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الكويت تتسلم مقاتلتني 
«يوروفايتر» ١٤ ديسمبر

رويترز: قال وكيل وزارة الدفاع في إيطاليا جورجيو موليه 
امس، ان شــركة ليوناردو ستســلم اول مقاتلتني يوروفايتر 
للكويت في ديسمبر اجلاري، وذلك في اطار عقد ضخم وقعته مع 
الكويت.  واملقاتلتان جزء من عقد إلنتاج ٢٨ مقاتلة يوروفايتر 
بقيمة ٩٫٠٩ مليارات دوالر أبرمته الشركة االيطالية للصناعات 
الفضائيــة واجلوية مع الكويت فــي ٢٠١٦. وأضاف موليه ان 

املقاتلتني ستغادران تورينو شمال إيطاليا في ١٤ ديسمبر.

حكومة توافقية.. تلتئم ٢٧ اجلاري 
حضور اجللسة البرملانية ٤ يناير.. واستئناف اجتماع السلطات الثالث الستكمال احلوار الوطني

مرمي بندق 

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» اجلمعة ٢٦ نوفمبر، أكدت مصادر 
مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» أن اجلهود املضاعفة 
التي يبذلها ســمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد تتقدم 
فــي الطريق املرســوم لهــا، والتي تهدف إلى تشــكيل حكومة 
توافقيــة تواصل دعم مــا أثمره احلوار الوطني من توافق بني 
الســلطتني حتقيقــا للمصلحة العليا للبالد ودعم االســتقرار 
السياســي والذي ينعكس ايجابيــا على املضي قدما في تلبية 

آمال وتطلعات املواطنني الكرام. 
وشددت املصادر على ان هذه اجلهود املضاعفة التي يبذلها 
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مصحوبة بدعم أطراف 
حكومية وأغلبية نيابية تهدف الى إجناز تشــكيل جديد على 
األقــل خالل ٣ أســابيع بصياغة جديدة ومنهــج جديد يهدفان 
الــى تالفي التصادم وطلبات عدم التعاون وطرح الثقة اال في 

القضايا الدستورية املستحقة. 
وكشفت عن ان املرجح هو ان احلكومة التوافقية اجلديدة 

ستلتئم ٢٧ اجلاري وحتضر اجللسة البرملانية ٤ يناير. 
وردا على ســؤال حول استئناف جلسات السلطات الثالث 
ملواصلــة احلوار الوطني تلبية لدعوة صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، أجابــت املصادر: بالتأكيد ستســتأنف 
جلســات السلطات الثالث ملواصلة النظر في تكليفها من قبل 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد بعد انتهاء املؤمتر 

الذي شارك فيه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

رئيس الوزراء يواصل جهوده املضاعفة بدعم أطراف حكومية وأغلبية نيابية إلجناز تشكيل على األقل خالل ٣ أسابيع يتالفى التصادم وطلبات عدم التعاون وطرح الثقة إال في القضايا الدستورية املستحقة

«اللجنة الصحية»: وضع «كورونا» جيد.. لكن بحذر
اللجنة البرملانية ستدعو إلى مؤمتر يناقش سبل النهوض باملنظومة الصحية.. والغامن يشيد بنتائج املشاركة في مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي

د.صالح املطيري رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ  
رشيد الفعم - عبدالعزيز املطيري

أشــاد رئيس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن بنتائج مشاركة 
وفد الشعبة البرملانية في مؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي الـ ١٤٣ 

بالعاصمة مدريد. 
وأكــد الغــامن ان التنســيق 
اخلليجي والعربي واإلسالمي 
كان على أعلى مســتوى وامتد 
للتخطيط للمؤمتر القادم الذي 
ســيعقد في بالي بإندونيسيا 

خاصــة فيمــا يتعلــق بالبنــد 
الطارئ. وذكر ان الكويت ساهمت 
ممثلــة باألمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمد وصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وما 
بذاله من جهود في رأب الصدع 
باجلدار العربــي الذي كانت له 
انعكاساته املباشرة على األداء 

البرملاني.  
من جانب آخر، ناقشت جلنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل في اجتماعها أمس سبل 
تطوير املنظومة الصحية. وقال 

رئيــس اللجنة النائب د.صالح 
املطيــري، انــه مت االتفاق على 
تنظيــم مؤمتر يناقــش جميع 
سبل النهوض بالواقع الصحي. 
وأضاف املطيري ان االجتماع 
تنــاول الوضــع الصحي وآخر 
مســتجدات ڤيــروس كورونا، 
حيث طمأن ممثلو الصحة بأن 
الوضع جيد لكن بحذر، كما أكدوا 
اســتمرار الوزارة في سياستها 
الڤيــروس  التعامــل مــع  فــي 
وإصدار توصياتها الدورية بهذا 

التفاصيل ص ٩الشأن. 

مرمي بندق 

نصحــت مصادر رفيعة في تصريحــات خاصة لـ «األنباء» 
الوقــت  الكويــت فــي  املواطنــني واملقيمــني بعــدم مغــادرة 

الراهن.
وبينــت ان التطــورات املتعلقة باملتحــور اجلديد لڤيروس 
كورونا «أوميكرون» غير واضحة وال تتوافر معلومات رسمية 
مؤكــدة حتى اآلن عن الڤيــروس، خصوصا فيما يتعلق بحجم 
انتشاره أو حتى البالد املنتشر فيها، وقد يكون منتشرا في بلد 
ما ولم تصدر منه إيضاحات. وكشــفت عن أن اتخاذ املزيد من 
التدابير االحترازية أكثر تشــددا حتمــا محليا وخارجيا يعتمد 
على انتشار الڤيروس اجلديد. وجددت املصادر التأكيد على أن 
احلكومة تتابع بقلق شديد التطورات املتعلقة باملتحور اجلديد، 
داعية اجلميع إلى االلتزام باالحترازات الصحية املعممة من قبل 

وزارتي الصحة والداخلية.

نصيحة للمواطنني واملقيمني:
ال تغادروا الكويت في الوقت الراهن

د. فيصل املسلم متحدثا خالل حفل االستقبال الذي أقامه مساء أمس مبناسبة عودته من تركيا وشموله مبرسوم العفو األميري   (قاسم باشا)

فيصل املسلم: شكرًا جزيًال يا سمو األمير
ملشاهدة الڤيديو

احلكومة توّجه جهات معنية بحصر االستثمارات املتعثرة
علي إبراهيم

مــن  «األنبــاء»  علمــت 
مصادر مطلعة، أن احلكومة 
وجهت اجلهــات ذات الطابع 
االســتثماري إلــى ضــرورة 
حصر االستثمارات املتعثرة 
ومتابعة أدائها بشكل مستمر، 
فضــال عــن مــدى إمكانيــة 

التخارج منها.
وتفصيليا، أشارت املصادر 
إلــى أن ٣ توصيــات صدرت 

الطابــع  إلــى اجلهــات ذات 
االستثماري وهي كالتالي:

١ ـ احلرص على عمل دراسة 
وموثقــة  مكثفــة  جــدوى 
والدراســة النافيــة للجهالة 
عند الدخول في اســتثمارات 
جديدة تغطي األمور اخلاصة 
باالستثمار والشركة ومديري 

الصناديق.
٢ـ  حصر االستثمارات املتعثرة 
ومتابعة أدائها بشكل مستمر 
ومدى إمكانية التخارج منها 

مع بيان حجمها مقارنة بحجم 
احملفظة الكلي.

٣ـ  االلتزام باملراجعة الدورية 
لالستراتيجيات والسياسات 
االســتثمارية وحتديثها مبا 
يتماشى مع أوضاع األسواق 

العاملية.
في الســياق ذاته، أشارت 
املصــادر إلــى أن التوصيات 
إلحــدى  جانبــا  تضمنــت 
املؤسســات املصنفــة كجهة 
مســتقلة شــملت توجيههــا 

بدراسة كيفية تنمية مصادر 
الدخــل واالســتفادة من كل 
أوجه االســتثمار، إلى جانب 
سرعة معاجلة معوقات تنفيذ 
املشــروعات والتنســيق مع 
اجلهات ذات الصلة لتنفيذها 
وفقــا لبرامجها الزمنية، إلى 
جانب التنســيق الفعال بني 
اإلدارات بشأن طرح املشاريع 
ومتابعــة تنفيذها وحتديث 
جدولها الزمني بالتزامن مع 

تشغيلها.

أوصتها مبتابعة أدائها بشكل مستمر للوقوف على إمكانية التخارج منها

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية د. نايف احلجرف

ولي العهد
استقبل 

األمني العام 
ملجلس 
التعاون 

اخلليجي 
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

«الكهرباء» تستكمل افتتاح مواقع 
أجهزة البصمة اجلديدة

دارين العلي

أعلنــت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء، عن 
جتهيز أحد املواقع عند مدخل الوزارة باألجهزة الالزمة 
لتفعيل نظام البصمة اجلديد ضمن ١٧٠ موقعا مت حتديدها 
لوضع األجهزة باألعداد الالزمة حرصا على توزيع املوظفني 

وعدم التكدس في مكان واحد.
ولفتــت املصادر إلى انــه مت االنتهاء من ثاني املواقع 
احملددة، حيث مت تركيب األجهزة وجتربتها متهيدا إلدخالها 

في النظام.
وذكرت املصادر أن هذه األجهزة معدة الستقبال بصمة 
الوجــه واألصابع والبصمة الذكيــة، أي بصمة الهاتف، 
والتي ميكن مــن خاللها رصد حركة حضور وانصراف 
املوظفني عبر تطبيقات خاصة على هواتفهم، ومن املقرر 

البدء بالعمل عليها بعد تفعيل النظام بالكامل.
وقالــت انــه حتى يوم امــس اســتجاب ١٤٫٥٠٠ موظف 
من اصــل نحو ٢٧ ألف موظف في الوزارة لدعوات قطاعي 
التخطيــط واملتابعة والشــؤون اإلدارية لتحديث بياناتهم 

وفق نظام البصمة اجلديد الذي تنفذه الوزارة.

ال تصديق لعقد الزواج املنعقد 
باخلارج ما لم يكن أحد طرفيه كويتيًا

أصدر مدير ادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل د.فهد 
الضاعــن تعميما بعدم تصديق عقــود الزواج التي تتم خارج 

الكويت ما لم يكن أحد الطرفني كويتي اجلنسية.
وجاء في القرار ان على املراقبني ورؤساء األقسام واملكاتب 
اخلارجيــة واملوثقــني التابعني لهم واملوثقــني مبراكز اخلدمة 
االلتزام بعدم اســتصدار وثائق مصادقة زوجية مبوجب عقد 

زواج خارجي ما لم يكن طرفاه أو أحدهما كويتي اجلنسية.
وتابــع قــرار د.الضاعــن: ان علــى املذكوريــن باملــادة 
الثانيــة االلتزام مبــا ورد في هذا التعميم اعتبــارا من تاريخ 

صدوره.

تقسيم امتحانات الفترة األولى 
لـ «املتوسطة» إلى مجموعتني بالتناوب

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل التعليم العام باإلنابة صالح دبشة، عن آلية اختبارات 
الفترة الدراســية األولى لطلبة املرحلة املتوســطة. وقال دبشــة: 
نظــرا لبدء امتحانات املرحلة املتوســطة يوم األحد ٢٦ ديســمبر 
املقبل يرجى العلم انه سيتم تقسيم امتحانات املرحلة املتوسطة 
إلى مجموعتني بالتناوب يوميا، على ان تتضمن املجموعة األولى 
الصفني الســادس والسابع، والثانية الثامن والتاسع، مع مراعاة 

السلم التعليمي باملعاهد الدينية. 

تونس تفترس موريتانيا بخماسية.. والعراق يقتنص نقطة ثمينة من ُعمانافتتاح «كأس العرب».. إبهار قطري
وقطر تفوز على البحرين بهدف نظيف في أول أيام البطولة

حفل االفتتاح أبهر اجلميع أمير قطر صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد ورئيس االحتاد الدولي جياني إنفانتينو خالل حفل افتتاح «كأس العرب»

التفاصيل ص٢

التفاصيل ص٢
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 التفاصيل ص٦

الشطي لـ «األنباء»: مختبر الڤيروسات 
بالعدان لم يسجل أي إصابة باملتحور

حنان عبداملعبود

نفى مدير منطقة العدان الصحية د.احمدالشطي ما مت تداوله 
على وسائل التواصل االجتماعي حول اكتشاف حاالت اصابة 
باملتحور اجلديد «أوميكرون» في مستشفى العدان وحتويلها 
الى مستشــفى جابر، مؤكدا ان مختبر الڤيروسات مبستشفى 

العدان لم يشخص أي حالة للمتحور.
وقال الشطي في تصريح خاص لـ «األنباء»، انه خالل شهر 
نوفمبر لم تسجل اال ٣ حاالت ايجابية اصابة بڤيروس كورونا، 

وليس باملتحور.

2021

غير مخصص للبيع
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االربعاء ١ ديسمبر ٢٠٢١ محليات

اخلالد: ما يقوم به أي كويتي من عمل مميز 
يبرز اسم الكويت محل تقدير واهتمام

م ســفيرنا لــدى اململكــة العربية  كــرَّ
السعودية الشــيخ علي اخلالد الكويتيني 
بشار عبداحلسني والفنان حسن البالم نظير 
مشــاركتهما املميزة في فعاليات «موســم 

الرياض ٢٠٢١».
وقال الســفير الشــيخ علي اخلالد، في 
تصريح صحافي، ان ما قدمه عبداحلسني 
في مشروعه مطعم «درب الزلق الكويتي» 
واملتحف املقام ضمنه ملقتنيات وأعمال والده 
الفنان الكبير الراحل عبداحلسني عبدالرضا 
يحفظ ويقدم للجمهور الســعودي جانبا 
مهمــا من تاريخ الكويــت الفني الذي يعد 

الفنان الراحل أحد أعمدته.

وأشــار السفير اخلالد الى ان ما يقدمه 
الفنان البــالم والفريق املشــارك معه في 
مسرحيته «سوبرماركت» فن راق وممتع 
ويحمل رســالة هادفة والقى استحســان 
اجلماهيــر، مبينــا انه وزمــالءه يكملون 
مســيرة من ســبقوهم في اثــراء اخلزينة 
الفنية الكويتية بشكل خاص واخلليجية 
عموما. وأكد اخلالد بالقول: ان كل ما يقوم 
به اي كويتي من عمل ومجهود مميز يبرز 
اســم الكويت هو محل تقدير واهتمام من 
قبل السفارة، ونعمل جاهدين على تسخير 
كل امكانياتنا لتســهيل عملهم وتذليل أي 

صعوبات قد تواجههم.

سفيرنا لدى السعودية كرَّم بشار عبداحلسني وحسن البالم

السفير الشيخ علي اخلالد خالل تكرمي بشار عبداحلسني وحسن البالم

م املتميزين رياضيًا السفير املصري كرَّ
شلتوت: مواصلة التفوق الرياضي والعلمي إلدراك مستقبل واعد

السفير املصري أسامة شلتوت خالل تكرمي أحد املتميزين بحضور أحمد أبواملجد ود.عماد حشيش وندى عادل

اسامة ابوالسعود

كرم سفير جمهورية مصر العربية لدى 
الكويت أسامة شلتوت عددا من أبناء اجلالية 
املتميزين رياضيا، وذلك بحضور كل من رئيس 
املكتب التجاري في السفارة املستشار أحمد 
أبواملجد، وامللحق الثقافي د.عماد حشــيش، 
باإلضافة إلى املستشارة بالسفارة ندى عادل 

وأولياء أمور املكرمني.
كما ضم وفد املكرمني كال من بطل الكاراتيه 
والعب نادي الساحل الرياضي، يوسف عماد 
أحمد سيف، والعب نادي الكويت الرياضي، 
السباح معاذ حسام بسطاوي، إلى جانب العب 

نادي القادسية الرياضي، السباح، عبدالرحمن 
أحمد السقا، باإلضافة إلى العب نادي العربي 
الرياضي، السباح عبدالرحمن خالد عدنان.

