضافة إلى 
الكوارث الطبيعية والهجرة املتزايدة في العديد 

من أصقاع العالم.
وذكر صــوه أن اللجنة الدولية للصليب 
األحمر واجلمعيات الوطنية للصليب األحمر 
والهالل األحمر تعمل يدا بيد على معرفة مصير 
هؤالء األشخاص أو إيجادهم وإعادة تواصلهم 
مع عائالتهم عن طريق تبادل رسائل الصليب 
األحمر وتأمني االتصــال الهاتفي فيما بينهم 
وتنظيم عمليات لم شمل لألسر والسعي إلى 

استجالء مصير املفقودين منهم.

نّظمت ورشة عمل بالتعاون مع املكتب اإلقليمي للصليب األحمر

مها البرجس متحدثة

جانب من املشاركني في ورشة العمل التعريفية

العوضي: ال بد من دعم النهوض بشركة النقل العام 
وتطويرها مبا يليق بكونها الناقل الوطني

أكد رئيس نقابة العاملني في شركة النقل العام 
الكويتية العام خالد العوضي أهمية النهوض بالشركة 
وتطويرها لتليق بكونها الناقل الوطني الذي يجب 
أن يكون في املقدمة مثلما كان في السابق، مشيرا 
إلى أهمية احلفاظ علــى العمالة الوطنية ودعمها 
الدعم املستحق بعيدا عن محاوالت الدفع بالشركة 

إلى االنهيار.
وأضاف العوضي ان اإلدارة احلالية في الشركة 

تســتحق الوقوف معها وتأييد خطواتها لتطوير 
الشــركة، خاصة أنها بدأت اإلصالحات املطلوبة، 
ووثقت باملوظف الكويتي وأعطته الفرصة للتطوير 
واإلجناز، مؤكدا أن النقابة ليست بصدد الدفاع عن 
إدارة فاشــلة، لكنها كما انتقدت مجالس اإلدارات 
السابقة التي تسببت في انهيار الشركة، عليها اليوم 
واجب الدفاع عن إدارة حتاول النهوض بالشركة 

وموظفيها وإنصافهم.

وأشار رئيس النقابة إلى أنه ال يوجد أي مستشار 
وافد بالشركة، وأن العمالة الوطنية تقوم بواجبها 
على الوجه األكمل، الفتــا إلى أن النقابة لن تقف 
مكتوفة األيدي أمام محاوالت قلب احلقائق والتشويه 
املتعمد من البعــض، وأكد أن العمل النقابي ليس 
لالنتقاد واالصطدام مع اإلدارات بل للعمل بخط 
متواز وللمصلحة العامة للشــركة، مثمنا جهود 
جميع من يقف مع الشركة لتطويرها ودفعها لألمام.

جامعة الكويت تعزز توعوية منتسبيها 
بالضوابط املرورية بالتعاون مع «الداخلية»

قامت إدارة األمن والســالمة ومبشاركة 
قطاع التخطيط في جامعة الكويت بالتعاون 
مع وزارة الداخلية - اإلدارة العامة للمرور 
ممثلة بقســم العالقــات العامــة والتوعية 
املرورية، بتنظيم أسبوع احلملة التوعوية 
املرورية لنشر الثقافة املرورية وتوعية الطلبة 
ومنتسبي اجلامعة بضوابط األمن والسالمة 
املروريــة وذلك خالل الفترة من ٢٨ نوفمبر 

إلى ٢ ديسمبر.
وبهذه املناسبة تقدم األمني العام املساعد 
للشؤون اإلدارية والقائم بأعمال األمني العام 
املســاعد إلدارة املرافق علي األستاذ بجزيل 
الشكر للقائم بأعمال مدير إدارة األمن والسالمة 
ولقطاع التخطيط على جهودهم وتعاونهم 

مع وزارة الداخلية، إلجناح هذه احلملة.
هذا، وذكر القائم بأعمال مدير إدارة األمن 
والسالمة بجامعة الكويت يوسف اخلميس 
أنــه من املهــم التركيز على توعيــة الطلبة 
ومنتسبي اجلامعة بااللتزام باألنظمة املرورية 
خاصة اإلشارات املرورية واملواقف املخصصة، 
بعــد مالحظة ظاهرة عدم االلتزام بالقوانني 

املرورية.
من جانبه، بني رئيس قســم العالقات 
العامة والتوعية املرورية باإلدارة العامة 
للمرور العقيد نــواف عبداهللا أن احلملة 
تتضمــن توعيــة الطلبة وأعضــاء هيئة 
التدريس وتذكيرهم بأهمية االلتزام باألنظمة 
املرورية ســواء داخل احلــرم اجلامعي أو 
خارجه، والتركيز على بعض الســلبيات 

املوجــودة والتــي متت مالحظتهــا داخل 
املواقف والتي أدت لزيادة احلوادث املرورية 
واملخالفات أيضا، متمنيا أن تصل احلملة 
ألهدافها املرجوة بأسرع طريقة ممكنة حفاظا 

على سالمتهم وسالمة اآلخرين.
بدورها، أشــارت رئيسة قسم التخطيط 
املروري بجامعة الكويت م.علياء الفارســي 
ٌإلى أن مدة احلملة أســبوع مبينة أن الهدف 
الرئيسي للحملة هو نشر الثقافة والتوعية 
املرورية وذلك الختالف التقاطعات في حرم 
مدينة صباح السالم اجلامعية عن باقي كليات 
جامعة الكويت لوجود اإلشــارات املرورية 
وقوانني وأنظمة مختلفة منها حتديد السرعة 
وإشارة املشاة واملواقف املخصصة، مشيرة 
إلى أن التركيــز كان على املخالفات املكررة 

من قبل الطلبة.

خالل الفترة من ٢٨ اجلاري إلى ٢ ديسمبر

إحدى احملاضرات التوعوية
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تتمتع منطقة اخلليج العربي بإرث ثقافي كبير، ظلت 
محافظــة عليه لفترات طويلة مــن الزمن، واليزال هذا 
اإلرث موجودا، بل إنه شهد تطورا في مختلف أشكاله، 
ونخص الشعر العربي، الذي ازدهر في اجلزيرة العربية، 
واليزال أثره باقيا على فنون الشعر، باإلضافة إلى صنوف 

اآلداب األخرى.
وحينما تأسس مجلس التعاون لدول اخلليج العربي 
في ٢٥ مايو عام ١٩٨١ كان من أهم أهدافه توثيق الروابط 
بني الشــعوب، وهذا األمر له األولوية في منهجية عمل 

املجلس، قبل السياسة واالقتصاد.
ومن منطلق هذه األولوية ولزيادة احلرص على تأكيدها، 
جاءت إدارة الثقافة فــي مجلس التعاون اخلليجي، كي 
تنظم العمل املشترك، في احملافظة على الثقافة اخلليجية، 
تلك التي ترتبط ارتباطا وثيقا مع بعضها البعض في كل 

الدول اخلليجية.
وألن اإلدارة الثقافية في مجلس التعاوني اخلليجي يقع 
عليها العبء األكبر في احملافظة على الثقافة اخلليجية، 
فإن هناك خطوات مهمة يجب أن تتخذ في هذا الشأن، 
أهمهــا تكثيف العمل والتقييم، واحلــرص على تبادل 
وجهات النظر، وتكليف املتخصصني بإجراء الدراسات، 
التي من شــأنها إبراز إرثنا الثقافي اخلليجي، الذي هو 

جزء ال يتجزأ من إرثنا العربي واإلسالمي.
وأذكر، في عام ٢٠١٧ شاركت ونخبة من مفكرين وأدباء 
وأكادمييني خليجيني في ملتقى نظمته إدارة الثقافة في 
مجلس التعاون، في الرياض، واقترحنا أن يكون هناك 

تعاون ثقافي خليجي مستمر وبناء.
وهذا االقتراح جاء في ســياق دور اإلدارة الثقافية، 
الذي ال يقتصر على تنظيم املؤمترات، وعقد االجتماعات، 
بل إن املســؤوليات كبيرة، واملهمــات صعبة، حيث إن 
الشأن الثقافي من العالمات الفارقة في حياة الشعوب، 
وتقاس قيمــة أي مجتمع وحتضره من خالل ما يظهر 

لديه من ثقافة.
ونحن - واحلمد هللا - في الدول اخلليجية عامة نحظى 
بــإرث ثقافي كبير، كما أن لدينا أدباء ومفكرين وعلماء 
كثيرين، ورغــم ذلك نعاني من ضعــف الترويج لهم، 
والتعريف مبكانتهم وأدوارهم في الثقافة اإلنسانية على 
وجه العموم، في حني جند مجتمعات أقل منا إرثا ثقافيا 
إال أن عاملهم وأديبهم معروف ومتداول، ملاذا؟ ألن هناك 

منظومة إعالمية تروج له، وحتاول فرضه على الواقع.
فرغم مكانة العديد من رواد الثقافة في اخلليج، وهم 
كثيرون، إال أن معظمهم غير معروفني ليس في املنطقة 
العربية بل بني الدول اخلليجية، مبعنى أن اإلرث الثقافي 
اخلليجي في معظمه ال يجد من يروج له، ويظهره بصورته 
احلقيقية، فقد جتد أديبــا مثال من الكويت أو عمان أو 
البحرين ال يعرفه جمهور القراء في دول خليجية أخرى.
وهذا االنقطاع ال يخدم مســتقبل الثقافة اخلليجية، 
فالرابط الثقافي له أهميته التي ال يستهان بها في تكوين 

املفاهيم والقناعات املتعلقة باملجتمعات.
وعلى أساس ذلك بات من الضروري على اإلدارة الثقافية 
في مجلس التعاون اخلليجي، أن تقوم بدورها املنشود 
في ربط الثقافة اخلليجية بعضها ببعض، من خالل إيجاد 
آليات من شــأنها أن تعزز هذه الروابط وتقويها، وهذا 
األمر أصبح مطلبا ملحا خالل هذه الظروف الراهنة، التي 
تســعى فيها املجتمعات لتأكيد مكاناتها، ليس من خالل 
السياسة واالقتصاد فقط، ولكن من خالل الثقافة التي 

لها الدور األكبر في هذا الشأن.

يتمتع بيل غيتس، أحد أغنى األشــخاص في العالم، 
بهوايات ثمينة وولع مميز بالفن وخاصة برجل املجموعات 
ليوناردو دافنشي. وميتلك مؤسس شركة مايكروسوفت 
عددا من العناصر النــادرة التي كانت في األصل تخص 
احلاخام الرئيسي، وهي عدد من اللفائف والدفاتر، والتي 

تقدر قيمتها مباليني الدوالرات.
وعلى مدى العقود اخلمسة املاضية، مر دفتر مالحظات 
خاص ميتلكه الرســام واملخترع األسطوري بالعديد من 
أيدي جامعي التحف األثريــاء، حتى مت طرح العمل في 
عام ١٩٩٤ ألصحابه اجلــدد. دفع غيتس، الذي كان يبلغ 
من العمر ٣٩ عاما آنذاك، ٣٠٫٨ مليون دوالر ملزاد يسمى 
«مخطوطة ليستر» خالل مزاد في دار مزادات كريستي، 

ولكن ما هي قيمة القطعة اليوم؟
ففي عام ١٩٩٤، عندما كان غيتس في التاسعة والثالثني 
من عمره، تصدر قائمة مجلة أثرياء العالم «فوربس»، والذي 
أظهر ولعا كبيرا مبجــال الفن واألدب واآلثار، بدأ أيضا 
في التعبير عن اهتمامه بشراء املقتنيات النادرة واملكلفة.
العنصر الذي في حوزته اليوم، «مخطوطة ليســتر»، 
هو في الواقع دفتر كامل بخط يد دافنشي، يحتوي على 
نحو ٣٦٠ رسما إيضاحيا ورسومات ونتائج من دراسة 
شــاملة أجراها في مجال املياه. احتفظ عدد من الفنانني 
اإليطاليني املشهورين باملفكرة بعد وفاة دافنشي، مما زاد 

من قيمتها على مر السنني.
قبل أن يصل إلى يد غيتس، كان دفتر املالحظات في 
حــوزة ملياردير آخر قطب النفط أرماند هامر الذي كان 
أيضا جامعا فنيا معروفا. في وقت من األوقات، باع هامر 
دفتر املالحظات إلى دار مزادات كريستي، وبعد ١٤ عاما، 
بعد معركة شــديدة خالل املزاد، وصل دفتر املالحظات 

إلى غيتس.
هذا هو دفتر مالحظات دافنشي الوحيد اململوك حاليا 
للقطاع اخلاص مع بقية العناصر في متاحف مختلفة حول 
العالم. مت بيع اإلصــدار األصلي من الكمبيوتر الدفتري 
الذي مت بيعه إلى غيتس بشــكل منفصل وليس كدفتر 

مالحظات كامل.
ويصعب تقدير قيمة العمل الفني بشــكل خاص ألنه 
ذاتي للغاية. هذا ما أوضحه وينستون، رئيس قسم الكتب 
واخلرائط في متحف فرميــان، أن الكتب والدفاتر غالبا 
ما تعتبر اســتثنائية في مجال املقتنيات، وبالتالي تزيد 

قيمتها وفقا لذلك.
هذه عناصر نادرة، ولها قيمة تاريخية أكبر ألنها حتتوي 
عادة على توثيق فعلي للفترة التي كتبت فيها وتوفر لنا 
حملة حقيقية هناك. تقاس قيمة هذا الكتاب أو الكمبيوتر 
الدفتري بجودتهما، وكيف لقد مت حفظ الكثير منها على 
مر السنني. «املفتاح هو أيضا من كتبه؟ فهو املعيار الذي 

يحدد قيمة العمل.
٭ عزيزي القارئ: تتوقع من هو املالك القادم لدفتر املالحظات 

الثمني يا ترى؟

مفهوم املرأة العصرية، أيقتصر 
على حرية املرأة باللباس واختيار 
الزوج املناسب لها وأسلوب حياتها 
ونوعية العمل أم هو مفهوم عام 
حلياة تتالءم مع تغيرات العصر 

برمته السريع؟
أتابع حال املجتمعات اخلليجية 
والعربية باهتمام ووضع مجتمعنا 
الكويتي بعني فاحصة وأســتمع 
بحــرص للكثيــرات وأحاورهن 
فيمــا أراه وأســمعه وما أقرؤه 
حول التغيرات العديدة في حياتنا 
النسوية وأحيانا تصدمني جملة 
«إنها احلضــارة والتطور»، وقد 
تتطاول إحداهــن إلنهاء احلوار 
بالقول كفاكم رجعية وتخلفا، مما 
ميثل اإلفالس احلقيقي في احلديث. 
 كثيرا ما تستوقفني مشاهدات 
متعددة لنساء وفتيات يتعمدن إبراز 
مفاتنهن بقصد أو من دون قصد، 
وانتشــرت ظاهرة تعري بعض 
النسوة لتسويق بعض املنتجات في 
دولنا وكان للسوشيال ميديا الدور 
األبرز، كما تشجعت الكثيرات على 
طلب الطالق أو خلع أزواجهن أو 
رفض مفهوم الزواج برمته للتمتع 
باحلرية الشخصية حسب قولهن، 
واألغلب يرى في االستقالل املادي 
قوة ملواجهة الزوج واألهل والتعامل 
بندية حتى داخل بيئة العمل، وبدأنا 
نسمع تصريحات علنية برفض 
اإلجنــاب أو االقتصار على طفل 
واحد خوفا علــى جمالهن الذي 
دفعــن آالف الدنانير عليه وعلى 
اســتعداد تام لالستسالم أليدي 

دكاترة التجميل مرات ومرات. 
بالرجل  املرأة  قضية مساواة 
التي ال  أصبحت من األطروحات 
تنتهي ومجــاراة املوضة العاملية 
على عالتها دليل حســب رأيهن 
على التحضر وحرية شــخصية 
وقرار خاص، ومتادى ذلك ليأخذ 
صورا مختلفة منها الصداقة بني 
اجلنسني واالنفتاح التام حتى في 
العالقة احملرمة، هذا عدا التدخني 
وغيرها كثير من األمور التي قد 

متأل الصفحة. 
ال أقول إننــي على حق وإن 
باطل، حاشــا هللا  اآلخرين على 
ولكنها اجتهادات انسانة عركتها 
احلياة والتزال تتعامل بكل ود مع 
كل التوجهات الفكرية واالجتماعية، 
املجتمع اإلنساني هو أساسا عبارة 
عن ذكر وأنثى، وبالتزاوج السليم 
يعمر الكون وبالتفاهم والتجانس 
يربــى األبنــاء براحة نفســية 
واستقرار، ولو تأملنا كل البيئات 
احليوانيــة والنباتيــة لوجدناها 
ذكرا وأنثى، فإذن ال ميكن إلغاء 
طرف حلساب آخر ألنه أمر ضد 
الفطرة، ال ننكر أنه قد أتت فترات 
على املجتمعات عانت من تسلط 
الرجال وحتكمهم ولكن األمر تغير 
اآلن، وإن وجد فبحدود ضيقة، أما 
فكرة استقاللية املرأة التامة فهو 
أمر يتنافى مع طبيعتها البشرية، 
كمــا ال ميكن للمــرأة أن تعيش 
حياتها في زخــم عمل متواصل 
البشرية ستطالبها  ألن كينونتها 
باحتياجات فطريــة وأقواها أن 
أقل احتماال  طبيعتها اجلسمانية 
للضغوط اجلسدية ومهما غالبت 
نفسها وأنكرت ستصبح عرضة 
لإلجهاد واألمراض وقد تصل الى 
مرحلة النفور التام ملا كانت تقوم 
به في الســابق، لقد أقحمونا في 
مفهوم صراع الرجل واملرأة، وفي 
احلقيقة هو صراع وهمي فالرجل 
واملرأة ميثالن التكامل في احلياة. 
األمومة نسمة العطاء الالمحدود 
الذي  للمرأة والدور األساســي 
نقوم به في األســرة لن يتوافق 
مع ســاعات العمــل الطويلة أو 
االنفالت في حياتها ومبا يتماشى 
مع رغباتها، رعاية األبناء وإدارة 
املنزل ستتراجع حتى وإن توافرت 
املربية ومعها أسطول من اخلدم 
فإنهم لم ولن يغنوا عن حضن األم 
ومسحة يدها على رأس أطفالها أو 
ابتسامتها في وجوههم، ودعائها 

ودعمها لهم ملواجهة احلياة. 
مفهوم احلرية أصبح شعارا 
براقا لكل انفالت وشوهت معانيه 
لتجرف املجتمعات البشرية نحو 
االنحالل والتفسخ واملبالغة في 
احلياة، وأنكرنا كمسلمني ثوابت 
ديننا وتقاليد مجتمعاتنا واعتبرناها 
قيودا متنعنا من التمتع مبباهج 
احلضارة املزيفة، ابتعدنا عن فهم 
ديننا ولم نستوعب منهجيته في 
احلياة، ولو تأملنا ســير أمهات 
املســلمني والصحابيات لوجدنا 
فيهن النمــاذج احلقيقية إلدارة 
احلياة والعمل واإلنتاج، فاإلسالم 
لم يلغ أبدا دور املرأة، بل إن اهللا 
امرأة وأنزل  قد سمع شــكوى 
قرآنا يتلى حتى هذه الساعة حلل 

قضيتها..
كونك امرأة ال يعني أبدا الضعف 
والذل بل أنت باب من أبواب اجلنة 

والكيان الذي تقوم عليه احلياة.

أما االنتقاد الثاني املوجه إلى املصاحلة، 
فهو أنها تقدم غالبــا كهدف نهائي 
وقابل لإلجناز دون إيالء ما يكفي من 
االهتمام للعملية التي ميكن أن تنجز 
من خاللها، وعليه، فإن اإلفراط في 
التركيز على املصاحلة قد يؤدي إلى 
الفشل وخيبة األمل، وقد ألقى التطرف 
الشأن اإلعالمي حينما  بظالله على 
جاء مسوقا لبعض املتبنيات احلزبية 
والسياسية واملذهبية فطرحها على أنها 
من اللوازم الدينية أو الوطنية التي ال 
ميكن إنكارها زاد األمر تعقيدا، وقد 
خلق نوعا من الطائفية البغيضة التي 
العقول وتزيد من  جاءت لتستوطن 
التحزب السياسي والطائفي واملذهبي 
الذي أحلق ويلحق أفدح األذى بوحدة 

التاريخ واملصير.
٭ آخر دعوانا: اللهم ألّف بني قلوبنا، 
اللهم احفظ نسيجنا االجتماعي، اللهم 
احفظ ترابطنا وتراحمنا ومتاسكنا 
وحــنن قلوبنا علــى بعضنا، اللهم 
أرشدنا إلى الطريق الصحيح، ربنا 
أصلح حالنا وحال حكامنا وارزقهم 
التي تشــير لهم  البطانة الصاحلة 
باخلير، (ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا.. ربنا وال حتمل علينا إصرا 
كما حملته على الذين من قبلنا.. ربنا 
وال حتملنا ما ال طاقة لنا به.. واعف 

عنا واغفر لنا وارحمنا).

احملافل الدولية لتعلن عن استضافتها 
قمة املناخ (كوب ٢٨) في عام ٢٠٢٢- 
٢٠٢٣، مبادرة االبتكار الزراعي للمناخ، 
تلك املسؤولية إلنقاذ الكوكب من دمار 

األبخرة والتصنيع وتقلب املناخ.
 إن دولة اإلمارات في يومها الوطني 
تضرب املثل فــي حتقيق املصلحة 
الوطنية أوال وتشييد دعائم الصرح 
املتني للدولة بعد خمسة عقود على 
استقاللها.. إن الدولة الفارسة تسابق 
ركب التطور فــي جميع املجاالت.. 
بالتهاني والتبريكات  أتوجه  بدوري 
إلى دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
الشقيقة قيادة وشعبا بيومها الوطني 
وإلى سفير دولة اإلمارات في الكويت 
د.مطر حامد النيادي، سائال اهللا تعالى 
أن تنعم دولة اإلمارات العربية املتحدة 
باألمن واألمان والتطور.. ومبارك ٥٠ 

ازدهارا.. تطويها اإلمارات الفارسة.

على مكانة الدولة في املجتمع الدولي 
وأحيانا يتم عدم نقل احلقائق كاملة 
وبدقة وعدم شمول التقارير الدولية 
على أكثر من أســماء املشاركني في 
االجتماعات سواء حضروا جانبا من 
االجتماعات أو لم يحضروا واكتفوا 
بالقيام مبهمة السفر مع املخصصات 
أو قدموا تقريرا عنها وكل ذلك يجب 
أال يغيب عن متخذي القرارات في أي 
تخصص ألن االلتزامات تتعلق بالدولة 
ككل وال تتعلق بقسم أو إدارة معينة 

كما يعتقد البعض.
وعودة إلــى الصك اجلديد الذي 
التشــاور على إصداره من  يجري 
منظمة الصحة العاملية بعد االجتماع 
االستثنائي الثاني الذي سيعقد خالل 
األيام املقبلة فقد أثبتت جائحة كورونا 
أن مثل هذا الصك سيتضمن التزامات 
الدولة ككل وقد تتعلق بقرارات حرية 
التنقل والعالقات التجارية والشفافية 
في نقــل املعلومــات وحرية تبادل 
املعلومات أوال بأول واالنفتاح الكامل 
علــى املنظمات الدولية بعيدا عن أي 
حساسيات قد يتم التعامل معها وفقا 
ملقتضيات األمن الصحي وضروراته.

الدرجــات، وضمان عدم  وضمان 
احملاسبة، أو الواسطة، كل هذا سيخلق 
أجياال عنيفة وفاسدة، أجياال مترفة 
عاطلة عن العمل، تبحث عن املشاكل 
مللء اليوم بأحداث غير معتادة، هذه 
الفئات بحاجة إلى حزم وشغل وقت 
الفراغ بأمور هادفة وفاعلة، أجر مقابل 
عمل، مكافــأة مقابل إجناز، ضمان 
مالي مقابل خدمة معينة، ستتالشى 
ظاهرة «اخلز» بسبب الشغل والبحث 
عن لقمة العيــش، أما نتائج البطالة 

فتؤدي إلى التهلكة.
٭ بالقلم األحمر: عاجلوا ظاهرة «ليش 
تخــز؟» بتدريب الشــباب وصقل 
مواهبهم، وتعليمهم، وتوظيفهم «بارت 
تامي» براتب، وبتطبيق عقوبات رادعة 
ضد املتمردين، بدال من التسكع في 
املوالت ومراكز التسوق دون هدف.

عالقة قائمة على التســامح والعدل 
السياسية واملجتمعية  بني األطياف 
بهدف طي صفحة املاضي وحتقيق 
التعايش السلمي بني أطياف املجتمع 
كافة، وعدم حتقيقها قد يفشل هذه 

التسوية برمتها.
وكثيرا ما يشــار إلــى مفهوم 
«املصاحلة» في املناقشــات املتعلقة 
بالعدالة االنتقالية، غير أن لهذا املفهوم 
عــدة معان مختلفــة، فهو في نظر 
البعض مرتبط باجلهود املبذولة من 
جانب األنظمة «لطي صفحة املاضي» 
أو «للعفو والنسيان»، لكن املدافعني عن 
حقوق اإلنسان نادرا ما يقبلون هذه 
الصيغة من املصاحلة، محتجني بقوة 
بأن املصاحلة احلقيقية يجب أن تكون 
مرتبطة باحملاسبة والعدالة واالعتراف، 

فن املعمارية احلديثة حيث بلغ عدد 
الزوار إلكسبو ٢٫٣٥ مليون زائر في 
شهره األول.. فاإلمارات العربية املتحدة 
وهللا احلمد من جناح إلى جناح على 

املستوى االقتصادي والتنموي.
العربية  اإلمارات   وتستمر دولة 
املتحدة في مسيرتها نحو التألق في 

من يتم اختيارهم كضباط اتصال مع 
املنظمات الدولية في جميع املجاالت 
حيــث ان اختيار ضبــاط االتصال 
ومتابعة مهامهم ومشاركاتهم باملهمات 
الدولية ليس باألمر اإلداري الســهل 
حلضور االجتماعــات الدولية فقط 
ولكنه يحمل الكثيــر من التحديات 
سواء في االستعداد للمهمة واإلملام 
بها وبأبعادها وتداعياتها أو االلتزامات 
املترتبة عليها على الدولة وفي كثير من 
األحيان حيث انه عندما يكون ضابط 
االتصال غير مناســب للمهمة فذلك 
يؤدي إلى العديد من السلبيات ويؤثر 

بسبب «نظرة»!
شغل الشباب بأمور مهمة، سواء 
العمل أو الدراسة، أمر البد منه للحد 
من هذه اجلرائم واملشاكل املفتعلة، 
فالرخاء والدلع والترف الزائد، وضمان 
املصروف/ أو املال، وضمان الوظيفة، 

القرن املاضي وحتى اآلن، شهد العالم 
جتارب عديــدة للعدالــة االنتقالية 
الوطنية، مــن أهمها  واملصاحلــة 
جتربة تشيلي واألرجنتني والبيرو 
والســلڤادور ورواندا وسيراليون 
وجنوب أفريقيا وتيمور الشــرقية 
وصربيا ولبنان واملغرب والبحرين.
واملصاحلة الوطنية وثيقة الصلة 
مبفهوم العدالة االنتقالية، فاملصاحلة 
تشكل أحد أهم أهداف منظومة العدالة 
االنتقالية وغايتها النهائية، واملصاحلة 
الوطنية نتيجة حتمية في الدول التي 
عانت من خالفات جذرية أو صراعات 
داخلية، وهي قد تتم بني أطياف محددة 
من املجتمع، أو بني املجتمع ونظام 
احلكم، وهي تعد من أهم مفردات أي 
تسوية سياسية، تنشأ على أساسها 

 لم تتوقف دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة عند حد في عالــم التنمية 
االقتصاديــة والعلمية، فقد وصلت 
إلــى أدق وأحــدث التكنولوجيا في 
العالم، واختيرت اإلمارات الشــقيقة 
لتستضيف اكسبو٢٠٢٠ لتنهض بأروع 
األجنحة الوطنية لبلدان العالم وأجمل 

ومن هنا فإن مثل تلك املعاهدات 
واالتفاقيات الدولية يجب أن تخضع 
للدراسة من جانب املتخصصني ومن 
جانب وزارة اخلارجية قبل املوافقة 
والتصديق عليها وإصدار التشريعات 
الوطنية املناسبة ويجب دراسة وحتليل 
مثل تلك االتفاقيات ومعرفة التزامات 
الدولة قبل املصادقة عليها واالستعداد 
لها بااللتزامات املالية والقانونية والفنية 
والشــفافية الكاملة في نشر تقارير 
مدى االلتزام بها على املأل في مواقع 
املنظمات الدولية ســواء كمؤشرات 
من الدولــة أو تقارير من خبراء أو 

فئة املراهقني، إذ تعتبر هذه -شــبه 
الظاهرة- مؤشرا خطيرا على تدني 
األخالق والتربية، وتدني مســتوى 
اخلطاب، ووجود فجوة فكرية، وبطالة 
بني الشباب، الذين يفتعلون املشاكل 
ويقدمون على االعتداء على اآلخرين 

تســاءل بعض القراء عن عنوان 
املقال الســابق، قائلني ليس لإلعالم 
دور في املصاحلة الوطنية وأنا معهم، 
لكن كان املقصود هو ما يجب على 
اإلعالم فعله بعد املصاحلة الوطنية، 
فاملصاحلة تعد الهدف األسمى الذي 
يصبو إليه أي مجتمع، لكن يصعب 
حتديد ما تعنيه هذه املصاحلة إذ إنها 
السياسي والثقافي  باإلطار  مرتبطة 
والتاريخي اخلاص باملجتمع وهنا دور 
اإلعالم للتوضيح والدعم والتشجيع.
للعدالة  الدولي  «املركز  لـ  ووفقا 
االنتقالية»، فإنه ال بد لعملية املصاحلة 
قبل أي شــيء من تهيئة، فليس من 
املنطقي أن ترتكز هذه العملية على حث 
الضحايا على املسامحة في ظل غياب 
أي إقرار حكومي واضح، وقد وضعت 
الوكالة السويدية لتنمية التعاون تعريفا 
بأنها «عملية  الوطنيــة  للمصاحلة 
اعترافا مشتركا  مجتمعية تتضمن 
مبعاناة املاضي وتغيير السلوك الهدام 
إلى بناء عالقة نحو سالم مستدام».

ويندرج مصطلح «املصاحلة» في 
إطار ما يطلق عليه «العدالة االنتقالية»، 
وقد أخذ مفهــوم العدالة االنتقالية 
السياســية والقانونية  ودوافعهــا 
واحلقوقية واإلنســانية يتبلور في 
العديد من التجارب الدولية وفي العديد 
من املناطق في العالم، ومنذ سبعينيات 

العربية  حتتفل دولة اإلمــارات 
املتحدة في الثاني من ديســمبر كل 
عام بيومها الوطني، ذلك اليوم الذي 
مكن اهللا فيه قادة النهضة اإلماراتية 
عام ١٩٧١ حتت لواء املغفور له بإذن اهللا 
سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحمه اهللا، من تأسيس أول فيدرالية 
عربية جتمع اإلمارات العربية لتصبح 

متحدة قوية عصية على الطامعني.
 تلك الفيدرالية التي جنحت بجميع 
املقاييس، بل يجب أن تدرس منهجيتها 
في الكتب السياسية، ألن تلك املنهجية 
شكلت ما نراه اليوم من وحدة وتقدم 
وازدهار حظي بها شعب دولة اإلمارات 
الشقيقة بقيادة رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان حفظه اهللا ورعاه، وأدام اهللا 
عليهم نعمة األمن واآلمان واالستقرار 

في كل زمان ومكان.

ســتعقد بعــد أيام فــي جنيڤ 
دورة خاصة جلمعية الصحة العاملية 
وموضوع الدورة هو إصدار اتفاقية 
دولية جديدة أو صك دولي ملجابهة 
األوبئة واجلوائح وحفظ األمن الصحي 
العاملي، علما أنه في تاريخ املنظمة لم 
تعقد من قبل سوى دورتني خاصتني 

فقط.
وباالستفادة من جائحة كورونا 
وما شهده العالم خاللها من إجراءات 
متباينة ولم تتفــق كثيرا مع الصك 
الدولي احلالي وهو اللوائح الصحية 
الدولية ٢٠٠٥ والتي لم ينفذ الكثير منها 
على ما ينبغي خالل كورونا فأصبحت 

اإلجراءات في العالم دون تنسيق.
ويبدو أن اجتماع املنظمة الطارئ 
خطوة مهمة ملراجعة ما مت والتوافق 
حــول الصك الدولــي اجلديد الذي 
اقتربت خطوات إصداره دوليا ولن 
يكون إصدار الصك هو نهاية الطريق 
بل يجب أن يتحول إلى تشريع وطني 
ضمن التشريعات الوطنية بكل دولة 
فضال عن التزام الدول أمام املجتمع 
الدولي بتنفيذ االتفاقية الدولية بكل 
أجهزتها وليس في وزارة الصحة فقط.

سؤال أنهى حياة شباب وشابات 
ودمر مســتقبل العديد من األفراد، 
وتسبب في مشاكل وعاهات مستدمية 
وحاالت عنف وجرائم تراوحت بني 
اجلنح واجلنايات بسبب «ليش تخز؟»، 

؟ أي ملاذا تنظر إليَّ
العنف خاصة  ازدادت حــاالت 
في مراكز التسوق وأماكن جتمعات 
الشباب وال نعلم إلى اليوم السبب 
احلقيقي خلف هذا العنف من خالل 
«النظر» إلى شخص عابر بالصدفة، 
وال نعلم ما هي اإلشارات التي يتلقاها 
«املخزوز» والتي تثير غضبه وحماسه 
حتى يبدأ بالتهجم على اآلخرين أو 
يأخذ هذه النظرات بشكل شخصاني 

أو رمبا بـ«حتد»!
الظاهرة «خزني واخزك»  فهذه 
منتشرة بني أوساط الشباب، خاصة 

رؤى

منظومة الثقافة 
في مجلس التعاون 

اخلليجي
د.ليلى خلف السبعان

رؤى اقتصادية

هوايات ثمينة 
لبيل غيتس.. 