وقد حرص الســفير شــلتوت على منح 
األبطال املكرمني كؤوس التفوق وحتفيزهم 
ملواصلة االجتهــاد والتألق الرياضي، واعدا 
«مبواصلة تكرمي املتميزين من أبناء اجلالية 

في شتى املجاالت».
كما أشــاد «بجهود أولياء أمور الشــباب 
املتميزيــن رياضيا ودورهم في دفع أبنائهم 
ملمارسة الرياضة ليحظوا بالتفوق الرياضي 
بالتوازي مع التفــوق العلمي أمال في إدراك 

مستقبل واعد لهم».

د.هيلة املكيمي تفوز بجائزة محمود 
عباس لنصرة القضية الفلسطينية

رام اهللا - كونــا: فازت 
العلوم السياسية  أســتاذة 
في جامعــة الكويت د.هيلة 
املكيمي أول من أمس بجائزة 
الرئيس الفلسطيني محمود 
للديبلوماســية  عبــاس 
األكادميية التي متنح للعلماء 
واملناصريــن  والباحثــني 

للقضية الفلسطينية.
جــاء اإلعــالن عــن فوز 
املكيمــي باجلائــزة خــالل 
الذاتــي  مؤمتــر «التحــرر 
للفلسطينيني.. إنتاج املعرفة 

املقاومــة» الــذي عقد بالتزامــن بني رام اهللا 
وغزة، والذي يأتي تأكيدا ألهمية الديبلوماسية 
األكادميية مبناسبة «اليوم العاملي للتضامن 
مع الشعب الفلســطيني» الذي يصادف ٢٩ 
نوفمبر ســنويا والذي أقرتــه األمم املتحدة 
عام ١٩٧٧ من أجل قيام فلسطني دولة عربية 

مستقلة ذات سيادة.

الفوز  وأهــدت املكيمــي 
الســمو  واجلائزة لصاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ولســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد وللكويــت 

حكومة وشعبا.
وأكدت املكيمي ان اجلهود 
األكادميية الكويتية في دعم 
القضية الفلسطينية تضاف 
إلى رصيد الكويت املهم في 
دعــم قضية العــرب األولى 
الدؤوب للوصول  والسعي 
إلــى حلــول عادلــة تضمن 
للفلســطينيني حياة كرمية آمنة ومستقرة، 
مشيرة بشكل خاص للجهود الديبلوماسية 
الكويتية ممثلة في وزارة اخلارجية وما تبذله 
من جهود دون كلل أو ملل للحفاظ على حقوق 
الشــعب الفلسطيني، وأيضا جهود البرملان 
الكويتي في الدفاع عن احلق الفلسطيني والتي 
هي انعكاس لتوجهات الكويت حكومة وشعبا.

د.هيلة املكيمي

دارين العلي

أعلــن ســفير جمهوريــة 
كازاخستان لدى البالد عظمات 
بــدء وزارة  بيرديبــاي عــن 
خارجية بالده باالشتراك مع 
أمانة مؤمتر التفاعل وتدابير 
بناء الثقة في آسيا CICA كونها 
تترأس املؤمتر حاليا باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة للتنسيق مع 
الدول األعضاء بشأن انضمام 
الكويت إلى املؤمتر، الفتا إلى 
ان هناك عددا من الدول األخرى 
يبدي اهتماما كبيرا باملشاركة 
في أنشطة املؤمتر الذي يشهد 
حاليا مشاركة ٢٧ دولة تشغل 
أكثر من ٩٠٪ من أراضي القارة 

اآلسيوية.
إعالن بيرديباي جاء خالل 
كلمة له في املؤمتر املعلوماتي 
حول «األمن والتنمية املستدامة 
في آسيا» الذي نظمته سفارة 
كازاخســتان صباح أمس في 
الكازاخستانية  اطار رئاســة 
ملؤمتــر التفاعل وتدابير بناء 
الثقة بحضور عدد من السفراء 
وأعضاء الســلك الدبلوماسي 

املعنيني.
وقال إن التحديات احلالية 
لألمن اإلقليمي والتي تتحول 
بسرعة مع الظروف والتقنيات 
احلديثة تتطلب نهجا متعدد 
األطراف حللها وتنسيقا وثيقا 
بــني بلــدان CICA، مؤكــدا ان 
رئاسة كازاخستان ستواصل 
عملها الهادف لزيادة إمكانيات 
مؤمتــر التفاعل وتدابير بناء 
الثقــة فــي آســيا وحتويلها 
إلــى منصــة فعالــة للتعاون 
املتبــادل واحلــوار مــن أجل 
التغلب املشترك على التحديات 
والتهديات اجلديدة في آســيا 

الهائلــة في عدد مســتخدمي 
تكنولوجيا االتصال احلديثة.

زيادة التوتر والصراعات

أن  وأضــــــاف «علـيـنـــا 
نعترف بأن التطور الســريع 
للدول اآلسيوية يرافقه توتر 
الصراعات القائمة مما يؤدي 
إلى زيادة مستوى عدم الثقة 
والتنافس اجليوسياسي»، الفتا 
إلــى أنه مــن الواضح انه من 
دون بناء الثقة والتعاون بني 
الدول اآلســيوية فإن حتقيق 
تقدم ملموس في تسوية املهام 
األمنيــة العامليــة واالقليمية 
يعــد مهمــة بعيدة املنــال، إذ 
ان التنمية املستدامة واآلمنة 
للبلــدان اآلســيوية تعوقهــا 
إمكانية الصراع بســبب عدم 
جتانس الدول اآلســيوية في 
مراحــل مختلفة مــن التنمية 

االقتصادية.
التهديدات في املنطقة

واشار إلى ان بلدان املنطقة 
تواجه تهديدات خطيرة ليس 
فقــط في املجــاالت التقليدية 
كمنع انتشار السالح النووي 
ونــزع الســالح وتدابير بناء 

الدائمة بهدف السعي للوصول 
إلى بناء ثقة متبادلة بني الدول 
والتي يكون على أساسها السلم 

العام في املنطقة.
وأعرب عــن إميانه بقدرة 
الدول االعضاء على بناء االمن 
واالستدامة في هذه الدول من 
خالل التعاون واحلوار الدائم.

الرؤية اإلستراتيجية

من جهتها، حتدثت السفيرة 
التركية عائشــة كويتاك عن 
الرؤية االستراتيجية لسياسة 
بالدها مع احمليط اآلســيوي 
والقائــم علــى املبــادرات من 
منظور شــامل وكامل وبعيد 
األمد ميكن مــن خاللها إيجاد 
فرص جديــدة للتعــاون مع 
مراعــاة االحتياجــات في كل 
دولــة من دول القــارة، الفتة 
إلى أنه في املرحلة األولى سيتم 
التركيز على تطوير التعاون 
التجــاري واالقتصــادي مــع 
الدول األعضاء باالضافة إلى 
البحــث عن فرص جديدة في 
مجاالت أخرى كاالتصال والنقل 
والطاقة والصناعة والدفـــاع 
والتنميــة  واملعلوماتيـــــة 

اخلضراء والتبادل الثقافي.
وشــددت علــى أن بالدها 
تهدف من وراء هذه املبادرات 
إلى استغالل االمكانات املتبادل 
املنفعــة املشــتركة  وايجــاد 
للخــروج بنتائــج ملموســة 
جلميع الــدول ضمن األهداف 
املشــتركة، مؤكــدة أن بالدها 
مســتعدة للعمل مع اي دولة 
فــي آســيا لتعزيــز التعاون 
االقتصادي واملساهمة في صنع 
السالم واالستقرار والتنمية 
املســتدامة في جميــع أنحاء 

املنطقة.

الثقة فــي املجال العســكري 
ولكن مــع أنــواع جديدة من 
التحديات كضمان األمن الوبائي 
والطبي والغذائي ومنع املزيد 
مــن التدهور البيئــي وكذلك 
التغلب املشترك على عواقب 
الكوارث الطبيعية والكوارث 
التي تصنع من قبل اإلنسان.

بناء الثقة

بــدوره، حتــدث الســفير 
الصينــي لي مينــغ قانغ عن 
اعتبار الصني جزءا ال يتجزأ 
من العائلــة الكبيرة للمؤمتر 
حيث قدمت عدة مبادرات على 
مر السنني منذ انضمامها إليه.

وقال: على الرغم من وجود 
عــدة اختالفــات بــني الــدول 
املنضمــة للمؤمتر ســواء في 
السياسة واالقتصاد والعادات 
والتقاليــد والديانــات فإن ما 
يجمعهــا هــو ســعيها الدائم 
للتعــاون واحلوار إلزالة آثار 
االختالفــات املوجــودة فيما 

بينها.
أن الصــني  وشــدد علــى 
حترص على املشاركة مبختلف 
مستوياتها في جميع أنشطة 
املؤمتر واجتماعاته ومنصاته 

سفارة كازاخستان نّظمت مؤمترها املعلوماتي في إطار ترؤس «التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا»

(متني غوزال) أعضاء السلك الديبلوماسي املشاركون في املؤمتر  

في إطار توجه CICA كمنصة 
ترويج ملفهوم أمن واحد وشامل 
ومستدام وغير قابل للتجزئة 

ومتساو في آسيا.
ولفت إلى أن مؤمتر التفاعل 
وتدابير بناء الثقة CICA يواجه 
احلاجة إلى مزيد من تكييف 
مهامه وأدواته من أجل التنفيذ 
الكامل ملهمته في التعزيز الدائم 
للحوار والتعــاون بني الدول 
من أجل األمن والتنمية جلميع 
الشعوب التي تعيش في أكبر 
قــارة في العالــم، على قاعدة 
«الفهم املشترك ألعضاء املؤمتر 
بأن الســالم واألمــن ال ميكن 
حتقيقهما إال من خالل احلوار 
والتعاون وهذا األساس للتنفيذ 
الناجح للمهمة الرئيســية لـ 

«CICA
وأشــار إلى أن قارة آســيا 
تعتبر في الوقت احلالي مركز 
العالقات الدولية الشاملة من 
حيــث إمكانياتها االقتصادية 
ودرجة التأثير على السياسة 
العاملية، وتظهر قارة آسيا تقدما 
ملموسا في التنمية البشرية 
تتــراوح بني زيادة متوســط 
العمر املتوقع ومعدالت اإلملام 
بالقراءة والكتابة إلى الزيادة 

ملشاهدة الڤيديو

ــيا ــي آس ــة ف ــاء الثق ــر بن ــل وتدابي ــر التفاع ــى مؤمت ــت إل ــام الكوي ــراءات انضم ــدء إج ــاي: ب ــات بيرديب عظم
عائشـة كويتـاك: التحديـات التي تواجـه منطقة آسـيا واحمليط الهـادئ تتطلـب احلـوار والتعاون وليـس التجزئة
ــم ــوار الدائ ــاون واحل ــالل التع ــن خ ــتدامة م ــن واالس ــاء األم ــى بن ــادرة عل ــاء ق ــدول األعض ــغ: ال ــغ قان ــي مين ل

السفيرة التركية عائشة كويتاكالسفير الصيني لي مينغ قانغسفير كازاخستان عظمات بيرديباي

«الكهرباء» تستكمل افتتاح مواقع أجهزة البصمة اجلديدة
دارين العلي

استجاب حتى يوم امس ١٤٫٥٠٠ موظف 
من اصل حوالــي٢٧ الف موظف في وزارة 
الكهرباء واملاء لدعــوات قطاعي التخطيط 
واملتابعــة والشــؤون اإلداريــة لتحديــث 
بياناتهم وفق نظــام البصمة اجلديد الذي 

تنفذه الوزارة.
وقالــت مصــادر مطلعة في الــوزارة لـ 
«األنبــاء»، انه على العــدد املتبقي التوجه 
بأقصى ســرعة الــى املكاتــب املعتمدة في 
الــوزارة لفريق البصمــة لتجديد بياناتهم 
لكي يتســنى للفريق تفعيل النظام بكامله 
قبــل فبراير املقبل وفق مــا تقتضيه بنود 

العقد مع الشركة املنفذة.
وأوضح انه سبق لقطاع الشؤون االدارية 
أن أصدر تعاميم تلــزم املوظفني بتحديث 
بياناتهم لتجنب املســاءلة القانونية وذلك 

حرصا على االنتهاء من اجناز املشروع في 
وقته احملدد.

في السياق نفســه، اعلنت املصادر عن 
جتهيز أحد املواقع عند مدخل الوزارة أمس 
باالجهــزة الالزمة لتفعيل نظــام البصمة 
اجلديد ضمن ١٧٠ موقعا مت حتديدها لوضع 
االجهزة باالعداد الالزمة حرصا على توزيع 

املوظفني وعدم التكدس في مكان واحد.
ولفتت املصادر الى انه مت باالمس االنتهاء 
مــن ثاني املواقع احملــددة حيث مت تركيب 
االجهزة وجتربتها متهيدا إلدخالها في النظام.

وذكرت املصــادر ان هذه األجهزة معدة 
الستقبال بصمة الوجه واالصابع والبصمة 
الذكيــة أي بصمة الهاتف، والتي ميكن من 
خاللهــا رصد حركــة حضــور وانصراف 
املوظفني عبر تطبيقات خاصة على هواتفهم، 
والتــي من املقرر البــدء بالعمل عليها بعد 

أجهزة البصمةتفعيل النظام بالكامل.

األمن والتنمية املستدامة عنوان املرحلة.. والتهديدات 
الصحية والوبائية مخاطر مستجدة تستوجب التعاون

«العدل»: عدم تصديق الزواج الذي يتم 
باخلارج ما لم يكن أحد طرفيه كويتيًا

أسامة أبو السعود

أصدر مدير إدارة التوثيقات الشرعية د.فهد 
الضاعن قرارا بسحب التعميم الداخلي رقم 
(٦) املــؤرخ في٢٠٢١/١١/٢٨ ســحبا كليا فيما 

ورد به واعتباره كأن لم يكن.
وجاء في القرار املصحح ان على املراقبني 
ورؤساء األقسام واملكاتب اخلارجية واملوثقني 
التابعني لهم واملوثقني مبراكز اخلدمة االلتزام 
بعدم استصدار وثائق مصادقة زوجية مبوجب 
عقد زواج خارجي ما لم يكن طرفاه أو أحدهما 

كويتي اجلنسية.
هذا، وكشــفت مصادر مســؤولة بوزارة 
العدل فــي تصريحات لـ «األنبــاء» ان خطأ 
مطبعيا ادى لســوء فهم القــرار االول وادى 

لــردود فعل كبيرة على مواقع التواصل مما 
ادى لسحب القرار وصدور القرار اجلديد.

وأوضحت املصادر ان املعمول به في كل 
احلاالت اذا مت الزواج في اخلارج وكان طرفا 
الزواج كويتيني او احدهما كويتي اجلنسية 
فيتم عمل املصادقة بإعطائهم عقد زواج جديدا.

وتابعت املصادر «اما اذا كان طرفا العقد 
غير كويتيني  «وافد او بدون» ومت الزواج خارج 
الكويــت فيكتفى بتصديق وزارة اخلارجية 

على العقد».
وأضافت املصادر «اما الزواج داخل الكويت 
فهو على مــا هو عليه ســواء للكويتيني او 
للبــدون او غيرهــم حيث يتــم العقد داخل 
ادارة التوثيقــات الشــرعية او خارجها عبر 

احد املأذونني الشرعيني».

العسعوسي: إطالق املوقع اإللكتروني ملجلة «الكويت» 
أصــدرت وزارة اإلعــالم 
«قطــاع الصحافة والنشــر 
العدد اجلديد  واملطبوعات» 
من مجلة الكويت الذي تصدره 
ملــف «الثقافــة الرقميــة»، 
وتضمن موضوعات متنوعة 
حول وســائل التواصل في 
املجتمع، الثقافة االلكترونية، 
املنصات الرقمية في الدراما 
احملليــة، ضوابــط تعزيــز 
قــدرات األمــن الســيبراني 

واالحتيال اإللكتروني.
كمــا احتــوى العدد على 
مواكبــة األعيــاد الوطنيــة 
للدول األشــقاء في اإلمارات 
العربية املتحدة، دولة قطر، 
ومملكة البحرين، إضافة إلى 
اليوم العاملي للطيران، ودور 

الشمالن، التنمية املستدامة، 
كويــت اإلنســانية تزيــن 
اجلسور والشوارع وامليادين 
ومنطقــة  العالــم،  حــول 
الصباحيــة التي تعتبر أول 

بــكل ســهولة  والتصفــح 
ومرونــة، كما يتيح بالوقت 
ذاته لغير املشتركني االطالع 
على إعداد محددة من املجلة، 
داعية القــراء لزيارة املوقع 
اإللكترونــي والتعرف على 
املزيد مــن اخلدمات املتاحة 
Kuwaitmagazine.media. عبر

.gov.kw
وذكرت العسعوســي أن 
اإللكتروني  املوقــع  إطــالق 
للمجلــة يعتبر خطوة نحو 
التحــول الرقمــي، وتقــدمي 
اخلدمات اإللكترونية للقراء 
بكل يســر وســهولة، وذلك 
مواكبة للتطور التقني العاملي 
ومتاشــيا مع رؤية «كويت 

جديدة ٢٠٣٥».

منطقة منوذجية في الكويت 
وغيرهــا من االســتطالعات 

واملقاالت والزوايا الثابتة.
التحرير  وقالت رئيــس 
عائشة العسعوسي إن املجلة 
دخلت حيز التحول الرقمي 
منــذ عــدد نوفمبــر املاضي 
بإطــالق املوقع اإللكتروني، 
والذي يتيح للقراء من داخل 
الكويــت وخارجها التصفح 
اإللكتروني، مع توفر خاصية 
االشتراك الدوري في املجلة.
وأشــارت إلــى أن املوقع 
اإللكترونــي للمجلــة يتيح 
الفرصــة للمشــتركني فــي 
االطــالع علــى كل األعــداد 
الســابقة واجلديــدة، مــع 
احلصــول علــى املعلومات 

غالف العدد عائشة عادل العسعوسي

الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
في تعزيز النزاهة ومكافحة 

الفساد.
إلــى جانــب موضوعات 
تتناول املؤرخ سيف مرزوق 
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األمير هنأ رئيسي رومانيا وباربادوس 
بالعيد الوطني

«اخلارجية» للمواطنني: جتّنبوا السفر
إال للضرورة حفاظًا على سالمتكم

العراق يجدد دعوة مواطنيه لإلبالغ عن رفات 
املفقودين الكويتيني واملمتلكات الكويتية

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كالوس 
يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطني لبــالده، متمنيا له موفور 
الصحــة والعافيــة وجلمهوريــة رومانيا 
وشعبها الصديق املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كالوس 
يوهانيــس رئيــس جمهوريــة رومانيــا 
الصديقة ضمنها ســموه خالــص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيســة 
ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطنــي لبالدها، متمنيا 
لها موفــور الصحة والعافية وجلمهورية 
باربادوس وشعبها الصديق املزيد من التقدم 

واالزدهار.

وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة ساندرا 
ماســون رئيســة جمهوريــة باربــادوس 
الصديقة ضمنها ســموه خالــص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها، راجيا لها 

وافر الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

مــن جانب آخر، بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى صاحب اجلاللة امللك نوردوم سيهاموني 
ملك مملكة كمبوديا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
شــقيقه األمير نورودوم راناريده، راجيا 

سموه له وألسرته جميل الصبر.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تعزية إلى صاحب اجلاللة 
امللك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا 
الصديقــة ضمنها ســموه خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته بوفاة شــقيقه األمير 

نورودوم راناريده.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

دعــت وزارة اخلارجية املواطنني الى 
االلتزام مبا ورد في قرار مجلس الوزراء 
في ٢٧ نوفمبر احلالي بشــأن اإلجراءات 
والضوابط املتعلقة بظهور متحور جديد 
لڤيروس (كورونا) وما سبقها من قرارات 
ملجلــس الوزراء وبيانــات للوزارة ذات 
الصلة والتي تأتي في إطار حرص الدولة 

على سالمة مواطنيها.
وأهابت الــوزارة باملواطنني في بيان 
لهــا إلــى جتنــب الســفر إال للضرورة 
حفاظا على سالمتهم وجتنبا لإلجراءات 
السريعة واملتغيرة التي تتخذها الدول 
ملواجهة تداعيات ظهور املتحور اجلديد 

(أوميكرون).
كما أهابت باملواطنني الذين تضطرهم 
ظروفهم للســفر في الوقــت الراهن الى 
االلتــزام التــام باالشــتراطات الصحية 
املتعارف عليها وباإلجراءات التي تتخذها 
الدول ملواجهة انتشار ڤيروس (كورونا) 

ومتحوراته.
ودعــت املواطنــني املوجودين خارج 

البالد للتواصل مع البعثات الديبلوماسية 
للكويــت في أماكــن تواجدهم للرد على 
عنــد  استفســاراتهم ومساعدتــــــهم 

احلــــاجة.
الى ذلك، أعربت وزارة اخلارجية عن 
إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات 
اقتحام رئيس االحتالل اإلسرائيلي احلرم 
اإلبراهيمي في مدينة اخلليل الفلسطينية.

وقالت «اخلارجية» في بيان لها إن هذا 
االقتحام يشكل استفزازا ملشاعر املسلمني 
 ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وإمعانا 
فــي محاولــة تهويد احلــرم اإلبراهيمي 
وتكريــس الســيطرة عليه واســتمرارا 
العتــداءات االحتــالل اإلســرائيلي على 

حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وناشــدت املجتمــع الدولــي التحرك 
الفــوري لتوفيــر احلمايــة للمقدســات 
وإجبار قوة االحتالل اإلســرائيلي على 
وقف هذه االنتهاكات الصارخة واحلفاظ 
على حرمة األماكن املقدسة وحماية الشعب 

الفلسطيني الشقيق.

بغــدادـ  كونا: جددت وزارتا اخلارجية 
والدفاع العراقيتان دعوة املواطنني العراقيني 
كافة إلى االبالغ عن أي معلومات عن رفات 
املفقودين الكويتيني واملمتلكات الكويتية.
ودعــت الوزارتــان، في نداء انســاني 
وزعتــاه، املواطنني العراقيــني كافة او أي 
شــخص ميتلك معلومات عن مواقع دفن 
مفترضة لرفات عراقيني او كويتيني فقدوا 
ابــان الغزو العراقــي او أي معلومات عن 
اماكن وجــود املمتلكات الكويتية املتمثلة 
في احملفوظات واالرشيف االميري الكويتي 

الى سرعة االدالء بها.
ودعــا النداء الى التواصل بشــأن هذه 
املعلومــات مع وزارتي اخلارجية والدفاع 
العراقيتني او سفارات وقنصليات وبعثات 

العراق املعتمدة في اخلارج وبعثة اللجنة 
الدولية للصليب االحمر في بغداد.

وعرضت الوزارتان رقمي هاتف للتواصل 
مع وزارة اخلارجية ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣٥٦٢٢ ـ 
٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣٥٦٢٣، ورقما ملديرية حقوق 
االنسان في وزارة الدفاع ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٤٥٤٧٦، 
وارقــام هواتف للجنــة الدولية للصليب 
االحمــر في بغــداد ٠٠٩٦٤٧٧٣٠١٥٧٤٤٤ - 

٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣٠٧٨٤ ـ ٠٠٩٦٤٧٥٠٢١٢٠٢٤.
وبينت ان االبالغ عن هذه املعلومات يأتي 
متاشــيا مع متطلبات هذا امللف االنساني 
وتعبيرا عن حرص العراق حكومة وشعبا 
على بذل اقصى درجات التعاون املبني على 
اســس االخوة وحسن النية ومبا ينسجم 
مع التزامات العراق الدولية في هذا الشأن.

صاحب السمو عّزى ملك مملكة كمبوديا بوفاة شقيقه

الكويت تستنكر اقتحام رئيس االحتالل اإلسرائيلي احلرم اإلبراهيمي   

الديحاني: ملتزمون بدعم أنشطة
«أونروا» ومساندة أنشطتها

عمانـ  كونا: أكد سفيرنا 
لدى األردن واحملال إلى دولة 
فلســطني عزيز الديحاني 
التــزام الكويــت إزاء دعم 
خطط وكالة األمم املتحدة 
لغوث وتشغيل الالجئني 
الفلســطينيني (أونــروا) 

ومساندة أنشطتها.
جــاء ذلك علــى هامش 
مشــاركة الســفارة فــي 
اجتماع اللجنة االستشارية 
السنوي لوكالة «أونروا» 
الذي تستضيفه العاصمة 

األردنية مبشاركة ٢٨ دولة مانحة وجهات 
رقابيــة لبحــث العجــز املالــي للوكالــة 

ومخرجات اجتماع بروكسل األخير.
وشــدد الديحاني على حرص الكويت 
علــى متكــني الوكالة من خدمــة الالجئني 
الفلســطينيني في مناطق عملها اخلمس، 
مشددا في الوقت ذاته على االلتزام الكويتي 
«املطلــق» جتاه نصــرة قضايا الشــعب 

الفلسطيني الشقيق.
وأضاف أن التــزام الكويت بتعهداتها 
املالية جتــاه «األونروا» يأتي من منطلق 
إدراكهــا لالحتياجــات اإلنســانية ملاليني 
الالجئني الفلسطينيني في الشرق األوسط، 
مؤكدا حرص الكويت على تكريس جهودها 
نحو رفع املعاناة اإلنسانية عن الشعوب 
املتضررة واحملتاجة حول العالم بالتعاون 

مع األمم املتحدة.
وفي هذا اإلطار، أشار إلى إشادة ممثلي 
الــدول العربية واألجنبية املشــاركني في 
االجتماع بــدور الكويت والــدول املانحة 
الســتجابتها الســريعة لنــداءات وكالــة 

«أونروا» بشأن سد العجز 
املالي ومواجهة الصعوبات 
املؤثــرة على أداء برامجها 

املوجهة لالجئني.
وجرى خالل االجتماع 
تقدمي شــرح عــن الوضع 
وكالــة  مليزانيــة  املالــي 
العــام  لهــذا  «أونــروا» 
واألعوام املقبلة وتسليط 
الضوء على املوارد املالية 
والعجز الذي تواجهه إذ من 
املتوقــع أن تصل الفجوة 
املاليــة خــالل األعوام بني 
٢٠٢٢ و٢٠٢٥ إلــى ٦٦٠ مليــون دوالر في 

حال استمر الوضع على ما هو عليه.
كما جــرى التأكيد علــى أهمية اإليفاء 
بااللتزامــات والتعهــدات من قبــل الدول 
املانحة لرفد ميزانية الوكالة والعمل على 
إيجاد مصادر مالية مستدامة القادرة على 
تطوير شبكة عمل «أونروا» ونظامها املالي 
وسط عوامل ضاغطة كارتفاع عدد السكان 
والتضخم واألزمات السياسية في مناطق 

عمل الوكالة.
وركــز االجتمــاع على تأثيــر جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد على برامج الوكالة 
وأنشــطتها فضال عن تأثيــرات الظروف 
االقتصادية الصعبة واألوضاع السياسية 
«غير املســتقرة» على بعــض املجتمعات 

املستضيفة لالجئني الفلسطينيني.
وجتتمع اللجنة االستشــارية لوكالة 
«أونروا» مرتني سنويا ملناقشة القضايا التي 
تهم الوكالة وهي تسعى الى الوصول إلى 
توافق في اآلراء وتقدمي املشورة واملساعدة 

للمفوض العام للوكالة.

السفير عزيز الديحاني

ولي العهد ورئيس الوزراء استقبال أمني عام مجلس التعاون
اســتقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان صباح امس األمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية د.نايف احلجرف وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس ديوان 
سمو ولي العهد، الشيخ أحمد 
العبداهللا، ومدير مكتب سمو 
ولــي العهد الفريــق متقاعد 
جمال الذياب، ووكيل الشؤون 
اخلارجية مبكتب سمو ولي 
العهد مازن العيسى، ومساعد 
وزيــر اخلارجيــة لشــؤون 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية الســفير حمد راشد 

املري.
واســتقبل ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد في قصر السيف امس 
األمني العام ملجلس التعاون 

لشؤون مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية السفير حمد 

راشد املري.
والتقى وزيــر اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد مع األمني العام ملجلس 

في إطار املنظومة اخلليجية 
مبــا يترجم رؤى قــادة دول 
املجلس وتطلعات شعوبها.

كما مت اســتعراض جهود 
األمانــة العامــة فــي تنميــة 
مســيرة التكامل االقتصادي 
لدول املجلس وأطر تعزيزها.

التعاون لدول اخلليج العربية 
د.نايف احلجرف مبناســبة 
زيارته الرسمية للبالد، حيث 
متت خالل اللقاء مناقشة سبل 
تعزيز اجلهود لدعم مسيرة 
العمل اخلليجي املشترك نحو 
مزيد من الترابط والتضامن 

وزير اخلارجية بحث مع احلجرف سبل تعزيز اجلهود لدعم مسيرة العمل اخلليجي املشترك نحو مزيد من الترابط والتضامن

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقباله األمني العام ملجلس التعاونسمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال د.نايف احلجرف

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال د.نايف احلجرف األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية

لدول اخلليج العربية د.نايف 
احلجرف والوفــد املرافق له 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

حضر املقابلة رئيس ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الدخيل  عبدالعزيــز دخيــل 
ومســاعد وزيــر اخلارجيــة 

الكويت: ال أمن وال أمان في العالم إال بالتخلص من السالح النووي
نيويــورك ـ كونــا: أكــد 
مندوبنــا الدائم لــدى االمم 
املتحــدة منصــور العتيبي 
الثابــت  الكويــت  موقــف 
والراسخ بأن االمن واالمان 
واالســتقرار فــي العالم لن 
تتحقــق اال بنــزع الســالح 
النــووي والتخلــص منــه 

نهائيا.
وقال العتيبي، في كلمة 
ألقاها خالل ترؤســه أعمال 
الدورة الثانية ملؤمتر انشاء 
املنطقة اخلالية من األسلحة 
النووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشــامل في الشــرق 
االوســط، ان الكويت تولي 
اهتمامــا كبيــرا مبكافحــة 
انتشــار ونــزع االســلحة 
بصنوفها املتنوعة الســيما 
األسلحة النووية إدراكا منها 
مبا تشكله األسلحة خاصة 
النوويــة من تهديد للســلم 

واألمن اإلقليمي والدولي.
وأضاف ان هذا االهتمام 
ظهر مــن خالل مســاهمات 
الكويت الفاعلة في املداوالت 
املســائل  بهــذه  املعنيــة 
ومشاركتها في دعم العديد 
من املبــادرات الصادرة من 
األمم املتحــدة بهذا الشــأن 
التي  ووفائهــا بالتزاماتهــا 

وذكر العتيبي أن الزخم 
املتصاعد مــن خالل اهتمام 
الدول التي شاركت في الدورة 
االولــى مــن مؤمتر انشــاء 
املنطقة وورشتي العمل غير 
الرسميتني اللتني عقدتا خالل 
العامني املاضيني «واعد»، اذ 
اظهرت دول الشرق االوسط 
التزامها باملشاركة بفاعلية 
في هذا املســار مــا يؤكد ان 
حتقيــق تقدم للوصول الى 
هذا الهدف أمر ممكن وقابل 

للتحقق.
وحــث الــدول التي يقع 
على عاتقها مسؤولية خاصة 
باعتبارها راعية لقرار الشرق 
االوسط الصادر عن مؤمتر 
مراجعــة معاهــدة احلد من 

عمل الدول معا للوصول الى 
هذه الغاية املشتركة.

هذا، واشــاد االمني العام 
لــالمم املتحــدة انطونيــو 
غوتيريس برئاسة الكويت 
للدورة الثانية ملؤمتر انشاء 
منطقة خالية من االســلحة 
النووية وغيرها من اسلحة 
الدمار الشــامل في الشــرق 
االوســط إلثراء املناقشــات 
بني املشاركني خالل فترة ما 
بني الدورتني بهدف االستفادة 
من جتارب املناطق األخرى 
اخلالية من األسلحة النووية.

ودعــا غوتيريس جميع 
الدول املدعوة الى املساهمة 
في هذا املسعى اإلقليمي الهام، 
مؤكدا ان «االرادة السياسية 
القويــة مــع دعــم املجتمع 
الدولي ميكنها حتويل رؤية 
شــرق أوســط خاليــة من 
األســلحة النووية وأسلحة 
الدمار الشــامل األخرى إلى 

واقع ملموس».
وقال «هذا هو احلال على 
وجه اخلصوص في الشرق 
األوسط حيث التزال املخاوف 
النوويــة  البرامــج  بشــأن 
قائمة»، داعيا جميع األطراف 
املعنية إلى ممارســة ضبط 

النفس وجتنب التصعيد.