ما هي؟
hamedmadouh٩١٩@hotmail.comحمد عبدالغفور محمد مدوه

سلطنة حرف

اإلمارات 
و٥٠ ازدهارًا

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

ألم وأمل

«الصحة العاملية» 
في مفترق طرق

د.هند الشومر

بالقلم األحمر

ليش تخز؟

@AljaziAlsenafiاجلازي طارق السنافي

أرجوحة

مفهوم 
املصاحلة 

الوطنية
أ.د.مناور بيان الراجحي
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بدر احلميدي يسأل عن جودة الوقود ملشغلي
الباصات وخطوات تطوير اجلودة لالنبعاثات

وجه النائب بدر الحميدي 
سؤاال إلى وزير النفط ووزير 
العالــي د.محمد  التعليــم 
الفــارس، قال فــي مقدمته 
إن وسائل النقل العام تعد 
واحدة من العوامل المؤثرة 
فــي اإلنتــاج االقتصــادي 
واالجتماعي وتمثل شبكة 
الطــرق المســتخدم عليها 
وســائل النقل العــام أحد 
عوامــل االنبعاث الحراري 
والتلوث البيئي الناجم عن 

غــازات عوادم الســيارات. 
ولمــا كان المالحظ تكدس 
العامــة بمركبات  الطــرق 
وباصات النقل العام والتي 
يسير الغالب منها خلوا من 
الركاب إال القليل مع تنوع 
ماركتها وأحجامها مما يثير 
التساؤل حول جدوى هذا 
الكم منهــا بمــا تمثله من 
ازدحام مروري بسبب شغل 
النقل  في بعض قطاعــات 
دون حل منها الغاية وهي 

الذي تشــهده البالد إلى أن 
وصل كمالحظة من بعض 
العالمية بوصول  الهيئات 
الكويت إلى حد الخطر في 

التلوث البيئي.
وطالب بإفادته وتزويده 

باآلتي:
١- مــا جــودة الوقــود 
مشــغلي  علــى  المــوزع 
الباصــات ومــا خطــوات 
تطويــر الجودة لتحســن 

االنبعاثات؟

االستخدام البديل للسيارات 
الخاصة.

وبنــاء علــى مــا تقــدم 
وما لوحــظ فضال عن قلة 
النقل  مســتخدمي باصات 
العام إضافة إلى االنبعاث 
الغازي من عوادم معظمها 
نتيجة استخدام (السوالر) 
بديال عن مشتقات البنزين 
المعالــج خلــوا مــن مادة 
الرصــاص بمــا ينجم عن 
استخدامه من التلوث البيئي 

باعتبارها أحد عوامل االنبعاث احلراري والتلوث البيئي

بدر احلميدي

أسامة الشاهني لـ «الشؤون»: ما دور «شركة الدرة»
خلفض أسعار جلب العمالة املنزلية من اخلارج؟

..ويشارك في «برملانيون ألجل القدس» في تركيا
يشارك مراقب مجلس األمة عضو 
الهيئة التنفيذية لرابطة «برلمانيون 
ألجــل القــدس» النـــائب أســـامة 
الشاهين في المؤتمر الرابع للرابطة 
بعنوان «القدس خط أحـمر» والذي 
يقام في العاصمــة التركية أنقرة 

تحــت رعـــاية رئـيـــس البرلمان 
التركي مصـطـفـى شـنـتوب اليوم 

٣٠ الجاري ولمدة يومين.
ويناقــش المؤتمــر على مدى 
يوميــن عــددا مــن القضايا حول 
تطــورات ومســتجدات القضيــة 

الفلسطينية، بـمـشـاركة أكثر من 
١٠٠ برلماني مــن برلمانات الدول 
العربيــة واإلســالمية والدوليــة، 
وشخصيات رسمية من الجمهورية 

التركية.
وتناقش جلسات العمل تفصيال 

إنجازات الروابط اإلقليمية ودور 
لجان فلسطين في اسناد القضية 
الفلسطينية، إضافة إلى إقامة ندوة 
عن مستجدات القضية الفلسطينية 
فيمــا يخص حصار غزة والحرب 

على غزة وعملية السالم.

أســامة  النائــب  وجــه 
الشــاهني ســؤاال إلى وزير 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة ووزير الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعية د.مشعان العتيبي، 
قال في مقدمته: ملا كانت هناك 
حاجة ماسة للعمالة املنزلية، 
للقيام بأعمال املنزلية ورعاية 
األبناء الصغار، فإننا جند أن 
عدم توافر العمالة املنزلية في 
الوقت احلالي يشكل الهاجس 
لدى كثير من أرباب البيوت 

ورباتها.
ولعل الزيادة املبالغة في 
أسعار جلب العمالة املنزلية 
مــن أبرز ما يعانيــه الناس 
في الوقت احلالي، خاصة ان 
قيمة استقدام العمالة املنزلية 
قد تصل إلى ما يقارب ١٥٠٠ 
دينار للعامل أو العاملة، وهذا 
مبلغ كبير ال يستطيع كثير 
من أرباب األسر توفيره، علما 
أن املبلغ يتضمن فترة احلجر 

املؤسسي بأحد الفنادق.
وكانت الدولــة قد قامت 

١ - ما دور «شركة الدرة» 
فــي خفــض أســعار جلــب 

العمالة املنزلية؟
٢ - كم يبلغ عدد العمالة 
املنزلية الفعلية التي وفرتها 
«شركة الدرة» منذ تأسيسها؟ 
اجلنســيات  بيــان  مــع 

والسنوات.
٣ - هل هنــاك ضمانات 
الشــركة  إضافيــة تقدمهــا 
للكفالء في حالة عدم رغبة 
العامل املنزلي بالعمل أو حال 

هروبه؟

الــدرة  بتأســيس «شــركة 
للعمالــة املنزلية» بدعم من 
احتاد اجلمعيات التعاونية، 
بهدف تقليل األسعار وتنويع 
جنسيات العمالة، إال أن عدم 
توفــر العمالة وعــدم تنوع 
اجلنســيات وعدم انخفاض 
األســعار، من أبرز شكاوى 
أرباب األســر، كــون أنه من 
املفترض أن الشركة تساهم 
في خفض األســعار لكونها 
مدعومة من الدولة. وطالب 

بتزويده وإفادته باآلتي:

استفسر عن عدد العمالة املنزلية الفعلية

أسامة الشاهني

حمد روح الدين: هل لـ «التأمينات»
ودائع استثمارية في البنوك اللبنانية؟

وجــه النائــب د.حمــد 
روح الدين سؤاال الى وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار 
خليفة حمادة جاء كالتالي:
بعــد أن أعلنت الكويت 
عــن ســحب ســفيرها من 
جمهورية لبنــان تداولت 
بعض الصحف الكويتية أن 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة لديها وديعة 
ضخمة فــي أحــد البنوك 

اللبنانية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- هــل للمؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية ودائع استثمارية لدى البنوك 

اللبنانية؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، يرجى تزويدي 
بكشف بأسماء البنوك التي 
حتتفــظ بهذه الودائع، مع 
بيــان قيمة هــذه الودائع، 
وتاريــخ إيداعهــا والعائد 

االستثماري منها.
٢- هل لدى املؤسسة أي 
اســتثمارات في جمهورية 
لبنــان؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجاب، فما االستثمارات؟ 
وكــم تبلــغ قيمتهــا؟ وما 
فــي  الدخــول  تواريــخ 

االستثمارات؟
٣- ما خطة املؤسســة املستقبلية في 

التعامل مع استثماراتها في لبنان؟

د. حمد روح الدين

فارس العتيبي يطلب صورة ضوئية
حملاضر أعمال هيئة القوى العاملة

النائــب فارس  وجــه 
العتيبي سؤاال الى وزير 
التـجـــارة والـصـنـــاعة 
د.عبداهللا الســلمان جاء 
كالتالي: بشأن قرار الهيئة 
العامة للقوى العاملة بعدم 
جتديد أذونات العمل ملن 
جتاوز ٦٠ عاما ملن هم دون 
العليــا، يرجى  املؤهالت 
إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- ملاذا لم يقر الوزير 
القرار خصوصا أنه صادر 
من مجلــس إدارة الهيئة 

بالتداول مرتني؟ وما املســوغ القانوني 
الذي يسمح للوزير بعدم التوقيع على 

قرارات مجلس إدارة الهيئة؟
٢- ما اجلنســيات املشمولة بالقرار 
مع بيان األعداد لكل جنسية، واملهن التي 

يشملها القرار؟

٣- هل طبــق الوزير 
قوانــني احلوكمــة مــع 
مجلس إدارة الهيئة عند 
التصويت على القرار ولم 

يصدره؟
٤- هــل صحيــح أن 
اللجنة العليا املمثلة في 
التجــارة واحتاد  غرفــة 
الكويتي وجهات  العمال 
حكوميــة أخــرى وافقت 
في أحد االجتماعات على 
قبــول مبلــغ ٢٠٠٠ د.ك 
نظير جتديد إذن العمل؟

٥- كم املبلغ اإلجمالي املستحق سنويا 
للدولــة في حال قبول الرســم اخلاص 

بإذن العمل؟
٦- صورة ضوئية من محاضر أعمال 
الهيئة، وصورة ضوئية من قرارات الهيئة 

واملستندات ذات الصلة.

فارس العتيبي

أسامة املناور: ما قيمة الودائع في البنوك
واملصارف اللبنانية أو املصرف املركزي؟

وجه النائب أسامة المناور 
سؤاال إلى وزير المالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة جاء 

كما يلي: 
نصت المــادة الثانية من 
القانــون رقــم ١ لســنة ١٩٩٣ 
بشــأن حماية األموال العامة 
على أن: يقصد باألموال العامة 
في تطبيق أحكام هذا القانون 
ما يكون مملــوكا أو خاضعا 
بقانون إلدارة إحدى الجهات 
اآلتية أيا كان موقع تلك األموال 

في داخل البالد أو خارجها:
أ ـ الدولة.

العامــة،  الهيئــات  ـ  ب 
والمؤسسات العامة.

ج ـ الشــركات والمنشآت 
التــي تســاهم فيهــا الجهات 
المبينة بالبندين الســابقين 
ال تقل عن ٢٥٪ من رأسمالها 

أو غير مباشــرة ما نســبته 
٢٥٪ مــن الملكيــة، مع بيان 
عدد مــرات التجديد للودائع 
وتواريخ التجديد، وما اتفق 
عليه من ضمانات وامتيازات، 

والوسطاء في ذلك.
٢ـ  سجل ديوان المحاسبة 
تقريــرا تضمــن رفــض بنك 

بنك ومصرف لبنان المركزي 
بشــأن تصرف «فرانســبنك 
ـ بيــروت» ورفضــه طلــب 

استرجاع الوديعتين؟
٥ ـ هل أخذت المؤسســة 
الماليــة قبل  موافقــة وزارة 
االتفاق على إيداع الوديعتين 

في ٢٠١٨؟
٦ ـ هــل توجــد مطالبــة 
الوديعتين مرة  باســترجاع 
ثانية قبل التجديد الثاني لهما؟
٧ ـ هــل أجريــت دراســة 
للظروف االقتصادية والمخاطر 
االئتمانية قبل الموافقة على 
الوديعتين؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، يرجــى تزويدي 
بصورة ضوئية من الدراسة.
ـ هــل هنــاك وســيط   ٨
كويتــي أو لبناني أو أجنبي 
أو مكتب استشارات في اتفاق 

الوديعتين؟

«فرانســبنك ـ بيروت» طلب 
المؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعية استرجاع وديعتين 
بمبلغ يقدر بـ ٣٤٧ مليون دوالر 
بعد حلول موعد االسترجاع 
بمضــي ســنتين مــن تاريخ 
اإليــداع، فمــا أســباب رفض 
االسترجاع، وهل تضمن اتفاق 
الوديعتين بندا يجيز للبنك 
رفض طلب استرجاعهما، وما 
اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 

في هذه الحالة؟
ـ مــا أســباب تجديــد   ٣
الوديعتيــن علــى الرغم من 
أن ذلــك يعــد قبــوال لرفض 
طلب االسترجاع، ولماذا كان 
التجديد بشروط ضماناتها أقل 
من السابق مع تزايد مخاطر 
االقتصــاد والعمل المصرفي 

واالئتماني في لبنان؟
٤ـ  ما أسباب عدم مخاطبة 

سأل عن مطالبة استرجاع الوديعتني

أسامة املناور

بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة عن طريق شركات 
أو منشــآت تساهم الدولة أو 
الهيئات العامة أو المؤسسات 
العامة أو غيرها من األشخاص 
المعنوية العامة في رأسمالها 
بنصيب ما، ويعتد في تحديد 
نسبة رأس المال المشار إليها 
بمجموع الحصص التي للدولة 
أو غيرها من الهيئات كافة ذات 
الشخصية المعنوية العامة أو 
الشركات المشــار إليها. لذا، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ قيمــة الودائــع التــي 
التــزال مودعــة فــي أي من 
البنوك والمصارف اللبنانية 
أو بنــك ومصــرف لبنــان 
المركــزي مــن أي وزارة أو 
مؤسســة أو هيئة حكومية 
أو شركة تملك فيها الخزانة 
العامة للدولة بصورة مباشرة 

هشام الصالح: زيادة املخصصات املالية املمنوحة 
للطلبة املبتعثني للدراسة خارج البالد بنسبة ٢٥٪

تقــدم النائــب د.هشــام 
الصالــح باقتــراح برغبــة 
قال فــي مقدمته: إن الطالب 
والطالبــات  الكويتيــني 
الكويتيات هم مبنزلة سفراء 
لبلدهم فــي مقار الدراســة 
باخلــارج وذخــر لوطنهــم 
ومحــط فخــره واعتــزازه، 
وتعقد عليهم اآلمال والثقة 
لتحمل املسؤولية الشخصية 
والوطنية الالئقة بهم لبلوغ 
الغايات التي مت ابتعاثهم من 
أجل حتقيقها باحلصول على 

أفضل تأهيل جامعي وأرقى 
تكوين علمي.

ولذلك، فإن الدولة تولي 
عناية خاصة لطالبنا املبتعثني 
للدراســة باخلــارج بتوفير 
الشــروط املعنوية واملادية 
ومســاعدتهم  لتحفيزهــم 
علــى الدراســة والتحصيل 
فــي أحســن الظــروف مــن 
خالل حتمل جــل مصاريف 
االبتعــاث والدراســة ومنح 
مخصصــات ماليــة تشــمل 
مخصصات شهرية وبدالت 

العالي بزيادة قيمة املخصصات 
املاليــة التــي متنــح للطلبة 
املبتعثــني للدراســة خــارج 
البــالد بنســبة ٢٥٪ على أن 
تتم مراجعة هذه املخصصات 
سنويا من قبل جلنة مختصة 
في الوزارة تأخذ بعني االعتبار 
معدالت التضخم والزيادات في 
متطلبات املعيشة من ارتفاع 
في األسعار واإليجارات ونسب 
الضرائب وغيرها من التكاليف 
في البلدان التي تتم الدراسة 

فيها.

كتب ومالبس وأدوات، إضافة 
إلى عــالوات اجتماعية عن 
الزوجــة واألطفــال وتذاكر 
السفر ونفقات العالج الطبي.

غير أن كل هذه املخصصات 
التــي تتفاوت قيمتهــا ويتم 
حتديدهــا بقــرارات وزاريــة 
بحسب بلد االبتعاث وطبيعة 
الشــعب الدراســية ال تعرف 
مراجعــات ســنوية متالئمة 
مع تغير تكاليف العيش في 
البلدان املعنية. ونص االقتراح 
على اآلتي: قيام وزارة التعليم 

سفراء لبلدهم في مقر الدراسة وذخر لوطنهم ومحط فخر

هشام الصالح

تتم مراجعة هذه املخصصات سنويًا من قبل جلنة مختصة في الوزارة تأخذ بعني االعتبار معدالت التضخم
والزيادات في متطلبات املعيشة من ارتفاع في األسعار واإليجارات ونسب الضرائب في البلدان اخلارجية

ثامر السويط : ملاذا لم يتم تنفيذ
توصيات مجلس حقوق اإلنسان؟

ثامــر  النائــب  وجــه 
السويط ســؤاال إلى وزير 
الدولة  اخلارجية ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الوزراء 
الشــيخ د. أحمــد ناصــر 
الصبــاح، بهــدف تعزيــز 
وحمايــة حقوق اإلنســان 
والعمل على نشــر احترام 
احلريات العامة واخلاصة 
في ضوء الدستور وأحكام 
االتفاقيات الدولية املصدق 
عليها من قبل دول الكويت. 
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١- ملاذا لم تنفذ توصيات مجلس حقوق 
اإلنســان التابــع لــألمم املتحــدة املتعلقة 
باحلريــات حيــث لــم تقــدم احلكومة أي 

مشروعات لتعديل التشريعات اآلتية: 
٭ قانون االجتماعات العامة والتجمعات 

لعام ١٩٧٩.
٭ قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

لعام ٢٠١٥.
٭ قانــون املطبوعــات 

والنشر لعام ٢٠٠٦. 
٢ - هل درست احلكومة 
التوصيات الواردة في تقرير 
مجلــس حقوق اإلنســان 
التابــع لــألمم املتحدة في 
دورته الرابعة واألربعني؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فما رأي احلكومة فيما ورد 
بهذا التقرير؟ وما اإلجراءات 
التي اتخذتها جتاه ما ورد 
به؟ مع تزويدي بنســخة 

مبا يثبت ذلك.
٣ - ما جهود احلكومة الرامية إلى تنفيذ 
خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ وتعزيز 
التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة 
من أجل إرساء أساس متني لكي يتمتع شعب 
الكويت بجميع حقوق اإلنسان؟ علما بأن 
ذلك ورد كتوصيات لعدة دول في مجلس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.

ثامر السويط

مرزوق اخلليفة يسأل عن سوق
«الدفاع» املركزي في اجلهراء
وجه النائب مرزوق اخلليفة سؤاال إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، 
قال في مقدمته: تعد محافظة اجلهراء من أكثر سكانها 
تعدادا بالعسكريني، وملا كانت هنالك أرض مخصصة 
لوزارة الدفاع لبناء ســوق مركزي يخدم العســكريني 

وأسرهم إال أنه لم يتم استغالل املوقع.
وطالب بتزويده وإفادته باآلتي: هل مت طرح املشروع 
للمناقصة لبناء السوق املركزي، إذا كان اجلواب باإليجاب 
متى مت طرح املشروع مع بيان قيمته املالية واسم الشركة 
التي أرســت عليها املناقصة ومدة تنفيــذ العقد، وإذا 
مرزوق اخلليفةكان اجلواب بالنفي فما سبب عدم طرحها للمناقصة؟

عبداهللا الطريجي: ما أسباب عدم
منح الرياضيني التفرغ الرياضي؟

النائب د.عبداهللا  وجه 
الطريجي سؤاال إلى وزير 
اإلعــالم والثقافــة وزيــر 
الشــباب  الدولة لشــؤون 
عبدالرحمن املطيري، عن 
أســباب عدم التزام بعض 
قيادات مؤسســات الدولة 
املختلفة مبنح الرياضيني 
الرياضي. ونص  التفــرغ 
السؤال على ما يلي: يعاني 
أغلب الرياضيني في مختلف 
األلعاب الرياضية من عدم 
التزام بعض القياديني في 

مؤسسات الدولة املختلفة بتسهيل منحهم 
التفرغ الرياضي بناء على أحكام القانون 

رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٧ في شأن الرياضة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- ما أسباب عدم التزام 
بعض قيادات مؤسســات 
الدولــة املختلفــة مبنــح 
الرياضيني التفرغ الرياضي 
وفقا للقانون املذكور سالفا؟

٢- هل توجــد تقارير 
رفعت إلى مجلس الوزراء 
حملاســبة بعض قيــادات 
الدولة لعدم التزامهم مبنح 
التفرغ الرياضي؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجاب، يرجى 
تزويــدي بصورة ضوئية 
من تلك التقارير وكشــف 
بأســماء القيــادات التــي خالفــت قوانني 
الدولة، وإذا كانــت اإلجابة بالنفي، فلماذا 
لم ترفع التقارير إلى مجلس الوزراء التخاذ 

اإلجراءات الالزمة؟

عبداهللا الطريجي
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«البورصة» تتعافى سريعًا من «أوميكرون»..
واألسواق اخلليجية تلحق بها مبكاسب ١٦ مليار دوالر

شريف حمدي

شــهدت بورصة الكويت 
حتوال الفتا منذ بداية جلسة 
تعامالت امس، وجنحت في 
حتقيق مكاسب سوقية بعد 
اخلسائر الكبيرة التي منيت 
بها أول من أمس، إذ اضافت 
القيمــة الســوقية لبورصة 
الكويــت ١٣٥ مليــون دينار 
بنسبة ارتفاع ٠٫٣٪، ليصل 
إجمالي القيمة السوقية إلى 
٤٠٫٨٧ مليار دينار من ٤٠٫٧٤ 
مليار دينار في جلسة األحد 

الدامي.
وعزز من عودة البورصة 
للمكاســب ارتفــاع اســعار 
النفط امس بنسبة ٤٪ بعد 
التــي  الالفتــة  التراجعــات 
شهدتها االسعار منذ اكتشاف 

متحور كورونا اجلديد.
وكان الفتــا منــذ بدايــة 
التعامــالت ان املتعاملــني 
مبختلــف شــرائحهم لديهم 
رغبــة فــي الشــراء بعــد 
الكبيــرة في  االنخفاضــات 
اســعار كثيــر من األســهم، 
وظهر ذلك جليا على اســهم 
الســوق األول الــذي يضــم 
الشــركات القياديــة، فيمــا 
استمرت عمليات البيع على 
األسهم املتوسطة والصغيرة 
بوتيرة اقل حدة من جلسة 
األحد، وهو ما أدى في نهاية 
التعامالت إلى تباين في اداء 
املؤشــرات، إذ ارتفع مؤشر 
الســوق األول ومعه املؤشر 
العــام، فيما تراجع مؤشــر 

السوق الرئيسي.
ومع هدوء األسواق وعودة 
االستقرار النسبي إليها، كانت 
التعامــالت عقالنية إلى حد 
كبير من قبل املســتثمرين، 
بعــد انحصــار حالــة الهلع 
التي ضربت بورصة الكويت 
العالــم  كســائر بورصــات 
واملنطقــة جــراء اكتشــاف 

بـ ٢٫٧ مليون دينار، والدولي 
KIB بـ ٢٫٥ مليون دينار، وكل 
من االستثمارات والوطنية 
العقارية بـ ٢٫٤ مليون دينار، 
واجلزيرة بـ ١٫٧ مليون دينار، 
إضافة إلى زين بـ ١٫٦ مليون 
دينــار، واســتحوذت هــذه 
األسهم الـ ١٠ على ٣٤٫٦ مليون 
دينار تشكل ٦١٪ من إجمالي 

السيولة املتدفقة للسوق.
وانخفضت كذلك احجام 
التداول بنسبة ٣٤٪، بكميات 
اســهم متداولة ٢٩٤ مليون 
سهم تراجعا من ٤٤٤ مليون 

سهم.
وتبايــن اداء املؤشــرات 
امس، إذ ارتفع مؤشر السوق 
األول بنســبة ٠٫٥٪ بإضافة 
٣٧٫٥ نقطة ليصل إلى ٧٥٥٠ 

من امس، وتصدرها ســوق 
ابوظبي بـ ١٣٫٣ مليار دوالر، 
تاله سوق السعودي بـ ١٫٦ 
مليار دوالر، ثم ســوق دبي 
بـ ١٫١ مليار دوالر، ثم السوق 
الكويتي بـ ٤٥٢ مليون دوالر، 
والبحريــن بـــ ١٥٠ مليــون 
دوالر، فيما خسر سوق قطر 

٤٦٤ مليون دوالر.
وارتفعت املؤشرات لهذه 
األسواق بواقع ٢٫٢٪ لسوق 
ابوظبي، و١٫٨٪ لسوق دبي، 
الكويــت  لــكل مــن  و٠٫٥٪ 
والبحريــن، ٠٫٢٪ للســوق 
الســعودي، و٠٫٠٧٪ لسوق 
قطر، فيما لم جتر أي تداوالت 
على سوق مســقط لتعطل 
الســوق لالحتفــال بالعيــد 

الوطني.

نقطــة، كمــا ارتفع مؤشــر 
الســوق العام بنسبة ٠٫٣٪ 
بإضافــة ٢٢٫٧ نقطة ليصل 
إلى ٦٩٥١ نقطة، فيما تراجع 
مؤشــر الســوق الرئيســي 
بنســبة ٠٫٢٪ خاســرا ١٠٫٥ 
نقاط ليصل إلى ٥٧٨٥ نقطة.
 ٧٣ أســهم  وحظيــت 
شركة مدرجة أمس بارتفاع 
اســعارها، مقابــل انخفاض 
اسعار ٥٢ سهما، واستقرار 
قيمة ٢٠ سهما، فيما لم يجر 

التداول على ٢٢ سهما.
خليجيا، حتولت بورصات 
اخلليــج للمكاســب بشــكل 
جماعي امس باستثناء سوق 
قطر، وبلغت مكاسب االسواق 
١٦ مليــار دوالر مقارنــة مع 
خســائر ٩٣٫٨ مليــارا اول 

املتداولون أثبتوا أن الهلع من «املتحّور» غير مبرر.. ومشتريات مكثفة دعمت استرداد األسواق لتوازنها

متحور «اوميكرون»، وسط 
مخــاوف املســتثمرين فــي 
األســواق املالية بأن يعرقل 
تعافي النمو االقتصادي جراء 

فرض مزيد من القيود.
وفي إطار تراجع عمليات 
البيع العشــوائي في جلسة 
اول مــن أمــس، انخفضــت 
معــدالت الســيولة إلــى ٥٦ 
مليون دينــار انخفاضا من 
٩٠٫٣ مليون دينار في جلسة 
األحد بنسبة انخفاض ٣٨٪، 
ومتركزت السيولة حول عدد 
من األسهم القيادية تصدرها 
بيتــك بـ ٨٫٥ ماليــني دينار، 
والوطني بـ ٥٫٨ ماليني دينار، 
وجي اف اتش بـ ٤٫٣ ماليني 
دينــار، واجيليتــي بـــ ٢٫٨ 
مليــون دينار، واهلي متحد 

تذاكر العودة إلى الكويت متتص صدمة 
«أوميكرون» وتبدأ باالنخفاض.. تدريجيًا

علي إبراهيم

امتصت أســعار تذاكر 
الكويــت  إلــى  العــودة 
صدمــة ظهــور متحــور 
ڤيروس كورونا األفريقي 
«أوميكــرون»، وبدأت في 
االنخفــاض تدريجيــا عن 
مســتوى الـــ ٢٠٠ دينــار، 
وذلك نتيجة رسالة الطمأنة 
التي وجهتها احلكومة عن 
عدم نيتها إغالق املطار أو 

احلدود.
وكشــفت مصادر في قطاع الســياحة 
والســفر لـ «األنباء» أن معدالت األســعار 
بدأت في االنخفاض تدريجيا عن حجوزات 
األيام القليلة املقبلة ولكنها تظل مرتفعة 
نسبيا عن األسعار التي كانت متوافرة قبل 

اإلعالن عن «أوميكرون».
وأشــارت املصادر إلى أن أسعار تذاكر 
القادمني من القاهــرة حتديدا تتراوح بني 
١٨١ دينارا كتكلفة ســفر عن يوم الثالثاء، 
و١٥٨ دينــارا ليوم األربعــاء، و١١٦ دينارا 
ليوم اخلميس، و١٠٧ دنانير ليوم اجلمعة، 
لتبلغ ٩٧ دينارا يوم السبت املقبل، لتشهد 
بذلك انخفاضا بنسبة تناهز النصف تقريبا 

خالل ٥ أيام.
وتوقعت املصادر أن تستمر األسعار في 
االنخفاض خالل الفترة املقبلة إلى أن تعود 
مجددا ملستوياتها الطبيعية وفقا ملعدالت 
العرض والطلب املعتدلة في الفترات غير 

املرتبطة مبواسم السفر.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة احتاد 
مكاتب السياحة والسفر، محمد املطيري، 
أن ظهور أي متحور جديد لڤيروس كورونا 
يجــب أال يقابل بإغالقــات مثلما حدث في 
السابق، خصوصا ان كل دول العالم ومن 

بينهــا الكويت باتت لديها 
اخلبرة الكافية مما عايشته 
على مدار عامني، ما يؤهلها 
للتعامل مع أي مستجدات.
إدارة ملــف  ان  وأكــد 
الفتــرة  خــالل  كورونــا 
األخيــرة داخــل الكويــت 
بدأت تأخذ منحى مختلفا 
عن بداية األزمة، إذ يبدو أن 
هناك تفهما واستراتيجية 
جديــدة للتعامــل مــع أي 
متغيــرات بحيث ال ترتكز 
االحترازات على اإلجراءات 
الصحية فقط، بل بدأت احلكومة تلتفت إلى 
األوضاع االقتصادية ومــن بينها احلركة 
فــي املطار كمحرك رئيــس ملعدالت النمو 

االقتصادي.
وأشــار املطيري إلى أن تصريح نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي في شأن اإلغالق وحركة 
املطار يعد رسالة طمأنينة وإعالن حكومي 
واضح على أن التعامل مع أي من متغيرات 
كورونا سيكون وفق استراتيجية تراعي كل 
األبعاد الصحية واالقتصادية في آن واحد.

ودعا املطيري كل املواطنني واملقيمني إلى 
االطمئنــان وعدم التعجل بتعديل مواعيد 
الســفر أو إجراء حجوزات جديدة مبكرة 
عن موعد العودة حتى ال يزيد الطلب على 
السفر خالل فترة زمنية بعينها وبصورة 
غير مبررة ما يرفع األسعار بالتبعية وفقا 

لعوامل السوق من عرض وطلب.
وشــدد املطيــري علــى أن كل مكاتــب 
السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة 
في مطار الكويت متواجدة على مدار الساعة 
لتلبية كل تطلعات املواطنني واملقيمني بكل 
سهولة ويسر وهو ما يعد عامال آخر يدعو 

إلى االطمئنان.

«السياحة والسفر» دعا إلى االطمئنان وعدم تعديل مواعيد السفر

محمد املطيري

قفزات متوقعة ألرباح البنوك الكويتية خالل العامني املقبلني
عالء مجيد

قالت مجموعة «هيرميس»، في 
تقرير أصدرته أمس، إن توقعات 
الكويتية خالل  البنــوك  أرباح 
العامني املقبلني ستواصل االرتفاع 
على إثــر اســتمرار انخفاض 
املتوقعة  املخصصات والزيادة 
في هامش صافي الفائدة، نتيجة 
رفع أسعار الفائدة القياسية من 
البنوك املركزية مع تأثير حيادي 

تقريبا لنمو القروض.
وتوقعــت «هيرميــس» أن 
يســجل صافي أربــاح القطاع 
منوا في املتوسط بنسبة ١٧٪ على 
أساس سنوي خالل العام املقبل، 
على أن يــزداد معدل النمو إلى 
٢٨٪ بحلول عام ٢٠٢٣، بالتزامن 
مع ارتفاع أسعار الفائدة وحتسن 
الهوامش. وأبدت املجموعة تفاؤلها 
بالتطورات الداخلية في الكويت 
األمة  والتوافــق بني مجلــس 
واحلكومة، حيث يؤشر ذلك إلى 
إمكانية مترير قانوني الدين العام 
والرهن العقاري، وما سيكون لهما 
من اثر إيجابي متوقع على منو 
االئتمان وزيادة اإلنفاق الرأسمالي 

احلكومي.
طفرة رقمية

لفت تقرير «هيرميس» إلى ما 
حققته البنوك الكويتية من نتائج 
مالية فاقت التوقعات على مستوى 
أغلب البنود حيث منا صافي أرباح 
البنوك في التسعة أشهر األولى 
بنحو ٦٤٪ على أســاس سنوي 
بدعم من منو القروض بنسبة ٦٪ 
على أساس سنوي وانخفضت 
املخصصات بنســبة ٣٨٪ على 

أساس سنوي.
وقال التقرير إن أثر الزيادة 
الكبيرة في إنفاق البنوك الكويتية 
على التحول الرقمي خالل جائحة 
كورونا انعكس على تدهور مؤشر 
التكلفة للدخل في التسعة أشهر 
العام احلالي مقارنة  األولى من 

بالفترة نفسها من ٢٠٢٠.
وتوقع التقرير تباطؤ االئتمان 
العام ٢٠٢٢  للتجزئة في  املوجه 
بنمو سنوي يتراوح بني ٧ و٨٪ 
مقارنة مبعدل النمو املرتفع البالغ 

الربحية خالل عام ٢٠٢٢ سيكون 
٢٧٫٣ مــرة، كما توقع أن العائد 
على حقوق املســاهمني بحلول 
٢٠٢٢ سيصبح ١٣٫١٪ والعائد على 

التوزيع سيكون ١٫٩٪.
٭ بنك اخلليج: أوصى التقرير 
على الشراء في أسهم البنك وحدد 
القيمة العادلة عند ٢٨٩ فلســا، 
واشار التقرير الى ان مضاعف 
الربحية خالل عام ٢٠٢٢ سيكون 
١٦٫٨ مرة، كمــا توقع أن العائد 
على حقوق املســاهمني بحلول 
٢٠٢٢ سيصبح ٦٫٨٪ والعائد على 

التوزيع سيكون ٢٫٤٪.
٭ بنك بوبيان: أوصى التقرير 
باحلياد جتاه البنك وحدد القيمة 
العادلة عند ٦٩٥ فلســا، واشار 
التقرير الى ان مضاعف الربحية 
خالل عام ٢٠٢٢ سيكون ٤٧٫٩ 
مرة، كما توقــع أن العائد على 
حقوق املساهمني بحلول ٢٠٢٢ 
ســيصبح ٩٫٦٪ والعائــد على 

التوزيع سيكون ١٪.
٭ بنــك برقان: أوصى التقرير 
ايضا باحلياد جتاه البنك وحدد 
القيمة العادلة عند ٢٥٣ فلســا، 
واشار التقرير الى ان مضاعف 
الربحية خالل عام ٢٠٢٢ سيكون 
١١٫٩ مرة، كما توقــع أن العائد 
على حقوق املســاهمني بحلول 
٢٠٢٢ سيصبح ٧٫٨٪ والعائد على 

التوزيع سيكون ٣٫٣٪.
٭ بنك وربــة: أوصى التقرير 
بالبيع في أســهم البنك وحدد 
القيمة العادلة عند ٢٠٤ فلوس، 
واشار التقرير الى ان مضاعف 
الربحية خالل عام ٢٠٢٢ سيكون 
٣٣٫١ مرة، كمــا توقع أن العائد 
على حقوق املســاهمني بحلول 
٢٠٢٢ سيصبح ٦٫١٪ والعائد على 

التوزيع سيكون ٠٪.
 :«KIB» ٭ بنــك الكويت الدولي
أوصى التقريــر ايضا باحلياد 
جتاه البنك وحدد القيمة العادلة 
التقرير  عند ١٨٨ فلسا، واشار 
الى ان مضاعف الربحية خالل 
عام ٢٠٢٢ ســيكون ٣٤٫٧ مرة، 
كما توقع أن العائد على حقوق 
املساهمني بحلول ٢٠٢٢ سيصبح 
٢٫٤٪ والعائد على التوزيع سيكون 

.٪٢٫٣

١٠٪ خالل العام ٢٠٢١ بدعم من التأجيل 
الثاني ألقساط القروض وزخم الطلب 
بعد عودة احلياة تدريجيا لطبيعتها.
وعلى صعيد قروض الشركات، 
توقعت «هيرميس» أن تنمو بنسبة 
أقل من قروض األفراد مبعدل يتراوح 
بني ٣ و٤٪ خــالل العام ٢٠٢٢ بعد 
تسجيل ثباتا في النمو خالل العام 
احلالي وسط تباطؤ في وتيرة اسناد 

املشروعات.
األعلى خليجيًا

وأشار التقرير الى أن مضاعف 
الربحية لقطاع البنوك هو األســوأ 
بني دول اخلليج حيث جاء مضاعف 
الربحية للبنوك الكويتية عند ٢٧٫٣ 
مرة في حيث جاءت البنوك السعودية 
عند ١٥٫٣ مرة وجاءت البنوك القطرية 
بـ ١١٫٦ مرة، واخيرا جاء قطاع البنوك 
في االمارات مبكرر ربحية بلغ ٩٫٦ 
مــرات. ويرجع ارتفــاع مضاعف 
التي  الكبيرة  إلى الطفرات  الربحية 
شدتها أســعار أسهم البنوك خالل 
الفتــرة املاضية وتســجيل اغلبها 

املساهمني، حلت الكويت رابعا بعائد 
بلــغ ٧٫٨٪، في حــني حلت البنوك 
القطرية في املرتبة األولى بعائد بلغ 
١٧٫١٪، تلتها في املرتبة الثانية البنوك 
االماراتية بعائد بلغ ١٣٫٥٪، وثالثا جاءت 

البنوك السعودية بعائد بلغ ١١٫٥٪
توصيات استثمارية

جاءت توصيات التقرير للبنوك 
الكويتية إيجابية تراوحت أغلبها بني 

الشراء واحلياد كالتالي:
٭ بنك الكويــت الوطني (وطني): 
أوصى التقرير بالشــراء في أسهم 
البنك وحدد القيمة العادلة عند ١٫١٣ 
دينار، واشار التقرير الى ان مضاعف 
الربحية خالل عام ٢٠٢٢ سيكون ٢٠ 
مرة كما توقع بأن العائد على حقوق 
املساهمني بحلول ٢٠٢٢ سيصبح 
١٢٫١٪ والعائد على التوزيع سيكون 

.٪٢٫٥
٭ بيت التمويــل الكويتي (بيتك): 
أوصى التقرير باحلياد جتاه البنك 
وحدد القيمة العادلة عند ٧٧٨ فلسا، 
واشــار التقرير الــى ان مضاعف 

مستويات قياسية.
الدفترية  القيمــة  أما من حيث 
فجاءت البنوك الكويتية بقيمة دفترية 

بلغت ١٫٦ مرة والبنوك القطرية بـ 
٢٫١ مرة، أما البنوك السعودية فجاءت 
متوسط القيمة الدفترية عند ١٫٥ مرة، 

واخيرا جاءت البنوك االماراتية بقيمة 
دفترية بلغت ١٫٣ مرة.