انتشــار االســلحة النووية 
لعام ١٩٩٥ وكذلك باقي دول 
املنطقة التي لم تشارك على 
اعــادة النظــر فــي موقفها 
باملشــاركة، خاصــة ان هذا 
املسار أثبت انه ال يستثني 
احــدا مــن دول املنطقة وال 
يهدف لعزل أي منها او فرض 

قيود او شروط عليها.
ولفت الــى ان احملاوالت 
واجلهود الرامية الى انشاء 
منطقة خالية من االســلحة 
النووية في الشرق االوسط 
تعددت ومنها هــذا املؤمتر 
الذي يعد أول خطوة عملية 
وموازيــة حتققــت بعــد ما 
يقارب الربع قرن من اعتماد 
قرار ١٩٩٥ إلحياء مسار إنشاء 
املنطقة اخلالية من االسلحة 
النوويــة وأســلحة الدمــار 
الشامل في الشرق االوسط.

وأكد أن هدف اخالء منطقة 
الشرق االوسط من االسلحة 
النووية وغيرها من اسلحة 
الدمار الشامل وإخضاع جميع 
النووية  املنشآت والبرامج 
الشــاملة  لنظام الضمانات 
التابع للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ال تنازل عنه لتحقيق 
االمن واالمان واالستقرار في 
املنطقة، مشددا على اهمية 

في كلمة ألقاها العتيبي خالل ترؤسه أعمال الدورة الثانية ملؤمتر إنشاء املنطقة اخلالية من األسلحة النووية

السفير منصور العتيبي

نصــت عليهــا املعاهــدات 
واالتفاقيــات الدوليــة ذات 
الصلة. وأوضح العتيبي ان 
الكويت ملتزمة باملشــاركة 
الفعالة في أي مسعى دولي 
متعدد االطــراف يهدف الى 
مواجهة التهديدات املتنوعة 
الناشــئة عن أسلحة الدمار 

الشامل.
وأشــار الــى ان الكويت 
الــدورة  بصفتهــا رئيســة 
احلالية للمؤمتر ســتتبنى 
وستســتمر فــي تبني نهج 
مفتوح وشفاف وشامل لنزع 
االسلحة النووية وغيرها من 
اسلحة الدمار الشامل جنبا 
الى جنب مع الدول املعنية 

املشاركة باملؤمتر.

١٣٧ مواطنًا خصصت لهم قسائم في «جنوب سعد العبداهللا»
عادل الشنان

أعلنــت املؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية أنها ســتقوم بتوزيع الدفعة 
األولى من الضاحية األولى من القسائم 
احلكوميــة فــي «جنــوب مدينة ســعد 
العبــداهللا» والتي تشــمل ١٣٧ قســيمة 
مبســاحة ٤٠٠ م٢ للمخصص لهم حتى 
تاريــخ ١٩٩٩/١٢/٨ وذلك وفقا للمواعيد 
التاليــة: توزيع البطاقات يوم اخلميس 
واألحد ٢ و٥ ديسمبر، وتوزيع بطاقات 
االحتياط االثنني والثالثاء ٦ و٧ ديسمبر 
واجــراء عمليــة القرعــة يــوم األحد ١٢ 
ديسمبر. ودعت املواطنني املخصص لهم 
القسائم احلكومية في هذا املشروع الى 
احلضور شــخصيا إلى مبنى املؤسسة 
الســاعة التاســعة صباحا في املواعيد 
احملــددة. وفيمــا يلي اســماء املواطنني 

املخصص لهم القسائم: 
٭ حامد أحمد محمد العيسى احلوطي

٭ كاظم عبداهللا حمزة التناك
٭ هادي سعيد شايع العجمي

٭ خالد طه صبري العلي
٭ صالح عبدالرحمن السريع

٭ كرمي ياسني دلي ضيدان
٭ سعد سعد محمد املطيري

٭ فالح سعد محمد القحطاني
٭ علي علي سامي العليوي

٭ يوسف يوسف محمود التناك
٭ ثامر كميخ ثامر العجمي

٭ مساعد محمد جاسم الفريح
٭ غنيم عبدالرحمن نايف الهاجري

٭ زيد عبدالرزاق محمد ابراهيم
٭ سالم سعد فهد العدواني

٭ فالح مطر وقيان الشمري
٭ خالد محمد اسماعيل االنصاري

٭ عبداهللا يوسف أحمد خليل
٭ عبدالعزيز خالد خلف عابر

٭ ناصر عبدالعزيز ناصر اجلابر

٭ عيسى عبدالرضا عيسى احلداد
٭ مشاري علي حسن الشراح
٭ محمد شطيط مطر املطيري

٭ ناصر حمد ناصر حمود الهاجري
٭ اسامه طاهر حبيب املزيدي

٭ محمد زيد انويديس زيد
٭ اورنس عناد مكراد العجمي
٭ أحمد محمد حمود الرشيدي
٭ عايض عالي حمود املطيري
٭ محمود حسني علوم حسني
٭ نايف سعد نايف الهاجري

٭ عبداهللا ابراهيم الشاهني العلي
٭ راشد مطلق سلمان الشبو

٭ مفرح مبارك حسن العجمي
٭ تركي عبيسان احلميدي املطيري
٭ درباس محمد عمر العمر درباس

٭ صالح عبداهللا محمد السيافي
٭ حسني حسن على الشواف

٭ علي راجح منير العجمي
٭ رباح سلطان رباح العتيبي

٭ محمد منصور محمد العجمي
٭ يوسف يعقوب يوسف الشطى
٭ صالح جاسم محمد الصومالي

٭ مشعل الفي عيد الهرير العازمي
٭ محمد يوسف محمد مراد

٭ بدر هديبان سلمى املطيري
٭ فارس محمد خيراهللا الشريفي

٭ علي حمد علي الرميح
٭ علي مصطفى ميرزا احلالق

٭ علي جاسم محمد عاشور
٭ علي عبداهللا علي دشتي

٭ عبداهللا محمد عبداهللا اجلاسم
٭ فهد خليفة محمد املزين

٭ عادل علي منسي الدملاني
٭ عايض سعيد جابر العجمي
٭ منصور فرج عيد الشمري

٭ محمد اسماعيل عبداهللا الشطي
٭ محمد رمضان اسماعيل العنزي

٭ عبدالهادي دايخ دويخ وادي

٭ محمد رجب محمد طه
٭ فيصل دخيل حماد احلربي

٭ يوسف فهد حمدان الرشيدي
٭ عايض سلطان عوض املطيري

٭ عبداهللا ناصر علي العجمي
٭ موسى حامد محمد العازمي

٭ وائل اسماعيل محسن البالم
٭ ناصر سعيد ناصر الطحنون

٭ انور جاسم محمد كلداني
٭ بدر تركي زعال املطيري

٭ محسن محمد محسن العتيبي
٭ بدر مشعل محمد العتيبي

٭ طالل ابراهيم عايد الشمري
٭ بطي مبارك بطي مبارك

٭ حسني أحمد مهدي البلوشي
٭ حمد فرج عودة السليماني

٭ عصام ابراهيم عبداهللا اخلشنام
٭ رائد رجب علي الرجيب

٭ فيصل عبدالعزيز يوسف املشعل
٭ فالح محمد هادي العجمي

٭ امين يوسف عبدالرضا الصفار
٭ مهدى سالم مهدي العجمي

٭ منصور عصيري عبداهللا الشمري
٭ علي عبداللطيف علي السعيد

٭ أحمد حميد زويد العنزي
٭ سلمان فالح سلمان العنزي
٭ سالم محمد حرير احلسيني

٭ عبداللطيف حسني علي صفر
٭ خالد عبداهللا سالم العاني
٭ بندير تراي زعال املطيري
٭ محمد جاسم سالم املولى

٭ نايف عوض مبارك النصافي
٭ حمدان عمير احلريجي

٭ محمد عبدالكرمي محمد على
٭ حسن مطلق حسن العجمي
٭ ناصر خالد سعود الشمري

٭ محمد عوينان اذعار العازمي
٭ حمود عواض نهار املطيري
٭ عبدالرحمن عبداهللا اجلاسر

٭ أحمد خالد عبدالكرمي اللهو
٭ محمد ذياب سعيد العالطي

٭ عبدالرحمن علي مبروك ارشيد
٭ طالل عباس حبيب املناور

٭ مشارى مرشد محمد العنزي
٭ خلف فهد مزيد املطيري

٭ محمد عبدالرزاق ناصر عبدالعزيز
٭ عيسى سعود عيسى اسماعيل

٭ عبداهللا ضيف اهللا محمد الرشيدي
٭ فهد محمد فالح الهاجري
٭ أحمد سالم تقي اكروف

٭ نايف مشهور فيصل اجلنفاوي
٭ ناصر بدر مساعد العبهول

٭ داود فائق حسني القطان
٭ فهد سالم فهد الهاجري

٭ عبدالعزيز عبداملجيد البلوشي
٭ شاكر عبدالرسول حسني العلي
٭ اسامه محمد عبدالرحمن العبيد

٭ علي محمد هجاج داهوم
٭ عبداهللا حسني عبداهللا الرامزي

٭ عبداهللا سعد نايف الهاجري
٭ عبداهللا أحمد عبداملجيد بن حيدر

٭ خالد علي سليمان املفيدي
٭ خالد فهاد عرمان العجمي

٭ طالل سحيم غازي البصمان
٭ طارق ناصر صالح السلمي
٭ قبالن حمد حسن العجمي
٭ سعد سالم سعد الدوسري

٭ محمد نايف حباب الدوسري
٭ محمد أمير عبداهللا الدابي

٭ عبداهللا محمد غلوم حسن
٭ محمد خالد املطيري

٭ علي لهاوه مرتع العازمي
٭ علي فاضل عباس حيدر

٭ زيد نزال زيد
٭ أحمد عبدالرحيم جاسم احلمداني
٭ ناصر اسماعيل سالم اجلميعان

٭ تركي سطام مجحم املطيري
بسام عبداحلميد غلوم دشتي



محليات
االربعاء ١ ديسمبر ٢٠٢١

04

بداية، ما مصير مراكز 
«كوفيد-١٩» في املناطق 

الصحية بعد تناقص أعداد 
املصابني ومن يتلقون العالج؟

٭ هللا احلمد مت اغالق جميع 
مراكز «كوفيد-١٩» في املناطق 
الصحيــة واالبقاء فقط على 
مركــز واحــد وهــو مركــز 
ابوفطيرة الصحي ليستقبل 
جميع حــاالت «كوفيد-١٩» 
على مستوى الكويت، ويأتي 
هذا بعد انحسار احلاالت في 
الكويــت وهللا احلمد وزيادة 

وتيرة التطعيم.
وأود هنا أن أتقدم بالشكر 
اجلزيل جلميع أبطال اجليش 
األبيــض وجميــع العاملــني 
الذين  مبراكز «كوفيــد-١٩» 
شاركوا في مواجهة اجلائحة 
وأوصلونــا بعــد اهللا الى ما 
نحــن فيــه اآلن، كما أشــكر 
قيادات وزارة الصحة وعلى 
رأسهم وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصبــاح ووكيــل 
الــوزارة د.مصطفــى رضــا 
والوكيل املســاعد للشــؤون 
الفنية د.عبدالرحمن املطيري 
والوكالء املساعدون واملديرون 
ورؤساء الرعاية الصحية وكل 
من شــارك في مواجهة هذه 

اجلائحة.
العزل املنزلي

حدثينا عن بداية مراكز 
«كوفيد-١٩» في املناطق 

الصحية؟
٭ مت حتديث اســتراتيجية 
وزارة الصحة واعتماد سياسة 
العزل املنزلي للحاالت املصابة 
بڤيروس كورونا املســتجد 
بتاريــخ ٢٠٢٠/٥/٢٥ وذلــك 
ملتابعة مرضى «كوفيد-١٩» 
بشكل آمن لضمان سالمتهم، 
كما مت اعتمــاد البروتوكول 
اخلاص بتنظيم العمل وشرح 
املهــام، ومــن ثــم مت اعتماد 
السياســة اخلاصة باالبالغ 
عن املصابني نتيجة املسحة 
االيجابية عــن طريق خدمة 
الرسائل النصية وتوجيههم 
الى مراكز «كوفيد-١٩»، حيث 
مت فــي وقتهــا تخصيص ١٠ 
مراكز صحية بواقع مركزين 
في كل منطقة صحية ملتابعة 
احلاالت اثناء العزل املنزلي 
بعد عمل اقرار وتعهد للمصاب 
بااللتــزام بإجــراءات العزل 
املنزلي وتطبيق «شــلونك» 
وتوزيع بروشور وارشادات 

العزل املنزلي.

ومن هم اعضاء فريق مراكز 
«كوفيد-١٩»؟

٭ يتكــون فريــق العمل من 
املناطــق الصحية  منســقي 
حيث يوجد منسق لكل منطقة 
صحية يعمل كحلقة الوصل 
بني املناطق الصحية ووزارة 
الصحيــة ورؤســاء ملراكــز 

ضباط الشرطة.. الخ».
األعراض الشديدة

وكيف تعاملتم مع االشخاص 
اصحاب االعراض الشديدة؟

٭ مــن كانت لديــه اعراض 
شديدة ومعايير فحص غير 
طبيعية، فإنــه يتم حتويله 
الــى حــوادث املستشــفيات 
التابع لــه املركز الصحي ثم 
تتم متابعتــه تلفونيا بآلية 
معينة لالطمئنان على صحته 
بعد خروجه من املستشفى.

هال حتديثنا عن 
االحصائيات؟

٭ نعــم، احصائيــات مراكز 
«كوفيد-١٩» مــن تاريخ ٢٥ 
مايو العام املاضي حتى اليوم 
تشير الى أن اجمالي احلاالت 
احملولة للمستشــفيات عند 
أول زيارة ملراكز «كوفيد-١٩» 
بلــغ ٩٧٤١ حالة، أما احلاالت 
احملولة للمحاجر الصحية فقد 
بلغت ١٦٣٠٢ حالة، أما احلاالت 
احملولة للعــزل املنزلي فقد 
بلغت ٣٢١٦٢٣ حالة، في حني 
بلغت احلاالت التي مت انهاء 
العزل املنزلي لها بعد انقضاء 
املدة ١٠ ايام، ٣٣٤٣٦٢ حالة.

هل تخططون لالبقاء على 
مركز ابوفطيرة لفترة طويلة 
ام سيتم اغالقه قريبا ايضا؟

٭ نتمنى اغالق املركز قريبا، 
ولكن بسبب استمرار وجود 
االصابات، ولو كانت قليلة، 
فإننــا بحاجــة ملتابعتهــم 
والتأكد من سالمتهم، حيث ان 
موضوع اغالق املركز مرتبط 

٭ نعم، لالسف فقد اصيبت 
بعض العاملني باملراكز اثناء 
ادائهم لعملهم، كما اننا فقدنا 
زميلنا الدكتور اخللوق رحمة 
اهللا عليه حسني احملمد رئيس 
فريق الشعيبة الصناعي الذي 
ضحى بحياته وكرس جهده 
خلدمة املصابني وخدمة هذا 

الوطن.

ما املعوقات التي واجهتكم 
بالعمل؟

٭ كانت اهــم املعوقات التي 
واجهتنا هي الزيادة الكبيرة 
في اعداد املصابني في شــهر 
مايو ويونيو ويوليو للسنة 
احلالية، والذي جعلنا نقوم 
بزيادة عدد العاملني مبراكز 
كوفيد بالتنسيق مع املناطق 
الصحيــة وتغييــر بعــض 
سياسات العمل، اما املعوقات 
االخــرى فقد كانــت في عدم 
حضور املريــض عند ورود 
رســالة sms له في اول يوم 
االصابة واالكتفــاء بتحميل 
تطبيق «شــلونك» واحلجر 
واحلضور في اليوم العاشر 
للحصول على شــهادة انهاء 
العزل مما ترتــب عليه عدم 
احلصول على اخلدمة الطبية 
املقدمة له والتأكد من سالمته، 
وقد مت حل هذه املشكلة عن 
ادارة نظم املعلومات  طريق 
مشكورة بإرســال كشوفات 
السماء املصابني يوميا لرؤساء 
الفــرق مــا مكــن الفريق من 
االتصال باملصــاب والتأكيد 
عليــه بعــدم التخلــف عــن 

احلضور للمركز.
كمــا واجهتنــا صعوبات 
بعمل مسحات متكررة من قبل 
املصاب باملختبرات احلكومية 
والقطاع االهلي بعد املسحة 
االيجابيــة إلثبات خلوه من 
اصابته باملرض، وقد مت حل 

بأعداد االصابات.
متحورات جديدة

في اوروبا وبعض الدول بدأت 
تظهر موجات رابعة وخامسة 
ومتحورات جديدة في جنوب 
افريقيا.. ما استعداداتكم لهذا 

الشيء؟
٭ اعتقــد ان جتربة تطبيق 
بروتوكول العزل املنزلي وما 
مت تنفيذه على ارض الواقع 
والنجاح الذي قام به اعضاء 
الفريق والتعاون الذي مت من 
قبل جميع االدارات والتنسيق 
بني كل القطاعات واخلبرة في 
التعامل مع هذا الوباء يجعلنا 
اكثر استعدادا وثقة ملواجهة 

أي وباء باملستقبل.

هناك العديد من االشخاص لم 
يتلقوا التطعيم حتى اآلن، فما 

نصيحتك؟
٭ اقول لهم إن زيادة وتيرة 
التطعيم فــي البالد ادت الى 
ما وصلنا بــه حاليا من قلة 
االصابات وخلو اسرة العناية 
املركزة في املستشفيات من 
مرضــى «كوفيــد-١٩»، وأن 
اغلــب االصابات التي حتدث 
في العالم حاليا هي لدى غير 
احملصنني، لذا انصح اجلميع 
بتلقي التطعيم بأسرع وقت 
للحفاظ على صحتهم وسالمة 

املجتمع بأسره.

من خالل عملكم هل زارتكم 
حاالت تلقت التطعيم وحالتها 

خطرة؟
٭ ال، وهللا احلمد لم تردنا أي 
حاالت خطرة من األشخاص 

الذين تلقوا التطعيم.
إصابات الطاقم الطبي

هل كانت لديكم اصابات بني 
الطواقم مبراكز كوفيد؟

املشــكلة بعمل بلوك ١٠ ايام 
بعد النتيجة االيجابية االولى 
ملسحة املصاب، وايضا واجه 
الفريــق بعــض الصعوبات 
لكبار السن او غير املتعلمني 
الذين ال يجيدون اســتخدام 
الهاتف او تطبيق «شلونك» 
مما ادى الى حتويل املصاب 
للحجر املؤسســي بــدال من 

العزل املنزلي.

كيف يتم التنسيق بينكم 
وبني ادارة الصحة العامة؟

٭ مت عقــد اجتماعات مكثفة 
عند بداية تطبيق بروتوكول 
العــزل املنزلي وذلك ألهمية 
الــدور الذي يقــوم به اطباء 
الصحــة العامــة مــع اطباء 
مراكز «كوفيد-١٩» من ناحية 
التأكد من مالءمة املكان الذي 
ســيطبق به العــزل املنزلي 
للمصاب وضــرورة االلتزام 
باالشــتراطات الصحيــة من 
لبس الكمام وغســل االيدي 
اثناء العزل املنزلي ومتابعة 
املخالطني للمصــاب، كما مت 
التنســيق ملتابعــة القادمني 
للبالد من املسافرين املطبق 
عليهــم احلجــر املؤسســي 
بالفنادق ملتابعة نقل املصابني 
ان  املؤسســية  للمحاجــر 
وجــد، فضال عن التنســيق 
مع مسؤولي الصحة العامة 
لتطعيم جميع العاملني مبراكز 

«كوفيد-١٩».

مت ادخال دواء sotrivimab في 
الكويت، فما الدور الذي قمتم 

به في هذا املجال؟
٭ فــي البدايــة، مت تدريــب 
علــى  الطبيــة  الطواقــم 
البرتوكــول املســتخدم لهذا 
التحويــل  وآليــة  الــدواء 
للمصابني الذين تنطبق عليهم 
شروط اخذ الدواء الى حوادث 
املستشــفيات الــذي يوجــد 
به هــذا الدواء ملنــع حدوث 
املضاعفــات ونقلهم للعناية 
املركزة مستقبال، كما مت عمل 
محاضرات عن الدواء جلميع 

االطباء.

هل من كلمة اخيرة؟
٭ آن الوقت لتضافر اجلهود 
حملاربــة املعلومات اخلاطئة 
املرتبطة بڤيــروس كورونا 
واللقــاح اخلاص بــه ورفع 
ثقة املواطن باخلدمات املقدمة 
واملبذولــة من قبــل اجليش 
االبيض والتأكيد على أهمية 
احلــذر وعــدم التهــاون في 
تطبيق االشتراطات الصحية 
من لبس الكمام وغسل االيدي 
والتطهير والتباعد االجتماعي 
لالسراع من انتهاء اجلائحة 
والوصــول الى رقــم صفر، 
مع شــكري اجلزيل لكل من 
ساهم بالعمل معنا في جناح 

بروتوكول العزل املنزلي.

(محمد هاشم) د. هدى الغريب متحدثة إلى الزميل عبدالكرمي العبداهللا خالل اللقاء 

«كوفيد-١٩» واطباء مدربني 
وفريق من الهيئة التمريضية 
وفنيي املختبر وفاصدي الدم 
والصيادلة وفنيي الصيدلة 
وفنيــي االشــعة واالداريني 

وعمال التنظيف.

كيف يتم استقبال املريض 
في املركز؟

٭ يتم استقبال املريض بعد 
 sms التأكد من وصول رسالة
لــه ويتــم فحــص العالمات 
احليوية مــن درجة احلرارة 
وقياس نسبة االوكسجني من 
قبل الهيئة التمريضية ثم يتم 
عمل فحص مخبري لكريات 
الدم ونسبة «الهيموجلوبني» 
بالــدم من قبل فنيي املختبر 
ثم عمل فحص ألشعة الصدر 
من قبل فنيي االشــعة ومن 
ثــم فحص املريــض من قبل 
املعالــج وادخــال  الطبيــب 
البيانات بنظام كوفيد اآللي 
بعد التأكد من توافر الظروف 
املناسبة للعزل املنزلي والتأكد 
من تفعيل تطبيق «شلونك».

في حال لم تتوافر ظروف 
العزل املنزلي للشخص كيف 

يتم عزله؟
٭ في حال عدم توافر الظروف 
املناســبة للعزل املنزلي يتم 
إلــى أحد  حتويــل املصــاب 
احملاجر املؤسســية وتنفيذ 
آلية نقل املصاب مثل «محجر 
اخليــران ـ كيبيــك ـ الزور ـ 
جابرـ  حليب الشيوخـ  وزارة 
االشــغال ـ مشرف ـ اجلون ـ 
احملجر العسكري الشمالي ـ 
محجر الرتقه ـ محجر نادي 

٣٣٤٣٦٢ حالة مت إنهاء العزل املنزلي لها منذ مايو ٢٠٢٠ بعد انقضاء املدة ١٠ أيام
جناح تطبيق بروتوكول العزل املنزلي يجعلنا أكثر استعدادًا وثقة ملواجهة أي وباء باملستقبل

إجمالي احلاالت احملولة للمستشفيات عند أول زيارة ملراكز «كوفيد - ١٩» بلغ ٩٧٤١ حالة
أغلب اإلصابات التي حتدث في العالم حاليًا هي لدى غير احملصنني ويجب احلذر وعدم التهاون
النسبة العالية من التطعيم أوصلتنا إلى قلة اإلصابات وخلو أسّرة العناية املركزة باملستشفيات

متابعة مستمرة للمصابني

إنهاء العزل

مراكز «كوفيد - ١٩» التي تنفذ 
بروتوكول العزل املنزلي للمصابني

قالت رئيســة مراكز «كوفيد-١٩» د.هدى الغريب ان 
هناك متابعة مستمرة للمصابني بڤيروس كورونا املستجد 
اثناء تواجده في العزل املنزلي لالطمئنان على صحته.

اشارت د.هدى الغريب الى انه بعد االنتهاء من العزل 
املنزلي للمريض والذي يبلغ مدته ١٠ ايام يتم استقباله 
مرة اخرى في املركز لفحصه والتأكد من سالمته واعطائه 
شهادة «انهاء العزل»، كما تتم متابعة احلاالت الطارئة 
باملركز ملصابي كوفيد والذين يحتاجون لغيار يومي وابر 
انســولني. كما انه متت متابعة البعثات الديبلوماسية 
عــن طريق خروج فريق من مراكــز كوفيد لهم والتأكد 

من سالمتهم.

منطقة العاصمة الصحية

N٭ مركز جابر األحمد ٣
٭ مركز مساعد الصالح الصحي

منطقة اجلهراء الصحية

٭ مركز النعيم الصحي
٭ مركز النسيم املؤقت مبنطقة تيماء

منطقة الفروانية الصحية

٭ مركز الرحاب الصحي
٭ مركز الرقعي الصحي

منطقة حولي الصحية

٭ مركز الشهداء الصحي
٭ مركز اجلابرية الصحي

منطقة األحمدي الصحية

A ٭ مركز العقيلة الصحي
B ٭ مركز العقيلة

٭ مركز الشعيبة الصناعي
٭ مركز ابوفطيره الصحي

أعلنت املنسق العام لبروتوكول العزل املنزلي ملراكز «كوفيد-١٩» د.هدى الغريب عن إغالق 
جميع مراكز «كوفيد-١٩» في املناطق الصحية التي كانت تستقبل املصابني بڤيروس كورونا، واالبقاء 
على مركز ابو فطيرة الصحي ليستقبل جميع حاالت «كوفيد-١٩» على مستوى الكويت، وذلك بعد 

انحسار احلاالت في الكويت وهللا احلمد وزيادة وتيرة التطعيم.
وذكرت د.الغريب، في حوار خاص مع «األنباء»، ان عدد احلاالت التي مت انهاء العزل املنزلي لها 
واستخرجت لها شهادة انهاء العزل بلغ ٣٣٤٣٦٢ منذ مايو ٢٠٢٠ حتى اليوم بعد انقضاء املدة 
١٠ ايام، مشــيرة في الوقت ذاته الى أن اجمالي احلاالت احملولة للمستشفيات عند أول زيارة 

ملراكز «كوفيد-١٩» بلغ ٩٧٤١ حالة.  وعن موجات الڤيروس في العالم والتحوالت اجلديدة، 
أكدت د.الغريب على أن جتربة تطبيق بروتوكول العزل املنزلي وجناحه جعلنا اكثر استعدادا 

وثقة ملواجهة اي وباء باملستقبل، داعية الى تضافر اجلهود حملاربة املعلومات اخلاطئة 
املرتبطة بڤيروس كورونا واللقــاح اخلاص به ورفع ثقة املواطن باخلدمات املقدمة 

واملبذولة من قبل اجليش االبيض والتأكيد على أهمية احلذر وعدم التهاون في 
تطبيق االشتراطات الصحية، كل ذلك وغيره من األمور التي تطرقت إليها الغريب 

خالل اللقاء، تفاصيلها في السطور التالية:

عبدالكرمي العبداهللا

املنسق العام لبروتوكول العزل املنزلي ملراكز «كوفيد - ١٩» أكدت أن هذا جاء بعد انحسار احلاالت في البالد وزيادة وتيرة التطعيم

هدى الغريب لـ «األنباء»: إغالق جميع مراكز 
«كورونا» باملناطق الصحية.. إال «أبوفطيرة»

ملشاهدة الڤيديو

لقطات

اشتراطات صحية حرصا على سالمة اجلميع
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علماء شرع لـ «األنباء»: جتسيد األنبياء والصحابة في األعمال الفنية حرام
ليلى الشافعي 

 أثــار إعــالن  إيران عن 
انتهــاء املرحلة األخيرة من 
الفيلم السينمائي الذي تنتجه 
عن حيــاة النبي محمد ژ 
باللغات الفارسية والعربية 
واإلجنليزية والذي سيعرض 
ضمن مهرجــان «فجر» في 
طهران في فبراير املقبل، جدال 
واسعا ومعارضة واستنكارا 
من األزهر الشريف حلرمة 
جتسيد شخصية النبي ژ.
 وأكــد املجمــع الفقهــي 
اإلســالمي في رابطة العالم 
اإلسالمي على حترمي جتسيد 
شــخصية النبي محمد ژ 
وســائر الرســل واألنبيــاء 
عليهم السالم ووجوب منع 
ذلك، كما شدد شيخ األزهر 
د.أحمد الطيــب على حرمة 
جتسيد شخصية النبي ژ 
في أي عمل فني ســواء كان 
ذلك بالصــوت أو الصورة. 
و«األنباء» بدورها استطلعت  
رأي عدد من علماء الشــرع 
أكــدوا ان جتســيد  الذيــن 
األنبياء والصحابة في األعمال 

الفنية حرام وال يجوز. 
في البداية، قال د.عجيل 
النشمي إن الفقهاء واملجامع 
الفقهيــة تتفــق على حترمي 
متثيــل شــخص النبي ژ 
وحتــرمي متثيــل الصحابة 
تقمــص  فيحــرم  الكــرام، 
شخصية النبي ژ باإلجماع، 
ملا فيه من االفتراء وال يخلو 
مــن الكــذب ونســبة أقوال 
وأفعــال إليــه ژ ال تصح، 
وإمنا يريدون من وراء ذلك 

نشر افتراءاتهم وكذبهم.
العلمــاء  أفتــى  وكذلــك 
مبنع متثيل كبار الصحابة، 
كاخللفاء الراشدين، وأمهات 

 وأضافــوا: كذلك حترمي 
أفــالم ومسلســالت  إنتــاج 
متثــل أشــخاص األنبيــاء 
وترويجهــا  والصحابــة،، 
واقتنائهــا  لهــا  والدعايــة 
ومشاهدتها واإلســهام فيها 
وعرضها في القنوات، ألن ذلك 
قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم 
واحلط من قدرهم وكرامتهم، 
وذريعة إلى السخرية منهم، 

واالستهزاء بهم.
وأكــد أنــه ال مبــرر ملــن 
يدعي أن في تلك املسلسالت 
التمثيلية واألفالم السينمائية 
يتــم التعــرف عليهم وعلى 
ســيرتهم، ألن كتاب اهللا قد 

كفى وشفى في ذلك.
ال يجوز

من جهته، قــال د.خالد 

يجــوز تصويرهم في أفالم 
او مسلســالت، فاألنبيــاء 
يعتبــرون من شــعائر اهللا 
عز وجّل، وال بد من تعظيم 
رسل وأنبياء اهللا، فال يجوز 
جتسيد أي نبي أو صحابي، 
وقد صدرت فتوى في الكويت 

في هذا اخلصوص.
مقام الرسول ژ

 بــدوره، قــال  د.بســام 
الشطي، انه ال يجوز متثيل 
األنبياء في أي مكان ألن هذا 
يفضي الى شرور كثيرة وقد 
يفضي إلــى متثيله بصورة 
غير مناسبة وال تليق بهم، 
وقد يفضي إلى االستهزاء بهم 
والسخرية منهم، أو الطعن 
أو  او اإلســاءة  والتجريــح 
الصد عن سبيل اهللا، وميثله 

بال شك يدل على ان هؤالء ال 
يرعون هذا املقام العظيم فال 
ينبغي أن يتشــبه النبي ژ 
بأحد، فما كان احد يشبهه ژ 
إال قليــال في حفيده احلســن 
رضــي اهللا عنــه فــي بعض 
الصفات اخللقيــة. وقد حذر 
العلماء من جتسيد األنبياء، 
ولذلــك كانــوا يتحفظــون 
ويضعــون مــكان النبي ژ 
شــعاعا من نور كما كان في 
فيلم «الرسالة» ملصطفى العقاد 
الذي أخرجه ووضع شعاعا من 
نور، مما يدل على ان النبي ژ 
فوق ناقته فيظهر النور فقط. 
وناشــد املسباح القائمني 
علــى ذلك ان يتقــوا اهللا في 
بــد  انبيــاء اهللا. وقــال: ال 
للحكومة اإليرانية اإلسالمية 
التصدي لهؤالء وأن توقف هذا 

املذكور ان  دار اإلفتاء ومنها 
هيئة الفتــوى في الكويت 
قررت  بعدم ظهور وجتسيد 
أنبيــاء اهللا ورســله وفي 
مقدمتهــم خامتهــم نبينــا 
ورسولنا محمد ژ ألن لهم 
مرتبة عالية ومكانة رفيعة 
ســواء قبل نزول الرسالة 
أو بعــد نزولهــا،  عليهــم 
وفي أي مرحلة من مراحل 
عمرهم، ألن اهللا ســبحانه 
اصطفاهم واختارهم رسال 
وأنزل عليهم كتبه، فيحرم 
تصويرهــم ورســمهم في 
اإلعــالم بجميــع أنواعه ال 

صورة وال صوتا.
من شعائر اهللا

وأكد د.عثمان اخلميس أنه 
ال يجوز جتسيد األنبياء وال 

شــخص لم يصــل الى مقام 
الرسول ژ.