ومن حيث العائــد على حقوق 

«هيرميس»: البنوك حققت نتائج مالية فاقت التوقعات في ٩ أشهر

٣٧ ٪ هبوطًا مبخصصات البنوك الكويتية إلى ٤٩٤ مليون دينار
احمللل املالي

في ظل حتسن البيئة التشغيلية للقطاع 
املصرفي الكويتي وتسجيل البنوك احمللية 
قفزة بصافي أرباحها خالل أول ٩ أشــهر 
من العام احلالي بنسبة ٧١٪ لتبلغ ٦٢٤٫٥ 
مليون دينار، سجلت املخصصات انخفاضا 
سنويا كبيرا بنسبة ٣٧٪ لتبلغ مستوى 
٤٩٤ مليــون دينار، مقارنة بـ ٧٨٩ مليون 

دينار بالفترة نفسها من ٢٠٢٠.
ويأتــي هذا التراجــع الكبير في حجم 
مخصصات االئتمان لدى البنوك الكويتية، 
ليؤكد ان القطاع يسير على طريق التعافي 
الكامل من تداعيات جائحة كورونا والتي 
أثرت بشدة على نتائج البنوك احمللية خالل 
العــام املاضي، حيث عــادت املخصصات 
املسجلة في أول ٩ أشهر من العام احلالي 
الى مســتويات مــا قبــل اجلائحة لنفس 
الفتــرة من عام ٢٠١٩، عند مســتوى ٤٩٢ 

مليون دينار.

واليــزال بنك الكويــت الوطني وبيت 
التمويل الكويتي (بيتك) يتصدران قائمة 
البنوك الكويتية األعلى من حيث الربحية 
واإليرادات من جهة، ومن حيث املخصصات 
احملجــوزة من جهة اخــرى، إذ انخفضت 
مخصصــات «الوطني» بنســبة ٤١٪ الى 
١٢٢٫٨ مليون دينار، بعدما سجلت أرقاما 
قياســية في اول ٩ اشــهر مــن ٢٠٢٠ عند 

٢٠٧٫٧ ماليني دينار.
وبالتزامن مع عودة الدورة االقتصادية 
الى طبيعتها، اســتفاد البنك الوطني من 
هذا التطور االيجابي، لينمو صافي ايرادات 
التمويل للبنك ٦٪ إلى ٥٠٢ مليون دينار 
في اول ٩ أشهر من ٢٠٢١، واملؤشر اإليجابي 
ارتفاع اإليرادات من غير الفوائد والتمويل 
بنسبة ١٢٪ و١٥٪ عن فترة التسعة اشهر 
األولــى مــن ٢٠١٩ و٢٠٢٠ علــى التوالي، 

لتسجل ١٧٩ مليون دينار.
أما صافي ربح التشغيل لبنك الكويت 
الوطني قبل احتساب مخصصات خسائر 

االئتمان، فقد ارتفع بنســبة ٢٪ فقط عن 
اول ٩ اشــهر من عــام ٢٠٢٠ واليزال اقل 
بنسبة ٨٪ عن أول ٩ اشهر من عام ٢٠١٩.

تراجع مخصصات «بيتك»

أما مخصصات بيت التمويل الكويتي 
(بيتك)، فقد انخفضت بنسبة ٥٢٪ لتسجل 
١١٨ مليون دينار باملقارنة مع أول تسعة 
اشــهر من ٢٠٢٠ حني سجلت ٢٤٦ مليون 
دينار، وأيضا حتسنت ارقام املخصصات 
عن اول تسعة اشهر من ٢٠١٩، وهي حاليا 

اقل بنسبة ١٨٫٥٪.
وهو ما رفع صافي ارباح بيتك في اول 
٩ اشهر من ٢٠٢١ بنسبة ٦٦٪ لتسجل ١٦٨٫١ 
مليون دينار، أما صافي ايرادات التشغيل 
فقد انخفضت بنســبة ٥٪ عن اول تسعة 
اشهر من ٢٠٢١ لتسجل ٥٩٠٫٨ مليون دينار.
وفيمــا يخــص بنــك بوبيــان، التزال 
مخصصاتــه مرتفعــة عنــد ٤٤٫٢ مليون 
دينار، على الرغم من انخفاضها بنســبة 

٣٪ عن اول ٩ اشهر من ٢٠٢٠، أما بالنسبة 
لألداء التشغيلي للبنك فمن املالحظ ارتفاع 
صافي ايرادات التشغيل بنسبة ١٤٪ و٢٩٪ 
عن اول تسعة اشهر من ٢٠١٩ و٢٠٢٠ على 
التوالي، لتســجل ارقاما قياسية عند ١٤١ 
مليون دينار، مما دفع صافي االرباح الى ٣٢ 
مليون دينار في اول تسعة اشهر من ٢٠٢١.

وباإلضافة الى النمو اإليجابي والقوي 
في صافي أرباح بنوك اخلليج والتجاري 
واألهلي خالل اول تســعة اشهر من ٢٠٢١ 
بنسبة ٥٠٪ و١٣٩٪ و٣٦٥٪ على التوالي، 
من املالحظ انخفاض مخصصاتهم عن اول 

٩ اشهر من عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠. 
وانخفضت مخصصــات بنك اخلليج 
مقارنــة بأول ٩ اشــهر من ٢٠٢٠ بنســبة 
٢٤٪ لتســجل ٣٨ مليــون دينــار، بينمــا 
انخفضــت مخصصات التجاري بنســبة 
٥٤٪ لتســجل ٢٣٫٥ مليون دينار، وايضا 
انخفضت مخصصات األهلي بنسبة ٣٨٪ 

لتسجل ٣٤٫٩ مليون دينار.
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اكتشف بعض العلماء ظاهرة االحتباس احلراري 
منذ نهاية القرن التاســع عشر ومنذ ذلك توالت 
الظواهــر املؤيدة له بالظهور مــن موجات احلر 
واجلفاف إلى حرائق الغابات واألعاصير وارتفاع 
منسوب املياه في احمليطات مهددا كثيرا من املدن 

الساحلية في العالم. 
مت عقد أول مؤمتر للمناخ عام ١٩٩٢ وتنوعت 
التعهدات من الدول الصناعية بالدرجة األولى من 
مؤمتر إلى آخر وقد يختتم املؤمتر احلالي املنعقد في 
مدينة غالسكو االسكتلندية باتفاق دولي يشوبه كثير 
من التكتيك ويؤدي بالنهاية إلى جناح محدود ورمبا 
انتكاسة جلهود وطموح نشطاء املناخ في العالم. 
في اتفاقية باريس عام ٢٠١٥ كان الهدف الرئيسي 
هو احلد من االحتباس احلراري بحدود ١٫٥ درجة 
سيليزية من مســتوى ما قبل العصر الصناعي 
وتعهدت في ذلك املؤمتر الواليات املتحدة والدول 
الصناعية مبساعدة الدول النامية للتكيف مع قرارات 
االتفاقية مببلغ ١٠٠ مليار دوال ســنويا ابتداء من 
٢٠٢٠ وهو الشــيء الذي لــم يتم إلى اآلن ورمبا 
يتأخــر للعام القادم او ٢٠٢٣. وجتادل العديد من 
الدول النامية بأن الدول املتقدمة يجب أن تتحمل 
مسؤولية القيام باملزيد ألنها استفادت بالفعل من 
التسبب في انبعاثات تاريخية. وحتى لو التزمت 
الدول الصناعية بالوفاء بتقدمي املبلغ املذكور فيبقى 
هناك مفاوضات معقــدة حتتاج إلى حل أكثر من 
١٣٠ مشكلة هندسية وبيئية واقتصادية واجتماعية، 
باإلضافة إلى القضية الرئيسية املتمثلة في إبقاء 
هدف حدود االحتباس احلراري ١٫٥ درجة سيليزية 

على قيد احلياة. 
وحتاول الدول الصناعية من البرازيل وإستراليا 
إلى الصني وأميركا التالعب مبفاوضات املناخ من 
اجل حتويل تكاليف االلتزام باالتفاقيات للدول النامية 
مع عــدم الدفع الكافي لتحقيق االهداف املرجوة. 
فالرئيــس الصيني مثال لم يحضر القمة واكتفي 
باملشاركة أونالين وهي الدولة صاحبة أعلى معدل 
انبعاث بالعالم، أما الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
فلم يحضر على االطالق. والرئيس األميركي جو 

بايدن حضر بعد أربع سنوات من العداء املناخي 
مع الرئيس السابق دوالند ترامب. خالل االجتماع 
األخير لزعماء مجموعة العشرين الذي عقد مؤخرا 
في روما تعهد ١٢ منهم فقط بالوصول الى احلياد 
الصفري بحلول عام ٢٠٥٠ والصني والســعودية 
٢٠٦٠، أما أستراليا فحددته مؤخرا بسنة ٢٠٦٠. 

انتهى املؤمتر األخير مؤخــرا بنتائج مخيبة 
للكثير ومشجعة للبعض اآلخر وكان الفتا للنظر 
الوزير ألوك شــارما السياســي البريطاني الذي 
تــرأس املؤمتر، فقد قاوم الدموع عندما أعلن عن 
«أسفه الشديد» بشأن صياغة اللحظة األخيرة في 
االتفاقية النهائية لـ «التخلص التدريجي» بدال من 
«التخلص النهائي» من استخدام الفحم في التدفئة 

وإنتاج الطاقة. 
 الكل معترف بأن هناك العديد من التحديات التي 
تواجه جناح مؤمترات املناخ في كل دورة، ولكن 
هناك مشكلة أكبر من الـ ١٫٥ درجة، وهو التركيز 
على سبب وحيد لن يخلق بالطبع حلوال جوهرية 
توفر بيئة آمنة للبشرية. فهناك مجموعة مشتركة 
مــن التهديدات الوجودية ال ميكن للمؤمتر إيجاد 
حلول لها عند التركيز على سبب وحيد. فمشكلتنا 
هي التجاوز البيئي اخلطر للبشر. فالعالم يستهلك 
مــوارد طبيعية أكثر مما هو متاح ويخلق نفايات 
أكثر يصعب للطبيعة امتصاصها بأمان مع خلق 
كثير من غازات االحتباس احلراري. فإذا استمر 
هذا التجاوز لفترة طويلة جدا فإنه سوف يحد من 
قدرة الطبيعة على االستمرار في تقدمي املستويات 
املطلوبة من التجديد وعندها فإن انهيار األنظمة 

البيئية أمر ال مفر منه. 
نحن بحاجة إلى استهالك أقل وتقليل النفايات 
لدينا بشــكل كبير فقد سمحت لنا أنواع الوقود 
األحفوري باســتهالك املوارد أكثر وخلق نفايات 
أكثر، حيث يستخدم البشر حاليا نحو ١٠٠ مليار 
طن من املواد اخلام كل عام، وهي في ازدياد ومعظم 
هذه املواد اخلام غير متجددة. هذا ميثل على األقل 
١٠٠ ضعف أكبر من مجتمع ما قبل الصناعة وخالل 
عشرين سنة فقط زاد االستهالك الشخصي للموارد 

الطبيعية بحدود ٥٠٪ واملؤشر في صعود مستمر 
يصعب معه قدرة الطبيعة على جتديد نفســها. 
كذلك ان النفايات التي ننتجها اليوم أدت إلى وجود 
جزيئات نفايات ضارة ليس فقط في التربة والهواء 

واملاء، ولكن أيضا في األنسجة البشرية.
إن التوسع في استهالك الطاقة أدى إلى انبعاثات 
غازات الوقود األحفوري بصورة كبيرة، مما ادى 
إلى تلوث احمليطــات والذي يعتبر تهديدا خطيرا 
لكامل السلسلة الغذائية للحياة البحرية، باإلضافة 
إلى تدهور العديد من أنواع األسماك والطيور بسبب 
الصيد اجلائر. هذه التأثيرات نتيجة مباشرة للطلب 
املتزايد على األغذية واملنتجات الزراعية والتي ينتج 
عن اإلفراط باستخدامها نفاذ العناصر الكيميائية من 
التربة وتآكلها وتدمير اخلصوبة فيما تبقى منها. 
 تهديد آخر هو تلوث مــوارد املياه العذبة إن 
وجدت وأما الدول التي ال توجد بها مصادر طبيعية 
للمياه فاملشكلة أكبر حيث حتتاج إلى حتلية مياه 
البحر املكلفة ماديا وبيئيا. فحتى عند توافر املال 
والطاقة لهذه املشــاريع فهي حتتاج الى تقنيات 

أحدث مما عليه اآلن لتكون مستدامة. 
هــذه بعض من التهديدات الوجودية للبشــر 
اليوم، فــإذا مت التركيز على قضية املناخ مبعزل 
عن هذ التجاوز البيئي فلن يتم التوصل إلى حلول 
مستدامة وستفشل قضية املناخ برمتها. ما نحتاج 
إليه يتجاوز التعهدات التطوعية بخفض االنبعاث 
من بعض الدول إلى التفكير أوال في كيفية تقليل 
حاجتنا من الطاقة مع احلفاظ على مستوى الرفاهية 
بل وزيادتها. فحتى لو استخدمنا مصادر نظيفة 
للطاقة فيجب تقييد استخدامنا للطاقة مع إيجاد 
حلول أكثر كفاءة فأي استخدام للطاقة مهما كان 
مصدرها فسيكون له تأثير بيئي، وكلما استخدمنا 
املزيد من الطاقة زاد تأثيرها على البيئة. والسؤال 
املهم للكويت والذي يجب التركيز والتخطيط له ما 
املزيج الصحيح الذي نحتاج اليه من نسبة زيادة 
عدد السكان ونسبة زيادة االستهالك وباستخدام 
مصادر متنوعة للطاقة الذي يسمح مبجتمع رفاهية 

مستدام أن ينتقل إلى األجيال القادمة؟

استدامة

١٠ عصابات رقمية نشطة في الكويت.. 
تستهدف احلكومة وجهات ديبلوماسية

كرمي طارق

كشف باحثو «كاسبر سكي» عن ١٠ عصابات 
رقميــة تســتهدف الكويت بنشــاط منذ اندالع 
اجلائحة في العام ٢٠٢٠، وأن هناك ٤ مجموعات 
 muddy» تعد األكثر نشــاطا في الكويــت وهي
water»، و«oilrig» و«Zeboracy» و«turla»، وأن 
القطاعــات األكثــر اســتهدافا فــي الكويت هي 
احلكومية والديبلوماسية واالتصال والتعليمية.

وخالل ندوة افتراضية شاركت فيها «األنباء» 
استعرض باحثو «كاسبرسكي» مشهد التهديدات 
املتقدمة املســتمرة (APT) فــي منطقة اخلليج 
ومصر، حيث أعدوا ٢١ تقريرا استقصائيا يتعلق 
بـ ١٠ عصابات رقمية تستهدف الكويت بنشاط 
منذ اندالع اجلائحة في العام ٢٠٢٠، إذ تتضمن 
التقاريــر معلومات عن التهديدات والتحقيقات 

املرتبطــة بالعصابات الرقمية التي تســتهدف 
البالد، ووجدت «كاسبر سكي» أن هذه العصابات 
تســتهدف في األســاس املؤسســات احلكومية 
والهيئات الديبلوماســية فضال عن املؤسسات 
التعليمية وشركات االتصاالت في الكويت، فيما 
تشمل اجلهات املستهدفة األخرى املؤسسات املالية 
وشركات تقنية املعلومات ومؤسسات الرعاية 
الصحية وشركات احملاماة واجلهات العسكرية.
وشــملت بعض العصابات الرقمية ســيئة 
الســمعة التي تقــف وراء التهديــدات املتقدمة 
املستمرة والتي جرى التحقيق فيها في الكويت، 

.Turlaو Zeboracyو Oilrigو MuddyWater

باإلضافة إلى شركات اتصاالت ومؤسسات تعليمية

جانب من املعلومات التي مت استعراضها خالل الندوة

«برقان» ينجح في زيادة رأسماله بنسبة اكتتاب جتاوزت ٢٢٠٪
أعلن بنــك برقان إمتامه 
بنجاح عملية االكتتاب لزيادة 
رأسماله مببلغ ٧١٫٢٥ مليون 
دينار، من أجل دعم األنشطة 
التشــغيلية للبنك وتعزيز 
مركزه املالــي، وقد حصلت 
عمليــة االكتتاب على إقبال 
كبير جتــاوز عدد األســهم 
املصــدرة دون احلاجــة إلى 

اكتتاب عام.
وكان البنك قد طرح ٣٧٥ 
مليون سهم لالكتتاب وفق 
حــق األولوية ومتت عملية 
االكتتاب خالل فترة ١٥ يوما، 
بإدارة شركة «كامكو إنفست» 
كمديــر اإلصــدار ووكيــل 
االكتتــاب، وشــركة املركــز 
املالي الكويتي «املركز» كمدير 
االكتتاب املشــترك ومتعهد 

اإلصدار.

مليــون دينار إلــى ٣١٣٫١٢٥ 
مليون دينار، وسيستخدم 
البنــك عوائد هــذه الزيادة 

األساسي للبنك وفي األسواق 
التــي يعمل فيها في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا، ولتحســني قدرته 
التنافســية من خــالل دعم 
أنشطته التشغيلية وخدماته 
املصرفيــة، باإلضافــة إلــى 

تعزيز قاعدته الرأسمالية.
وفي هذا السياق، حتدث 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
بنــك برقان ماجــد العجيل، 
عن جنــاح عملية االكتتاب، 
حيث قال: «نحن مسرورون 
باإلقبال الكبير الذي شهدناه 
خالل عملية االكتتاب والذي 
أدى إلــى جتــاوز االكتتاب 
نســبة ٢٢٠٪ عــدد األســهم 
املصــدرة من جميــع فئات 
املساهمني دون احلاجة إلى 
طرح عام، ويعد هذا اإلجناز 

املستدام وحتسني األداء املالي 
والتشغيلي».

وأضــاف ان بنــك برقــان 
يواصــل التقدم بثبــات نحو 
حتقيــق هــذه األهــداف فــي 
رحلــة حتــول طويلــة املدى 
تركــز على تطويــر النموذج 
التحتية  التشــغيلي والبنية 
التكنولوجية وتسريع التحول 
الرقمي للمحافظة على امليزة 
التنافسية للبنك وزيادة حصته 
في األسواق التي يعمل فيها.

وتابع بالقول: «سيتمكن 
هــذه  خــالل  مــن  البنــك 
الزيــادة فــي رأس املال من 
تقــدمي تســهيالت ائتمانية 
أكبــر للشــركات الصغيرة 
واملتوســطة والعمــالء من 
الشركات للمساهمة بفاعلية 
أكثــر في دفع عجلــة النمو 

لتنفيــذ  املــال  رأس  فــي 
اســتراتيجيته للنمــو فــي 
الكويت باعتبارها الســوق 

دليل على متانة مركزنا املالي 
وثقة املساهمني في مستقبل 
البنك واستراتيجيته. وأود 
أنــوه بهــذه املناســبة  أن 
العريقــة واملهنية  باخلبرة 
الكبيــرة التي تتميز بها كل 
من كامكو إنفســت واملركز، 
فضال عــن الدعم الكبير من 
اجلهات الرقابية املتمثلة في 
بنك الكويت املركزي وهيئة 
أسواق املال وبورصة الكويت، 
والتي ساهمت مجتمعة في 

جناح هذا الطرح».
من جانبه، قال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيذي للمجموعة مسعود 
حيات: «متثل زيادة رأس املال 
داعمــا قويــا الســتراتيجية 
بنك برقان املؤسســية التي 
تهدف إلى تنفيذ خطط النمو 

االقتصادي في البالد».
جتدر اإلشارة، إلى أن بنك 
برقــان قد متكن من حتقيق 
نتائج مالية إيجابية لألشهر 
التسعة األولى من ٢٠٢١، حيث 
بلغ صافــي الدخل اخلاص 
مبساهمي البنك ٤٠٫٣ مليون 
دينار بنمو ملحوظ بنسبة 
٢٣٫٦٪ مقارنة بالفترة نفسها 

من ٢٠٢٠.
كما سجل البنك باإلضافة 
إلى ذلك، إيرادات قوية بلغت 
١٦٦٫٦ مليون دينار، مدعومة 
بارتفــاع الدخــل مــن غيــر 
الفوائد الذي بلغ ٧٣٫٣ مليون 
دينار (بزيــادة ٢٩٫٥٪ على 
أساس سنوي)، وانخفاض 
مستويات املخصصات بنسبة 
١١٫٦٪ مقارنة بالفترة نفسها 

من ٢٠٢٠.

بهدف دعم األنشطة التشغيلية للبنك وتعزيز مركزه املالي

مسعود حيات ماجد العجيل

وارتفــع رأســمال البنك 
املصدر واملدفوع مع انتهاء 
عملية االكتتاب من ٢٧٥٫٦٢٥ 

مسعود حيات: زيادة رأس املال داعم قوي إلستراتيجية البنك.. وتهدف لتحسني األداء املالي والتشغيليماجد العجيل: اإلقبال الكبير على االكتتاب إجناز يؤكد متانة مركزنا املالي وثقة مساهمينا مبستقبل البنك

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

أحمد مغربي

أصدر وزير النفط ووزير 
العالــي د.محمــد  التعليــم 
الفارس قرارا إداريا بتعيني 
وفــاء الزعابي فــي منصب 
التنفيذي ملؤسسة  الرئيس 
البترول الكويتية بالوكالة.
الــذي  ووفقــا للقــرار، 
حصلــت «األنبــاء» علــى 
نسخة منه، ستتولى الزعابي 
مهامها رسميا اعتبارا من يوم 
األربعاء املوافق ١ ديســمبر 
٢٠٢١، باإلضافة الى منصبها 
كعضــو منتــدب للتخطيط 
وفاء الزعابيواملالية في مؤسسة البترول.

«ميد»: إعادة تشكيل مجلس إدارة 
املؤسسة.. الشهر املقبل

محمود عيسى

ذكرت مجلــة ميد أن من املتوقع أن 
تكتمــل قبل نهاية العــام عملية إعادة 
تشكيل مجلس ادارة مؤسسة البترول 
الكويتية في اعقاب استقالة احلكومة في 
٨ نوفمبر اجلاري، حيث ذكرت مصادر 
في صناعة النفط أن يتم إعادة تشكيل 

مجلس إدارة املؤسسة قريبا.
وذكر احــد املصــادر ان العديد من 
األنشطة معلقة حاليا قبل االنتهاء من 
إعادة هيكلة مجلــس اإلدارة، ومع انه 
مــن املتوقع أن يتــم االنتهاء منها قبل 
نهاية العام، فان االمر قد يستغرق وقتا 
أطول إذا كانت هناك مشاكل في تشكيل 

حكومة جديدة.

وفاء الزعابي رئيسًا تنفيذيًا ملؤسسة البترول بالوكالة

تأجيل اجتماعات «أوپيك+» الفنية.. ملزيد من التشاور
رويترز: قال وزير الطاقة السعودي صاحب 
الســمو امللكــي األمير عبدالعزيز بن ســلمان 
أمس، إن االجتماع الفني ملجموعة «أوپيك+» 
تأجــل إلى غد (األربعاء)، وان اجتماع اللجنة 
الوزارية ســيعقد بعد غــد (اخلميس)، وذلك 

للتشاور ومراجعة بعض األمور.
ويأتي ذلك في وقت يثير فيه متحور كورونا 
اجلديــد «أوميكــرون» مخاوف حيــال الطلب 
العاملي على الطاقة، ولكن بن ســلمان أكد، في 
تصريحات صحافية بعد حفل إطالق عمليات 
تطوير حقل اجلافــورة أمس، على أن تأجيل 
االجتماعــات الفنية لـــ «أوپيك+» جاء لتأمني 

مزيــد من الوقت لدراســة أثر املتحور اجلديد 
على األسواق.

وعبر وزير الطاقة السعودي عن عدم القلق 
بشأن متحور «أوميكرون»، وأشار إلى ما ورد 
مــن منظمة الصحة العامليــة، من حتذير كان 
مبالغة، ومعبــرا عن اعتقاده أن التأجيل ولو 
ملرحلــة محدودة، ســيعطي فرصــة ملزيد من 
التــدارس بطريقة أفضل، فيمــا رفض األمير 
عبدالعزيــز بن ســلمان، التعليق على خطط 

«أوپيك+» قبل اجتماعها األسبوع اجلاري.
علــى صعيد أســواق النفــط العاملية، فقد 
ارتفعت األسعار خالل تعامالت أمس مع بحث 

املســتثمرين عن صفقات رابحة بعد تراجعها 
يوم اجلمعة املاضي، وبفعل تكهنات بأن جتمع 
«أوپيك+» رمبا يوقف زيادة إنتاج النفط في 
ظل انتشار الساللة «أوميكرون» من ڤيروس 
كورونا، لكن األجواء التزال حذرة في ظل عدم 

معرفة شيء يذكر عن املتحور اجلديد.
وخالل جلسة تداوالت أمس، قفزت األسعار 
بنحــو ٧٪، معوضة بعض اخلســائر بعد أن 
هوت بأزيد من ١٠٪ في اجللسة السابقة، حيث 
ارتفعت خام برنت بنســبة ٥٫٦٨٪ إلى ٧٦٫٨٥ 
دوالرا للبرميــل، فيما صعد اخلــام األميركي 

بنسبة ٦٫٨٥٪ إلى ٧٢٫٨٣ دوالرا. 

أسعار النفط تتعافى وتقفز بنحو ٧٪ خالل تعامالت أمس
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«الوطني»: مواصلة اإلصالحات الستدامة 
أوضاع املالية بالكويت.. تبقى أولوية

قــال تقرير صادر عن بنــك الكويت 
الوطني، عجــز املالية العامــة للكويت 
خالل األشهر الـ ٧ األولى من العام املالي 
٢٠٢٢/٢٠٢١، قد تراجع ملســتوى أقل من 
املتوقــع، إذ بلغ ١٫٢ مليار دينار، نتيجة 
لزيادة العائدات النفطية بفضل ارتفاع 

أسعار النفط.
ومــن املتوقع أن ينخفض مســتوى 
العجــز املالــي للعــام بأكملــه ألقل من 
توقعاتنــا الســابقة والبالغة ١٠٫٥٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي، وذلك مع استمرار 
ارتفــاع أســعار النفط عن املســتويات 
املتوقعة سابقا، وخفض اإلنفاق احلكومي 
نسبيا، إال ان مواصلة اإلصالحات لتنويع 
االقتصاد واستدامة أوضاع املالية العامة 

يجب ان تبقى في صدارة األولويات.
وقد بلــغ العجز املالــي للكويت ١٫٢ 
مليار دينار بنهاية األشهر السبعة  األولى 
من السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ (أبريل إلى 
أكتوبر)، بانخفاض عن مستوى العجز 
املسجل بنهاية الفترة املماثلة من السنة 
املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بقيمــة ٣٫٨ مليارات 
دينار، وفقا للبيانــات األولية الصادرة 

عن وزارة املالية.
وفي املقابل، ارتفع إجمالي اإليرادات 
بنسبة ٨٠٪، على أساس سنوي، نتيجة 
ارتفــاع العائدات النفطيــة، إذ حقق ما 
يوازي ٨٨٪ من تقديرات إيرادات املوازنة 
للعام بأكمله. ويعزى ذلك بصفة رئيسية 
إلى ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي 
بنسبة ١٠٤٪، على أساس سنوي، ليصل 
في املتوسط إلى ٧٢٫٣ دوالرا للبرميل خالل 
تلــك الفترة. كما زاد إنتاج النفط اخلام 
هامشيا فقط (+٢٫٨٪ على أساس سنوي، 

ليصل في املتوسط إلى ٢٫٤١ مليون برميل 
يوميا). وارتفعت اإليرادات غير النفطية 
٤٧٪، على أساس سنوي، لتصل إلى ١٫١ 
مليــار دينار (٦٠٪ من تقديرات موازنة 
العام بأكمله). ويرتبط ذلك إلى حد كبير 
بزيادة «اإليرادات األخرى» (+٧٤٪ على 
أساس ســنوي) - التي متثل اإليرادات 
من الكهرباء واملياه واخلدمات احلكومية 

األخرى.
مــن جهة أخرى، بلغ إجمالي اإلنفاق 
خالل األشهر السبعة ١٠٫٨ مليارات دينار، 
بزيادة كبيرة بلغت ١٨٫٢٪ عن املستويات 
املســجلة فــي الفترة املماثلــة من العام 
املاضي، مما يعكس جزئيا تأخير تسجيل 
املعامالت املالية خالل العام املالي السابق 
بســبب اجلائحة. وقد ارتفعت النفقات 
اجلارية (٩٢٪ من إجمالي اإلنفاق) بنسبة 
١٦٫٦٪، على أســاس ســنوي، إلى نحو 
١٠ مليارات دينار، وســط زيادة رواتب 
املوظفني إلــى ٤٫٦ مليــارات دينار. كما 
ارتفــع اإلنفــاق على الســلع واخلدمات 
(التي تشمل مشــتريات الوقود لتوليد 
الكهرباء) بنسبة ٢٢٪ على أساس سنوي 
إلى ١٫٨ مليار دينــار، في حني تراجعت 
املنح (التحويــالت إلى الهيئات امللحقة 
واملؤسســات املســتقلة) إلى ٢٫٢ مليار 

دينار (-٢٧٪ على أساس سنوي).
وبصفــة عامــة، يبــدو أن اجلهــود 
احلكومية لتقليص النفقات خالل السنة 
املالية احلالية - والتي تأتي ضمن خطوات 
أخرى تستهدف تخفيض اإلنفاق احلكومي 
بنسبة ١٠٪ - قد آتت ثمارها، على الرغم 
من أن الطبيعة املؤقتة للبيانات األولية 

تشير لصعوبة تأكيد ذلك.

ويبدو أن اإلنفاق الرأسمالي، الذي كان 
ضعيفا خالل الشهرين األولني من السنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، قد اكتسب بعض الزخم 
بداية من شــهر يونيو، إذ ارتفع بنسبة 
٤١٪ على أساس سنوي ليصل املتوسط 
الشــهري له إلى ٠٫٢ مليــار دينار خالل 

الفترة املمتدة ما بني يونيو وأكتوبر.
إال ان اإلنفاق الرأســمالي ما يزال أقل 
بكثير من مخصصات موازنة العام بأكمله، 
ممثــال ٣٣٪ من هــذه املخصصات. ومن 
املتوقع أن يرتفع اإلنفاق الرأســمالي في 
األشهر املقبلة في ظل رفع احلكومة لإلنفاق 
الرأسمالي لهذا العام بنسبة ١٣٫٤٪ ضمن 
املوازنة العامة ليصل إلى ٢٫٦ مليار دينار.