من احملاذير

 وقال ســعد الشمري إن 
قضية متثيل األنبياء ومنهم 
خامتهم وأفضلهم نبينا ژ قد 
أشبعت بحثا من قبل املجامع 
الفقهية وتوصلوا إلى انه ال 
يجوز متثيــل األنبياء، ألنه 
يؤدي الى مفاسد كثيرة، منها 
الكــذب عليــه او وضعه في 
وضع غير مناسب، وقد يفضي 
الى التقليل من شأنه ومكانته 

ونحو ذلك من احملاذير.
اتقوا اهللا

 مــن جانبه، قال  جاســم 
املسباح ان التجرؤ على مقام 
الرســول ژ أمر عظيم وهو 

املشــروع وأن يتحرك ايضا 
العلماء في هذا املقام عســى 

ان يكون له تأثير.
منكر عظيم

أمــا د.محمــد ضــاوي   
العصيمي فأكــد أن تصوير 
والنبــي  عمومــا  األنبيــاء 
ژ خصوصــا منكــر عظيم 
وصاحبــه وقــع فــي خطــر 
جســيم، ولهذا فإن تصوير 
شــخصية األنبياء ومتثيلها 
فيه إهانة ملقامهم الشــريف 
وتشويه ملكانتهم وانتقاص 
من قدرهم خاصة أن من ميثل 
فــي الغالب لــم يعرف بدين 
وال بخلق كما رأينا وشاهدنا، 
وهذا فيه إيــذاء ملقام النبوة 
وحط من رتبتهم التي رفعها 

اهللا عّز وجّل.

أكدوا أنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة وقد يفضي إلى التقليل من شأنهم ومكانتهم

سعد الشمريد.عثمان اخلميسد. عجيل النشمي د.محمد ضاوي العصيميد.خالد املذكور د. جاسم املسباحد.بسام الشطي

املؤمنــني رضــي اهللا عنهم، 
ومنع  متثيــل كل الصحابة 
رضــوان اهللا عليهم، ملا فيه 
من االفتراء والكذب، وال تخلو 
هذه االفالم من اشتمالها على 
صور النساء، واالختالط وال 
يخفى مــا فيه من اإلســاءة 

واالفتراءات والتشويه.
القــرارات  إلى   وأشــار 
املجمعية في هذا اخلصوص 
مثل قــرار املجمــع الفقهي 
العالم  اإلســالمي برابطــة 
دورتــه  فــي  اإلســالمي 
العشــرين املنعقــدة مبكة 
املكرمــة، ديســمبر ٢٠١٠م 
املتضمــن حتــرمي تصوير 
النبــي محمــد ژ وســائر 
الرســل واألنبيــاء عليهــم 
السالم والصحابة رضي اهللا 

عنهم، ووجوب منع ذلك.

  النشمي: يجب 
على السلطات احمللية 

املعنية منع دخول 
هذه األفالم والتصاوير

  الشطي: يفضي
 إلى شرور كثيرة 

وتصويرهم بصورة غير 
مناسبة ال تليق باألنبياء

  املذكور: حرام 
تصوير األنبياء والصحابة 

أو رسمهم في اإلعالم 
بجميع أنواعه وصوره

 العصيمي: منكر 
عظيم وصاحبه وقع

في خطر جسيم وفيه 
إهانة ملقامهم الشريف

  اخلميس: ال يجوز 
جتسيد أي نبي 

أو صحابي وقد صدرت 
فتوى في الكويت بذلك

  الشمري: ُأشبعت 
بحثًا من قبل املجامع 

الفقهية وتوصلوا إلى أنه 
ال يجوز متثيل األنبياء

  املسباح: التجرؤ 
على مقام الرسول ژ 
أمر عظيم وعلى إيران 

وقف هذا املشروع

املنتدى اخلليجي اختتم أعماله: تطوير التعليم واالهتمام بالكفاءات

آالء خليفة

اختتم املنتدى اخلليجي 
االفتراضي الذي نظمه معهد 
املرأة للتنمية السالم بعنوان 
«األبعاد االجتماعية للجائحة.. 
تأثيرات.. تصورات.. نظرة 
مستقبلية» أعماله مساء أمس 
األول بإصــدار مجموعة من 
التوصيــات، مؤكدا ضرورة 
قــراءة مســتقبل العالقــات 
الدولية بشــكل جيــد وفقا 
للمعطيــات واملســتجدات 
التي صاحبت أزمة كورونا، 
والثــورة الكبيــرة في عالم 
التــي  املعلومــات  تقنيــة 
ارتبطت بشــكل وشيج مع 

عالم السياسة.
وتضمنت التوصيات:

٭ تأهيل املؤسسات الرسمية 
التي يرتبط عملها بالشؤون 
اخلارجيــة وبوجــه خاص 
وزارات اخلارجية واإلعالم 
والدفاع والداخلية والتجارة، 
واالنتباه للمسارات السياسية 
واالقتصادية والتقنية القادمة 
التــي ارتبطت مــع بعضها 

البعض.
باجلماعــات  االهتمــام  ٭ 
قامــت  التــي  التطوعيــة 
باألعمــال التطوعيــة خالل 
األزمة وخاصة خالل احلظر 
الكامل واجلزئــي، وتوثيق 
أعمالهم ودعوتهم مرة أخرى 
لالنضمام لدورات تدريبية 
خاصة متنوعة األنشطة من 
أجل تعزيز قدراتهم واستثمار 
الفرصــة لتنميــة الطواقــم 

الشبابية.
٭ بنــاء منظومة معلومات 
التخصصات  مهنية جلميع 
والقدرات البشرية الوطنية 
املتوافرة في الدولة، ونسج 
شبكات التواصل معها وفقا 
للظروف الطبيعية والطارئة، 
وتبني سلســلة مــن مراكز 
املعلومات التخصصية ودعم 
القرارات في شتى املجاالت.

بالتعليــم  االهتمــام  ٭ 
بتخصصاتــه ومتطلباتــه 
اجلديدة لكونه عماد التنمية 
البشــرية، والشــروع فــي 
حتديث املؤسسات التعليمية 

وإعادة هيكلتها.
٭ ضرورة اهتمام احلكومة 
بالكفاءات الوطنية ومكافأة 
املتميزيــن ومتكينهــم مــن 
الوصول الى مفاصل ومراكز 
اتخــاذ القــرار فــي اجلهــاز 
البيروقراطي بالدولة، بعيدا 

الــذي حــدث فــي العالقات 
األسرية خالل فترة اجلائحة، 
والعمل على استمراريته من 
خالل تعزيز القيم الوجدانية 
التي عايشــها  واإلنســانية 

املجتمع.
اقتــراح مجموعــة مــن  ٭ 
البرامج االقتصادية املستدامة 
التي من شأنها تساعد املرأة 
مواجهــة  فــي  اخلليجيــة 

األزمات.
٭ التركيز على الدراســات 
ذات  العلميــة  والبحــوث 
الصلة باجلوانب االجتماعية 
والنفســية واإلســهام فــي 
تطويــر مقاييــس تتضمن 
علــى  كورونــا  تأثيــرات 
احلاالت واملواقف اإلشكالية 
وإعداد قاعده بيانات لقياس 
املؤشرات املختلفة ألوضاع 

املجتمع في فترة الوباء.
٭ تعزيز مشاركة مؤسسات 
العام وكذلك  النفع  املجتمع 
اخليريــة في دعــم اجلهود 
املبذولة والتصدي لألزمات 
الطارئــة أيا كانــت، وتقدمي 
الدعم املادي واللوجستي لها.

٭ إعادة النظر في سياسات 
االجتماعيــة  احلمايــة 
وتكييفها وتوسيع نطاقها 
الشاملة  التغطية  من اجل 
ملختلف الفئات في ظل فقدان 

واالنثروبولوجيــا بجامعة 
الكويت أ.د.يعقوب الكندري 
قائال: ال يخفى على أحد القلق 
الذي يسود العالم جراء ظهور 
املتحور اجلديد «اوميكرون» 
وما ســيخلفه مــن آثار ولم 
يعرف بعد نتائج الدراسات 
العلميــة واملخبرية حوله، 
والبد فــي هــذه املرحلة ان 
نتفادى النظرة الســوداوية 
ونلتــزم بتعليمات اجلهات 
الصحية انطالقــا من رؤية 
تفاؤلية ال تشاؤمية، وندعو 
اجلميع وخاصة املثقفني إلى 
تــرك التهويــل والتضخيم 
وعدم التهاون وقيادة اجلانب 
التوعــوي واإليجابــي فــي 

مواجهة املخاطر.
وترأس اجللسة اإلعالمي 
د.بسام اجلزاف، حيث جاءت 
بعنوان «االجتاهات واألبعاد 
اإلعالمية والتقنية للجائحة» 
وحتــدث فيهــا املستشــار 
بوزارة شؤون اإلعالم مبملكة 
البحريــن د.لولوة بودالمة، 
كما قدم األستاذ املساعد في 
االتصــال الدولــي وبرنامج 
دراســات اخلليــج بجامعة 
قطــر د.خالد اجلابــر ورقة 

عمل خالل اجللسة.
أول  اختصاصــي  أمــا 
تكنولوجيا التعليم ورئيس 

املــدارس وتضــرر أكثر من 
مليــار ونصــف متعلــم في 
١٦٥ بلدا حول العالم وانضم 
للتحالف العديد من الشركات 
الرائدة في عالم التكنولوجيا 
مثل مايكروسوفت واجلمعية 
الدوليــة لشــبكات الهاتــف 
احملمول، غوغل، فيســبوك، 
زووم، وغيرهــا واضعــني 
جميع مواردهــم وخبراتهم 

في خدمة التعليم.
النصــار على  وشــددت 
ضــرورة تطبيــق قانــون 
حمايــة البيانــات، وتوفير 
املتخصصني وعلماء البيانات 
الضخمة على مستوى العالم 
ملواجهة االزدحام الهائل على 
اإلنترنت والســيطرة عليها 
حتــى ال يتــم اســتخدامها 
بطريقة خاطئة، وذلك بعمل 
التقنيات  األبحاث واختراع 
التي حتلــل هــذه البيانات 
الضخمة بأنواعها ومعاجلتها 
واستخراج املعرفة ودمجها 

بصورة مناسبة.
اجللسة السادسة

ترأس اجللسة السادسة 
والتي جــاءت بعنوان «دور 
اجلهات احلكومية ومؤسسات 
املجتمع املدنــي خالل فترة 
اجلائحة» مدير مركز تعزيز 
الوسطية د.عبداهللا الشريكة 
وحتدث فيها رئيس جمعية 
الكويتيــني  االجتماعيــني 

أ.د.عبداهللا الرضوان.
وحتدثت الوكيلة املساعدة 
للتنمية االجتماعية بوزارة 
العــام  واألمــني  الشــؤون 
للمجلــس األعلى لشــؤون 
األســرة هناء الهاجري، عن 
اجلهود احلكومية في مواجهة 
اجلائحة ومنها على ســبيل 
املثــال إجــالء املواطنني من 

البعض للوظائف.
٭ تقويــة البنيــة التحتية 
لشبكة اإلنترنت في الكويت 
من حيث املساحة والسرعة 
وتهيئتهــا في أســرع وقت 
لالســتعداد لدخــول عالــم 

إنترنت األشياء.
٭ تشــجيع اجليــل احلالي 
والقادم من طلبة الكويت على 
التخصص في برامج العلوم 
والتكنولوجيــا والهندســة 
والرياضيــات ليكون مثقفا 
قــادرا على دراســة العلوم 
املختلفة وربطها مع بعضها 
في الواقع واإلبداع واالبتكار 

في االختراعات.
٭ االســتفادة مــن جتريــة 
كورونا واالهتمام بترسيخ 
االجتماعيــة  اجلوانــب 
اإليجابيــة التي بــرزت في 

هذه الفترة.
٭ معاجلــة األســباب التي 
أدت إلى التأخر في معاجلة 
امللف التعليمي وعدم مواكبة 
املستجدات التقنية بالتعليم 

أسوة بالدول املتقدمة.
اجللسة اخلامسة

وكان املنتــدى قد اختتم 
أعمال بجلســتيه اخلامسة 
والسادسة. وافتتح اجللسة 
اخلامســة أســتاذ االجتماع 

قسم باألمانة العامة للمجلس 
األعلى للتعليم ومستشارة 
التعليم  نقابة تكنولوجيــا 
للقطاعني احلكومي واخلاص 
د.حســيبة النصار فسلطت 
الضوء علــى أوجه توظيف 
التكنولوجيا خلدمة التعليم 
في حالة الطوارئ واألزمات 
البيئيــة وخاصــة كورونا 
كما عرضــت بعض احللول 
الرقميــة التــي ســاهم فيها 
االحتاد الدولــي لالتصاالت 
لســد الفجــوة الرقمية، كما 
تطرقــت إلــى التعــاون بني 
«اليونيسكو» واألمم املتحدة 
وبقيــة املنظمــات الدوليــة 
واالحتاد الدولي لالتصاالت 
والشــركات العاملية الرائدة 
فــي التكنولوجيا والتعليم 
وجهود الــدول واحلكومات 
لوضــع احللــول الناجعــة 
للتصدي للجائحة، مشيرة 
الى بعض التصورات ملستقبل 

تكنولوجيا التعليم.
وقالــت النصــار: أعلنت 
اليونيسكو في مارس ٢٠٢٠ 
عــن إطــالق حتالــف عاملي 
للتعليم من أجل دعم الدول 
فــي توســيع نطــاق أفضل 
التعليم  حلــول الســتمرار 
عــن بعد، حيث إن انتشــار 
الڤيــروس أدى إلــى إغالق 

اخلارج الراغبني في العودة 
إلى الوطن واستمرار حتويل 
االجتماعيــة  املســاعدات 
الفئــات  مــن  للمنتفعــني 
املختلفــة، حيث بلــغ ما مت 
صرفه منذ شهر مارس ٢٠٢٠ 
جلميع األفراد البالغ وعددهم 
٤٦٥٣٦ فردا نحو ٢٠ مليونا 
و٨٩٢ ألفا و٥٤٨ دينارا، كما 
مت رفع اإليقاف ومتديد املهل 
لبعض الفئات ومن جتاوزت 
إقامتهــم خارج البــالد املدة 
املسموح بها وفقا للقانون.