ووفقا لوثائق امليزانية، سيتم توجيه 
تلك األموال نحو تعزيز البنية التحتية 
(تطوير املطار: ٠٫٤ مليار دينار، والرعاية 
الصحية: ٠٫١٤ مليار دينار). إال انه استنادا 
إلى البيانات التاريخية، فيتوقع أن تصل 
النفقات الرأســمالية إلى نحو ٨٠٪ فقط 
(ملياري دينار) من مخصصاتها املدرجة 
فــي املوازنة العامة، مما سيســاهم ذلك 
فــي خفض إجمالي النفقــات إلى أقل من 
املستويات الواردة في موازنة السنة املالية.

وبصفة عامة، استفادت امليزانية العامة 
للكويت بشكل واضح من ارتفاع أسعار 
النفط خالل األشهر األخيرة مع انخفاض 
العجز املالي بأكثر من املتوقع في األشهر 
السبعة األولى من السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١. 
كما قد يكون العجز في نهاية العام املالي 
أقل بكثير من تقديراتنا السابقة والبالغة 
نحــو ١٠٫٥٪ من الناجت احمللي اإلجمالي، 
مع األخذ في االعتبار أيضا اجلهود التي 

تبذلها احلكومة خلفض اإلنفاق.

تقلص عجز امليزانية في أول ٧ أشهر من العام املالي احلالي إلى ١٫٢ مليار دينار

«التجاري» يؤكد على اخلدمات املقدمة
لذوي االحتياجات اخلاصة

«األهلي» يساهم في نشر الوعي حول أهمية 
«حماية املستهلك» متاشيًا مع «لنكن على دراية»

«solutions by stc» تطلق 
«Virganet» بالشراكة مع «DaaS» خدمة

«حماية املنافسة» وّقع مذكرة مع «جمعية احملامني»

«أسواق املال» تدّشن برنامجها التدريبي السابع

«بوبيان» يستعرض أهمية حملة «لنكن على دراية»

فــي إطــار حــرص البنك 
التجاري الكويتي ومساهماته 
الثقافــة املصرفيــة  لنشــر 
واملالية بني شــرائح املجتمع 
املختلفة وزيــادة الوعي لدى 
اجلمهور بدور القطاع املصرفي 
وكيفية االستفادة من اخلدمات 
املصرفيــة املقدمــة جلمهور 
العمالء، تســتمر مشــاركات 
البنك التجاري في دعم حملة 
«لنكــن علــى درايــة»، وهي 
احلملة التوعوية التي أطلقها 
بنك الكويت املركزي لتسليط 
الضوء على حقوق وواجبات 
العمالء وتوعيتهم فيما يتعلق 

يواصــل البنــك األهلــي 
الكويتي بذل جهوده الرامية 
إلى نشر الوعي حول حقوق 
أثناء تعامالتهم مع  العمالء 
البنوك في الكويت، من خالل 
التأكيــد علــى أهميــة دليل 
حماية املستهلك الصادر عن 
بنك الكويت املركزي، وتندرج 
هــذه املبادرة في إطار حملة 
بنك الكويت املركزي واحتاد 
مصارف الكويت: «لنكن على 
دراية» املســتمرة على مدار 

عام كامل.
وقال أحمد الطيار املدير 
اإلقليمــي في إدارة اخلدمات 
املصرفيــة لألفراد: يشــتمل 
دليل حماية املستهلك على أهم 
الرئيسية، حيث  املمارسات 

 solutions by أعلنــت 
stc، ذراع شــركة االتصاالت 
الكويتية stc املتخصصة في 
توفير خدمات الشركات، عن 
شراكتها مع Virganet الشركة 
املتخصصــة فــي اخلدمــات 
الســحابية، بهــدف متكــني 
الشركات ومختلف املؤسسات 
األخرى من تقدمي أجهزة سطح 
مكتب افتراضية قائمة على 
اخلدمات الســحابية إلى أي 

جهاز، ومن أي مكان.
وتتماشــى هــذه املبادرة 
 solutions by stc مــع رؤيــة
 B٢B لتزويد عمالء الشركات
مبجموعة ممتدة من املنتجات 
واخلدمات املبتكرة، بشــكل 
خــاص الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة ملساعدتهم على 
العودة الى نشاطهم التشغيلي 
واالستمرار في مرحلة ما بعد 
جائحة كورونــا، مع تزويد 
الشركات املوجودة في السوق 
احمللــي بأحــدث التقنيــات 
واالبتكارات املقدمة في العالم 

وقع جهاز حماية املنافسة 
وجمعية احملامــني الكويتية 
مذكــرة تفاهم للتعــاون، في 
مجاالت التدريــب والتطوير 
القانونيــة  والدراســات 
وإصدار النشرات والدوريات 
املتخصصة، وذلك دعما ألواصر 
التعــاون في املجال القانوني 
لتطويــر تبــادل الثقافــات 
واإلمكانات واخلبرات املتبادلة 
خلدمــة األســواق احملليــة 
ورفع كفاءة املوارد البشــرية 
للعاملني في اإلدارات املختلفة 
في اجلهــاز. وقال اجلهاز في 
بيــان صحافــي إن توقيــع 
املذكرة مت بني رئيس مجلس 
إدارة جهاز حماية املنافســة 

استكماال لدور هيئة أسواق املال في 
تنمية املجتمع وتطوير عناصر بشرية 
وطنية ناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية 
لالنخراط في سوق العمل في مجال أسواق 
املال، دشــنت الهيئة برنامجها الســابع 
لتدريب وتأهيل الكويتيني حديثي التخرج 

من الكوادر الوطنية املتميزة.
وفــي كلمــة ألقاهــا رئيــس مجلس 
املفوضــني واملديــر التنفيــذي د.أحمــد 
امللحم، أشــاد فيها بالكفاءات الوطنية، 
مؤكدا حرص الهيئة على استفادة املتدربني 
من هذا البرنامج، كما شــدد على أهمية 
االلتزام والتفاني بالعمل اجلاد واالجتهاد 
لتحقيق ما تصبو إليه الهيئة من تهيئة 
كوادر وطنية طموحة للنهوض باالقتصاد 

الوطني.
وقد بدأ البرنامج فعاليته يوم األحد 

أعلــن بنك بوبيــان عن 
تخصيــص جنــاح خــاص 
حلملة «لنكن علــى دراية» 
التي أطلقها قبل أشــهر بنك 
الكويت املركزي بالتعاون مع 
احتاد مصــارف الكويت في 
مهرجان الكويت للقهوة حيث 
سيتم من خاللها استعراض 
أهمية احلملة التي تهدف إلى 
رفع درجة الوعي لدى عمالء 
البنوك بكافة أنواع املعامالت 

واإلجراءات املصرفية.
إدارة  مديــر  وأكــدت 
العالقات العامــة في احتاد 
مصــارف الكويــت شــيخة 
العيســى أهمية الدور الذي 
احملليــة  البنــوك  تلعبــه 
للتوعية مبختلف األنشطة 

السرحان رئيس إدارة الفروع 
قطــاع اخلدمــات املصرفيــة 
لألفــراد: بناء علــى تعليمات 
بنــك الكويت املركزي بشــأن 
اخلدمات املقدمــة من البنوك 
لــذوي االحتياجات اخلاصة، 
خصص البنك التجاري ستة 
فروع موزعة على محافظات 
الكويــت الســتة وهــم فــرع 
مبارك الكبير، الرابية، سلوى، 
الفحيحيل، صباح السالم وفرع 
النعيم بهدف تقدمي اخلدمات 
املصرفية لذوي االحتياجات 
اخلاصة إضافة إلى خدمة عمالء 
البنك اآلخرين. وفي هذا الصدد، 

األهلي الكويتي نضع مسألة 
حمايــة حقوق املســتهلكني 
وتوعيــة عمالئنا على رأس 
أولوياتنا. ومن خالل حملة 
«لنكن على دراية» سنتمكن 
من إبراز أهمية الشمول املالي، 
فضال عن نشر الوعي حول 
حقوق العمالء وامتثال البنوك 

للقوانني احمللية والدولية.
ويأتــي «دليــل حمايــة 
املستهلك»، الصادر عن بنك 
الكويت املركزي، متاشيا مع 
مبادئ ضمان احلماية املالية 
للمستهلك التي أقرها وزراء 
املاليــة ومحافظــو البنــوك 
لــدول مجموعــة  املركزيــة 
العشــرين في أكتوبر ٢٠١١. 
ويشتمل الدليل على مجموعة 

في مختلف الهياكل التنظيمية 
من خالل تبسيط العمليات 
وحتسني سير العمل وتقليل 
األداء  لتعزيــز  النفقــات 
التشــغيلي ودعــم األعمال. 
ولضمان جتربة سلسة، يتم 
توفير هــذا احلل املبتكر من 
قبــل فريق متخصــص من 
اخلبــراء املتخصصــني فــي 
تقــدمي التوجيه واملســاعدة 
طوال عملية اإلعداد، باإلضافة 
إلــى معاجلــة أي مشــكالت 

رئيس مجلس اإلدارة احملامي 
عدنــان أبل، ونائــب الرئيس 
لشــؤون العالقــات الدوليــة 
احملامي عبدالرحمن الطاحوس، 
ونائب رئيس شــؤون املهنة 
احملامي مشــاري البهيليس، 

بتخصصــات (العلــوم اإلداريــة - 
احلقوق - الهندسة الصناعية) ويخضع 
املتدربون لبرنامج مكثف في املجاالت 

املالية واالقتصادية.

ميكن أن يتعرضوا لها أثناء 
قيامهم بعملياتهم املصرفية 

اليومية.
وأضافت: نثمن ما قامت به 
البنوك الكويتية خالل الفترة 
املاضية وقيامها عبر قنوات 
التواصل الرسمية اخلاصة بها 
بالتواصل مع العمالء وشرح 
أهداف احلملة ونشــر كافة 
املوضوعات املتعلقة بها مما 
يثري الثقافة املصرفية لهم. 
إلى  العيســى  وأشــارت 
أن تخصيــص جناح خاص 
للحملــة خــالل مهرجــان 
الــذي  للقهــوة  الكويــت 
ســيقام في ديســمبر املقبل 
في مــروج يؤكد اهمية مثل 
هذه الفعاليات التي تشــهد 

أكد السرحان أن البنك قد قام 
بتدريب عدد من املوظفني على 
لغة اإلشــارة لتسهيل عملية 
التواصل مع العمالء، كما قام 
البنك بتسهيل وصول العمالء 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
إلى أجهزة السحب اآللي وفروع 
البنك بتعديل مداخل ومخارج 
الفروع وتوفير منحدرات تسمح 
باستخدام الكراسي املتحركة 
فضال عن توفير دورات املياه 
واملصاعد واللوحات اإلرشادية 
التي تســهل عليهم احلصول 
على متطلباتهم من اخلدمات 

املصرفية. 

من املبــادئ املكملة ملختلف 
القواعد والتوجيهات الصادرة 
عن بنــك الكويــت املركزي 
حلماية العمالء في تعامالتهم 

مع البنوك.
وتسلط حملة «لنكن على 
دراية» الضــوء على العديد 
من املوضوعات املهمة خالل 
العام لنشر مزيد من الوعي 
حولها، مثل االستخدام الفعال 
واآلمن للبطاقــة املصرفية، 
النصح واإلرشــاد  وتقــدمي 
بشــأن االقتــراض، وكيفية 
منــع عمليــات االحتيــال، 
وبروتـــوكـــــوالت األمـــن 
السيبراني والتوعية بحقوق 
العمالء من ذوي االحتياجات 

اخلاصة وغيرها املزيد.

أو صعوبــات فنيــة تتعلق 
باخلدمة.

 DaaS ومتيز خدمة البيانات
بسهولة تشغيلها مبا يسهم 
فــي تطبيقها علــى مختلف 
منــاذج األعمــال بكل يســر، 
فضــال عن حمايــة البيانات 
مــع االســتفادة مــن امليزات 
الكاملة للنظام األساسي. ومت 
تصميم احلل بنهج يركز على 
العمالء مبا يسهم في توفير 
جتربة مستخدم متميزة، مع 
تلبية االحتياجات املتنوعة. 
وتتوافق خدمة DaaS، األولى 
من نوعها التي يتم تقدميها 
في الســوق احمللي أيضا مع 
العديد من احللول التي تقدمها 
solutions by stc حاليا والتي 
تتميز بقابلية االستخدام في 
مختلف أنواع الشركات بجميع 
األحجام لالستفادة من إمكانات 
العمل عــن بعــد والوصول 
السلس إلى املعلومات، السيما 
بالنظر إلى الوضع احلالي في 

ظل الوباء املستمر.

باإلضافة الى امني سر اجلمعية 
احملامي خالد السويفان، وفهد 
العذاب رئيس مركز شــؤون 
املهنة ومشعل الهاجري رئيس 
مركز البروتوكوالت ومستشار 

اجلهاز نواف العسكر. 

حضورا كبيرا من اجلمهور 
التوعية بأهمية  وضرورية 

احلملة وأهدافها.
وتتنوع الوسائل والقنوات 
املستخدمة التي تروج للحملة 
مــا بني ڤيديوهــات توعوية 
وتصريحات صحافية ومواد 
تعريفية، وذلك عبر عديد من 
قنوات التواصل وخصوصا 
القنوات الرقمية، وحسابات 
املركــزي والبنــوك  البنــك 
الكويتيــة واحتــاد مصارف 
الكويت على منصات التواصل 
االجتماعــي، وفروع البنوك 
وغيرها مــن نقاط التواصل 
مــع اجلمهــور مبــا يضمن 
أوسع انتشار لرسالة احلملة، 

وتفاعل اجلمهور معها.

في إطار جهوده ضمن حملة «لنكن على دراية»

مزيد السرحان

أحمد الطيار

د.راشد العجمي وشريان الشريان يتوسطان مسؤولي جهاز حماية املنافسة وجمعية احملامني خالل توقيع املذكرة

د.أحمد امللحم متوسطا املشاركني في البرنامج التدريبي في لقطة جماعية

شيخة العيسى

بالتعامل مع البنوك وحماية 
بياناتهم املصرفية.

وفي هذا السياق، قال مزيد 

يتطلب األمر من املســتهلك 
أن يكون على معرفة تامة بها 
أثناء تعامله مع البنوك حتى 
يكــون على درايــة بحقوقه 
وامتيازاته. ونحن في البنك 

 solutions by الرقمي. وأشارت
 DaaS إلى أن تقــدمي حل stc
بالتعاون مع Virganet يهدف 
إلى دعم الشركات الصغيرة 
واملتوسطة احمللية والبنوك 
والشركات األخرى في الكويت 
لتأمني بياناتهم واستكشاف 
مجموعة من امليزات اإلضافية 
الفعالة وبأســعار تنافسية.  
ويأتــي احلل مــزودا بتقنية 
الــذكاء االصطناعــي التــي 
تســهم في تعزيز اإلنتاجية 

د.راشــد العجمــي، ورئيــس 
مجلس إدارة جمعية احملامني 
احملامــي شــريان الشــريان، 
وبحضــور املديــر التنفيذي 
للجهاز بدرجــة وكيل وزارة 
د.عبداهللا العويصي، ونائب 

املوافــق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ ويعقب ذلك 
البرنامــج التدريبي احمللــي وامليداني 
ومن ثم اخلارجي ويستقطب البرنامج 
التخــرج  حديثــي  مــن  املتميزيــن 

والعمليــات املصرفية التي 
تقــوم بها بالتعاون مع بنك 
الكويــت املركــزي واحتــاد 
مصــارف الكويــت من أجل 
حماية العمالء من أي مخاطر 

 «اجلزيرة» تنتخب سهام احلسيني عضوًا مستقًال 
ومشعل العصيمي عضوًا ممثًال لشركة السهم الذهبي

انتخبت اجلمعية العامة 
العاديــة لشــركة طيــران 
اجلزيرة مشــعل مســاعد 
العصيمــي عضــوا ممثــال 
لشركة الســهم الذهبي في 
مجلــس إدارتهــا، وســهام 
احلسيني عضوا مستقال، 
لتضيــف بذلــك عنصــرا 
قيادييهــا  إلــى  نســائية 
وراسمي اســتراتيجيتها، 
خطتهــا  ضمــن  وذلــك 
لتدعيــم  االســتراتيجية 
مجلــس إداراتها بالكفاءات 

الوطنية.
وبينــت الشــركة، فــي 
بيان صحافي، أن عضوية 
إدارة  العصيمــي ملجلــس 
«اجلزيــرة» متثــل إضافة 
بحكــم  للشــركة،  قويــة 
الواسعة واملوزعة  خبرته 
بــني القطاعــني احلكومــي 
واخلــاص، والتــي يأتــي 
بينها تقلده عضوية مجلس 
مفوضي هيئة أسواق املال، 

وسالســل التوريد، بحيث 
تتولى حاليا منصب مدير 
عام شــركة «ديليفرو» في 

الكويت.
العديد  وتولت احلسيني 
من املناصب اإلدارية والقيادية 
ســابقا، مبــا فيهــا رئيــس 
العمليات في شــركة «شيبا» 
التابعة لشــركة «أجيليتي»، 
ومستشــار إســتراتيجي في 
إنــد»  شــركة «إســتراتيجي 

(«بــوز وكومباني» ســابقا) 
في نيويــورك، وهي حاصلة 
إدارة  علــى ماجســتير فــي 
األعمــال من كليــة كولومبيا 
لألعمال في جامعة كولومبيا، 
وبكالوريوس في الهندسة من 

جامعة تكساس، أوسنت.
ورحــب رئيــس مجلس 
إدارة الشركة مروان بودي، 
الذي  بانتخــاب العصيمي، 
اعتبره إضافة قوية ملجلس 
اإلدارة، كما أشــاد بانضمام 
احلسيني إلى مجلس اإلدارة، 
قائال إن كفاءة نسائية بوزن 
ســهام احلســيني تنضــم 
إلــى «اجلزيــرة» برؤيتهــا 
الشبابية وخبرتها العميقة 
في القطاعات واللوجستية 
والتكنولوجية، ما سيكون 
لها الدور الرئيسي في منو 
الشركة املستقبلي وتوسعها، 
لتوفير منتج متقدم بقيمة 
مضافــة لقاعــدة عمالئهــا 

النامية.

ضمن خطة الشركة اإلستراتيجية لتدعيم مجلس إداراتها بالكفاءات الوطنية

مشعل العصيميسهام احلسيني

فيمــا تولى منصــب نائب 
رئيس مجلــس املفوضني 
في مرحلــة الحقة، إضافة 
إلــى عضويته في مجالس 
إدارة العديد من الشركات.

وأشــارت الشــركة إلى 
أن احلســيني تنضــم إلى 
مجلس إدارة الشركة بخبرة 
إدارية وقيادية عاملية، في 
قطاعــات اخلدمــات املالية 
واللوجستية والتكنولوجية 



سيارات
الثالثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١

15

«املطوع والقاضي» تطلق «GS٤» و«GA٦» اجلديدتني كليًا من «جي أيه سي»
ضمن إطار حرصها على متييز 
عمالئها، أطلقت شركة مجموعة 
املطوع والقاضي التجارية، املوزع 
 «GAC MOTOR» املعتمد لسيارات
 GAو٦ GSفي الكويت، مركبتي ٤
اجلديدتني كليا، لتدشن بذلك مرحلة 
جديدة من النجاحات في السوق 
الكويتي، ولتأكيد التزامها مبنح 
التقنيات وتلبية  أبرز  السائقني 

احتياجاتهم في عالم القيادة.
وأشارت «املطوع والقاضي» في 
بيان لها، إلى أن إطالق املركبات 
كبير  أتى خالل حفل  اجلديدة، 
أقامته في معرض «جي إيه سي» 
التجاري» في  في مجمع «التالل 
الشويخ، بحضور رئيس مجلس 
إدارة مجموعة املطوع والقاضي 
عمر سليمان القاضي، ومدير عام 
املبيعات والتسويق أحمد أبوالهدى، 
ومسؤوليها إلى جانب ممثلي «جي 
إيه سي» ومجموعة من عمالئها. 
وشهد احلفل حضور املستشار 
االقتصادي والتجاري في السفارة 
الصينية لدى الكويت تشنغ يونغرو، 
ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية 
الشباب الكويتي الشيخ فهد نايف 
جابر األحمد الصباح، إلى جانب 
ممثلي البنوك والشركات التمويلية، 
ومديري اإلدارات في مجموعة املطوع 

والقاضي.
وأكد القاضي في كلمة له خالل 
اإلطالق، أن السيارات اجلديدة من 
«جي إيه سي» في معارض «املطوع 
التغير  والقاضي» تأتي ملواكبة 
العمالء  املستمر في احتياجات 
القيادة، مؤكدا حرص  في عالم 
الشركة على وضع جميع التطورات 

والتقنيات احلديثة بني أيديهم.
وبني القاضي أن الشراكة بني 
إيه  و«جي  والقاضي»  «املطوع 
سي» أدت إلى حتقيق العديد من 
النجاحات واإلجنازات في الفترة 
املقبلة، معربا عن أمله في استمرار 
التعاون بينهما لزيادة حضور 
سيارات «جي إيه سي» في الكويت، 
واالستمرار في متييز السائقني 

على جميع الطرقات.
 «GAو«٦ «GSوأوضح أن إطالق «٤
اجلديدتني كليا في صاالت عرض 
«املطوع والقاضي» في الري وفي 
مجمع التالل التجاري بالشويخ، 
يعكس عالقتها املتينة مع «جي إيه 
سي»، والشراكة املتواصلة معها 
لرفد السوق احمللي بأحدث أنواع 
السيارات التي تلبي احتياجات جميع 

فئات العمالء من جميع األعمار.
من جهته، استعرض الشيخ 
فهد نايف جابر األحمد الصباح، 
اخلطط املستقبلية لتعزيز التعاون 
بني «املطوع والقاضي» وجمعية 
تنمية الشباب الكويتي، معربا عن 
فخره بهذا التعاون الذي يهدف إلى 
الشباب،  تعزيز قدرات ومهارات 
ورفع مستواهم وتأهيلهم لدخول 
سوق العمل بنجاح، ومثنيا على 
جهود «املطوع والقاضي» وأعمالها 
اخليرية طيلة فترة «كورونا» للوقوف 
بجانب كل أطياف املجتمع الكويتي. 
الهدى إن  أبو  من جهته، قال 
«املطوع والقاضي» حريصة على 
على  ومكافأتهم  عمالئها  متييز 
إيه سي»،  اختيار مركبات «جي 
مؤكدا أنها متنح العمالء ٧ سنوات 
كفالة مصنعية أو ٢٠٠ ألف كلم، و٧ 
سنوات صيانة أو ٢٠٠ ألف كلم، 
والتسجيل باملرور والتأمني ضد 
الغير مجانا، باإلضافة الي العديد 

من اجلوائز الفورية والقيمة.
الشركة تتيح  أن  إلى  ولفت 
جتربة  على  احلصول  للعمالء 
 «GAو«٦ «GSقيادة سيارات «٤
داخل معارضها، للتعرف على مزايا 
ومواصفاتها وقدراتها العالية على 

جميع الطرقات.
أكد تشنغ  في سياق متصل، 
يونغرو حرص السفارة الصينية 
على تعزيز العالقات االقتصادية 
والتجارية التي جتمع بني الكويت 
والصني على مختلف املستويات، 
مشيدا بجهود «املطوع والقاضي» 
في حتقيق النجاح لعالمة «جي إيه 

سي» في السوق احمللي.
«GS٤»... تعديالت تقنية

كليا  تتميز «GS٤» اجلديدة 
بتصميم شامل وتعديالت تقنية 
لتلبية الطلب املتزايد في اخلارج 
على السيارات اجلديدة ذات التقنية 

العالية والفعالة بشكل جميل.
من  السيارة  شكل  ويتمتع 
اخلارج مبفهوم تصميم الضوء 
والظل املنحوت بعناية، والذي مت 
تطويره داخليا في مراكز شركة 
«GAC» للبحث والتطوير في جميع 
أنحاء العالم، باإلضافة إلى تصميم 
السقف العائم، إذ جتتمع هذه العناصر 
لتمنح السيارة مظهرا أكثر أناقة 

وشعورا رياضيا، دون التأثير على 
راحة السائق والراكب.

ومت تغيير املقصورة الداخلية 
أيضا، واختيار مواد ذات جودة 

عالية، للجلوس والبطانة، ومساحة 
١٥٧٠ ملم للمقصورة وشاشة عرض 
مزدوجة جديدة سهلة االستخدام.
ومن حتت غطاء احملرك فقد 

متت إعادة تصميم «GS٤» اجلديدة 
بالكامل لتلبية االهتمام احلديث 

بقوة محرك أقوى.
املركبة مبحرك كبير  وتتميز 

 BOSCH» باإلضافة إلى تقنية ،T٢٧٠
E-turbo»، والتصميم الصامت 
الشامل (ASD) الذي يوفر جتربة 
قيادة سلسة وقوية، مع حتكم 
يستجيب بشكل كبير حلركة اللمس 

عند السائق.
ومتتاز السيارة كذلك بالعديد 
من ميزات األمان املتقدمة، مبا في 
ذلك الوسائد الهوائية العليا، وهيكل 
الثاني املصنوع  أمان من اجليل 
القوة، وأنظمة  من الصلب عالي 
مساعدة قيادة ذكية متنوعة جتعل 
منها خيارا قويا كسيارة عائلية.
النجمة  مقصورة  وتعكس 
اجلديدة من «جي إيه سي» الفخامة 
بتفاصيلها، وتظهر حرص الشركة 

في كل ما تقدمة لعمالئها، على 
توفير حزمة مميزة من املواصفات 
التكنولوجية عالية املستوى ووسائل 
الراحة للسائق والركاب، وتتمتع 
املواد املستخدمة في املقصورة 
الداخلية بجودة ال توصف من 

االتقان والرفاهية.
وتقدم «GS٤» جتربة متوازنة 
للقيادة والركوب تلبي احتياجات 
مستهلكي اجليل اجلديد الباحث 
عن وسائل النقل العملية الفخمة.
ومن ناحية الشكل اخلارجي، 
تعطي اإلنارة صورة مختصرة عن 
السيارة، إذ باتت الواجهة أكثر جرأة 
بالشبك االمامي اجلديد الذي يطغى 
علىها، وفي الوسط شعار الشركة.

وتأتي األضواء األمامية بعدسات 
متداخلة مع الشبك األمامي، وبأضواء 
الضباب املوجودة واإلنارة الذكية 

«LED» النهارية اجلميلة جدا.
«GA٦».. أناقة وابتكار

إيه ٦» اجلديدة  تعتبر «جي 
بالكامل من «جي إيه سي موتور» 
سيارة سيدان طويلة وأنيقة ميكن 
استخدامها كسيارة األعمال أو كسيارة 
عائلية، وهي مفعمة باالبتكار، 
مبواد من الدرجة األولى في الداخل 
واخلارج، ومبيزات تصميم مبتكرة 
وتكنولوجيا قوية جديدة طورت 

من قبل «جي إيه سي».
وتتميز املركبة مبساحة كبيرة 
للساقني باإلضافة إلى مقعد إلكتروني 
قابل للتعديل، من أجل أن يتمتع كل 
شخص بأقصى مستوى من الراحة، 
وهي توفر أيضا مساحة تخزين كبيرة 
باإلضافة إلى العديد من حجرات 
تخزين املناسبة وصندوق األمتعة 
الذي يصل حجمه إلى ٥٠٠ ليتر.

وتتمتع السيارة اجلديدة كليا 
بتصميم أنيق من اخلارج، يتمثل 
في خط منفرد جانبي كاسح يجتاز 
طولها بالكامل، ما مينحها مظهرا 

جماليا سلسا وانسيابيا.
 «LED» كما أن املصابيح اخللفية
املستمرة والبسط األمامي املوحد 
يبعثا بروح احلياة في سيارة 
«GA٦» اجلديدة بالكامل مع اخلطوط 
النظيفة والتصميم الدقيق في أي 

مركبة عصرية.
وباإلضافة إلى جميع تقنيات 
«GAC MOTOR» سهلة االستخدام مثل 
أدوات التحكم في الشاشة التي تعمل 
باللمس وشحن األجهزة الالسلكية، 
فإن «GA٦» اجلديدة بالكامل تتمتع 
أكثر استجابة ومبحرك  بتسيير 
أكثر كفاءة وبنظام صوتي مكبر 
ومحيطي واضح وضوح الشمس 
 LED وبـ ١٨٤ مصباحا من تقنية

عالية اجلودة.
وتستهلك السيارة وقودا بسعة 
٧ ليترات لكل ١٠٠ كيلو متر، وتتمتع 
الوقود بسعة ٥٥ ليترا،  بخزان 
وتتميز باقتصاديتها الكبيرة في 
استهالك البنزين خصوصا خالل 

القيادة ملدة طويلة.
وتتمتع بعدد كبير من أنظمة 
األمان، والتي تشمل منع انغالق 
املكابح ومثبت السرعة والتوازن 
اإللكتروني بجانب كاميرا محيطية، 
وعدد كبير من الوسائد الهوائية.

 وتتمتع مقصورة «GA٦» مبقاعد 
رحبة ومريحة عند اجللوس بها 
لفترات طويلة، في حني أن لوحة 
الباب من الداخل تأتي مع أزرار املرايا 
اجلانبية التي ميكن طويها كهربائيا، 
السائق، ونظام  مع ذاكرة ملقعد 
التكييف أوتوماتيكي، والتشغيل 

بكبسة زر بدخول ذكي جدا.
ويتوافر في املركبة أماكن متعددة 
للتخزين داخل املقصورة، بينما 
تتسع املقاعد الواسعة واملريحة 
القامة، فضال عن  للركاب طوال 
متيزها بفتحات تهوية لركاب املقاعد 
اخللفية، مع شاشة ملسية كبيرة 
لنظام املعلوماتي الترفيهي، وشاشة 
«LCD» رقمية بني العدادات تعرض 
أمام  التنبيهات واملعلومات  أهم 
السائق بشكل واضح، مثل املسافة 
بينه وبني السيارة االمامية وغيرها 

من التحذيرات املهمة.

دشنت مرحلة جديدة من النجاحات في السوق احمللي

GSمقصورة ٤

تشنغ يونغرو

GAمقصورة ٦

أحمد أبوالهدى

«جي إيه سي» GA٦ اجلديدة كليا «جي إيه سي» GS٤ اجلديدة كليا

عمر سليمان القاضي وتشنغ يونغرو يتوسطان الشيخ فهد الصباح وعاهد العيسى وأحمد أبوالهدى بعد الكشف عن السيارات اجلديدة

عمر القاضي والشيخ فهد الصباح

٧ سنوات كفالة مصنعية و٧ سنوات صيانة أو٢٠٠ ألف كمشراكة وثيقة بني «املطوع والقاضي» و«جي إيه سي» محليًاالقاضي: املوديالت اجلديدة ترضي أذواق ومتطلبات جميع العمالء

تكرمي الشركاءمبيعات عاليةعرض على برج خليفة
بالتزامن مع فعاليات معرض «إكسبو دبي ٢٠٢٠»، كشفت «جي إيه سي موتور» عن 
طرازيها اجلديدين كليا «GS٤» و«GA٦» السيدان األنيقة في فعالية حصرية هي األولى 
 GO» من نوعها لشركة سيارات صينية، بحيث مت عرض فيديو خاص حمل عنوان
AND CHANGE» على شاشة برج خليفة العمالقة في دبي، استعرض مكانة العالمة 
أكبر  العريقة في الصني، وجناحها في احتالل مرتبة متقدمة كواحدة من  التجارية 
مصانع السيارات في العالم حسب مجلة فورتشن ضمن أفضل ٥٠٠ عالمة جتارية، 
وسط حضور حشد كبير من الزوار وتفاعل إعالمي عبر وسائل التواصل االجتماعي.

حققت «جي إيه سي» في عام ٢٠٢٠ 
منوا في إيراداتها بنسبة ٥ في املئة 
وباعت ما يزيد على ٢ مليون سيارة، 
في وقت كانت أرقام النصف األول 
من ٢٠٢١ الفتة بشكل خاص حيث 
سجل اجمالي املبيعات ارتفاعا مبا يزيد 
على ٢٥ في املئة على أساس سنوي.

مت خالل احلفل تكرمي شركاء «املطوع 
والقاضي» من البنوك والشركات التمويلية 
القاضي حرص  تأكيد  املختلفة، وسط 
التعاون مع هذه اجلهات  املجموعة على 
مستقبال لتلبية جميع احتياجات العمالء 
التمويلية، ومبا يتيح لهم شراء مركبات 

«جي إيه سي» بأفضل األسعار.

أفضل وكيل.. وقائمة «فورتشن ٥٠٠»
املركبات اجلديدة في معارض  يأتي إطالق 
الفترة  «املطوع والقاضي»، بعدما حصدت في 

األخيرة لقب أفضل وكيل لـ «جي إيه سي».
كما حصلت «جي إيه سي» على لقب «جي دي 
باور» للتميز واجلودة للسنة الثامنة على التوالي، 
في إجناز يعكس مواصلة استثمارات العالمة في 

مواكبة التطورات العاملية في عالم القيادة، وقفزت 
الشركة ٣٠ مركزا إلى املركز ١٧٦ عامليا على قائمة 
«فورتشن ٥٠٠» ألفضل الشركات العاملية، التي 
صدرت في شهر أغسطس ٢٠٢١، ما يعكس العمل 
اللذين تتسم بهما قوة عمل  الشاق والتماسك 

مجموعة «GAC» ذات األوجه املتعددة.

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء لبنانية

عون يلتقي أمير قطر في الدوحة: نتطلع ألفضل العالقات  
مع الدول الشقيقة والتعاون إلعادة األمور إلى نصابها

بيروت ـ داود رمال وكاالت

اســتقبل صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أميــر قطر الرئيس اللبناني 
العماد ميشال عون في الدوحة 
أمس، حيث ناقشا تطورات 
األوضــاع في لبنــان، وآخر 

املستجدات.
وقالــت وكالــة األنبــاء 
القطرية الرســمية (قنا) إن 
عون عبر عن خالص شكره 
للشيخ متيم على دعم دولة 
قطر للبنــان، وعلى وقوفها 

الدائم مع الشعب اللبناني.
واســتعرض اجلانبــان 
بــني  الثنائيــة  العالقــات 
الشــقيقني والسبل  البلدين 
الكفيلة بتعزيزها في مختلف 
املجاالت، إضافة إلى مناقشة 
أبرز املستجدات ذات االهتمام 

املشترك إقليميا ودوليا.
ورحب أمير قطر بالرئيس 
عون، شاكرا له تلبيته الدعوة 
التي كان وجهها إليه حلضور 
افتتاح بطولــة كأس العرب 
«فيفا ـ قطــر ٢٠٢١» في كرة 
القــدم، وتدشــني املالعــب 
االوملبيــة اجلديدة، وقال ان 
قطر كانت وستبقى دائما الى 

جانب الشعب اللبناني. 
وحتــدث أميــر قطر عن 
الظــروف الصعبة التي مير 
بها اللبنانيون وقدرتهم على 
النهوض من جديد، الفتا الى 
ان بالده ســعيدة جــدا بأي 
تعــاون يقــوم بــني البلدين 
في املجاالت كافة، ولفت الى 
اســتعداد بالده للمســاهمة 
في االستثمار في لبنان بعد 
اجناز القوانني املناسبة لذلك، 
مؤكــدا الرغبة في العمل مع 
لبنــان على جتاوز الظروف 
الراهنة، والفتا الى انه سيوفد 
وزير اخلارجية القطري محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني الى 
بيروت فــي الفتــرة املقبلة 
ملتابعة البحث في التطورات 

اضافة الى سياسات اقتصادية 
خاطئة مت اعتمادها، وقال ان 
اجلهــود قائمة حاليا لوضع 
برنامج للنهوض االقتصادي 
فــي البــالد ســيعرض على 
صندوق النقد الدولي إلطالق 
ورشة عمل متعددة الوجوه، 
تعالج الثغرات التي اوصلت 
البالد الى ما هي عليه حاليا 

من أزمات.
ثم عقد أمير قطر والرئيس 
عون خلوة ثنائية اســتكمل 
خاللها البحث في املواضيع 

ذات االهتمام املشترك.
 وبعد اللقــاء، أدلى عون 
ببيان قال فيــه «لقد دعوت 
صاحب الســمو الى توجيه 
رجال االعمال القطريني الى 
االســتثمار فــي لبنان حيث 
الفــرص متاحة في املجاالت 
كافة، السيما في قطاع الطاقة 
لالســتفادة مــن اخلبــرات 
القطرية املشهود لها في هذا 
املجــال. وكانت اآلراء متفقة 
على ان املرحلة تتطلب وقوف 
الدول العربية الشقيقة، ودول 
اخلليج خصوصا، الى جانب 
لبنان، الســيما ان العالقات 

اللبنانيــة ـ اخلليجية كانت 
دائما ويجب ان تبقى، مبنية 

على االخوة املتبادلة». 
وشدد على أن لبنان يتطلع 
الى افضل العالقات وامتنها 
مع هذه الدول الشقيقة، وأن 
حضوره الــى الدوحة تأكيد 
على «متسكنا بهذه العالقات 
ورغبتنا الصادقة في التعاون 
علــى ابقائها علــى صفائها 
وإعادة االمور الى نصابها ملا 
فيه خير لبنان ودول اخلليج 

الشقيقة».
وأعلن التوافق على تفعيل 
اعمال اللجنة العليا املشتركة 
اللبنانيةـ  القطرية. وتوجيه 
الدعوة الى أمير قطر لزيارة 

لبنان.
املتابعــة ردت  املصــادر 
تلبية عــون للدعوة لزيارة 
قطــر غايتها االســتفادة من 
املناســبة والتواصــل مــع 
الذين سيشاركون  الرؤساء 
في هذا اللقاء لفك عزلة لبنان 
العربية والدولية، والتي تأتت 
مــن هيمنة حــزب اهللا على 
الســلطة اللبنانية مبختلف 

تفاصيلها.

على هامش افتتاح بطولة كأس العرب «فيفا ـ قطر ٢٠٢١» وتدشني املالعب األوملبية اجلديدة

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير قطر مستقبال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في الدوحة أمس

وتقدمي املساعدة الضرورية 
للبنان، وأعرب األمير متيم 
عن امله فــي ان جتد االزمة 
القائمــة بني لبنان وعدد من 
دول اخلليج حلوال في القريب 

العاجل.
مــن جانبه، شــكر عون 
أميــر قطــر علــى دعوتــه، 
مقدرا خصوصا الدعم الدائم 
الــذي قدمتــه قطــر للبنان، 
واملســاعدات التي ســاهمت 
فــي التخفيــف مــن معاناة 
اللبنانيني، كما شــكره على 
مــا تقدمــه بــالده للجيــش 
اللبناني واملؤسسات االمنية، 
معربا عن امله في ان يتعزز 
التعــاون بــني البلدين اكثر 
فأكثر، ورحب الرئيس عون 
بأي اســتثمار تقوم به قطر 
لتنفيذ مشــاريع إمنائية في 
لبنان فــي مجــاالت الطاقة 
والكهرباء والقطاع املصرفي 
وغيرها، حيث الفرص كثيرة 

ومتفرعة.
 وعــرض الرئيــس عون 
الظروف التي مير بها لبنان 
حاليا، الفتا إلى انها نتيجة 
تراكمات جتمعت منذ سنوات، 

«يوم الغضب» اللبناني واكب مفاوضات ڤيينا النووية
وميقاتي زار بري وخرج دون أن يكون لديه ما يقوله!

بيروت - عمر حبنجر - منصور شعبان

يوم الغضب اللبناني بدأ 
عاما في الصباح.. طرق مقفلة 
نسبيا، مؤسسات معطلة كليا، 
ومثلهــا اجلامعات واملدارس، 
واإلدارات احلكوميــة ليهمــد 
أواره عنــد الظهــر، فهــو في 
النتيجة، موقف تسجيلي أو 
رسالة مفتوحة بوجه خمول 
السلطة وتفلت الدوالر ومعه 
األســعار، فضال عن مواكبته 
جلولــة املفاوضــات النووية 
مــع إيــران فــي ڤيينــا. وهذا 
التزامــن بني يوم الغضب في 
لبنان، ومفاوضات ڤيينا، ليس 
مجرد مصادفة، إذا ما تذكرنا 
بــأن ثــورة ١٧ أكتوبــر ٢٠١٩ 
تزامن اندالع شــرارتها بعيد 
االنسحاب األميركي من االتفاق 
النووي مع إيران في مايو ٢٠١٨. 
وانطلقت مظاهرة بيروت من 
منطقة طريق اجلديدة - امللعب 
البلدي تقدمتها ســيارة بثت 
األغنيات واألناشــيد الثورية 
والوطنيــة، ورفعــت األعالم 
اللبنانية والفتــات تطالب بـ 
«محاسبة الفاسدين واملرتكبني 
الذيــن أوصلــوا لبنــان إلــى 
الكارثة الكبيرة، رغم المباالة 
املسؤولني عن االنهيار وجوع 
النــاس». وجابــت التظاهرة 
األحياء والشــوارع مع دعوة 
النــاس «للمشــاركة في يوم 
الغضــب» وأبــدى احملتجون 
والناشــطون إصرارهــم على 
«اســتمرار التحركات وصوال 
إلى العصيان». وقطعت أوصال 
العاصمــة بشــوارعها كافــة. 
واســتخدم احملتجون الزيت 
في إقفال الطريق عند املدينة 
الرياضية في بيروت، وأعلن 
«ثوار ١٧ تشــرين»، في بيان، 
استمرار «التحركات السلمية 
حتى حتقيق مطالب الشعب». 
وعاش شرق البالد احلال ذاته 
ضمن نطاق زحلــة - البقاع 
حيث قطعت الطرق، كما شلت 

احلركة ضمن وسط صيدا في 
ساحة النجمة. وكذلك األمر في 

شمال لبنان وطرابلس.
أما سياسيا، فكان الترقب 
الثقيــل، ملا يجري فــي ڤيينا 
دأب األوســاط السياســية 
والديبلوماســية في بيروت، 
التي تدرك عمق الربط بني ما 
يــدور هنا ومــا يجري هناك، 
أقلــه علــى صعيــد النتائــج 
واالنعكاســات، فــإن حصــل 
تفاهم معني، انفرجت األمور في 
لبنان، وإن لم يحصل، واستمر 
عض األصابع بني إيران والقوى 
الكبرى، ستتضاعف املصاعب 
بوجه حكومة الرئيس جنيب 
ميقاتــي، التــي يحظر حزب 
اهللا انعقادها، قبل االستجابة 
الى رغبته في إطاحة احملقق 
العدلي في جرمية تفجير مرفأ 
بيروت طــارق البيطار. ومن 
هنــا التخــوف من اســتمرار 
اخللل احلكومــي حتى موعد 
االنتخابــات النيابية، وجعل 
لبنان متراسل إيرانيا متقدما 
علــى محــور امللــف النووي 
مع الغــرب. هــذه التطورات 
تناولها الرئيــس ميقاتي مع 
رئيس مجلس النــواب نبيه 
بري، ضمن إطار مساعيه لفك 

قيود الثنائي املعروف املعطلة 
جللسات مجلس الوزراء، لكن 
يبدو انه لم يحصل جديد مفيد 
من هذا اللقــاء، بدليل اكتفاء 
ميقاتــي بإلقاء حتية الصباح 
على الصحافيني، وتابع مغادرا 
عني التينــة». غير أن النائب 
طالل أرســالن الــذي زار مقر 
الرئاسة الثانية الحقا قيل له إن 
الرئيس ميقاتي غادر االجتماع 
غير مرتاح فأجاب: أن الرئيس 
ميقاتي شاطر بتدوير الزوايا 
والرئيس بري طرح عدة حلول 
إذا مت التعاطي معها بإيجابية 
ميكن أن تساعد باخلروج من 

األزمة.
البطريــرك  مــن جهتــه، 
املاروني بشارة الراعي، الذي 
يكثف مــن إطاللته اإلعالمية 
في هــذه املرحلــة، أعلن عبر 
قنــاة «صــوت بيــروت»، انه 
ضد استقالة احلكومة، واعتبر 
ان املرجلــة ليســت بتعطيل 
احلكومة بل بتفعيل عملها، ألن 
التعطيل يطول حياة الوطن 

والشعب».
وردا على سؤال، قال الراعي: 
ان بكركي ال تستقبل املعطلني، 
فليوقفوا التعطيل وبعدها أهال 
وســهال. وكشــف الراعي انه 

طلب من وزير اإلعالم جورج 
قرداحي االستقالة، إال ان األخير 
لم يلب طلبه، وهذا مؤســف، 
وقال ان السفير السعودي وليد 
البخاري أبلغه بأن اســتقالة 
قرداحي تســاعد فــي حلحلة 
األمور، وأضاف: قلت له يجب 
ان تعمل بطال وتستقيل، من 
اجل خير اللبنانيني، ولم يقبل. 
الراعي أكد أنه ال ميكن ألحد ان 
يتدخل في عمل القضاء وكأنه 
احلاكم األكبر والديان األعظم، 
متسائال عن الصفة التي حتدث 
بها السيد حسن نصراهللا عن 

القضاء؟
باملقابــل، اقترحت عضو 
املجلــس العاملــي لثــورة ١٧ 
كتوبــر احملاميــة ريجينــا  أ
انفره، تشكيل «جبهة وطنية 
ملقاومــة االحتــالل اإليرانــي 
للبنان»، تضم مختلف مكونات 
الشــعب اللبنانــي وتعتمــد 
املقاومة الســلمية، مقللة من 
دور االنتخابــات النيابية في 
تغيير احلالــة اإليرانية التي 
مضى على احتاللها للبنان نحو 
٤٠ ســنة، وأن يكون برنامج 
هذه اجلبهة حترير الشرعية 
اللبنانية وتطبيق مقررات األمم 

املتحدة.

«ثوار ١٧ تشرين» يؤكدون استمرار «التحركات السلمية حتى حتقيق مطالب الشعب»

إشعال اإلطارات وقطع الطرقات في يوم الغضب اللبناني أمس         (محمود الطويل)

«الصحة العاملية» حتذر من خطر «مرتفع جدًا» لـ«أوميكرون»
عواصم - وكاالت: حذرت 
منظمة الصحة العاملية من 
أن ظهور متحورة ڤيروس 
كورونا اجلديدة «أوميكرون» 
ميثل خطرا «مرتفعا للغاية» 
على مستوى العالم، لكنها 
شددت على أن معدل انتقال 
العدوى بها ومدى خطورتها 

لم يتضحا بعد.
وقالت منظمــة الصحة 
أوميكــرون  إن  العامليــة 
التــي رصــدت أول مرة في 
جنــوب القــارة االفريقيــة 
كانــت «متحــورة مختلفة 
بدرجة كبيرة حتتوي على 
عدد مرتفع من التحورات.. 
بعضهــا مقلق وقــد يكون 
مرتبطــا باحتمــال الهروب 
انتقــال  املناعــي وزيــادة 

العدوى».
وحذرت في مذكرة تقنية 
مــن أن «احتمــال انتشــار 
أوميكرون بشكل إضافي على 
املستوى العاملي كبير». لكنها 
أكدت أن أي وفيات لم تسجل 

بعد جراء أوميكرون.
ولفتت إلى أنه حتى وإن 
ثبــت أن املتحورة ليســت 
أخطــر أو مميتــة أكثر من 
ســابقاتها، إذا كانت تنتقل 
بســهولة أكبر فستتســبب 
مبزيد من اإلصابات والضغط 
على األنظمــة الصحية، ما 

يعني املزيد من الوفيات.
وقالت املنظمة «إذا أدى 
أوميكرون إلى انتشار حاد 
آخر لكوفيد-١٩، فســتكون 
العواقب وخيمة»، وخلصت 
إلى أن «تقييم اخلطر العاملي 
املرتبط باملتحورة اجلديدة 
املقلقــة أوميكــرون مرتفع 
للغايــة». كمــا حضت على 
تسريع حملة التطعيم ضد 
كوفيد، خصوصا في أوساط 
الفئــات الســكانية األكثــر 

عرضة للخطر.
لكنهــا حذرت مــن منع 
الســفر، معربة عــن قلقها 
مــن أن يكون حظر الســفر 
من دول كانت أول من رصد 
املتحــورات قد يكــون غير 
منصــف ويثني الســلطات 

كورونا باملتحور اجلديد وإن 
كان بنسبة محدودة».

فــي هــذه األثنــاء، وعد 
الصينــي شــي  الرئيــس 
جينبينــغ افريقيــا مبليار 
اللقــاح املضاد  جرعة مــن 
لكوفيد-١٩ لها على شــكل 
تبرعــات أو دعــم لإلنتــاج 
احمللي. وقال خالل مداخلة 
افتراضية في منتدى التعاون 
الصيني -االفريقي «في إطار 
مكافحة كوفيد-١٩، ستزود 
الصني افريقيا مليار جرعة 
مــن اللقاحــات اإلضافيــة، 
٦٠٠ مليون منها على شكل 
تبرعات و٤٠٠ مليون جرعة 
أخرى بأشــكال أخرى، عبر 
انتــاج  تأســيس وحــدات 
لقاحات، على سبيل املثال». 
وفــي ســياق االجراءات 

انتشــار املتحــورة في بلد 
مــازال معظم ســكانه غير 

ملقحني.
وكانت مانيــال تأمل في 
إعــادة إحيــاء اقتصادهــا 
املتضرر عبر السماح بدخول 
السياح امللقحني اعتبارا من 

األربعاء.
وتســود ضبابية بشأن 
مدى سرعة انتقال العدوى 
بأوميكرون ومدى مقاومتها 

للقاحات املوجودة حاليا.
ونشرت مستشفى «بامبينو 
جيــزو» املرموقــة فــي روما 
أول «صورة» تظهر املتحورة 
اجلديدة، وأكدت أنها حتتوي 
على نسخ أكثر بكثير من تلك 
املوجودة في دلتا، لكنها لفتت 
إلى أن ذلك ال يعني بالضرورة 

أنها أخطر.

االحترازيــة التــي تتخذها 
العديــد من الــدول، أعلنت 
اليابان أمس إغالق حدودها 
أمام جميع الوافدين األجانب 
اجلــدد، لتنضم إلــى قائمة 
متزايدة من الدول الساعية 
لتحصني نفسها من املتحورة 

اجلديدة.
وأفــاد رئيــس الــوزراء 
الياباني فوميو كيشيدا بأن 
بالده «فــي وضع أقوى من 
غيرها في مواجهة املتحورة 
أوميكرون»، مشيرا إلى أن 
الكمامات  السكان يضعون 
طوعا ويلتزمــون باملجمل 

قواعد الوقاية.
كما أعلنــت الفلبني أنها 
ستعلق مؤقتا خطط السماح 
للســياح املطعمني بالكامل 
بالدخول، في مســعى ملنع 

الرئيس الصيني يعد أفريقيا بتقدمي مليار جرعة من اللقاح املضاد لكوفيد - ١٩

عن مراقبة تطور الفيروس.
وحثــت املنظمة التابعة 
لألمم املتحدة فــي توصية 
فنية للدول األعضاء وعددها 
١٩٤ دولــة علــى اإلســراع 
بتطعيم الفئات ذات األولوية 
و«التأكد مــن وضع خطط 
لتخفيف األزمات» للحفاظ 
علــى اخلدمــات الصحيــة 

األساسية.
وأكدت منظمــة الصحة 
العاملية في أحدث توجيهاتها 
الــدول  أنــه يتعــني علــى 
استخدام «نهج يستند إلى 
املخاطــر لتعديــل إجراءات 
الســفر الدولية فــي الوقت 
املناسب». وأضافت أنه سيتم 

تقدمي املزيد من النصائح.
وقالت «من املتوقع إصابة 
األشخاص املطعمني بلقاحات 

كبير علماء األوبئة في جنوب أفريقيا: اللقاحات 
احلالية تقي من األعراض الشديدة لـ «أوميكرون»

جوهانسبيرغـ  وكاالت: حذر كبير علماء 
األوبئــة في جنــوب افريقيــا أمس من أن 
يؤدي ظهــور الڤيروس املتحــور اجلديد 
«أوميكــرون» إلى ارتفاع عــدد اإلصابات 
بڤيروس كورونا في البالد هذا األســبوع 

بثالثة أضعاف.
وأبلغ مراقبو الصحة عن أكثر من ٢٨٠٠ 
إصابــة األحد، وهو ارتفاع من املتوســط 
اليومي الذي بلغ ٥٠٠ في األسبوع السابق 

و٢٧٥ في األسبوع الذي سبقه.
وقال الطبيب سليم عبدالكرمي في إيجاز 
صحافي عبر االنترنت «أتوقع أن نتجاوز 
١٠ آالف إصابة يوميــة وأن يزيد الضغط 
على املستشفيات خالل أسبوعني أو ثالثة».
ورجــح عبدالكــرمي أن تكــون لقاحات 
«كوفيــد-١٩» احلالية فعالــة في احلماية 
من األعراض الشديدة لساللة «أوميكرون» 
املكتشــفة حديثــا أو احلاجة إلــى دخول 

املستشفى جراء اإلصابة بها. وقال األستاذ 
الذي كان املستشار الرئيسي للحكومة خالل 
جهود االستجابة األولى للجائحة، إنه من 
السابق ألوانه القول ما إذا كان «أوميكرون» 
يتســبب في ظهور أعــراض مرضية أكثر 

حدة من السالالت السابقة.
ومــع ذلك، يبدو أن هذه الســاللة أكثر 
قابليــة لالنتقال وأكثر قــدرة على إصابة 
األشــخاص احملصنــني ســواء مــن خالل 
احلصــول علــى التطعيــم أو التعافي من 

عدوى سابقة.
وقــال عبدالكرمي في مؤمتــر صحافي 
«بنــاء علــى مــا نعرفــه وكيفيــة تفاعل 
السالالت األخرى املثيرة للقلق مع مناعة 
اللقاحات، ميكننا أن نتوقع أننا سنظل نرى 
فعالية عالية في حتاشــي احلاجة لدخول 
املستشــفيات أو األعراض الشديدة، ومن 

املرجح أن تظل تلك احلماية قوية».

السعودية: السماح للمحّصنني بلقاح 
«كورونا» بأداء العمرة دون حجر مؤسسي

الرياض - وكاالت: أكد م.هشام سعيد 
املتحدث الرسمي لوزارة احلج والعمرة 
باململكة العربية الســعودية، أنه سيتم 
السماح ملعتمري اخلارج القادمني بتأشيرة 
عمرة، احملصنني بجرعات اللقاح املعتمد 
في اململكة، بالبدء مباشــرة في العمرة، 
دون احلاجة لتطبيق احلجر املؤسسي.

وقال سعيد في مؤمتر صحافي أوردته 
وكالة األنباء السعودية الرسمية «واس» 
امس إن تطبيق إجراءات احلجر املؤسسي 
ملدة ٣ أيام سيكون على معتمري اخلارج 
القادمني بتأشــيرة عمرة، من احملصنني 
بجرعات اللقاح املعتمد لدى منظمة الصحة 
العامليــة، حيث إنه عقب ٤٨ ســاعة من 
احلجر املؤسسي يتم تقدمي شهادة فحص 
مخبري (PCR) سلبية، ليتوجهوا مباشرة 

ألداء مناسك العمرة.
من جهته، أكد املتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة السعودية د. محمد العبدالعالي، أن 
اجلائحة التزال قائمة على املستوى العاملي، 
وأن هناك مجموعة من املناطق حول العالم 

تشهد ارتفاعا في حاالت اإلصابة.
اجلرعــة  أن  د.العبدالعالــي  وأكــد 
التنشيطية ليس لها أي أعراض تختلف 

عــن اجلرعتــني الســابقتني وإمنــا هــي 
نفس األعــراض متاما، مبينا أن اجلرعة 
التنشــيطية ضروريــة ليــس لوجــود 

املتحورات فقط.
وفي الســياق، أصدرت الهيئة العامة 
للطيران املدني السعودي تعليماتها إلى 
جميع شركات الطيران العاملة مبطارات 
اململكة بشــأن الســماح بالقدوم املباشر 
من جميع الدول للمســافرين ممن تلقوا 
جرعــة واحدة من اللقــاح داخل اململكة. 
وأوضحت الهيئة في بيان أوردته وكالة 
األنباء السعودية الرسمية (واس) امس أن 
التعميم ينص على السماح بالقدوم املباشر 
من جميع الدول للمســافرين ممن تلقوا 
جرعة واحدة من اللقاح داخل اململكة، مع 
تطبيق إجراءات احلجر املؤسسي ملدة (٣) 
أيام على املسافرين. وأكدت أن العمل بهذه 
اإلجراءات يسري ابتداء من الساعة (١:٠٠) 
صباحــا من يوم الســبت املقبل املوافق 
٢٩/٤/١٤٤٣هـ. وشددت الهيئة في بيانها 
على أنه على جميع الناقالت االســتمرار 
بتوعية املسافرين بأهمية االلتزام بتطبيق 
جميع اإلجــراءات االحترازية والتدابير 

الوقائية املعتمدة في اململكة.

القدوم املباشر جلميع املسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من التطعيم
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إعادة بناء اإلنسان (١)
إعــادة صياغــة الشــخصية املصرية 
ملواجهة حتديات العصر أصبحت مطلبًا 
ضروريــًا حتــى تعــود إلــى شــخصية 
«املصري» الســمات التي طاملا ُعرف بها، 
والتــي متكنه من التعامل مع ما يشــهده 

العالم من تطور مرعب.
وحتى نتمكن من ذلك علينا أن نعترف 
بداية بأن مكونات الشخصية املصرية مت 
اســتهدافها على مدى عقود للتأثير فيها 
سلبًا واستبدال مكوناتها وإحالل صفات 
سلبية عديدة مكانها، وذلك جنبًا إلى جنب 
مع محاولة حتطيم منظومة القيم واملثل، 
والتشــكيك في املعاني األخالقية الثابتة 
بهدف إعادة تشكيل هذه الشخصية، وسعت 
جهات متعددة إلى «تشويه» معاني احلق 
واخلير واجلمال والوفاء والشهامة واإليثار، 
وحاولت اســتزراع القبح والشر واحلقد 

والالمباالة واألنانية مكانها.
وحتــى ميكنكــم تخيــل أثــر ذلك في 
«صورة املصري الذهنية» دعوني أنقل لكم 
حواراً دار بيني وبني مسؤول مصري رفيع 
ومحترم بإحدى الدول العربية بحضور 
شخصيتني مهمتني من هذه الدولة الشقيقة 
في جلسة غير رسمية، إذ سأل املسؤول 
الرفيع ثالثتنــا: ملاذا يتعرض املصريون 
حلمالت «تنمر» في اخلارج؟ وماذا نفعل 

ملعاجلة ذلك؟
وبعد أن استمع سعادته إلى عبارات 
املجاملــة وكلمــات اإلشــادة احلقيقيــة 
مبــا قام ويقــوم به املصريــون من بناء 
وتعمير وتنمية في هذه الدولة الشقيقة 
وغيرها، وذكر األمثلة واحلقائق واألسماء 
والتواريــخ، وإعادة التذكير بأن اجلميع 
يذكــر إرســال الشــقيقة الكبــرى مصر 
للمدرسني واألطباء في اخلمسينيات ودفع 
رواتبهــم من القاهرة.. إلــخ، جاء دوري 

ألجيب سعادته مؤكداً ان املصريني الذين 
جاءوا إلى دول اخلليج في خمســينيات 
القرن املاضــي كانوا فــي األغلب مناذج 
ملجتمع يحفظ القيم ويتمســك بالثوابت 
ويطبق املُثــل، وكان أغلبهم، كما ذكرت، 
معلمني وأساتذة جامعة وأطباء ومحاسبني 
وغيرهم مــن أصحاب املهن، الذين أّثروا 
بعلمهم وعطائهم وأخالقياتهم وسلوكهم 
في كل من تعامل معهم، ومع تغير األجواء 
في مصر خاصة منذ االنفتاح االقتصادي 
منتصف السبعينيات وحتى نهاية عهد 
مبارك عملت «معــاول» هدم هائلة على 
تغييــر «الشــخصية» املصرية، وإحالل 
مفاهيم «الفهلوة» و«التذاكي» وتراجعت 
قيم «العلــم» و«التعلم»، ومعها تغيرت 
مكونــات «اجلاليــات» املصرية في دول 
اخلليــج، لنــرى فئــات جديدة لــم تكن 
موجودة، ومع احترامنا لكل عمل شريف، 
وكل صاحب مهنة حرفي محترف ميتلك 
اخلبــرة واملهــارة والتدريــب ومقومات 
شــرف املهنــة، إال أننا اصبحنــا ننافس 
على حــرف ومهن جديدة دون التســلح 
باملهــارات والتدريب واخلبــرة، فكان أن 

تغيرت الصورة.
ولم يعد «للشخصية املصرية» نفس 
«الوهج» والهيبة التي حظي بهما مدرسو 
وأطبــاء ودعــاة ومهنيو اخلمســينيات 

والستينيات وأوائل السبعينيات.
وحتى ال نتحول إلى «جلد الذات» أؤكد 
أن هنــاك عوامــل أخرى كثيــرة تداخلت 
للوصول إلى الوضع احلالي، منها السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي، ومنها الداخلي 

واخلارجي.
أما الرد على سؤال سعادتك ماذا نفعل؟.. 
فلذلك حديث آخر.. إن كان في العمر بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

أنباء سورية

بيدرسون يؤجل زيارته لسورية 
وكاالت: أرجأ مبعوث األمم املتحدة اخلاص 
بسورية غير بيدرسون زيارته التي كانت 

مقررة إلى دمشق اليوم.
ونقلــت صحيفة «الوطــن» احمللية عن 
مصادر ديبلوماسية أن املبعوث األممي أجل 
زيارته نتيجة تفشي املتحور اجلديد لڤيروس 
كورونا «أوميكرون». وكان من املفترض أن 
يصل بيدرسون الى دمشق اليوم في اطار 
مساعيه لعقد اجلولة السابعة من جلسات 

اللجنة الدستورية املصغرة.
وكان مــن املفتــرض أن تعقــد اجلولة 
السابعة الجتماعات اللجنة الدستورية في 

نهاية الشهر اجلاري، لكن املصادر قالت إن 
اجلولة تأجلت إلى ما بعد أعياد امليالد ورأس 
السنة ورمبا إلى مطلع شهر فبراير املقبل.

وزار بيدرسون دمشق قبل انطالق اجلولة 
السادسة، في ١١ من سبتمبر املاضي، والتي 
انتهــت اعمالها في ١٨ مــن أكتوبر املاضي، 
دون التوصل إلى اتفاق، ووصف بيدرسون 
احملادثــات آنــذاك بأنها كانــت «خيبة أمل 
كبرى». وعلق بيدرسون عقب انتهاء اليوم 
اخلامس مــن اجلوالت، قائال «إن ثالثة من 
خمســة أيام من احملادثات ســارت على ما 

يرام لكنها لم تنته بشكل جيد».

مرسوم يجيز شراء الكهرباء من مشاريع الطاقة املتجددة
الرئاسة  وكاالت: أعلنت 
الســورية ان الرئيس بشار 
مرســوما  أصــدر  األســد، 
الكهربــاء  شــراء  يجيــز 
املنتجة من مشاريع الطاقة 
املتجــددة، وقالــت وكالــة 
الرسمية «سانا» إن  األنباء 
ذلك من أجل املســاهمة في 
تنفيذ استراتيجية الطاقات 
املتجــددة حتى عــام ٢٠٣٠، 
وبهــدف تشــجيع تنفيــذ 
مشــاريع الطاقات املتجددة 

التــي تضعهــا املؤسســة 
العامة لنقل وتوزيع الكهرباء 
وتعتمدها الوزارة بأســعار 
محــددة تصــدر بقــرار من 

مجلس الوزراء».
وحــدد لذلــك حالتــني: 
األولى وجود «فائض إنتاج 
واملشــتركني  املشــتركني 
الذيــن يعتمــد  الرئيســني 
اســتهالكهم أساســا علــى 
الكهرباء املنتجة من مصادر 
توليــد الطاقــات املتجــددة 

تشــجع علــى االســتثمار 
بشكل كبير في هذا املجال، 
موضحــا أن اســتراتيجية 
وزارة الكهربــاء حتــى عام 
٢٠٣٠ تتضمن تنفيذ مشاريع 
طاقــات متجــددة ريحيــة 
وشمسية تبلغ استطاعتها 
اإلجماليــة ٢٥٠٠ ميغــاواط 
لذلك كان ال بــد من مواكبة 
هذه االستراتيجية بتشريع 
يدعــم تنفيذها وهو الهدف 

من القانون اجلديد.

اخلاصة بها».
الكهربــاء  والثانيــة ان 
املنتجة من مشاريع الطاقات 
املتجــددة املرخصــة  ميكن 
ربطها على شــبكة النقل أو 

شبكة التوزيع.
من جهته، أكد مدير املركز 
الوطنــي لبحــوث الطاقة د 
يونس علي أن القانون رقم 
٣٢ لعام ٢٠٢١ القاضي بجواز 
شراء الكهرباء من مشاريع 
الطاقات املتجددة هو خطوة 

الكبيرة إلنتاج الكهرباء مبا 
ميكن املؤسسة العامة لنقل 
وتوزيع الكهرباء من شراء 

الطاقة املنتجة منها.
وجــاء في املرســوم أنه 
الكهربــاء  «شــراء  ميكــن 
املنتجة من مشاريع الطاقات 
املتجــددة التي ميكن ربطها 
على شــبكة النقل أو شبكة 
التوزيع إذا توافرت اإلمكانات 
الفنية لذلك، وحسب القواعد 
والشــروط واالستطالعات 

السيسي: احلضور الضخم يعكس أهمية  «إيديكس ٢٠٢١»

القاهرة - خديجة حمودة

املصــري  الرئيــس  أكــد 
عبدالفتــاح السيســي امس أن 
التواجد الضخم وقدرة وحجم 
الشركات املشاركة في املعرض 
الدفاعية  الدولــي للصناعــات 
والعســكرية «إيديكس» ٢٠٢١، 
تعكس أهمية املعرض. ورحب 
السيسي، في كلمته خالل افتتاح 
معرض «إيديكس ٢٠٢١ في دورته 
الثانية الذي يقام في مركز مصر 
الدولية  للمؤمترات واملعارض 
بالقاهرة اجلديدة، باملشاركني في 
فعاليات املعرض. وقال الرئيس 
إن «احلضور الضخم وحســن 
التنظيم، وحجم وقدرة الشركات 
املشاركة تعكس أهمية التواجد 
في هــذا املعــرض»، معربا عن 
تهنئته للمشاركني في املعرض.
وعبر الرئيس السيسي عن 

إطالق ســريعة احلركة محمال 
عليها أســلحة مختلفة األعيرة 
وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة تتبع 
آلي متكن الطاقم من التعامل من 
داخل املركبة. وأوضح أن مركبة 
(متساح ٤) مت تصميمها طبقا 
ألحدث نظم التصميم وتتســع 
لســتة أفراد، مضيفا أن مركبة 
(متساح ٣) مزودة مبحرك بقدرة 
(٢٠٥ أحصنة) وتتســع لستة 
أفــراد. ومت عرض جهــاز رادار 
صمم الكتشاف وتتبع األهداف 
دون طيار، باإلضافة إلى جهاز 
الرادار األرضي والذي يستخدم 
في اكتشــاف املعدات واألفراد، 
حيــث دخلــت جميــع املعدات 
اخلدمة وكلهــا مصرية الصنع 

بنسبة ١٠٠٪.
بدوره، عرض رئيس مجلس 
إدارة مصنع ٢٠٠ احلربي، بعض 
منتجــات اإلنتــاج احلربي من 

قــاذف  تصنيــع  مت  كمــا 
القنابــل السداســي عيــار (٤٠ 
ملي) والذي يستخدم مع أفراد 
املشاة، وتصنيع كافة الذخائر 
املســتخدمة معــه.. وفي مجال 
األعيــرة الثقيلة يتــم تصنيع 
ذخائــر املدفعيــة والدبابــات 
الرئيــس  والهاونــات. وشــهد 
السيسي عرضا لنموذج لطائرة 
مصريــة دون طيار مــن طراز 
«نــووت» والتــي تعرض ألول 
مــرة، حيــث مت إنتاجها ضمن 
القوات املسلحة  اســتراتيجية 
الطائــرات  لتوطــني صناعــة 
بالتعــاون بــني الكليــة الفنية 
العســكرية ومصنع الطائرات، 
وصنعت بالكامل بخبرات وعقول 
وأياد مصرية، والطائرة قادرة 
على حمــل ٦٥ كيلو غراما ملدة 
١٤ ســاعة، ومجهزة للعمل مع 

األقمار االصطناعية.