وأشــارت الهاجــري الى 
اإلجراءات التي اتخذتها وزارة 
التربية وأبرزها متابعة العام 
الدراســي من خالل التعليم 
عن بعد وصرف راتب شهر 
املبتعثني  الطــالب  جلميــع 
فــي اخلــارج ســواء بعثات 
حكوميــة او على حســابهم 
اخلــاص واملســجلني فــي 
املكاتب الثقافية في اخلارج، 
ومت إطــالق مبادرة ســاهم 
املواطنــون واملقيمون  فيها 
ومؤسســات املجتمع املدني 
بعنــوان «فزعــة للكويت» 
لتقدمي املساعدة للمحتاجني 
والعمالــة األجنبيــة ممــن 
فقدوا وظائفهم، مشيرة إلى 
تأمني املخزون االستراتيجي 
للمواد الغذائية واالستهالكية 
إلكترونية  وإنشاء منصات 
أثناء اجلائحة، كما مت تشكيل 
فريق من اجل التدخل السريع 
ملتابعــة حــاالت وضحايــا 

العنف األسري.
الهاجــري  وأوصــت 
بضــرورة وضــع خطــط 
وبرامج لالستجابة الفورية 
الطوارئ  التنفيذية حلاالت 
وملواجهة أي صدمات قادمة 
اقتصاديــة او اجتماعية او 
بيئيــة وتعزيــز مشــاركة 
مؤسســات املجتمــع املدني 
وخاصــة اخليريــة في دعم 
اجلهــود املبذولة والتصدي 
لالزمــات الطارئــة ايا كانت 
وإشراكها في وضع اخلطط 
باالضافة الى إعادة النظر في 
سياسات احلماية االجتماعية 
وتكييفها وتوسيع نطاقها من 
اجل التغطية الشاملة ملختلف 
الفئات في ظل فقدان البعض 
للوظائــف وتوفيــر برامج 
لتوسيع آلية املساهمة دون 
قصرها على اجلانب احلكومي 
فقط مع ضرورة التوجه نحو 
تقدمي اخلدمات عبر املنصات 

اإللكترونية.

املشاركون دعوا في توصياتهم إلى ضرورة قراءة مستقبل العالقات الدولية بشكل جيد وفقاً ملستجدات األزمة

جانب من املشاركني في اجللسة اخلامسة

عــن معــادالت احملاصصــة 
والوالءات الشخصية.

٭ التعجيل بخطط التوجه 
شرقا في إطار فكرة مشروع 
مدينــة احلريــر وخطــوط 
التجارة مــع الصني، عالوة 
علــى مراجعــة للسياســة 
اخلارجيــة في ضــوء تغير 
موازين القوى، وعلى اعتبار 
أن سياســة التــوازن التــي 
تتبعهــا الكويت هي مبنزلة 
بيضــة القبــان التــي تأمن 

للدولة استقرارها.
إعــادة هيكلــة بعــض  ٭ 
املؤسســات احلكوميــة مبا 
توائــم مخرجــات املرحلــة 
املقبلة، خاصة تلك املتعلقة 
بالتعليم والصحة واالقتصاد 

والتنمية.
٭ العمــل علــى تفعيل دور 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
فــي تأســيس الوحــدة بني 
دول املجلــس فــي مواجهة 
األزمات، من خــالل التكامل 
والعمل املشترك في تطوير 
القطــاع الصحــي وتوطــني 

بعض الصناعات الدوائية.
٭ تطوير التعليم وفق رؤية 
جديدة تعتمــد على تطوير 
املناهج وحتديثها مبا يتوافق 
مع متطلبــات العصر ومبا 
يتناســب مــع التحول نحو 
التعليم عــن بعد، وحتديث 
بنية االتصاالت الرقمية مبا 

يحقق التعليم التفاعلي.
٭ دعــم األســرة ومتكينها 
مــن التعامــل الصحيح مع 
األزمــات، وتوفيــر البرامج 
املتخصصة لتقدمي اإلرشاد 
النفسي، واالجتماعي لألسرة 
واألطفال، وتوفير البدائل لهم 
والتي من شأنها مساعدتهم 

على التكيف مع األزمة.
٭ استثمار التطور اإليجابي 

هناء الهاجري

ضرورة االهتمام باجلماعات التطوعية التي قامت بالكثير من األعمال خالل األزمة
مكافأة املتميزين من الكوادر الوطنية ومتكينهم من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار

بناء منظومة معلومات مهنية جلميع التخصصات والقدرات البشرية الوطنية في الدولة
إعادة هيكلة بعض املؤسسات احلكومية مبا توائم املرحلة املقبلة وتعزيز القيم اإلنسانية

كوثر اجلوعان
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«القائمة الطبية» تفوز بانتخابات «رابطة الطب»

آالء خليفة

أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس 
اللجنة العليا لالنتخابات د.سلمان العنزي 
عن فوز القائمة الطبية بانتخابات رابطة كلية 
الطب بـ ٤٤٢ صوتا، وتلتها القائمة األكادميية 
بـ ٣٦٥ صوتا، حيث جرت االنتخابات أمس 
وسط منافسة قوية بني القائمتني الختيار من 
ميثلهــم في الهيئة اإلدارية للرابطة، وكانت 
«األكادميية» قد فازت باالنتخابات خالل الـ 
٣ ســنوات املاضية. وتقدم العنزي بالشكر 
جلميــع اإلدارات وجهــات العمل في جامعة 
الكويت ومختلف كلياتها على املجهود الكبير 
الذي يقومون به خالل فترة االنتخابات من 
خالل تسخير إمكاناتهم ملساعدة اللجنة العليا 
لالنتخابات للخروج بالعملية الطالبية في 
أبهى صورة. وأشــار العنزي إلى أن اللجنة 
امليدانية حرصت علــى التواصل والتعاون 
والتنســيق مع الكليات املختلفة والتعاون 
معهم من خالل جتهيز مقار االقتراع والفرز 
حتى تتســم عمليــة االنتخابات بالســرية 

واإلتقان في رصد نتائج الفرز.

بدوره، أكد رئيس جلنة انتخابات الطلبة 
بكلية الطب حمــد العبدلي ان إقبال الطلبة 
كان مميزا، إذ وصل عــدد الطلبة املقترعني 
حتى الساعة ١٢ ظهرا إلى ١٦٠ طالبا من أصل 
٢٠٥، في حني وصل عدد الطالبات املقترعات 
إلــى ٤٤٤ طالبة من أصل ٧٢٠ والعملية في 
انسيابية بتعاون جميع موظفي عمادة شؤون 
الطلبة، متقدما بالشكر لكل الطلبة في كلية 
الطب والقوائــم الطالبية على هــذا النظام 
واالنســيابية في التصويت، مشيدا بجهود 
جميــع أعضاء اللجان العاملة في انتخابات 

كلية الطب.
من جانبه، أشارت رئيسة جلنة الطالبات 
أبرار الكندري إلى تصاعد نسبة التصويت 
بشكل تدريجي مع تقدم الوقت منذ التاسعة 
صباحا حتى موعد إغالق الصناديق في حركة 
تعتبر طبيعيــة خالل األجــواء االنتخابية 
الطالبية في جامعة الكويت بشكل عام وكلية 
الطب علــى وجه التحديد، موجهة الشــكر 
والثناء لكل أفراد فريق العمل على مساعيهم 
إلجنــاح هذا اليوم وإبــراز االنتخابات على 

أكمل وجه.

أطباء املستقبل حرصوا على املشاركة في العرس الدميوقراطي

تسجيل البيانات قبل التصويتأطباء املستقبل حرصوا على املشاركة

مصادر لـ «األنباء»: خطة لرفع تصنيف 
جامعة الكويت عامليًا

ثامر السليم

أكدت مصادر لـ «األنباء» ان اجتماع مجلس 
جامعــة الكويت وافق على وضــع خطة لرفع 
مستوى وتصنيف اجلامعة، كما تضمن مناقشة 
٢٨ بندا، بخالف ما استجد من أعمال كترقية عدد 
من أعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات.

وأشارت املصادر الى ان االجتماع عقد بحضور 
د.طارق الدويسان ممثال عن فريق العمل املشكل 
مــن قبل اجلهــاز الوطني لالعتمــاد األكادميي 
وضمان اجلودة لتحسني تصنيف اجلامعة املكلف 
من قبل وزير التعليم العالي احلالي، الفتة الى 
أن جزءا كبيرا من البيانات اخلاصة باجلامعة 
غيــر معروفة لدى جهات التصنيف مثل اعداد 
الطلبة ومخرجات اجلامعة ومدى حاجتها في 
سوق العمل، فضال عن وضع خطة لتقييم األداء 
التدريســي لعضو هيئة التدريس، وتشــجيع 
األساتذة على البحث العلمي، وجميع هذه األمور 
يتم ربطها بخطة اجلامعة االســتراتيجية، كما 
تضمن االجتماع ضــرورة ربط ابحاث اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت، وقبول طلبة 

اجانب متفوقني في جامعة الكويت لرفع جودة 
التعليم وغيرها من البنود.

وأكدت املصادر ضرورة تشــكيل فرق عمل 
ملتابعــة تطبيــق توصيات حتســني تصنيف 
اجلامعة خالل أســبوعني قبــل انعقاد مجلس 
اجلامعــة القادم، واملوافقة علــى ندب عدد من 
اعضاء هيئة التدريس ملدة عام للعمل في املكاتب 
الثقافية خارج البالد، كاآلتي: من كلية العلوم 
اإلدارية: د.مشاري الهاجري ملكتب دبي، د.حصة 
العجيــان ملكتب لندن، د.عبير شــرهان ملكتب 
اســتراليا، د.نايف الشــمري ملكتب واشنطن، 
ومن كليــة التربية: د.عبداحملســن القحطاني 
ملكتب اإلسكندرية، د.خالد احملارب للمكتب ذاته، 
ومــن كلية احلقوق: د.محمــد اجلاراهللا ملكتب 
عمان، د.بندر املطيري ملكتب دبي، ومن العلوم 
االجتماعية: د.حمود القشعان ملكتب عمان، ومن 
كلية الهندســة: د.فواز عبدامللــك ملكتب لوس 
اجنيليس، ومن الشريعة: د.عبدالرحمن الرجعان 
ملكتب االسكندرية، ومن كلية العلوم: د.فهمية 
العوضي ملكتب ايرلندا، ومن العلوم احلياتية: 

د.فاطمة بوجروة ملكتب لوس اجنيليس.

ندب عدد من أعضاء هيئة التدريس للعمل باملكاتب الثقافية ملدة عام

دبشة: املعلم الركيزة والورقة الرابحة في العملية التعليمية

«تعليم آمن» تواصل فعالياتها التوعوية في املدارس

احلرس الوطني يدعم مدارس األحمدي ببعض املستلزمات

عبدالعزيز الفضلي

أكد الوكيل املساعد لقطاع 
املناهج والبحــوث التربوية 
ووكيل التعليم العام باإلنابة 
صالح دبشة ان املعلم الركيزة 
والورقة الرابحة في التعليم 
وال ميكــن حتقيــق جــودة 
التعليــم من دونــه، فعندما 
توقف التعليم بسبب اجلائحة 

لم ينهض به سوى املعلم.
جاء ذلك في كلمة له خالل 
حضــوره نيابــة عــن وكيل 
وزارة التربية د.علي اليعقوب 
افتتاح ملتقى املعلمات اجلدد 
والذي اقامته جمعية املعلمني 
صباح امس حتت شعار «أهال 

معلمي».
وأضاف دبشــة أن الدولة 
بشــكل عــام لديهــا هــدف 
عمليــة  مــن  اســتراتيجي 
التعليــم وهــو تكوين رأس 
مال بشري إبداعي، الفتا الى 
ان اهــم مســؤولياتنا تزويد 
الطلبة باملهارات للوصول إلى 
الهدف الذي تتجه إليه الدولة 
ليكون لديها رصيد بشــري 
ابداعي مساند لنهضتها ورسم 
مســتقبلها، ومن غير املعلم 

عبدالعزيز الفضلي

ضمن أنشطة وفعاليات احلملة الوطنية املشتركة «تعليم 
آمــن»، نظمــت وزارة التربية بالتعاون مــع وزارات الداخلية 
والصحــة واإلعالم محاضــرة توعوية ألبنائنــا الطلبة بهدف 
خلق بيئــة تعليمية آمنــة ونظيفة. وقالت املديرة املســاعدة 
ملدرسة العارضية املتوسطة للبنات والتابعة ملنطقة الفروانية 
التعليمية عايشة الصندلي إن إقامة هذه احملاضرات في مدارس 
الوزارة منوذج فاعل وبناء في نشر الثقافة والوعي في نفوس 
بناتنا، مشيرة إلى انها تساهم في رفع نسبة اإلدراك والفهم في 
كيفية خلق بيئة تعليمية آمنة من ناحية التقييد باالشتراطات 
الصحيــة والتعليمات األمنية واملروريــة ألجل العودة اآلمنة 
للحياة الطبيعية. من جانبها، ذكرت استشارية أطفال بوزارة 
الصحة د.ســندس الهدهود ان هدفنا توعية الطالبات بأهمية 
التقييد باالشتراطات الصحية لتفادي انتشار األوبئة، مشيرة 
إلى أن ظاهرة «التنمر» أصبحت متفشــية بني أبنائنا الطلبة، 
وبدورنا نسلط الضوء على أسبابه وكيفية التعامل مع املتنمرين 
فضال عن طرق البحث عن األساليب املتبعة لكبح هذه الظاهرة 

والتي يرفضها ديننا احلنيف.

امتدادا للشراكة البناءة في مجال املسؤولية املجتمعية بني محافظة 
األحمدي واحلرس الوطني، أطلق احلرس وبالتعاون مع احملافظة صباح 
أمس مبادرته إلمداد عدد من املدارس ببعض املســتلزمات الدراســية 
اخلاصة بالطلبة. وانطلقت املبادرة من ثانوية أيوب األيوب مبدينة 
صبــاح األحمد الســكنية، حيث قام الفريق املعاون للشــؤون املالية 
وإدارة املــوارد باحلرس الوطني بإشــراف املــالزم عبدالهادي بخيت 
وفريق محافظة األحمدي التطوعي بإشــراف نوال الرشــيد بتسليم 
كمية من املهمات واألدوات املساعدة واملياه الى مساعد مدير املدرسة 
عادل الراشد، الذي أثنى على هذه اخلطوة املجتمعية، متوجها بالشكر 

إلى مسؤولي محافظة األحمدي واحلرس الوطني.
وســوف تتواصل املبادرة فــي مدارس أخرى، فــي إطار التعاون 
والتنسيق بني احملافظة واحلرس ممثال في جمعية احلرس الوطني، 

ضمن املسؤولية املجتمعية للطرفني.

يريد ان يتعلــم منه، مطالبا 
بالقــراءة والثقافــة وســعة 
املعرفة التي تعد قوة وسلطة 
يستطيع املعلم من خاللها ان 
يبني الطلبــة، واالبتعاد عن 
الرسميات واحلواجز والقرب 

من املتعلم. 
وأشاد بالدور الكبير الذي 
تقدمه جمعية املعلمني خلدمة 
التعليميــة، مبينا  العمليــة 
انها لم تغب يوما عن قضايا 
املقترحات  املعلمني وتقــدمي 
الهادفــة لالرتقــاء بالتعليم 
التربوية، حيث  واملنظومــة 
اثبتــت انها شــريك حقيقي 
العملية  واســتراتيجي فــي 

الذي تقوم به اجلمعية لدعم 
مسيرتنا التربوية بشكل عام.

وذكر الهولــي ان امللتقى 
يفسح املجال للمعلمني اجلدد 
للتعرف علــى دور اجلمعية 
بصفتها املمثل الشرعي ألهل 
التربــوي، ولســان  امليــدان 
حالهــم، ومــا تســعى إليــه 
لتحقيــق رســالتها وأهدافها 
في النهوض واالرتقاء مبكانة 
املعلمني، وتبنــي قضاياهم، 
التربــوي  املنــاخ  وتوفيــر 
املناسب لهم، عالوة على دورها 
في منحهم الفرص ملمارســة 
ميولهم وأنشطتهم، وااللتقاء 

مع زمالء املهنة.
ومتنــى التوفيق للجميع 
فــي بدايــة مشــوار العطاء، 
واالســتفادة بأكبــر قدر من 
فعاليات هــذا امللتقى، معبرا 
في الوقت نفسه عن تقديره 
لرعايــة وكيل وزارة التربية 
د.علــي اليعقــوب والوكيــل 
املناهــج  لقطــاع  املســاعد 
والبحــوث التربويــة صالح 
دبشــة واألخوات فــي إدارة 
األنشــطة باجلمعية، وفريق 
عمــل امللتقــى، ومحاضــري 

البرامج التدريبية.