املدافع، منها مدفع عيار ١٢٢ ملي 
مبدى ٢٠ كلم، والهاون عيار ١٢٠ 
ملي، مبــدى ٧٫٥ كلم، والقاذف 
الثنائي املضاد للطائرات عيار 

٢٣ ملي مبدى ٢٫٥ كلم.
وفي مجال املركبات واملعدات 
املدرعة، استمع الرئيس السيسي 
إلى شرح حول املركبة املدرعة 
طراز «سينا ٢٠٠»، والتي ميكن 
جتهيزها مبنصة إطالق ذاتي، 
باإلضافة إلى العربة املدرعة (إس 
تي ٥٠٠)، والتي تشمل طاقم ٦ 
أفراد وسرعتها ٩٠ كلم وتعمل 

ملسافة ٧٠٠ كلم.
بدوره، عرض رئيس مجلس 
احلربــي   ٣٠٠ مصنــع  إدارة 
بعــض منتجــات املصنــع من 
األســلحة والذخائــر الصغيرة 
واملتوســطة واألعيرة الثقيلة، 
ومنها «الرشاش املصري متعدد 
األغراض عيار (٧٦٢ * ٥١ مم)».

تفّقد املدرعة «سينا».. وشهد عرضاً لنموذج لطائرة مصرية من دون طيار طراز «نووت»

صورة تذكارية للرئيس املصري عبد الفتاح السيسي مع املشاركني مبعرض «إيديكس٢٠٢١»

شــكره للقائمني على التنظيم 
الرائع واجلهد املبذول في معرض 
إيديكس، وعن متنياته بالتوفيق 
لــكل الشــركاء فــي املعــرض، 
واإلقامة الطيبة للمشاركني في 
مصــر في هذا الوقت من العام. 
الرئيــس عبدالفتــاح  وتفقــد 
معــرض  أجنحــة  السيســي 
(إيديكس ٢٠٢١) مستهال جولته 
بزيارة جناح مصر، حيث استمع 
إلى شرح عن محتويات اجلناح.
واســتمع الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي إلى شرح مفصل من 
مديــر إدارة املركبــات بالقوات 
املسلحة، الذي اكد أنه مت تصنيع 
املركبات بالتعاون املشترك مع 
وزارة اإلنتاج احلربي والهيئة 
العربيــة للتصنيــع والقطــاع 
املدني، وهي مجهزة بكاميرات 
وأجهزة إشارات وشاشات حتكم 
داخلية، وأيضا مجهزة مبنصات 

الرئيس التركي يعتزم زيارة اإلمارات 
في فبراير املقبل

إثيوبيا تنفي شن هجوم على السودان 
وتتهم متمردي تيغراي بالضلوع فيه

أنقرة ـ وكاالت: كشف الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان امس عن عزمه زيارة 
دولــة اإلمارات العربية املتحدة في شــهر 
فبراير املقبــل. ونقلت وكالة «األناضول» 
أردوغــان قولــه  التركيــة لالنبــاء عــن 
للصحافيــني من على مــنت الطائرة خالل 
عودتــه من تركمانســتان بعد مشــاركته 
فــي القمة الـ ١٥ لرؤســاء منظمة التعاون 
االقتصادي «ستكون لي زيارة إلى اإلمارات 

في فبراير القادم على رأس وفد كبير».
واضاف «وضعت اإلمارات خطة استثمار 
قيمتها عشرة مليارات دوالر. وبذلك ميكننا 

بناء مستقبل مختلف متاما».
وأشــار اردوغان الى ان تركيا ســتقدم 
على خطوات مشابهة مع مصر وإسرائيل 

على غرار ما قامت به مع االمارات.
وفي رده على سؤال حول إمكانية لعب 
تركيا دور الوسيط بني روسيا وأوكرانيا، 
أكد الرئيس التركي أن انقرة تقف إلى جانب 
إحالل سالم في املنطقة السيما فيما يتعلق 

بأتراك شبه جزيرة القرم.
وشدد على أن تركيا ترغب في املشاركة 
في معاجلة التوتر بني روســيا وأوكرانيا 

من خالل احلوار بني اجلانبني.

عواصم - وكاالت: نفت إثيوبيا أن تكون 
شنت هجوما عند حدودها مع السودان مؤخرا، 
وحملت املسؤولية في النزاع احلدودي بني 
البلدين ملتمردين مــن منطقة تيغراي التي 
تشــهد حربا. وأفاد تلفزيون الســودان بأن 
رئيس مجلس السيادة قائد اجليش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان وصل إلى الفشــقة، 
بعــد املعارك العنيفة التي شــهدتها املنطقة 
بني قوات ســودانية وأخرى إثيوبية، وقال 
التلفزيــون الرســمي إن الزيــارة تهدف إلى 

«تفقد القوات املسلحة».
جاء ذك بعدما أعلن اجليش السوداني مقتل 
عــدد من أفراده في هجوم للقوات اإلثيوبية 
ومجموعات مســلحة، في منطقة «الفشقة» 

الزراعية اخلصبة.
وكانت مصادر عسكرية أفادت بأن املعارك 
التي دارت فجر السبت املاضي على الشريط 
احلــدودي مع إثيوبيا أســفرت عن مقتل ٢١ 
من القوات الســودانية وجرح ما ال يقل عن 
٣٠ آخريــن. واندلعت املواجهــات إثر توغل 
قوات إثيوبية داخل األراضي السودانية شرق 
بركة نورين عند مســتوطنة ملكامو بعمق 
١٧ كيلومترا. ومنذ ســنوات يقوم مزارعون 
إثيوبيون بزرع منطقة الفشــقة التي تقول 

السودان إنها تقع ضمن أراضيها.
لكن في تصريحات بثتها وســائل إعالم 

اثيوبية رسمية، نفى الناطق باسم احلكومة 
ليغيســي تولــو التقارير عن شــن اجليش 
اإلثيوبي هجوما على السودان، معتبرا أنها 

«عارية من الصحة».
وأضاف أن «مجموعة كبيرة من املتمردين 
وقطــاع الطــرق واإلرهابيــني دخلــوا (من 
الســودان)» مؤكدا أن «قوة الدفاع الوطنية 
اإلثيوبية وامليليشيا احمللية قضتا عليهم».

وقال ليغيسي تولو إن جبهة حترير شعب 
تيغراي جتري تدريبات في السودان وتتلقى 
الدعم من «جهات داعمة أجنبية» لم يحددها.

ومع ذلــك، لفت الناطق باســم احلكومة 
االثيوبية إلى أن أديس ابابا حريصة على حل 
املسألة سلميا. وتابع في إشارة إلى اجليش 
االثيوبي أن «قوات الدفاع الوطنية ليس لديها 
نية لبدء هجوم على أي دولة ذات سيادة».

وأضاف «هنــاك أراض اجتاحتها القوات 
السودانية. واحلكومة تسعى لتسوية (النزاع) 
بعملية سلمية عن طريق احلوار والتفاوض».

على صعيد الداخل السوداني، أفاد موقع 
«سودان تريبيون» اإلخباري بأن السلطات 
أعادت اعتقال ما ال يقل عن سبعة من املسؤولني 
في احلكومة الســابقة بعــد وقت وجيز من 
اإلفراج عنهم، وقالت إنهم موقوفون مبوجب 
بالغــات جنائيــة تســتدعي التحقيق معهم 

واحتجازهم.

استئناف محادثات ڤيينا النووية..
 ومصيرها حتت رحمة الضغط اإليراني ـ األميركي املتبادل

عواصمـ  وكاالت: استأنفت 
بشــأن  الدوليــة  احملادثــات 
البرنامج النووي اإليراني في 
ڤيينا أمس بعد خمســة أشهر 
مــن تعليقهــا، ولكــن في ظل 
أجواء متوتــرة وآمال ضئيلة 
بتحقيق انفراجة كبيرة إلعادة 
إحياء االتفاق النــووي املبرم 
فــي عــام ٢٠١٥، فيمــا أكــدت 
طهــران أنهــا مصممــة علــى 
التوصــل إلى اتفاق. وحســب 
مصادر ديبلوماسية، انطلقت 
احملادثات في فندق باليه كوبرغ 
بالعاصمة النمساوية، حيث مت 
إبرام االتفاق النووي االصلي. 
وباإلضافة إلى إيران، يشــارك 
في احملادثات ديبلوماسيون من 
كل من: اململكة املتحدة والصني 
وأملانيا وروســيا وفرنسا، أما 
املتحــدة فتشــارك  الواليــات 
بشكل غير مباشر. وبالتزامن 
مــع اســتئناف احملادثات، قال 
الناطق باسم وزارة اخلارجية 
اإليرانية ســعيد خطيب زاده 
إن إيران «مصممة بشدة» على 
التوصل إلى اتفاق مع املجتمع 
الدولي حول برنامجها النووي 

خالل هذه احملادثات.
واضــاف خطيــب زاده أن 
«مدة املفاوضات النووية غير 
معروفــة وال نريدها أن تصل 
لطريق مســدود»، الفتا إلى أن 
«احملادثات النووية قد تسير في 
طريق صحيح لرفع العقوبات 
إذا كانت األطراف األخرى جادة».
وتابــع «لو جــاءت أميركا 
إلى ڤيينا من أجل رفع احلظر 
بصــورة حقيقيــة فبإمكانهــا 
احلصول علــى بطاقة العودة 
إلــى االتفاق النــووي»، مردفا 
«نقــول لألميركيني فــي بداية 
املفاوضات إن احلكومة اإليرانية 
اجلديدة تدخل املفاوضات بنوايا 

ڤيينا فحسب، بل تسعى إلطالة 
أمد احملادثات بهدف منع تنفيذ 

االتفاق النووي».
وكانــت وزيــرة اخلارجية 
البريطانية ليز تروس ونظيرها 
اإلســرائيلي يائيــر البيد كتبا 
فــي مقــال مشــترك بصحيفة 
«تليغــراف» أول مــن أمس إن 
بريطانيا وإسرائيل «ستعمالن 
ليال ونهارا» للحيلولة دون أن 

تصبح إيران قوة نووية.
مــن جهتــه، قــال كبيــر 
املفاوضني النوويني اإليرانيني 
علــي باقري كني في عمود في 
صحيفة «فاينانشال تاميز» أول 
من أمس «لضمان أن تكون أي 
اتفاقية مقبلة صارمة، يجب على 
الغرب أن يدفع ثمنا لفشله في 
احلفاظ على اجلزء اخلاص به 

إلى حل وسط مباشر نسبيا مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يلقــي بظالله علــى احملادثات 

النووية املستقبلية».
وأضاف «قــد تعتقد إيران 
أن تقدمهــا النووي غير املقيد 
سيمارس ضغوطا إضافية على 
الغرب من أجل تقدمي تنازالت 
خالل احملادثات»، مشيرا إلى أن 
ذلك «ســيكون له على األرجح 

تأثير معاكس».
وقالت كيلســي دافنبورت 
اخلبيــرة فــي جمعيــة «آرمز 
كونترول أسوسييشن» للحد 
من األسلحة إن «إيران تتصرف 
كما لو أن واشنطن ستستسلم 
أوال، لكن هذا الضغط سيف ذو 
حدين» إذ قد يقضي على أي أمل 

في إحياء اتفاق ٢٠١٥.

فــي االتفاق. كما هو احلال في 
أي عمل جتــاري، فإن االتفاق 
هو اتفاق وملخالفته عواقب».

فــي املقابل، قــال املبعوث 
األميركــي اخلاص إلــى إيران 
روبــرت مالي قبــل قدومه إلى 
ڤيينا إن موقف طهران «ال يبشر 
باخلير بالنسبة إلى احملادثات».
وأضــاف مالي في تصريح 
أدلى به إلذاعة «ناشونال بابلك 
راديــو» األميركيــة «إذا كانوا 
ماضــني فــي تســريع وتيــرة 
النــووي فلن نقف  برنامجهم 

مكتوفي األيدي».
اجــواء  علــى  وتعليقــا 
الراهنة، قال هنري  احملادثات 
روم املتخصص في الشــؤون 
اإليرانية في مجموعة «أوراسيا» 
إن «عدم استعداد إيران للتوصل 

طهران تطالب برفع العقوبات مقابل العودة لالتفاق.. وواشنطن: موقفكم «ال يبشر باخلير»

كبير املفاوضني اإليرانيني علي باقري لدى وصوله ملقر إجراء احملادثات في ڤيينا أمس  (رويترز)

حسنة وإرادة صادقة ونوصيهم 
باغتنام هذه الفرصة ألن نافذة 
الفرص هذه لن تبقى مفتوحة 
إلى األبد»، مســتبعدا إمكانية 
عقد لقاء مباشر بني مسؤولني 
إيرانيني وأميركيني في ڤيينا، 

وفقا لوكالة «فارس» لألنباء.
من جهة اخــرى، قال زاده 
إن «مسايرة وزيرة اخلارجية 
البريطانية في ليلة محادثات 
ڤيينــا للطــرف الــذي بذل كل 
جهده منذ اليوم األول لعرقلة 
التوقيــع على االتفاق النووي 
وتقويضــه واليــزال ميثــل 
املعارض الرئيسي للمحادثات 
وإحياء االتفاق النووي، تظهر 
أن بعض الــدول األوروبية ال 
تفتقر إلــى اإلرادة الالزمة في 
محادثات إلغــاء العقوبات في 
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متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 
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أفقياً:

كلمة السر: ممثل مصري قدير من ١١ حرفًا

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

صالح عبداهللا

أحمد عيد

اتامسنصزما

لقلااوقوصل

آامللدرجرك

موحعمحنايل

نرلطزدفبعم

ةااوهـبلكاا

صلترررةثلت

لراعيبرياا

اقليمجلرخل

حمدوعلاايس

ليعرازمتار

لماكلاهـمري

 - للجر - تعب - كالمي، ٢ - يحيي   -  ١
الرفعة، ٣ - محمي - معيد البناء (معكوسة)، 
٤ - متشابهان - زاد وكبر، ٥ - للنصب - حرف 
هجاء، ٦ - وقور، ٧ - مسكر - أجرام سماوية 
تابعة، ٨ - جاف - عكس ذليل، ٩ - جوابي - 

السرور، ١٠ - رقبة - فك.

األخيار
زوج

السري
جميل
صالح

بر
الرقمي
الكامل
اآلمنة

محالت

ربيع
املزهر
قرنفلة
العطور

رواق

الكلمات
نسمات

أمت
كثير

ود

مزارع
مصري

العود

 - للجر - من احلبوب - بركة، ٢ - يسهر   -  ١
آلة   - الفصول، ٤  ال حياة فيه، ٣ - حرامي - أحد 
موسيقية، ٥ - السالمة (معكوسة)، ٦ - للنصب، ٧ 
- للكتابة - احلياة (معكوسة)، ٨ - ترك عالمة - حان 
الوقت، ٩ - في الصحراء (معكوسة) - من املنسوجات 
(معكوسة)، ١٠ - من تقسيمات الزمن - أحد الكواكب.

أفقياً: عموديًا:
١ - في - كل - قولي، ٢ - يسلم - السمو، ٣ - مصان 
- مرمم (معكوسة)، ٤ - ر ر - منا، ٥ - ان - فاء، 
٦ - جليل، ٧ - خمر - اقمار، ٨ - يابس - عزيز، 

٩ - ردي - الفرح، ١٠ - عنق - حل.

١ - في - رز - خير، ٢ - يسمر - جماد، ٣ - لص - الربيع، 
٤ - كمان، ٥ - األمن (معكوسة)، ٦ - أن، ٧ - قلم - العمر 
(معكوسة)، ٨ - وسم - أزف، ٩ - الرمل (معكوسة) - 

حرير (معكوسة)، ١٠ - يوم - آت - زحل.

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

إعداد:  عروبة حجازي

عالم األطفال

دراسات صحية

نقص هذا الڤيتامني يضاعف خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية

يقدر الباحثون أن ما يصل إلى ٥٠٪ من حاالت 
السكتة الدماغية، ميكن الوقاية منها بتعاطي ڤيتامني 
يعاني مليار شخص حول العالم من نقصه، حيث 
الدماغية بحياة ماليني األشخاص  تودي السكتة 
حول العالم سنويا، لكن العدد يتراجع عاما بعد 
عام. وعلى الرغم من انخفاض معدالت الوفيات، 
اليزال العبء يتزايد نتيجة الرتفاع معدالت العمر 
وأعداد كبار السن. ويرجح الباحثون أن االهتمام 
بتفادي نقص ڤيتامني D بشكل «شائع» سيساهم 
 D في تقليل املخاطر. ويقول التقرير إن ڤيتامني
ضروري للعديد من الوظائف الرئيسية في اجلسم، 
مثل جهاز املناعة والتمثيل الغذائي للعظام، وهو 
مسؤول بشكل أساسي عن تنظيم مستويات الكالسيوم 
والفوسفور في اجلسم. ويرجح الباحثون في جامعة 
«جونز هوبكنز» أن هناك ارتباطا بني نقص ڤيتامني 
D وتدهور صحة القلب واألوعية الدموية، حيث إن 
املستويات املنخفضة منه بشدة، ميكن أن تضاعف 
من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية لدى األشخاص 
أصحاب البشرة البيضاء. ولم يتمكن الباحثون من 
التوصل إلى سبب محدد للتفاوت في املستويات 
بحسب ألوان البشرة، لكن رجحوا أنه رمبا يعود إلى 
تصبغ البشرة والقدرة على حتمل أشعة الشمس، 
حيث افترضت د.إيرين ميتشوس، أستاذ مساعد 
في كلية الطب بجامعة «جونز هوبكنز» و«معهد 
التابع لها، أن أصحاب  الدموية»  القلب واألوعية 
 D البشرة السمراء رمبا تكيفوا مع نقص ڤيتامني
عبر األجيال. وأشار الباحثون إلى أن هناك «عدم 
معاناة من أي آثار مركبة مع السكتة الدماغية لدى 
أصحاب البشرة السمراء يرجع إلى تكيف أجسامهم 

.«D على مدى األجيال مع نقص ڤيتامني
البيض  يعتبر   ،D ڤيتامني  على  وللحصول 
البقر مصادر  الدهنية والدجاج وكبد  واألسماك 
ممتازة له، وكذلك احلليب املدعم والزبادي وبعض 
حبوب اإلفطار، كما يوصى بتناول مكمالت ڤيتامني 
D الغذائية يوميا لألشخاص الذين ال يتعرضون 

ألشعة الشمس.

متى يبدأ األطفال حديثو الوالدة في التفاعل مع الفكاهة؟

 The Times وجدت دراسة نشرتها صحيفة
البريطانية أن أقرب سن يتفاعل فيها األطفال مع 
الفكاهة نحو ٤ أسابيع، وأن نحو نصف األطفال 
الرضع يتفاعلون مع املزاح حني يبلغون شهرين.
الدراسة العاملية أجريت على نحو ٧٠٠ طفل، 
وراجع باحثون في جامعة بريستول أنواع الفكاهة 
العمر، من  التي ينميها األطفال مع تقدمهم في 
خالل استطالع رأي. ووجد الباحثون أن األطفال 
األقل من عام يفضلون أشكالها املادية والبصرية 
والسمعية مثل لعبة البيكابو والدغدغة والعبث 
باألشياء واحلركات املضحكة بالوجه والتحدث 
بأصوات غريبة. فيما وجد الباحثون أن من يبلغون 
من العمر سنة واحدة يضحكون حني يشاكسهم 
اآلخرون أو يتظاهرون بتخويفهم، ويضحكهم أيضا 
تقليد احليوانات. وخلصوا إلى أن األطفال في عمر 
عامني يستمتعون بالعبارات التي ال معنى لها مثل 
«الكالب تقول موو»، وهو ما يعكس تطور اللغة، 
باإلضافة إلى السخرية من اآلخرين أو العدوانية.

أما األطفال البالغون من العمر ٣ سنوات الذين 
شملهم االستطالع فكانوا يفهمون احليل والتوريات 

املضحكة ويستمتعون بالكلمات البذيئة.
وتقول د.إيلينا هويكا، األستاذة املساعدة في 
اجلامعة: «نتائج بحثنا تظهر أن الفكاهة عملية 
الـ ٤ األولى من  معقدة ومتطورة في السنوات 
احلياة». وأضافت: «نظرا لشموليتها وأهميتها 
في العديد من جوانب حياة األطفال والبالغني، من 
املهم أن نخرج بأدوات حتدد كيفية تطور الدعابة 
أوال حتى نتمكن من فهم ال ظهور الدعابة نفسها 
فحسب، وإمنا كيف ميكن أن تساعد الصغار في 
اإلدراك املعرفي واالجتماعي وفي صحتهم العقلية».
ووجدت الدراسة أيضا أن العنصر األساسي 
املطلوب لتطور الدعابة عند األطفال هو االندماج 
أنهم يشاركون جتربة  االجتماعي حتى يفهموا 

مع شخص آخر.

عن «عربي بوست»

عن «ديلي اكسبرس»



19
فنـونالثالثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١

غادة الزدجالي: أنا طير حر..
وال صداقات في الوسط الفني!

عبداحلميد اخلطيب

«ال أؤمن بالصداقة في الوسط الفني، وعندي 
قاعدة ان الصداقات فيه للمصلحة فقط»، هذا ما 
أكدته الفنانة غدير الزدجالي عند سؤالها عن رأيها 
في صدقات الوسط الفني، وقالت: من املمكن ان 
يكون هناك زمالة «على عيني وراسي»، وتواصل 
خفيف وإهداءات في املناسبات املختلفة، او تهنئة 
بنجاح مسلســل ما، لكن صداقات متعمقة بني 

طرفني فأنا جدا بعيدة عن هذا األمر.
وتابعت: لدي صداقات خارج الوسط الفني 
مســتمرة من ســنوات، ألنها غيــر مبنية على 
مصلحة، فالصداقة املبنية على املصلحة ال تسمى 
صداقة، و«احش فيك عادي»، كاشفة عن انها عانت 
من «الغيرة» في السابق ووصلت معها الى األذية. 
وأردفت: هناك «غيرة» تنافسية حلوة، وتوجد 
«غيرة» تصل الى قطع األرزاق، وبالنســبة لي 
املهم عندي عملي، وآخر همي ان أسوق اسمي او 

انشهر على «السوشيال ميديا» وغيرها.
وفــي الســياق نفســه، أكدت غــادة ان عدد 
املسلسالت التي يشارك فيها املمثل ليس دليال 
على شهرته، ولكن رأي الناس وتأثرهم برسالته 

هو الذي يصنع النجومية احلقيقية، مستدركة: 
«راح أقول عن روحي جنمة الني أشتغل واجتهد 
بضمير»، ويكفيني النجاح عند اجلمهور ومدى 
حبــه لألدوار التي اقدمها، مشــددة على انها ال 
تهتم بترتيب اسمها على تترات املسلسالت بقدر 
اهتمامها بتأثير الشخصية التي جتسدها على 
املشاهدين. وأشارت الزدجالي الى انها «مرتاحة 
وايد» باملسرح مع فريق مركز «فروغي» والفنان 
القدير طارق العلي، لكنها أكدت، خالل استضافتها 
في برنامج «ليالي الكويت»، انها بالدراما طير حر 
منطلق، وتستطيع ان تعمل مع جميع املنتجني 
مادام الدور يناسبها، الفتة الى ان املنتجني في 
الكويت يعرفونها وهي في سلطنة عمان النها 
كانت تشــارك في أعمال فنيــة هناك، واآلن مع 
اســتقرارها في الكويت أصبــح التعارف أكبر، 
ملمحة الى ان مسلســل «بنــات اجلامعة» كان 
بوابة عبورها الى اجلمهور اخلليجي، ومن بعده 
اختفت فترة، وعادت مع «أمر إخالء» والذي عرف 
الناس عليها أكثر من خالل شخصية «بدرية»، 
مشيرة إلى ان اللهجة الكويتية في البداية كانت 
صعبة عليها لكنها أصبحت جتيدها مع مساعدة 

زميالتها وزمالئها لها.

أكدت أن عدد املسلسالت التي يشارك فيها املمثل ليست دليالً على شهرته

أرى نفسـي جنمة ألني أشـتغل بضمير ويكفيني النجـاح عند اجلمهور
ال أهتم بترتيب اسـمي علـى التترات قـدر اهتمامي بتأثير الشـخصية

جراحة عاجلة إلنقاذ بسمة وهبة

دالل العياف

تستعد الفنانة بلقيس، لتقدمي أغنية 
جديــدة باللهجــة املغربية خــالل الفترة 
املقبلــة، علــى أن تكون األغنيــة مفاجأة 
للجمهور املغربي، خاصة أنها تناقش قضية 
نسائية مهمة، وتنتمي الى نوعية األغنيات 
الكالســيك، خاصة بعد جناحها الواسع 
باملوسم الصيفي املاضي وحصولها على 
جائزة هوليوود العاملية ضمن حفل توزيع 
جوائز هوليوود للموسيقى السنوي في 
دورته الثانية عشرة، فئة املوسيقى العاملية 
بأغنيتهــا األخيرة «انتهى» التي حصلت 
على ما يقرب من ٢٤ مليون مشاهدة عبر 

اليوتيــوب. وكانت بلقيس قد نشــرت 
أخيــرا صورا خاصة لها عبر صفحتها 
الرسمية على اإلنستغرام وهي ترتدي 
الزي املغربي، معبرة عن حبها للقفطان 
املغربي وأناقته، خاصة انها تشعر وهي 

ترتديه وكأنها أميرة أو ملكة.
على صعيد آخر، رحبت بلقيس بفكرة 
الدويتو بينها وبني جنوم املغرب كسعد 
ملجــرد وحامت عمور، حيث جتمع بينهما 
صداقــة قوية. وكان ملجرد قد أرســل لها 
رســالة تهنئة عبر خاصة ستوري على 
صفحته اخلاصة على «انســتغرام» بعد 
فوزهــا باجلائــزة العاملية عــن أغنيتها 

«انتهى» قبل أيام.

القاهرة - محمد صالح

التــزال اإلعالمية بســمة 
وهبة محتجزة بغرفة الرعاية 
املركزة بأحد مستشــفيات ٦ 
أكتوبر، وذلك بعدما مت نقلها 
إلى املستشفى عقب سقوطها 
مغشــيا عليها أثناء تقدميها 
حلقة من برنامجها ٩٠ دقيقة 

بقناة احملور.
ومن املقرر أن تخضع بسمة 
لعملية قســطرة استكشافية 
على القلب ليتــم إنقاذها من 
األعراض التــي أدت لتدهور 

حالتها.
يذكــر أن وهبــة تعرضت 
أثناء تقــدمي حلقتها، إلغماء 

مفاجئ على الهواء مباشرة.

بلقيس
تغني باملغربي

فرغ الفنان عبداهللا فريد من إجناز دوره في 
مسلسل «عنبر ٦» إلى جوار مجموعة متميزة 
من جنــوم الدراما العربية، جتمعهم شــركة 
«ايجلز فيلم» للمنتج اللبناني جمال ســنان، 

ومن إخراج البحريني املتميز علي العلي. 
وعــن دوره في العمل يقول فريد: أجســد 
شخصية زوج الفنانة الرائعة آينت عامر، وال 
أريد ان أدخل في مزيد من التفاصيل، لكن البد 
من اإلشادة بالتعاون اإليجابي من قبل النجمة 
العربية آينت عامر التي كانت منوذجا لاللتزام 
والدقــة، وأيضــا االحترافية فــي التعامل مع 
الشخصية واألحداث، مشيرا الى ان وجودها 
داخل لوكيشــن التصوير يحولــه الى خلية 

نابضة بالفرح.
وأشــار إلى ان فريق عمل املسلسل قاموا 
ببناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات 
واسعة إلثراء الواقعية. ويتكون املوسم األول 
من ١٢ حلقة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية 

عن مجموعة من قصص تدور أحداثها داخل 
عالم السجون عبر استدعاء ذكريات عدد من 
الشخصيات النسائية التي شارك في تقمصها 
كل من آينت عامر، صبا مبارك، سالف فواخرجي، 
فاطمة الصفي، جمانة كرمي، نايف الظفيري، 
رنني مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا 
شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادى 
إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى اخلولي، 
غيرتا عون، وكــم آخر من النجوم من أنحاء 

العالم العربي.
اجلدير بالذكر ان مسلســل «عنبر ٦» من 
ســيناريو وتأليف هاني سرحان الذي يقود 
ورشــة كتابة تشكلت من كل من سمر طاهر، 
إيرين يوسف، هند عبداهللا، مي سعيد، ويعد 
العمل معاجلة درامية لهاني ســرحان ودعاء 
عبدالوهــاب، ويتولــى البحريني علي العلي 
إخراج املسلسل، الذي تصور جميع مشاهدة 

الفنان عبداهللا فريد مع آينت عامرفي عدد من املدن اللبنانية.

عبداهللا فريد يتزوج آينت في بيروت

٭ «اميانو» كان يحضرها اجلمهور خالل احلفل التي 
غنيتها فيه، ولم أكن أعلم بأن احلفل يتم تصويره، 
كما أن نوع املوسيقى في هذه األغنية يسمى «بلوز»، 
ودائما يقال مع هذا النوع من الفن أو املوسيقى كالم 
مرجتــل، وال أعلم مــاذا حدث، ولكني ســوف أغني 

«اميانو» مرة أخرى.

ماذا عن دروك في مسلسل «هي الروح»؟
٭ دوري في مسلسل «هي الروح» هو شخصية مدرس 
موسيقى، لكن أحب أن أوضح أوال أنني متوقف عن 
الدراما منذ ٧ سنوات تقريبا، وأعود حاليا من خالل 
مسلسل «هي الروح» مع الفنانة ليلى عبداهللا، وإن 
شــاء اهللا نقدم شيئا جميال للجمهور، وأيضا هناك 
عمــل آخر أشــارك فيه بعنوان «بيبي» مع شــجون 

وبشار شطى.

ما رأيك في األصداء التي حققتها مسرحية «األرانب».. 
وهل ستعرضها خليجيا؟

٭ احلمــد هللا أصبحت لدي خبرة كبيرة في معرفة 
الشــيء الذي يرغب اجلمهور في رؤيته وما الشيء 
املفضل له، فأنا في هذا املجال منذ عام ٢٠٠٠، وعملنا 
في مســرحية «األرانب» بهذه االستراتيجية ورغبنا 
في أن تكون مسرحية غنائية استعراضية من خالل 
فنانني محبوبني لدى اجلمهور، ومن خالل مسرحية 
مدتها ســاعة بالتحديد اســتطعنا أن نوصل رسالة 
جيدة إلى اجلمهور، وبعد جائحة كورونا كان اجلمهور 
متشوق للمسرح وهذا أحد األسباب أيضا في جناح 
املسرحية، وعرضنا املسرحية في «الشارقة» باإلمارات 
الشهر املاضي، وحاليا نسعى لعرضها في السعودية، 
ومستمرون بعد ذلك في عرضها بالكويت بإذن اهللا.

ما أمنياتك للعام اجلديد.. وكيف ترى العام ٢٠٢١؟
٭ كل األعوام جميلة بكل مساوئها وكل شيء مكتوب 
عند اهللا ونحن ال نستطيع االعتراض نعترض، لكن 
ميكننــا الدعاء باألجمل، ونقول بإذن اهللا هذا الوباء 
«ڤيروس كورونا املستجد» يختفي في العام اجلديد 
واجلميع يعيش بشكل طبيعي، واهللا يوفق اجلميع.

أصبحــت محط األنظار، بعــد «إميانو» التي أحدثت 
ضجة كبيرة، لكن الشــي غير اجليد هو أن البعض 
أعطى األمر أكبر من حجمه، و«ياريت كان املوضوع 
يسوى»، واكتشفت أن ٧٠ أو ٨٠٪ من الناس يشعرون 
بالفــراغ وينتظرون الفرصة حتى يجدوا أي شــيء 

للحديث فيه.

بعض اآلراء تقول انك تتعمد إثارة اجلدل حتى تصبح 
«ترند» أو محط أنظار.. ما مدى صحة ذلك؟

ماذا عن تتويجك في مصر وفوزك بجائزة أفضل فنان 
عربي؟ 

٭ احلمد هللا توجــت بجائزة افضل فنان عربي من 
مصر في استفتاء اجلمهور، وتشرفت بأن مت وضع 
اسمي بني أسماء كبيرة، وكان شعورا رائعا جدا بهذا 
النجــاح، ولكن هذا النجاح أيضا تقابله مســؤولية 
كبيرة تتطلب أن أعمل بجد حتى ال أخذل الناس التي 

اختارتني أن أكون أفضل فنان عربي.

أغنية «وصلنا» حصدت ٧ ماليني مشاهدة في أسبوعني.. 
هل توقعت كل هذا النجاح لألغنية؟

٭ كنت أتوقع جنــاح األغنية، ولكثرة اخلبرات في 
العمل أصحبت أعلم جيدا ما هي األغنية التي ستلقى 
النجاح والتي ستصبح «ترند»، واحلمد هللا في أغنية 
«وصلنا» ربحنا الرهان وحققت ٧ ماليني مشــاهدة 

في ٢٠ يوما أو أقل.

ماذا عن عالقتك بعبدالعزيز الويس؟
٭ عبدالعزيز الويس هو نصفي املوسيقي، ودائما ما 
أقولها هو الذي يكملني موسيقيا، وهو الذي يفهمني 
وحققت جناحات كثيرة معه، مثل «العشاق، ومتفائل 
خير، وشكاكة»، وفي السنوات األخيرة حققنا جناحات 
جميلة مع بعضنا البعض، ومستمرون إن شاء اهللا 

في األلبوم القادم.

ماذا عن األغاني اجلديدة وما هي الترتيبات بني وبينك 
عبدالعزيز الويس؟ 

٭ يعمل عبدالعزيز الويس حاليا على أغنية جديدة 
فــي ألبومي القادم، الذي من املقرر طرحه في ٢٠٢٢، 
وأتوقــع أن عبدالعزيز الويس له نصيب األســد في 

هذا األلبوم.

هل أنت من األشخاص الذين يتصيدون «الترند» خاصة 
التي داعبت بها  الذي حدث بعد «إميانو»  بعد اجلدل 

اجلمهور في «اكسبو دبي»خالل حفلتك؟
٭ في حقيقة األمر هناك شيئان، أحدهما جيد واآلخر 
غيــر جيد، أما الشــيء اجليد فهو أنني ســعيد بأن 

الفنان عبدالعزيز الويس

«وصلنا» تخطت حاجز الـ ٧ ماليني 
مشاهدة.. و«بيبي» يجمعني بشجون 

وبشار الشطي

قال الفنان بدر الشعيبي، إنه كان يتوقع النجاح ألغنية «وصلنا» التي حققت نحو ٧ ماليني مشاهدة في أقل من ٢٠ يوما من طرحها، مؤكدا أنه 
بخبرته أصبح يعلم جيدا ما هو الشيء الذي سيتقبله اجلمهور، وما الشيء الذي يبحث عنه املستمع. وأضاف «الشعيبي» خالل حواره مع «األنباء»، 

على هامش إحدى الفعاليات الفنية في القاهرة، أن عبدالعزيز الويس هو نصفه املوسيقي، وأنه هو الذي يكمله موسيقيا، كاشفا عن أن «الويس» يعمل 
حاليا على أغنية جديدة في ألبومه القادم املقرر طرحه في ٢٠٢٢، وقائال: «الويس سيكون له نصيب األسد في هذا األلبوم». وإلى نص احلوار:

القاهرة - دعاء خطاب 

الفنان بدر الشعيبي
ملشاهدة الڤيديو

بدر الشعيبي: لـ «األنباء»: لم أبحث عن «الترند».. 
و«إميانو» تصّنف ضمن موسيقى الـ «بلوز»

أكد أن عبدالعزيز الويس «نصفه املوسيقي»
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أزرق الشباب يعود من البصرة

«الطائرة» يشارك بـ «اآلسيوية»

فوز برقان وتعادل اجلهراء

ساحل الفجيرة يترقب 
إجنازًا كويتيًا جديدًا

«األلعاب الشتوية» نّظم 
بطولة الفتيات للفيغر

مبارك اخلالدي

عــادت الى البالد امــس بعثة منتخبنــا الوطني 
للشــباب قادمة من مدينة البصرة عبر املنفذ البري 
بعد مشــاركة االزرق في منافسات املجموعة االولى 
من بطولة غرب آسيا التي اقيمت في العراق مبشاركة 
منتخبات البحرين وفلسطني واليمن، في حني ضمت 
املجموعة الثانية التي احتضنت منافســاتها مدينة 
اربيل منتخبات االمارات واالردن ولبنان وسورية.

 وقــد تأهل الى املباراة النهائيــة والتي حدد لها 
االربعــاء املقبل في بغداد كل مــن العراق (٩ نقاط) 
ومنتخب لبنان (٧ نقاط) بوصفهما بطلي املجموعتني.

ورغم البداية املتواضعة ملنتخبنا حيث خسر اولى 
مبارياته امام العراق ٠-٣ فانه ترك بصمة ايجابية بعد 
تصحيح اوضاعه بالفوز على اليمن ٢-٠ والتعادل 

مع البحرين ١-١ ثم الفوز على فلسطني ٢-١.
وأفرزت مشــاركة االزرق بالبطولة مجموعة من 
املواهــب الصاعدة والتــي حتتاج الــى االهتمام من 
املسؤولني باحتاد الكرة، اذ اشاد عدد من النقاد العرب 
باملواهب الكويتية وهم نواة للمنتخب االوملبي القادم.
وشــهدت البطولة مفاجآت غير متوقعة اضافت 
املزيد من االثارة على احلدث بفوز اليمن على العراق 
بهدف دون رد وعلــى البحرين بنفس النتيجة، كما 
يعتبــر تأهل منتخــب لبنان الــى النهائي ألول مرة 

تطورا الفتا في مسيرة الكرة اللبنانية.

وافــق مجلــس ادارة احتاد الكــرة الطائرة في 
اجتماعه الذي عقد أول من امس برئاسة د.عبدالهادي 
الشبيب وحضور امني السر العام عبداهللا الغرير 
واغلب االعضاء على املشاركة في الدورة اآلسيوية 
الـ ١٩ املقــرر اقامتها في مدينة هانغ زو الصينية 

عام ٢٠٢٢.
وقال امني السر العام لالحتاد عبداهللا الغرير انه 
ستتم مخاطبة اللجنة األوملبية الكويتية مبوافقة 
االحتــاد على املشــاركة في الــدورة وذلك التخاذ 

االجراءات الالزمة بهذا الشأن.
وكشف عن اعتماد مجلس االدارة قرار اجلهاز 
الفني للمنتخب الوطني بقيادة الصربي الكسندر 
بضم الالعبني سلطان أحمد «القادسية» ويعقوب 
عدنان «الكويت» لقائمة الفريق التي تضم حاليا 
١٦ العبا استعدادا لبدء فترة االعداد خلوض دورة 

االلعاب اخلليجية املجمعة يناير املقبل.

مبارك اخلالدي

اعتلى الفريق االول لكرة القدم بنادي اجلهراء 
صدارة ترتيب فرق دوري stc للدرجة االولى بعد 
تعادلــه مع فريق الصليبخات من دون اهداف في 
املبــاراة التي جمعتهما مســاء اول من امس على 
ســتاد علي صباح الســالم، وبهذا التعادل اصبح 
رصيد اجلهراء ٤ نقاط، فيما حتصل الصليبخات 

على النقطة االولى.
وعلى ســتاد محمد احلمد دشــن فريق برقان 
مشــواره في البطولة بفوز مســتحق على فريق 
خيطان ٢-١ ليضع برقان ٣ نقاط ثمينة في رصيده، 
بينما تلقى خيطان خسارته الثانية على التوالي، 
وسجل هدفي الفريق الفائز شيبوزي اوبي وفهد 
جلوي، بينما سجل خليطان اسحق كونيه. اجلدير 
بالذكر ان منافســات اجلولة شــهدت غياب فريق 

الساحل (٣ نقاط) بداعي الراحة.

أسامة املنصور

تســتضيف إمارة الفجيرة عبر نادي الفجيرة 
الدولي للرياضات البحرية وعلى مدار ٥ أيام متتالية 
منافسات اجلوالت األولى من بطولة العالم للزوارق 
الســريعة فئــة «اإلكس كات» التي تختتم مســاء 
السبت املقبل مبشاركة ١٤ زورقا متثل ١٠ دول من 

مختلف أنحاء العالم.
وفــي هــذا الصــدد، أكــد قائــد زورق الكويت 
عبداللطيــف العماني لـــ «األنباء» ثقته في جناح 
املنافســة الكويتية في هذا املونديال بعد التوقف 
بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الفريق الكويتي 
ميتلك كوادر وإمكانيات قادرة على حتقيق إجناز 

جديد باسم الكويت.
وأضــاف ان البطولة التي تندرج حتت أجندة 
االحتــاد الدولي للرياضــات البحرية أضحت من 
أبــرز الفعاليات بل أصبحــت ذات مكانة مرموقة 
منذ انطالقتها األولى في موسم ٢٠١٣، ويرجع ذلك 
لقوة املنافســة إلى جانب التغطية اإلعالمية التي 
حتظى بها ونسعى نحن كفريق كويتي وحيد في 
هــذه البطولة الى أن نعتلي منصة التتويج وهو 
أمر يحتاج إلى جهد متواصل من كل أعضاء الفريق.

نّظم نادي االلعاب الشتوية اول من امس بطولة 
الكويت الوطنية للفيغر للفتيات املوسم الرياضي 
(٢٠٢٢/٢٠٢١) في صالة التزلج التابعة للنادي والتي 
شهدت اقامة منافسات لثالثة مستويات بعدة فئات 

سنية وسط مشاركة كبيرة.
وأســفرت منافســات املســتوى االول عن فوز 
الالعبة حصة الصرعاوي باملركز االول فئة الكبار 
(فوق ١٨ ســنة) فيما فازت خيرية الكندري بلقب 
مسابقة فئة الشابات (فوق ١٦ سنة) وذهب الفوز 
بفئة الصغار (حتت ٩ سنوات) لالعبة الرا البراك.
ومتكنت ســارة اللهو من إحراز لقب منافسات 
فئة الكبار ضمن املستوى الثاني في حني توجت 

سارة جراغ باملرتبة األولى لفئة الصغار.

١٣ العبًا في التدريب األول ألزرق «السلة»
الطاهر: االحتاد يسّخر جميع اإلمكانات ألفضل إعداد للمنتخب

(أحمد علي) العبو أزرق السلة خالل التدريب 

هادي العنزي

بحضور ١٣ العبا وغياب 
٨ العبني ألسباب مختلفة، 
انطلقت حتضيرات منتخبنا 
الوطنــي لكرة الســلة في 
مرحلتهــا األولــى بقيادة 
املدير الفني عادل التالتلي، 
اســتعدادا للمشــاركة في 
دورة األلعــاب اخلليجيــة 
الثالثــة التي تســتضيفها 
الكويت خالل الفترة من ٩ 

إلى ١٩ يناير املقبل.
وتســتمر حتضيــرات األزرق احمللية 
حتى الرابع عشر من ديسمبر املقبل، حيث 
سيغادر إلى تركيا إلقامة معسكر خارجي 
ملدة ٢٠ يوما على أن يلعب خالله عددا من 

املباريات الودية.
ومنعت اإلصابة حمد عدنان، ومشاري 
بودهوم مــن التدريبات، فيمــا اعتذر عن 
عــدم احلضور ليــوم واحد فقــط كل من: 
محمد عدنان، وعبدالرحمن السهو، وناصر 
الهجرس، ومساعد العتيبي، وعلي الهدهود، 

بينمــا ســيلتحق صالــح 
اليوسف بالفريق بدءا من 
األســبوع املقبــل لســفره 

خارج البالد للعالج. 
من جهتــه، أكــد نائب 
رئيس مجلس إدارة احتاد 
كرة الســلة خليل الطاهر 
مجلــس  أن  لـ«األنبــاء» 
إدارة االحتاد سخر جميع 
االمكانات لتحضير األزرق 
بأفضــل طريقــة ممكنــة 
خلوض منافســات الدورة 
اخلليجيــة، وقــد جــاءت 

البدايــة جيــدة، ونأمل أن 
تشــهد التدريبات حضور 
جميع الالعبني في اليومني 
القادمــني، لتحقيق أقصى 
استفادة ممكنة من مرحلة 

اإلعداد احمللية األولى.
وقال ان االحتاد ينسق 
وبشــكل دائم مــع اللجنة 
العامة  األوملبية والهيئــة 
للرياضــة ألجل مشــاركة 
فاعلة وإيجابية في الدورة 
اخلليجيــة، واســتضافة 
البطوالت الكبيرة ليســت 
غريبة على الكويت، ولديها تاريخ طويل 
ومتميــز بحســن االســتضافة وحتقيــق 

النجاحات.
من جانبه، أشاد التونسي عادل التالتلي 
بالروح العالية التي شهدها التدريب األول 
للمنتخب، مقــدرا الغيابات التي شــهدها 
اليوم األول، وقال لـ «األنباء»: «ان برنامج 
األزرق ميتد الى يوليو املقبل، حيث ستكون 
البدايــة عبر املشــاركة فــي دورة األلعاب 
اخلليجية، ثــم التحضير للمشــاركة في 
التي  التصفيات اآلسيوية 
متتد لعام كامل، ويشارك 
فيها ١٧ منتخبا آســيويا»، 
متوقعــا منافســة قويــة 
فــي دورة اخلليــج املقبلة 
على املراكز الثالثة األولى 
وخاصة من قبل منتخبي 
والبحريــن،  الســعودية 
مشــددا على أن االنضباط 
فــي احلضــور واجلديــة 
بالتدريبات، أولوية قصوى 
لتمثيل كرة السلة الكويتية 

بأفضل صورة ممكنة.

خليل الطاهر

ملشاهدة الڤيديو

«املعاقني» يشارك في «الباراملبية»
مبشاركة ١٥٠٠ رياضي من ٣٠ دولة آسيوية

(محمد هاشم) وفد الكويت املشارك في دورة األلعاب الباراملبية اآلسيوية قبل مغادرته إلى البحرين  

هادي العنزي

غــادر وفــد منتخبنــا 
المكون  الوطني للمعاقين 
مــن ٢١ العبــا وإداريــا في 
لعبتي ألعاب القوى وكرة 
الطاولة أمس األول متوجها 
البحرينية  العاصمــة  إلى 
المنامــة للمشــاركة فــي 
دورة األلعــاب البارالمبية 
اآلســيوية للشباب، والتي 
تقــام خالل الفتــرة من ٢٧ 
الجــاري حتى ٨ ديســمبر 

المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.
وقد بدأت أمس عمليات التصنيف لجميع 
الالعبين من الجنسين ممن تقل أعمارهم 
عن ٢٠ عاما كل بحســب إعاقته، ويشارك 
في الدورة اآلسيوية أكثر من ١٥٠٠ رياضي 

من ٣٠ دولة آسيوية.
من جهته، ذكر رئيس وفد الكويت بدر 
الدوسري في تصريح خاص لـ«األنباء» أن 
وفد الكويت في رياضتي ألعاب القوى وكرة 
الطاولــة في أتم جاهزية، ألجل مشــاركة 
أفضــل في الدورة، ونأمــل تحقيق أفضل 
النتائج في بطولة تعد األكبر واألهم على 
مستوى القارة اآلسيوية، وجميع الالعبين 
دون استثناء لديهم رغبة كبيرة في رفع 
علم بالدهم عاليا، والمنافسة على المراكز 
األولى، رغم المنافســة الكبيرة المتوقعة 
مــن دول مثل كوريا الجنوبيــة واليابان 

والسعودية.
من جانبها، تمنت السكرتير العام للجنة 
البارالمبية الكويتية وإدارية الوفد شريفة 
الغانم الفــوز بأكثر من ميدالية في دورة 
األلعاب اآلسيوية، وقالت لـ«األنباء»: لقد 
تحضر منتخبنا الوطني بشكل جيد، وتدرب 

الالعبــون والالعبات لمدة 
شــهر بشــكل مكثــف، من 
أجل المنافسة على المراكز 

األولى.
وأكـــــدت أن أبطــــــال 
العهــد دائما،  اإلعاقة على 
وقــد اعتدنــا منهــم الفوز 
بالميداليــات المتنوعة في 
كل مشاركة دولية، ونتوقع 
منافســة قوية في التجمع 
اآلســيوي الرياضي األكبر 
للمعاقين، في ظل مشاركة 
أغلب دول القارة اآلسيوية، 

وبأفضل العبيها من الجنسين.
رمضان: معسكر داخلي للمنافسة آسيويًا

أكد أسطورة رياضة المعاقين والمدرب 
الوطنــي نزار رمضان أن هــذه هي المرة 
األولى التي يشارك فيها منتخب الكويت 
فــي الدورة اآلســيوية للمعاقين، وقال لـ 
«األنباء» اننا نشــارك فــي ألعاب القوى، 
وكرة الطاولة، وقد قمنا بمعســكر داخلي 
لرفع جاهزية الالعبين، ولدينا العديد من 

األبطال ونأمل لهم التوفيق.
مالك العنزي: الروح المعنوية عالية

أبــدت العبــة منتخبنا الوطنــي لكرة 
الطاولــة مالك العنزي ســعادتها الغامرة 
بــأول مشــاركة دوليــة لهــا مــع األزرق، 
وقالــت لـــ «األنبــاء»: إننــا الحمــد هللا، 
المعنويــات عالية، وقد جــاءت البطولة 
بعد فتــرة توقف طويلة بســبب جائحة 
كورونــا، ونأمل رفع علــم الكويت عاليا 
في الدورة اآلســيوية، وقد تدربنا بشكل 
جيد بقيــادة المدرب أحمــد فاروق خالل 

الفترة الماضية.

شريفة الغامن

ملشاهدة الڤيديو

«يد األخضر» يبحث عن الفوز أمام برقان لتفادي شبح الهبوط
يعقوب العوضي

تشــهد صالــة مجمع الشــيخ ســعد 
العبداهللا في ضاحية صباح السالم اليوم 
مواجهتني ضمن منافسات اجلولة احلادية 
عشرة من الدوري املمتاز لكرة اليد، فيلتقي 
فــي الـ ٥٫٣٠ القريــن برصيد نقطتني مع 
الساملية الذي ميتلك ١١ نقطة، فيما يتواجه 
في املباراة الثانية عند الـ ٧٫٣٠ برقان وله 

٨ نقاط مع العربي برصيد ٤ نقاط.
وينافس الساملية على مراكز التتويج 
ورغم خســارته األخيرة أمام الفحيحيل 
٣٢-٢٩ إال انه بقيادة املدرب الســعودي 
فاضــل آل ســعيد قادر علــى العودة الى 
جادة االنتصــارات في ظل وجود العبني 
مميزين مثل علي بولند، وحيدر دشتي، 
وعلي البلوشــي واحملترفني التونسيني 

محمد فراد وانور بن عبداهللا.
وفي اجلانب اآلخر، يسعى القرين بعد 
تذوقه الفوز في اجلولة املاضية على حساب 

العربي ٢٧-٢٦ الى مواصلة االنتصارات، 
وميلك العبني على قدر املسؤولية ومنهم 
املخضــرم مشــعل الســويلم، وســلمان 
الشــمالي، ومحمد العنــزي واحملترفان 
التونسي محمد اجليالني والبوسني نيڤني.

وفي اللقاء الثاني الذي يجمع اجلريحني 
العربي وبرقان فال ميلك األخضر ســوى 
حتقيق الفوز وإال فإن شبح الهبوط سيخيم 
على الكتيبة اخلضراء في نهاية املطاف.

أما برقان فرغم خسارته األخيرة من 
القادسية ٣٢-٢٤ إال انه في املنطقة الدافئة 
ولكن عليه أن يضع في احلسبان ان األمور 
قد تنقلب ضده في حال واصل اخلسارة.

وضمن منافسات دوري الدرجة األولى 
على صالة الشهيد في مقر احتاد اليد في 
الدعية تقام مباراتان ضمن اجلولة احلادية 
عشرة فيلعب في الـ ٥٫٣٠ النصر برصيد 
١٣ نقطــة مــع التضامن بـ ٦ نقــاط، كما 
يلتقي عند الـ ٧٫٣٠ الساحل وله نقطتان 

مع اجلهراء برصيد ٨ نقاط.

القرين يواجه الساملية باجلولة ١١ اليوم

مبارك اخلالدي

عقد رئيس مجلس ادارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور اجتماعا 
مــع العبــي االخضر بحضور عدد من اعضاء مجلــس االدارة وأعضاء 
اجلهازين الفني واالداري، وقام عاشــور بتحفيز العبي الفريق، مثمنا 
جهدهم الكبير في مباراة الديربي التي خســرها العربي أمام القادسية 

في اجلولة الثانية من دوري stc املمتاز.
وطالب عاشــور الالعبني بنســيان املباراة وأحداثها والتركيز نحو 
بقية املباريات وفي مقدمتها لقاء الساملية يوم اجلمعة املقبل. وعلمت 
«األنباء» ان االجتماع كان له األثر اإليجابي على نفوس الالعبني وتكاتف 

اجلميع لتقدمي األفضل في القادم من املباريات.
وفــي جانب آخر، قال نائب رئيس جهاز الكرة ومدير الفريق أحمد 
النجار لـ «االنباء» ان العربي ال يســتحق اخلســارة في الديربي وكان 
الطــرف االفضــل عطفا على ما قدمه خالل املبــاراة، مضيفا ان املباراة 
كانت ممتعة للغاية من الفريقني وتليق مبستوى الكرة الكويتية وكنا 

الطرف األفضل.
ولفت الى اننا ســنعمل من اليوم ومن خالل التدريبات على تفادي 
االخطاء واالستفادة من االمور السلبية وتالفيها مستقبال بدءا من اخراج 
الالعبــني من اجــواء الديربي وتداعياته وثقتنا كبيرة بهم، وخســارة 

مباراة امر وارد في عالم كرة القدم فاملشوار اليزال طويال.
ويســتأنف االخضر تدريباته املعتادة الليلة بدعم كامل من مجلس 
االدارة، كما سيخضع عدد من املصابني إلعادة الكشف الطبي والتأهيل 

قبل دخولهم التدريب اجلماعي.

عاشور اجتمع بالعبي العربي 
لطي صفحة الديربي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

تصوير املركز اإلعالمي بالنادي العربي



الدوحة - فريد عبدالباقي

تفتتح اليوم النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 
لكرة القدم ٢٠٢١، التي تستضيفها الدوحة خالل الفترة من 
٣٠ نوفمبر حتى ١٨ ديسمبر املقبل، والتي تشهد حضور 
ملوك وأمراء ورؤساء عرب، وأيضا رئيس االحتاد الدولي 

لكرة القدم جياني إنفانتينو.
هذا ووصلت جميع املنتخبات املشــاركة في البطولة 
إلى الدوحة بحثــا عن التتويج بأول لقب عربي بتنظيم 
«فيفا»، حيث يشــهد اليوم األول إقامة ٤ مباريات حيث 
تلعب تونس مع موريتانيا في ١:٠٠ ظهرا على ستاد أحمد 
بن علي في افتتاح مباريات املجموعة الثانية، ثم العراق 
مع سلطنة عمان في ٤:٠٠ عصرا على ستاد اجلنوب في 
افتتاح مباريات املجموعة األولى، يليه لقاء قطر والبحرين 
في ٧:٣٠ مســاء، وأخيرا تلعب اإلمارات مع ســورية في 
١٠:٠٠ مســاء على ســتاد ٩٧٤ في ختام مباريات اجلولة 

األولى من املجموعة الثانية.
وفي محاكاة ملا ستكون عليه انطالقة مونديال ٢٠٢٢ 
بعد عام على أرض الدوحة، تعود كأس العرب في ثوبها 
اجلديــد بعد غياب ٩ ســنوات، في ضيافــة قطرية لـ ١٦ 
منتخبــا تتواجه على ٦ من املالعب املونديالية الثمانية، 
إذ تقام البطولة للمرة األولى حتت مظلة االحتاد الدولي 
(فيفا)، في نهائيات ستكون مبنزلة بروڤة مصغرة لكأس 
العالم التي تســتضيفها الدوحة مــع نهاية ٢٠٢٢ للمرة 

األولى في الشرق األوسط والعالم العربي.
وإلى جانب البيت، تقام املباريات على ستادات أحمد 
بن علــي، اجلنوب، الثمامــة، املدينــة التعليمية و٩٧٤، 
وصــوال إلى النهائــي احملدد في ١٨ ديســمبر، تزامنا مع 

اليوم الوطني لقطر في ستاد البيت نفسه.
قطر والبحرين

على ستاد البيت املشيد بطراز اخليمة العربية، سيقام 
حفل االفتتاح مســاء اليوم ويتضمن عروضا موسيقية 
لفنانني مشــهورين، وإطالقا لأللعاب النارية، إضافة إلى 
فقرة تستعرض تاريخ املنطقة العربية وتروي مآثر العرب 
ووحدتهــم وتكاتفهم. وعلم أن دعوات وجهت إلى ملوك 
وأمراء ورؤساء عرب حلضور حفل االفتتاح، إلى جانب 

رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو.
بعدهــا سيســعى رجال املــدرب اإلســباني فيليكس 

و٢٠٠٢ و٢٠١٢، حــل املنتخــب البحرينــي وصيفا مرتني 
فــي ١٩٨٥ و٢٠٠٢، ويأمــل حاليا بلقب جديــد، بعد كأس 
غرب آســيا في العراق عام ٢٠١٩ وبعدها مباشــرة اللقب 

اخلليجي في الدوحة.
قطر وعمان

وفي املجموعة عينها، يعود منتخب «أسود الرافدين» 
إلى كأس العرب الذي يحمل ٤ من ألقابها (رقم قياسي)، 
قادما من الدور احلاسم لتصفيات املونديال الذي تضاءلت 
فيه متاما آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل املباشر. 
ودفعت النتائــج املخيبة املدرب الهولندي ديك أدفوكات 
إلى االســتقالة من منصبه قبل أســبوع من كأس العرب 
التــي كان يريد التعويل عليهــا بظهور أفضل قد يخفف 

من كاهل الضغوطات الراهنة.
ويقول مدربه اجلديد املونتينيغري جيليكو بتروفيتش: 
«قد يكون تفكير اجلمهور أننا نشارك من أجل كأس العرب 
فقط، لكن الواقع أنها محطة لالستعداد األمثل للمستقبل».
وفي االختبار األول، ســيواجه العراق منتخب عمان، 
املشــارك للمرة األولــى في تاريخه بــكأس العرب، رغم 
اجلدل الذي رافق مشاركة فريق لعب باسمه في النسخة 
الثالثــة عام ١٩٦٦ في بغداد وخســر أمــام ليبيا بنتيجة 

قياسية ٠-٢١.
وال يعترف االحتاد العماني لكرة القدم باملباراة، ذلك 
ألن الفريق الذي شارك في كأس العرب قبل ٥٥ عاما تألف 

من طالب يدرسون في اخلارج.
املجموعة الثانية

وفي املجموعة الثانية، تبحث تونس عن لقب ثان بعد 
االفتتاحي عام ١٩٦٣، مبواجهة موريتانيا التي تعول على 
نهضتها األخيرة ببلوغها النهائيات األفريقية مرتني تواليا.
ولم يسبق ملوريتانيا أن حققت أي فوز على «نسور 
قرطاج» الذين انتصروا في مواجهة من أصل ١٥ بينهما.

ويبدو الطريق خاليا من العقبات بالنسبة لتونس في 
هذه املجموعة التي تضم أيضا منتخبي سورية واإلمارات 

اللذين يختتمان اليوم األول من املواجهات.
وكانت آخر مواجهة بينهما في اجلولة الثانية ملنافسات 
املجموعة اآلسيوية األولى من الدور الثالث احلاسم املؤهل 
ملونديــال قطر في األردن في ســبتمبر املاضي، وانتهت 

بالتعادل بهدف ملثله.

سانشيس، لبدء مشــوار مصاحلة اجلماهير بعد نتائج 
مخيبــة مؤخرا في التصفيات املونديالية التي شــاركت 

فيها قطر كمنتخب زائر.
ويعد «العنابي» من بني أكثر املنتخبات جاهزية واكتماال 

للصفوف.
واكتفى املنتخب القطري طوال ٥٨ عاما مبشــاركتني 
فقط في بطوالت كأس العرب التسع السابقة، فظهر للمرة 
األولى في كأس العرب الرابعة التي جرت في السعودية 
عام ١٩٨٥ وحل رابعا، فيما جاء وصيفا للنسخة السابعة 

التي استضافها على أرضه عام ١٩٩٨.
من جهته، يدخل املنتخب البحريني املنافسات بنوايا 
حتقيق إجناز جديد في الدوحة، حيث أحرز لقبه اخلليجي 

األول عام ٢٠١٩.
وبعد ٦ مشــاركات ســابقة أعوام ١٩٦٦ و١٩٨٥ و١٩٨٨ 

٭ الطاقة االستيعابية: ٦٠ ألف مشجع      ٭ االفتتاح:  ٣٠ نوفمبر٢٠٢١
٭ يعد أكبر ستادات مونديال قطر ٢٠٢٢، ويستضيف ٥ مباريات خالل بطولة كأس 
العرب بداية من مباراة قطر والبحرين في أول أيام البطولة، وختاما باملباراة النهائية 

يوم ١٨ ديسمبر.
٭ يقع الستاد مبدينة اخلور شمالي الدوحة، وهو يجسد البيت بتصميمه املميز الذي 
يعد جانبا أصيال من الثقافة العربية، إذ استوحى تصميمه من بيت الشعر الذي سكنه 

العرب في أنحاء املنطقة.

٭ الطاقة االستيعابية: ٤٠ ألف مشجع        ٭ االفتتاح: ٢٢ أكتوبر٢٠٢١
٭ أعلن عن جاهزية ستاد «الثمامة» الشهر املاضي خالل نهائي كأس أمير قطر، وهو 
مجهز ليستضيف عدة مباريات في كأس العرب ابتداء من األدوار األولى وحتى الدور 

نصف النهائي.
٭ أبدع املعماري القطري إبراهيم اجليدة في تصميم الستاد املستوحى من شكل 
«القحفية»، وهي قبعة رأس تقليدية يرتديها الرجال والصبية في أنحاء الوطن العربي، 

ويعد أول ملعب مونديالي يصمم بأنامل قطرية.

٭ الطاقة االستيعابية: ٤٠ ألف مشجع      ٭ االفتتاح: ١٥ يونيو ٢٠٢٠
٭ هو أحد املالعب التي ستحتضن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب، 

وكان قد شهد نهائي كأس العالم لألندية أوائل العام احلالي.
٭ يقع ستاد املدينة التعليمية، املعروف باسم جوهرة الصحراء، في قلب املدينة 
التعليمية، وهي مجمع تعليمي نابض بالفكر واملعرفة واإلبداع، وعقب إسدال الستار 
على منافسات كأس العالم، سيغدو ستاد «املدينة التعليمية» وجهة رياضية وترفيهية 
وخدمية تلبي احتياجات وتطلعات كل منتسبي جامعات ومعاهد املدينة التعليمية.

٭ الطاقة االستيعابية: ٤٠ ألف مشجع      ٭ االفتتاح: ٣٠ نوفمبر٢٠٢١
٭ ميتاز بتصميمه الفريد وطريقة تشييده باستخدام حاويات الشحن البحري، ليضع 

بذلك معايير جديدة في عالم استدامة البطوالت والفعاليات الكبرى.
٭ يحتضن الســتاد ٦ مباريات خالل بطولة كأس العرب، تبدأ في أول أيام البطولة، 
وتختتم مبباراة حتديد الفائز باملركز الثالث، وهو أول ستاد قابل للتفكيك بالكامل في 
تاريخ كأس العالم، حيث من املقرر االستفادة من أجزائه في تطوير مشاريع رياضية 

أخرى في قطر وبلدان أخرى، بعد إسدال الستار على منافسات مونديال ٢٠٢٢.

٭ الطاقة االستيعابية: ٤٠ ألف مشجع      ٭ تاريخ االفتتاح: ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠
٭ جرى اإلعالن عن جاهزية ستاد «أحمد بن علي» في ديسمبر املاضي، عندما 

استضاف نهائي النسخة الثامنة واألربعني من كأس أمير قطر.
٭ هو أحد املالعب املقرر أن حتتضــن مباريات دور املجموعات في كأس 
العرب، وبعد انتهاء مونديال ٢٠٢٢ سيصبح ستاد «أحمد بن علي» مقرا لنادي 

الريان الرياضي.

٭ الطاقة االستيعابية: ٤٠ ألف مشجع      ٭ تاريخ االفتتاح: ١٦ مايو ٢٠١٩
٭ يقع في مدينة الوكرة إلى اجلنوب من العاصمة الدوحة، ويعد أول ســتاد يشيد 

بالكامل خصيصا الستضافة منافسات كأس العالم ٢٠٢٢.
٭ استوحت املعمارية العراقية الراحلة زها حديد تصميم الستاد من أشرعة املراكب 
التقليدية التي حملــت القطريني إلى عرض البحر للصيد والبحث عن اللؤلؤ، والذي 
شكل النشاط االقتصادي الرئيسي لسكان قطر واملنطقة، ومن املقرر أن يستضيف 

عدة مباريات في كأس العرب حتى الدور ربع النهائي.

ستاد املدينة التعليمية ستاد الثمامةستاد البيت

ستاد اجلنوبستاد أحمد بن عليستاد (٩٧٤)

«البيت» يحتضن افتتاح كأس العرب اليوم

االفتتـاح بحضـور ملـوك وأمـراء 
ورؤساء عرب ورئيس «فيفا» إنفانتينو
واليوم األول يشهد ٤ مواجهات قوية

بطاقة «هيا»
تســعى قطر بكأس العرب إلى تقدمي نسخة منوذجية إلثبات 
جدارتها في استضافة املونديال العام املقبل، فمن مطار حمد 
الدولي، بدأت احلملة التسويقية لكأس العرب بالفتات متنوعة 
تدعو اجلماهير إلى احلضور بكثافة في املالعب، التي تصحرت 
على مدى أكثر من عام ونصف العام للســيطرة على تفشي 
ڤيروس كورونا الذي ال ينفك يقلق العالم، خصوصا مع ظهور 

متحورات جديدة.
ولضبط ذلك، اجته املنظمون القطريون إلى اعتماد بطاقة «هيا» 
للمشــجعني، استنادا إلى نظام بطاقة املشجع الذي اعتمد في 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
وبالتالي باتت بطاقــة «هيا» الذكية إلزامية حلضور املباريات 
ويجب للمتقدم أن يكون ملقحا بالكامل للحصول عليها، وتتيح 
حلاملها إمكانية الدخول إلى الستادات واالستفادة من عدد من 

اخلدمات واملزايا املتعلقة بالنقل املجاني.
ويتهافت القطريون واملقيمون على التقدمي على البطاقة، وبدا 
ذلك واضحا في النقاط احملددة، خصوصا في املراكز التجارية، 

حيث يتجمع العشرات في طوابير.
من جهــة أخرى، أعلنت اللجنة املنظمة لكأس العرب عن باقة 
واسعة من الفعاليات واألنشطة الترفيهية للمشجعني في املناطق 
احمليطة بخمسة من الستادات الـ ٦، تتضمن نحو ٢٠٠ عرض 
موسيقي وفلكلوري وثقافي في ٦٠ موقعا مختلفا تقدمها اجلاليات 
املقيمة في قطر، والتي تشارك منتخباتها في املنافسات، من 

بينها املصرية، اللبنانية، الفلسطينية، املغربية، والسودانية.

الهاجري: بناء «البيت» من مواد احلفر 
أعرب املدير التنفيذي الستاد «البيت» د.ناصر الهاجري، عن 
فخره باســتقبال املشجعني في امللعب املونديالي اجلديد، مع 
استضافته أول مباراة على أرضه بني منتخبي قطر والبحرين 

في مستهل منافسات كأس العرب مساء اليوم.
وعبر الهاجري عن سعادته بالترحيب باملشجعني في احتفالية 
رائعة تليق بسابع استادات مونديال قطر جاهزية، مشيرا إلى 
التصميم املستلهم من تراث األجداد واملرافق املشيدة وفق أرقى 

املواصفات العاملية، والتي ستنال إشادة واسعة من اجلميع.
ويتميز ســتاد «البيت» بتصميم مستلهم من بيت الشعر أو 
اخليمة التقليدية التي ســكنها أهل البادية في قطر ومنطقة 
اخلليج قدميا. ويعد أكبر اســتاد يستضيف منافسات كأس 
العرب بسعة جماهيرية ٦٠ ألف مشجع، كما يحتضن نهائي 
البطولة في ١٨ ديسمبر، تزامنا مع اليوم الوطني لدولة قطر.

وأكد الهاجري اســتخدام الطاقة الشمسية إلضاءة مصابيح 
اإلنارة حول امللعب، وإعادة تدوير املخلفات، واستخدام مياه 

معاد تدويرها لري املساحات اخلضراء.
وأضــاف: أعدنا تدوير بعض املواد مــن مرحلة احلفر، مثل 
استخدام الصخور في بناء مطعمني كبيرين في محيط االستاد، 
كما استعملنا أعمدة هاتف من شركة اتصاالت Ooredoo في 
تشييد املطعمني، بينما أعيد تدوير مواد أخرى واستخدامها في 
جداريات وأشكال فنية تزين مرافق االستاد ومحيطه اخلارجي.
وفيما يتعلق باإلرث الذي سيتركه امللعب بعد إسدال الستار 
على منافسات قطر ٢٠٢٢، أوضح الهاجري أن ستاد «البيت» 
واحد من أكبر استادات كرة القدم في العالم، وستخفض طاقته 
االستيعابية إلى ٣٠ ألف مقعد بعد انتهاء منافسات كأس العالم، 
بينما ســتتحول املنطقة اخلالية من املقاعد إلى صالة متعددة 
األغراض، خلدمة احتياجات السكان في منطقتي اخلور والذخيرة.
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اكتفى تشلسي املتصدر بالتعادل 
اإليجابي ١-١ أمام ضيفه مان يونايتد 
املترنــح في قمــة املرحلــة الـ١٣ من 
الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم، 
في مبــاراة بدأها النجــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو على دكة البدالء 
قبل أن يشــارك في الشوط الثاني. 
وحافظ النادي اللندني على الصدارة 
(٣٠) ولكــن بفارق نقطة يتيمة عن 
مان سيتي الثالث الذي أسقط وست 
هام ٢-١ في وقت سابق. أما يونايتد 
الذي اكتفى بفوز واحد في مبارياته 
الثماني االخيــرة في الدوري، فرفع 
رصيده الى ١٨ نقطة في املركز الثامن. 
وافتتــح جايدون سانشــو النتيجة 
للشياطني احلمر مسجال هدفه االول 
في الدوري (٥٠)، فيما عادل االيطالي 
جورجينيو ألصحاب االرض بعد أن 
تســبب بهدف اخلصم (٦٩ من ركلة 
جزاء). وكانت هــذه املباراة االولى 
ليونايتد بقيادة العبه السابق مايكك 
كاريك في الدوري منذ إقاله النرويجي 
أولي غونار سولشاير لسوء النتائج، 
وكان كاريك جنح في اختباره االول 

عندمــا قاد يونايتد الــى الفوز على 
ڤياريال االســباني ٢-٠ في عقر دار 
االخير في دوري أبطال اوروبا الثالثاء 
وضمن بطاقة التأهل الى ثمن النهائي 
وصدارة مجموعته. أما تشلسي بطل 
أوروبا الذي حافظ على سجله خاليا 
من الهزائم للمباراة السابعة تواليا في 
الدوري، واحلادية عشرة في جميع 
املسابقات، دخل الى املواجهة منتشيا 

من فوز كاسح برباعية نظيفة على 
يوڤنتوس االيطالي منتصف األسبوع، 
قربه من ضمان صدارة مجموعته في 
املسابقة القارية االم. وأعرب املدرب 
األملانــي توماس توخــل عن رضاه 
«أنا سعيد جدا باألداء، سيطرنا منذ 
الدقيقة االولى، متتعنا باحلدية ولم 
نتوقف عن الهجوم. لألسف سجلنا 
هدفني، واحد لكل فريق»، مضيفا دافع 

يونايتــد في العمق، يجب أن نتقبل 
النتيجة، نشعر باخليبة ألننا نعتقد 
أننا أدينا جيدا، يحصل ذلك في كرة 
القدم. مــن جهته اعتبر كاريك الذي 
أبقى رونالدو على املقاعد «ألسباب 
أنــه «فخــور بالالعبني  تكتيكيــة» 
واملجموعة ككل طوال االسبوع، وقال: 
«إنها ظروف صعبة وحاولنا اخلروج 
بأفضل طريقة ممكن، لكن هناك شعور 
مرير قليال، أشعر بخيبة أمل بعض 
الشيء، ال أستطيع أن أكذب، ال أعتقد 
أنها كانت ركلة جزاء على اإلطالق».
من جهته، قال مدرب مان سيتي 
االســباني بيب غوارديوال بعد فوز 
فريقه ٢-١ على وست هام يونايتد: 
«صنعنــا الفــرص، كان بإمكاننا أن 
نسجل ثالثة أو أربعة، لكن ال ميكننا 
أن ننســى اخلصم الذي لعبنا ضده 
لديــه كل شــيء». إلى ذلــك، تفتتح 
املرحلــة الـــ ١٤ لـ«البرميييرليــغ» 
مبباراتني، حيث يستضيف في األولى 
نيوكاسل يونايتد نظيره نوريتش 
ســيتي، فيما يحل كريستال باالس 
في الثانية ضيفا على ليدز يونايتد.

«تويوتا» تفوز بلقب املصنعني في بطولة العالم للراليات
 GR احتفل فريق جازو للســباقات
بفوز ثالثــي كبير علــى حلبة مونزا 
األســطورية بعد أن منح تويوتا لقب 
املصنعني في بطولة العالم للراليات، 
محققا املركزيــن األول والثاني خالل 
اجلولة اخلتامية من البطولة في رالي 
مونزا، وحصد لقب بطولة السائقني، 
حيــث أحــرز الســائق سيباســتيان 
أوجييه ومســاعده جوليان إنغراسيا 
لقبي السائق واملساعد للمرة الثامنة 
بعد أن قدما ســباقا حماسيا على منت 
 WRC مركبة تويوتا يــارس للراليات

التي حتمل الرقم ١.
وكان أوجييه وإنغراسيا في منافسة 
محتدمة مع زميليهما في الفريق إلفني 
إيفانز وسكوت مارتن على منت مركبة 
تويوتــا يــارس للراليــات WRC التي 

حتمل الرقم ٣٣ خالل اجلولة النهائية 
من السباق التي كانت مليئة باإلثارة 
واحلماس، حيث تبادلوا الصدارة ست 
مــرات طوال الســباق، ليدخلوا اليوم 
الثالــث واألخير من الرالــي بفارق ال 
يتجاوز النصف ثانية قبل أن يتمكنوا 
من حتقيق التوقيت ذاته بالضبط في 
اجلولة االختبارية األولى ذلك الصباح. 
ومتكــن أوجييه وإنغراســيا بعد ذلك 
من تصدر الســباق خــالل املرحلة ما 
قبل األخيرة علــى منت مركبة تويوتا 
يارس للراليات WRC التي حتمل الرقم 
١ وضمــان فوزهما، حيــث حل إيفانز 
ومارتن ثانيا على منت مركبة تويوتا 
يــارس للراليــات WRC التــي حتمــل 
الرقــم ٣٣. ويعد هذا الفــوز اخلامس 
الذي يحرزه كل من أوجييه وإنغراسيا 

خالل هذا املوسم بعد أن فازا في مونتي 
كارلــو وكرواتيا وســردينيا وكينيا. 
أما إيفانز ومارتن فقد ســجال خامس 
ختامية فــي املركزيــن األول والثاني 
لتويوتا هذا املوســم ليحال في املركز 
الثاني للسنة الثانية على التوالي بعد 
فوزهما في البرتغــال وفنلندا. ويعد 
هــذا الفــوز اخلامس لشــركة تويوتا 
بلقــب بطولــة املصنعــني، األمر الذي 
يجعلها تتشارك املركز الثالث في عدد 
البطوالت احملرزة على اإلطالق، فضال 
عن أن هذه البطولة هي الثانية لشركة 
تويوتا منذ عودتها إلى عالم الراليات 
 WRC مبركبة تويوتا يارس للراليات
في العام ٢٠١٧. أما بالنسبة للمركبة، 
فقد كان هذا الفوز السادس والعشرين 
واألخير لها في آخر ســباق يقام فيها 

بطولة العالم للراليات قبل التحول إلى 
مركبات رالي١ الـ «هايبرد» الكهربائية 
ابتداء من موســم ٢٠٢٢ املقبل. وبهذه 
املناسبة، صرح رئيس شركة تويوتا 
موتــور كوربوريشــن آكيــو تويودا: 
«هنيئا لسيباستيان وجوليان. أكن بالغ 
االحترام لكما على بذل قصارى جهدكما 
حتى النهاية. إن إحرازكما ثماني بطوالت 
تضاف لسجل إجنازاتكما الكبير. وما 
يجعلنا فخــورون هــو أن اثنتني من 
بطوالتكمــا هذه كانتا مع تويوتا، وال 
يسعني إال أن أشكركما جزيال على هذه 
اإلجنازات. وما من شك أن الفوز بلقب 
املصنعني، ومشاهدة سيباستيان وإلفني 
يتنافســان بحرية على اللقب من أهم 
األمور التي تعاون عليها أعضاء الفريق 

في السباق األخير لكي يحققوها».

«جازو للسباقات» يحصد لقب بطولة السائقني

رسميًا.. رالف رانغنيك مدربًا لـ «يونايتد»
أعلــن مان يونايتد االجنليزي أمس تعيني األملاني رالف رانغنيك 
فــي منصب املدرب املؤقت للفريق حتى نهاية املوســم احلالي، خلفا 
للنرويجي أولي غونار سولشاير املقال من مهامه الفنية على خلفية 
تردي النتائج. وسينضم املدرب البالغ ٦٣ عاما إلى يونايتد قادما من 
لوكوموتيڤ موسكو الروسي حيث كان يشغل منصب مدير الرياضة 
والتطوير. وبعد نهاية املوسم احلالي، سيبقى مدرب اليبزيغ السابق 
فــي «أولــد ترافورد» لكن في دور استشــاري ملدة عامــني إضافيني. 
وسيتسلم رانغنيك مهامه من املدرب املؤقت اآلخر مايكل كاريك الذي 

أشرف على الفريق في مباراتني بعد اقالة سولشاير قبل أسبوع.

نابولي يستذكر «األسطورة» برباعية

نيمار يوّدع ٢٠٢١ مصابًا.. ومارسيليا ثالثًا

م نابولــي أســطورته األرجنتينيــة  كــرَّ
دييغــو أرمانــدو مارادونا في ذكــرى العام 
على رحيله بأفضل طريقة ممكنة، بانفراده 
بصدارة الــدوري االيطالي لكــرة القدم إثر 
اكتساحه ضيفه التسيو برباعية نظيفة في 
املرحة الرابعة عشرة بثنائية لهدافه التاريخي 
البلجيكي دريس مرتنس، مستفيدا من سقوط 
ميالن الثاني على أرضه ٣-١ ضد ساسوولو.

وعاد الفريق اجلنوبي الى االنتصارات في 
الدوري بعد خسارة وتعادل، رافعا رصيده الى 
٣٥ نقطة، متقدما بثالث عن «الروسونيري».
وأحيا عالم الكرة املستديرة ذكرى العام 
علــى رحيل «الفتــى الذهبي» عــن ٦٠ عاما 
اخلميــس ٢٥ نوفمبــر، إال أن نابولــي كرم 
أيقونته بني جماهيره بتمثال برونزي سيبقى 
في امللعب الذي بات يحمل اسمه، كشف عنه 
كورادو فيرلينو (٩٠ عاما)، الرئيس السابق 

أصبــح مهاجم باريس ســان جرمان 
النجم البرازيلي نيمــار جونيور مهددا 
بالغياب عن املالعب لفترة طويلة، بعد 
إصابته في مباراة سانت إيتيان في الدوري 

الفرنسي.
وكشــفت شــبكة RMC الفرنسية أن 
الفحوصات األولية التي خضع لها نيمار 
عقــب اللقاء، أوضحــت إصابته بالتواء 
شديد في كاحل القدم اليسرى، مؤكدة أنه 
من املرجح غياب نيمار ملدة ستة أسابيع 
بسبب هذا االلتواء، وفقا لتقديرات أطباء 
النادي الباريسي. وسيجري نيمار مزيدا 
من الفحوصات غدا اإلثنني لتحديد حجم 

اإلصابة ومدة غيابه.
ووفقا للمدة املقررة مبدئيا، سيغيب 
نيمار (٢٩ عاما) عن صفوف فريقه في ٦ 

للنادي الذي تعاقد مع مارادونا في ١٩٨٤.
وحضر احلفل رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) السويســري جاني إيفانتينو 
ورئيس االحتاد االيطالــي للعبة غابرييلي 
غرافينــا وبطل العالم ٢٠٠٦ فابيو كاناڤارو 

الذي نشأ في أكادميية نابولي.
وارتدى الالعبون قمصانا طبعت عليها 
صورة مارادونا، هو الثالث من نوعه ينتجه 

النادي منذ وفاة أسطورته.
إلى ذلك، تنطلــق اليوم املرحلة الـ ١٥ لـ 
«الكالتشيو» بـ ٤ مواجهات، حيث يستضيف 
اتالنتــا نظيره فينيزيا، ويلتقي فيورنتينا 
مع ضيفه سامبدوريا، ويواجه ساليرنيتانا 
مهمــة صعبــة عندما يلعب مــع يوڤنتوس 
للعودة إلــى االنتصــارات وتعديل ترتيبه 
في الدوري (الســابع)، وفي رابع املواجهات 

يلتقي ڤيرونا وكالياري.

مباريات، لتنتهي مسيرته في العام احلالي 
٢٠٢١. يذكر أن نيمار سجل ٣ أهداف فقط 
في ١٤ مباراة هذا املوسم، جاءت جميعها 
في بطولة الدوري، ولم يهز الشباك في 

دوري أبطال أوروبا.
إلى ذلــك، فاز فريق مارســيليا على 
ضيفــه تــروا بهدف نظيف فــي املباراة 
التي جمعتهما على ملعب فيلودروم في 
إطار اجلولة اخلامسة عشر من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
الفــوز رفع رصيد مارســيليا إلى ٢٧ 
نقطة فــي املركز الثالــث وبفارق نقطة 
عن رين صاحب املركز الثاني وبفارق ١٣ 
نقطة عن باريس سان جيرمان املتصدر، 
فيما جتمد رصيد تروا عند ١٣ نقطة في 

املركز السابع عشر.

«اليوڤي» في ضيافة ساليرنيتانا لتعديل املسار

مونديال األندية ٣ فبراير في اإلمارات
أعلن االحتاد الدولي لكــرة القدم «فيفا» 
ان منافســات كأس العالــم لألنديــة التــي 
ستستضيفها اإلمارات بدال من اليابان بسبب 
جائحة كورونا ستقام بني ٣ و١٢ فبراير ٢٠٢٢.

واتخذ قرار نقل منافسات مونديال األندية 
منــذ أكتوبر املاضي من اليابــان التي كانت 
ستســتضيف النهائيات في ديسمبر، إال أن 
االحتاد الدولي للعبة لم يحدد مواعيد جدول 
مباريات البطولة بني األندية السبعة املشاركة، 

من ضمنها البلد املضيف وأبطال كل قارة.
ومن بني األندية املشاركة تشلسي املتوج 
بــدوري أبطال أوروبا، بامليــراس البرازيلي 
الذي احتفظ أخيرا بلقبه بطال ملسابقة كوبا 
ليبرتادوريس، مونتيري املكسيكي، األهلي 
املصري الذي من املرجح أن يخوض املسابقة 
من دون جنومــه الدوليني إذ يصادف موعد 
مونديال األندية مع اقامة الدور نصف النهائي 
لكأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون 
من ٩ يناير حتى ٦ فبراير املقبلني، كما يشارك 
نــادي الهالل الســعودي بطــل دوري أبطال 
آسيا، إلى جانب اجلزيرة اإلماراتي املضيف 

وأوكالند النيوزيلندي.

واســتضافت قطر النســخة السابقة في 
بداية العام، وأحرز لقبها بايرن ميونيخ.

كما أعلن «فيفا» عن إقامة بطولة تأهيلية 
لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ ملنطقة أوقيانيا 
في الفترة من ١٤ إلى ٣٠ مارس ٢٠٢٢، والتي 
ستجمع ٨ منتخبات في قطر وستمنح بطاقة 

مباراة فاصلة في يونيو ٢٠٢٢.
وستشــارك ٩ منتخبات عقب انســحاب 

ساموا األميركية.
وســتلعب تصفيــات أوقيانيا في شــكل 
بطولة مصغرة تضــم ٨ منتخبات وتتكون 
مــن دور املجموعات، الــدور نصف النهائي 
والنهائي. وســتلعب مباراة تأهيلية واحدة 
بني االحتادين العضوين في أوقيانيا األدنى 
تصنيفا (الترتيبان الثامن والتاسع بناء على 
تصنيــف فيفا العاملي) للحصول على احلق 
في املشاركة في البطولة املصغرة للمسابقة 
التمهيدية. ولم تتمكــن أوقيانيا من تنظيم 
مسابقات للمنتخبات الوطنية منذ أواخر عام 
٢٠١٩ بسبب تأثير جائحة «كوفيد-١٩» وما 
يرافقها من قيود صارمة ودائمة على السفر 

واحلجر الصحي.

قطر حتتضن تصفيات «أوقيانيا»

«الشياطني» يوقف قطار «البلوز»
كاريك: نشعر باملرارة.. ونيوكاسل ونوريتش يفتتحان املرحلة الـ ١٤ لـ «البرميييرليغ»

«امللكي» يخطف إشبيلية بهدف قاتل 
و«األتلتي» وصيفًا.. وفوز إسبانيول و بيتيس

ســجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفا قاتال في 
مرمى إشبيلية وقاد فريقه ريال مدريد للفوز ٢-١ وتعزيز 
صدارته للدوري اإلســباني لكرة القدم في قمة مباريات 
املرحلة ١٥، فيما تقدم جاره أتلتيكو حامل اللقب للمركز 
الثانــي بفوزه الكبير علــى مضيفه قــادش ٤-١، وفاجأ 
إســبانيول ضيفه ريال سوســييداد وأحلق به خسارته 
الثانية هذا املوسم بعد فوزه عليه ١-٠، وفاز ريال بيتيس 

على ضيفه ليفانتي ٣-١ بفضل ثالثية خوامني.
ورفــع نادي العاصمة مدريد رصيده في الصدارة إلى 
٣٣ نقطة، وله مباراة مؤجلة وبفارق ٤ نقاط عن القطب 
الثاني للعاصمة، أتلتيكو حامل اللقب والذي خاض أيضا 

مباراة أقل أيضا، متساويا مع ريال سوسييداد الثالث.
في املقابل، تراجع إشبيلية للمركز الرابع بعدما جتمد 
رصيده عند ٢٨ نقطة، فيما رفع إســبانيول رصيده إلى 

٢٠ نقطة في املركز التاسع.
فــي املباراة األولى، لم يكــذب ريال األرقام التي متيل 
لصاحله منذ العام ١٩٥٨، حيث تواجه الفريقان ١٠٧ مرات 
في الدوري، ففاز امللكي ٦٣ مرة مقابل ٢٦ إلشــبيلية و١٨ 

تعادال.
ولم يذق النادي امللكي طعم اخلسارة في «الليغا» منذ 

خســارته اليتيمة فــي أكتوبر على ملعب 
إسبانيول في املرحلة الثامنة، كما حقق رجال 

املدرب اإليطالي كارلو أنشــيلوتي سلسلة 
مــن ٤ انتصــارات تواليا في الدوري، وســتة 

في مختلف املسابقات منذ التعادل السلبي أمام 
أوساسونا، وسلســلة من ٩ مباريات في مختلف 

املسابقات لم يذق خاللها طعم اخلسارة (٨ انتصارات 
مقابل تعادل).

من ناحيته، ســقط إشــبيلية للمــرة الثانية هذا 
املوســم بعد خســارته أمام غرناطة فــي ٣ أكتوبر، 
ليحقق رجال املدرب خولن لوبيتيغي ٨ انتصارات 
مقابل ٤ تعادالت ولكن من دون أن يتمكنوا من الفوز 

مبباراتني تواليا منذ سبتمبر املاضي.
ورفــع مهاجــم منتخب «الديــوك» كرمي بنزمية 
رصيده إلى ١١ هدفا في صدارة ترتيب الهدافني في 
«الليغا»، بعد تسجيله الهدف األولى لـ «الريال»، 
وبات بنزمية أفضل هداف فرنسي في تاريخ األندية 
في مختلف املسابقات بعدما حمل هدفه في مرمى 
إشبيلية الرقم ٣٦١، متخطيا مواطنه تييري هنري 

(٣٦٠)، وذلك بحسب مجلة «أونز مونديال».

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املرحلة الـ ١٤)

HD Premium ١ ١٠:٣٠beIN Sportsنيوكاسل ـ نوريتش
HD Premium ٢ ١١:١٥beIN Sportsليدز ـ كريستال باالس

إيطاليا (املرحلة الـ ١٥)
٨:٣٠أتاالنتا ـ فينيزيا

٨:٣٠فيورنتينا ـ سامبدوريا
١٠:٤٥ڤيرونا ـ كالياري

١٠:٤٥ساليرنيتانا ـ يوڤنتوس



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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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«إن أراد أحدكم مناظرتي، فليخبرني، ألنها 

منجم ذهب حملطات التلفاز»
الرئيس األميركي السابق ترامب، 
يصــدر حتديــا للدميوقراطيني 
والصحافيني إلى مناظرة علنية في 
التلفزيون حول نتائج االنتخابات 

الرئاسية األخيرة.

«أسعد طفلتيه من زوجته الثانية، بأن أتعس 
أطفاله اخلمسة من زوجته األولى»

ســابرينا وليامز، األخت غير 
الشــقيقة لالعبة التنس الدولية، 
سيرينا وليامز، تهاجم الفيلم الذي 
يصور إســهام والدها في جناح 
سيرينا وليامز، وتؤكد أن والدها 
هجر أسرة زوجته األولى وحطمها.

«أحرجتها بحملتي الرئاسية، لكن اهللا 
سيعيدها لي مجددا»

كاني ويست، املغني األميركي، 
التي جتمعه  الصور  يكثف نشر 
بزوجته كيم كارديشيان، التي تطلب 

الطالق حاليا.

«ال أحلم بالزواج من أي شخص غير زوجي، 
إال إذا أصبح كريس همثورث متاحا»

بريانكا شوبرا، املمثلة الهندية 
األميركيــة، متــازح زوجها نيك 
جوناس، خــالل برنامج حواري 

أميركي.

٥:٠٠الفجر
٦:٢٤الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب
٦:١١العشاء

أعلى مد: ٠٧:١٧ ص - ٠٨:٠٨ م
أدنى جزر: ٠١:٥٥ ص - ٠٢:١٦ م

العظمى: ٢٠
الصغرى: ١٠

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

رسمية فهد عيد العازمي: زوجة فالح محمد بن ريحان: ٤٥ عاما 
- جابر العلي - ق٦ - ش٢١ - م٣٤ - ت: ٩٩٦٧٥٥٦٣ - شيعت.

مكية عبدالرسول عبدالنبي نقي: زوجة كاظم محمد املزيدي: ٨٨ 
عاما - مسجد النقي - الدسمة - ت: ٩٧٩٥٣٨٣٦ - شيعت.

عائشة محمود سلطان: أرملة سعود عبدالعزيز العقيل: ٨٠ عاما - 
الرجال: السرة - ق٣ - ش٩ - م١٩ - ت: ٦٦٠٦٠٦٥٤ - النساء: 

ابوفطيرة - ق١ - ش١١٣ - م٤١١ - شيعت.
ســهيلة محمود عبدالعزيز العماني: ٦٦ عاما - الرجال: العزاء في 
املقبرة - ت: ٩٩٨٠٩٣٠٠ - النســاء: صباح الســالم - ق٤ - 

ش٦ - م٣٥ - شيعت.

خبير: لقاحات «كورونا» 
من املرجح أن تقي 

من «أوميكرون».

سفارتنا في النمسا تدعو 
املواطنني لتأجيل سفرهم.

  هل هذا رأي منظمة 
الصحة العاملية؟!

  اللي ما عنده شي ضروري 
يقعد بالديرة وايد أبرك.

رضيعة صينية عمرها ١١ شهرًا 
تصبح جنمة بالتزلج على اجلليد

تشونغلي (الصني) - أ.ف.پ: في سن ١١ شهرا ال تستطيع 
وانغ يوجي املشــي بعد لكنها متارس رياضة التزلج على 
اجلليد وتسلق املنحدرات، وقد استحالت هذه الطفلة الصينية 

جنمة انتشرت صورها على اإلنترنت بشكل واسع.
في منتجع قرب بكني التي ستســتضيف دورة األلعاب 
األوملبية الشتوية للعام ٢٠٢٢ بعد أشهر قليلة، يدخل والداها 
قدميها في احلذاءين الصغيرين املخصصني للتزحلق على 

اجلليد، ويلبسانها طبقات عدة من املالبس املبطنة.
ومبجرد إفالتها تبدأ رحلتها على املنحدر بسالسة على 

لوحها الصغير فيما تضحك محركة ذراعيها.
وبخالف العديد مــن املبتدئني الذين يكافحون من أجل 
احلفــاظ على توازنهم على لوح التزلــج، يقول والداها إن 
التزلج على اجلليد ولد بشكل طبيعي مع طفلتهما بطريقة ما.

وتقول فان شــيويني والدة يوجي لوكالة فرانس برس 
«ألبســناها احلذاءين وأدركنا أنها تستطيع الوقوف... ثم 
أخذناها إلى منحدر صغير وشاهدناها تتزحلق على اللوح 

مبفردها».
وكانت محاولة يوجــي األولى للتزلج على اجلليد قبل 

أسبوعني فقط خالل عطلة عائلية.
ومنذ ذلك احلني تنضم كل صباح إلى عشاق الرياضات 
الشــتوية فــي منتجــع ثايــوو للتزلج في تشــونغلي في 
شيانغجياكو، إحدى املدن املستضيفة لدورة األلعاب األوملبية 

الشتوية.

ملشاهدة الڤيديو

بريدج تاون - رويترز: رفض املتحدث 
باسم األمير تشالز ولي عهد بريطانيا أمس 
االثنــني ما ورد في كتاب بأنه تســاءل عن 
الكيفية التي سيكون عليها لون بشرة أبناء 

األمير هاري وزوجته ميغان.
وفي كتاب «اإلخــوة والزوجات: داخل 
احليــاة اخلاصــة لويليام وكيــت وهاري 
وميغان»، قال املؤلف كريستوفر أندرسن 
إن تشالز ســأل عن الكيفية التي ستكون 

عليها «بشرة» األطفال.
وقال املتحدث باسم تشالز للصحافيني 
في باربادوس، حيث سيشارك تشالز في 
االحتفاالت مبناســبة حتول اجلزيرة إلى 
النظام اجلمهوري، «هذا خيال وال يستحق 

املزيد من التعليق».
ووفقا ملوقع (بيدج سيكس) اإلخباري 
للمشــاهير، يتحدث الكتاب عــن محادثة 
مزعومة بني تشالز وزوجته كاميال في صباح 

يوم خطبة هاري وميغان عام ٢٠١٧، حيث 
قال تشالز «أتساءل كيف سيبدو األطفال؟».
وقــال املوقع: مــن الواضــح أن كاميال 
«فوجئــت إلى حد ما» بالســؤال، وأجابت 
«حســنا، متأكدة أنهم سيكونون في غاية 

اجلمال».
وقال الكتاب إن تشــالز تســاءل بنبرة 
خافتة «أعني، كيف ســيكون لون بشــرة 

أطفالهم في اعتقادك؟».
ولم يصل الكتاب إلــى حد االدعاء بأن 
تشالز هو «أحد كبار العائلة املالكة» الذي 
اتهمته ميغان في مقابلة مع أوبرا وينفري 
في مارس بإثارة القلق بشــأن مدى سواد 

بشرة ابنهما دون اإلشارة إلى اسمه.
وقالت ميغان، والدتها سوداء ووالدها 
أبيض، إن ابنها آرتشي مت حرمانه من لقب 
«أمير» بســبب قلق العائلة املالكة «بشأن 

مدى سواد بشرته».

«إنكانتو» يحقق ٢٧ مليون دوالر في ٣ أيام

ليدي غاغا في «هاوس أوف غوتشي»

املمثل ماكونهي: لن أترشح 
«حاليًا» ملنصب حاكم تكساس

لــوس اجنيليس - أ.ف.پ: أعلــن املمثل األميركي 
ماثيو ماكونهي األحد أنه لن يترشح «في الوقت الراهن» 
ملنصب حاكم والية تكساس، بعد أشهر من التكهنات 
بشــأن إمكان دخوله املعترك السياسي. وكان احتمال 
ترشيح املمثل البالغ ٥٢ 
عامــا قد حظــي بتأييد 
بعض الدوائر اليسارية 
املعارضـــــة للحاكــــم 
اجلمهــوري احلالــــــي 
غريغ أبوت الذي تنظر 
احملكمة العليا األميركية 
فــي قانونه الــذي يقيد 

اإلجهاض.
املمثــل احلائز  وقال 
جائزة أوسكار في مقطع 
ڤيديو نشره عبر شبكات 
التواصل االجتماعي «لم 
يخطــر ببالي يومــا عندما كنت طفال ولــد في مدينة 
أوفالدي الصغيرة بوالية تكساس أن أحدا سيفكر في 

أن أتولى مسؤولية سياسية».
وإذ وصف هذا االحتمال بأنه «طريق ملهم للتفكير 
فيه»، أضاف «هو أيضا مســار اخترت عدم اتباعه في 
هذا الوقت». وأشارت بعض استطالعات الرأي إلى أن 
النتيجــة االنتخابية التي قــد يحققها ماثيو ماكونهي 
في منافســة غريغ أبوت ستكون أفضل من تلك التي 
ميكن أن يحققها املرشح الدميوقراطي بيتو أورورك.

أخبار أمنية

استمرار حجز ١٢ متهمًا 
بتمويل «حزب اهللا» 

وفاة فني تخدير بشبهة 
جنائية في عيادة بحولي

..ولغم أودى 
بحياة مصري في اجلليعة

عبدالكرمي أحمد

رفض قاضــي جتديد احلبس أمس طلب دفاع 
املتهمــني بقضية متويل تنظيم حزب اهللا بإخالء 
ســبيلهم، وأمــر باســتمرار حجــز ١٢ متهما ملدة 
أســبوعني، على أن يعرضوا عليــه مجددا في ١٥ 

ديسمبر املقبل.
وكان املتهمــون، وهــم ٨ مواطنــني وإيرانيان 
ومصري وسوري، قد سئلوا خالل أول مثول لهم 
أمام قاضي التجديد عن تهم تتعلق بجمع األموال 
وغسيلها ومتويل اإلرهاب، إال أنهم أنكروها جميعا.

محمد اجلالهمة

أحيلت جثة وافد مصري يعمل فني تخدير من 
مواليد ١٩٧٦، الى الطب الشرعي للوقوف على اسباب 
وفاته داخل مجمع للعيادات يعمل به في حولي.

وقال مصدر امني ان الوافد ابلغ زمالءه عن وفاته 
داخل حمام العيادة ، ولدى انتقال رجال األمن تبني 
وجود ابرة داخلها خليط من مادة حمراء وسوداء 
مجهولة املصدر، كما رصدت آثار دماء في ارضية 

احلمام الذي وجدت فيه جثة الوافد.
ووجــه وكيل النائب العام بتســجيل القضية 

باعتبارها شبهة جنائية.

سعود عبدالعزيز

توفــي وافد مصري فــي العقد اخلامس متأثرا 
بجــراح خطيرة حلقت به جراء انفجار لغم خالل 
تواجده على املقربة من النقطة االمنية في اجلليعة.

وقال مصدر أمني إن الوافد اسعف للعالج لكنه 
لفظ أنفاسه األخيرة، وتبني أن اللغم من مخلفات 

الغزو، وسجلت قضية.

األمير تشالز: لم أسأل عن لون بشرة أبناء هاري وميغان

لــوس اجنيليس- أ.ف.پ: جنح ســحر فيلم 
الرسوم املتحركة اجلديد «إنكانتو» من «ديزني»، 
في نيل استحسان اجلمهور، فمنحه املركز األول 
بإيرادات شباك تذاكر صاالت السينما في أميركا 
الشــمالية فور إطالقه، بحســب األرقــام األولية 
التي نشــرتها األحد شــركة «إكزبيتر ريليشنز» 
املتخصصة. وقد حصــد الفيلم ٢٧ مليون دوالر 
على مدى ثالثة أيــام، و٤٠٫٣ مليونا منذ إطالقه 
األربعاء، عشية عيد الشكر، أحد أكثر ايام العطالت 
شــعبية لدى األميركيني. أما صيادو األشباح في 
«غوستاباســترز: أفتراليف» الذين يتمتعون هم 
أيضا بقوى خارقة ولكن من نوع آخر، أقل سحرا، 

فتراجعوا إلى املركز الثاني في الترتيب.
أما املرتبة الثالثة فكانت من نصيب «هاوس 
أوف غوتشــي» للمخرج ريدلي سكوت، إذ حقق 
١٤٫٢ مليــون دوالر فــي األســبوع األول لطرحه. 
ويتناول هذا الفيلم الذي متتزج فيه قصص احلب 
واملجد واخليانة، قصة جرمية قتل ماوريتســيو 
غوتشــي، وريــث دار األزياء اإليطاليــة الراقية، 
بتدبير من زوجته باتريتزيا ريجاني التي تؤدي 

دورها املغنية ليدي غاغا.
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