التعليميــة. مــن جانبه، قال 
رئيس جمعية املعلمني حمد 
الهولــي ان امللتقــى يأتي في 
إطار النشاط احلافل للجمعية 
وحرصا علــى تعزيز دورها 
ورسالتها املتمثلة في توفير 
اخلدمــات الشــاملة واملميزة 
التربوية،  الرسالة  ألصحاب 
وفتح مجــاالت التواصل مع 
املعلمــني واملعلمــات، وعمل 
األنشطة واللقاءات والدورات 
املهنيــة  القــدرات  لتنميــة 
إلــى أن  وتطويرهــا، الفتــا 
رعاية وكيل الوزارة لها تؤكد 
حرص الــوزارة على تعزيز 
مجاالت التعاون، والدعم للدور 

دعاهم خالل حضور ملتقى «املعلمات اجلدد» إلى أهمية القراءة للمساهمة في بناء الطلبة

نّظمتها «التربية» بالتعاون مع «الداخلية» و«الصحة» و«اإلعالم»

جانب من املعلمات املشاركات في امللتقىدرع تكرميية من حمد الهولي إلى وكيل وزارة التربية يتسلمها صالح دبشة  (متني غوزال)

مسؤولو محافظة األحمدي واحلرس الوطني خالل تسليم املستلزمات إلى املدرسة

لن تكــون للمجتمع بوصلة 
واضحة ومحددة يســتطيع 
مــن خاللهــا الوصــول الــى 
اهدافه الســيما ان املعلم هو 
من يحــدد اجتاهات املجتمع 
بشــكل حقيقي وفعلي، فهو 
ثروة قوية و«التربية» تدعمه 

بكل ما لديها من امكانيات.
ودعــا املعلمني اجلدد الى 
ضرورة االطالع على امليثاق 
االخالقي والسلوك الوظيفي 
للمعلــم والتدريب املســتمر 
والسيطرة على ردود الفعل 
واالســتجابة املباشــرة فــي 
جميع املواقف، فاملعلم يبقى 
قــدوة وقائدا وكل مــن يراه 

١٣ مليونا أرباحًا حققتها «القّصر» بتخارجها من استثمار محلي
حققت الهيئة العامة لشؤون 
القصر ١٣ مليون دينار أرباحا 
بتخارجها من أحد االستثمارات، 
وذلك مــن خالل ســعيها الى 
تنمية أمــوال القصر، وزيادة 
املساهمة في املجال التنموي.

وأعلن نائــب املدير العام 
لشــؤون تنمية أموال القّصر 
مســعود الفهيد ان هذا اجلهد 
املميز حتقق من خالل الدراسات 
املستفيضة التي جتريها الهيئة 
قبــل اتخــاذ اي قــرار يتعلق 
الفهيد:  باالســتثمارات. وقال 

ان فريق االستثمار في الهيئة 
عمل طــوال الفتــرة املاضية، 
وحتى خــالل «كورونا» على 
تنميــة األصول التي تســاهم 
فيها الهيئة واستطاع الفريق 
وبتوجيهات مــن املدير العام 
باإلنابة حمد البرجس السعي 
لتحقيق أعلى درجات الربح، 
وضمــان األصــول القانونية 
املتبعة وتنميــة األرباح، بعد 
استشــارات ودراســات مــن 
فريق املستشارين واخلبراء، 
في التوصل الى هذه الصفقة 

الى ان الهيئة العامة لشــؤون 
القصــر ذات أهداف إنســانية 
ورسالة نبيلة أنشئت عام ١٩٣٨ 
في عهد املغفور له الشيخ أحمد 
اجلابر بغرض الوصاية على من 
ال وصي وال ولي له من القصر 
واحملجــور عليهــم وفاقــدي 
األهليــة واملفقودين، وحماية 
أموالهــم وصيانة ممتلكاتهم، 
وتطورت مشاريعها خالل ٨٣ 
عامــا، لتزيد من أرباح القصر 
وفاقدي األهليــة وتعمل على 
دعم هذه الفئة في كل اجلوانب.

التــي أدت الى حتقيــق الرقم 
الكبير املعلن عنهــا. وأكد ان 
تنمية أموال القصر هدف دائم 
للعاملني في الهيئة، واألرباح 
املتحصلة من صفقة التخارج 
من أحد االستثمارات والبالغة 
١٣ مليون دينار  أحد اإلجنازات 
التــي ســجلتها الهيئــة خالل 
األشهر املاضية، ومما ال شك فيه 
ان الدعم املعنوي الكبير الذي 
وفره املدير العام باإلنابة لفريق 
االستثمار كان له األثر الكبير 
في هذا الشأن. وجتدر اإلشارة 

الفهيد: الصفقة جاءت بهدف تنمية األصول وبدعم من املدير العام

مسعود الفهيد

تقسيم امتحانات «املتوسطة» إلى مجموعتني
عبدالعزيز الفضلي

اعلن وكيل التعليم العام باإلنابة صالح 
دبشة في نشرة اصدرها وتلقت «األنباء» 
نســخة منها، عن آلية اختبارات الفترة 
الدراسية االولى لطلبة املرحلة املتوسطة.
وقال دبشة خالل النشرة: نظرا لبدء 

امتحانات املرحلة املتوسطة يوم األحد ٢٦ 
ديســمبر املقبل يرجى العلم والعمل مبا 
يلي: تقسم امتحانات املرحلة املتوسطة 
إلــى مجموعتني بالتناوب يوميا على ان 
تتضمن املجموعة األولى الصفني السادس 
والســابع، والثانية الثامن والتاسع، مع 
مراعاة السلم التعليمي باملعاهد الدينية.

املعلم يحدد اجتاهات املجتمع بشكل حقيقي.. والتعليم يهدف إلى تكوين رأس مال بشري إبداعي

ملشاهدة الڤيديو

عبدالعزيز الفضلي

استبعدت جلنة مقابالت وظيفة عامل 
نظافة بوزارة التربية ما يقارب ٣ آالف 
شــخص تقدم للعمل عن طريق موقع 
الوزارة من اصــل ٥ آالف متقدم وذلك 
بسبب عدم تطابق الشروط املطلوبة. 
وكشــفت احصائية للجنــة املقابالت، 
حصلت «األنباء» على نسخة منها، عن 
ان ٦٣٢ متقدما، فقط اجتازوا املقابالت 
بنجــاح منهم ١٤٨ من الذكور و٣١٦ من 

االناث، مشــيرة الى انه متت مخاطبة 
ديوان اخلدمــة املدنية إلمتام اجراءات 

تعيينهم.
وأوضحت اإلحصائية ان هناك عدة 
اسباب وراء عدم قبول اغلب املتقدمني، 
منها مخالفة لشرط العمر، اضافة الى 
الشهادة الدراســية وكذلك عدم وجود 
اقامة سارية، الفتة الى انه مت استبعاد ٨٢ 
لعدم وجود كتاب تنازل من الكفيل بينما 
تخلف عن حضور املقابلة الشخصية 

١٠٢١ تقدموا لطلب الوظيفة.

استبعاد ٣ آالف متقدم لوظيفة عامل نظافة 
في «التربية» من أصل ٥ آالف وقبول ٦٣٢ فقط

تشكيل فرق عمل ملتابعة تطبيق توصيات حتسني التصنيف

في زمن التحوالت واملتحورات الڤيروسية، 
أسأل اهللا السالمة لي ولكم وجلميع القراء في 
هذا العالم الفسيح الذي يتابع اللقاحات في جائحة 
كورونا كوفيد- ١٩، خاصة اآلن بعد ظهور ساللة 
متحورة جديدة لڤيروس كورونا (أوميكرون) 

في جنوب أفريقيا ودول أفريقية أخرى.
قصة عجيبة تستحق التأمل، فمعروف ان 
جنــوب أفريقيا متقدمة جدا في أمر اللقاحات 
رغم أنها من الدول األفريقية لكنها وصلت الى 
حد كبير في التقدم اخلاص باألوبئة واجلائحات 
ففي كيب تاون وبريتوريا مراكز متقدمة ولهذا 
ســمي املتحور (أوميكرون) القادم من جنوب 
أفريقيا، أي اكتشف هناك وليس (وباء منتشرا) 
هناك مبعنى هم من اكتشــفوه لكن حتليالت 

األخبار (اجلاهلة) وصمتهم مبا ليس فيهم!
- عزيزي القارئ الكرمي دعني آخذك معي 

في هذه التأمالت:
قارئي العزيز: القــوة إذا لم يزينها العقل 

فهي ضعف!
والعلم إذا لم حتطه احلكمة فهو جهل!

- لو كانت احلياة إبــرة كان رزقك خيطا 
يأتيك من ثقبها!

- رزقك لــن يأكله أحد مهما حاول ورزق 
غيرك لن تأكله مهما حاولت!

يقولــون: لو تركض ركض الوحوش غير 
رزقك ما حتوش؟

٭ ومضة: أحب أشــعار د.كتور عبدالرحمن 
العشماوي ألنها واقعية وإميانية يقول:

أعوذ بخالقي من شر نفسي
ومن وسواس شيطان ومسِّ

ومن ألم يجاذبني فؤادي
ومن هم يحاصرني ويأِس

ومن خوف يزلزل أمن قلبي
ومن قلق يؤرقني وبؤِس

عزيزي القارئ: إذا ضاقت عليك الدنيا مبا 
رحبت فتاجر مع اهللا بالصدقة تربح!

في هذا الزمن الذي كثــرت فيه املوبقات 
والفنت.. ال ترض ان تعيش على هامش احلياة 
بل عش في مركزها قدوة للمتقني، قال تعالى: 

(واجعلنا للمتقني إماما).
أما أنت يا غارقا في املعاصي (افعل اخلير) 

فرمبا ينجيك اهللا وتدخل في رحمته.
٭ آخر الكالم: في هذه احلياة عندما يعصرك 
األلم والوجع وحيدا اعلم ان زادك هو االستغفار 

ألنه إزالة هم وتفريج غم!
٭ زبدة احلچي: عزيزي القارئ في كل مكان، 
طمأنينة القلب أعظم من سعادته، ألن السعادة 
وقتية والطمأنينة دائمة حتى مع املصيبة، ومن 
أعظم أســبابها ذكر اهللا (أال بذكر اهللا تطمئن 
القلــوب)، تغريني دائما عبــارة «أنا عند ظن 

عبدي بي فليظن بي ما شاء»!
وما أوسعها وما أجملها، فاحلم مبا شئت، 
واســع له بثقة فربك كرمي وعطاؤه جزيل وال 

يعجزه شيء في األرض وال في السماء.
ال يبقى لــي أن أودع قارئي: اللهم إن في 
تدبيرك ما يغني عن احليل، وفي كرمك ما هو 
فوق األمل، وفي حلمك ما يســد اخللل وفي 

عفوك ما ميحو الزلل.
يا اهللا.. أكرمنا بكرمــك، وعاملنا بحلمك، 

واعف عنا بعفوك.
يا اهللا.. إنني على ثقة بك، في الرضا حتلو 
احلياة، وباالبتسامة تهون املشكالت وباالستغفار 
تنقضي احلاجات وبالدعاء حتقق املستحيالت!

وتذكروا جميعا: أبقى اهللا باب التوبة مفتوحا 
ليبقى اإلنسان على أمل وتبقى العبرة باخلواتيم.. 
فاشكروا اهللا دائما فبالشكر تدوم النعم، واجلزاء 

من جنس العمل.
..في أمان اهللا.

ومضات

زمن «أوميكرون»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن
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بنك بوبيان نظم دورة لإلسعافات األولية
واإلنعاش القلبي حسب جمعية القلب األميركية

«أورجانون» تنطلق بالكويت لدعم «صحة املرأة»

أعلنت أورجانون، شركة الرعاية الصحية 
العاملية التي تهدف إلى حتسني وتعزيز صحة 
املرأة، عن إطالق أعمالها في الكويت من خالل 
ندوة علمية بحضور أبرز الشخصيات الرائدة 
في قطاعي الصحة والصناعات الدوائية على 
مستوى املنطقة، ما يؤكد رغبتها في إيصال 
األدوية واحللول الفعالة على نطاق أوسع قدر 
اإلمكان. وانعقدت الندوة حتت عنوان «هنا 
ألجل صحتهــا» بالتعاون مع وزارة الصحة 
ورابطة السكر الكويتية واالحتاد العربي للمرأة 

املتخصصة - فرع الكويت، مبشاركة مديرة 
إدارة العالقات العامة واإلعالم واستشــارية 
طــب األســرة لــدى وزارة الصحــة د.غادة 
إبراهيــم،، ورئيس رابطة الســكر الكويتية 
د.وليــد الضاحي، ورئيس االحتــاد العربي 
للمــرأة املتخصصة - فرع الكويت د.كلثوم 
حسني، ومدير أورجانون في الكويت وقطر 
والبحرين أحمد الشني، إلى جانب مجموعة من 
ممثلي شركة أورجانون ونخبة من اجلهات 

الفعالة في القطاع.

نظم بنــك ببويان دورة 
لإلسعافات األولية والتنفس 
الصناعي واإلنعاش القلبي 
CPR لعــدد من موظفيه في 
إطار حرص البنك على منح 
كــوادره البشــرية الدورات 
التدريبية الالزمة والتي ميكن 
أن تســاعدهم فــي مواجهة 
احلاالت الطارئة. وقال مساعد 
املدير العام إلدارة اخلدمات 
فــي بنــك بوبيــان م.يحيى 
الناصر إن الدورة التي شارك 
فيها أكثــر مــن ١٢٠ موظفا 

وموظفــة أتت في إطــار البرنامج التدريبي 
الذي بدأه البنك قبل سنوات واملعني بصحة 
املوظفني والعمالء، السيما في ظل الظروف 
احلالية التي مير بها العالم نتيجة ڤيروس 
كورونا. وأضاف: نحرص دائما على أن يكون 
موظفو البنك دائما مستعدين ألي طارئ في 

جميع مباني البنك، مؤكدا أن 
مثل هذه الدورات تؤهل جميع 
املشاركني فيها للقيام ببعض 
اإلجراءات الصحية والطبية 
التــي ميكن أن تنقــذ حياة 
اآلخرين حتى وصول اجلهات 
الصحيــة املختصــة. وقال 
الناصر إن هذه الدورة روعي 
فيهــا االلتــزام بالتعليمات 
واإلجراءات احلديثة جلمعية 
القلب األميركية فيما يتعلق 
باإلنعاش الرئوي والرعاية 
القلبية الطارئة والتعامل مع 
احلروق واإلصابات وغيرها. وأضاف ان جميع 
املتدربني بعد اجتيازهم هذه الدورة يحصلون 
على شــهادة اإلســعاف األولي املعتمدة من 
جمعية القلب األميركية، مشيرا إلى أن الفترة 
املقبلــة ستشــهد كذلك العديد مــن الدورات 

املتخصصة التي تصب في ذات املجال.

يحيى الناصر

«احملاسبة» شارك في مبادرة «اإلنتوساي» للتنمية

«األسترالية» جتتاز التدقيق األكادميي بامتياز

شارك ديوان احملاسبة 
في القمة العاملية ملبادرة 
اإلنتوساي للتنمية حول 
«تأثيــر عمليــات تدقيق 
العليــا للرقابة  األجهزة 
املالية واحملاســبة» «عن 
أمــس مبشــاركة  بعــد» 
١٢٣ مشــاركا من مختلف 
األجهــزة الرقابية، وقام 
١٤ مشــاركا مــن: العراق 
وماليزيــا ونيوزيلنــدا 
وفلســطني والصومــال 

وجنوب أفريقيا وبلجيكا والتڤيا ومولدوڤا 
وتونس والهند باســتعراض خبراتهم في 

عملية التدقيق.
ومثل ديوان احملاســبة وكيله باإلنابة 
يوسف املزروعي ومدير إدارة الرقابة املسبقة 
للشؤون بالندب وليد املزيدي ومدقق رئيسي 

بإدارة الرقابة املسبقة فاطمة درويش.
واستعرضت مدقق رئيسي بإدارة الرقابة 
املسبقة فاطمة درويش الدور الذي قام به ديوان 
احملاسبة من خالل الرقابة املسبقة بالديوان 

خضعــت الكلية األســترالية في الكويت 
لعملية تدقيق ومتابعة أكادميية من قبل جامعة 
سنترال كوينزلند -شريكها االستراتيجي، 
بهــدف احلفــاظ علــى مســتواها التعليمي 
واملواصلــة في تطوير خدماتها، واســتمرار 
تلبية متطلبــات مجلس اجلامعات اخلاصة 
العتماد الكلية كمؤسسة تعليم عال، ولضمان 
مطابقة البرامج التعليمية واملناهج بني الكلية 

وجامعة سنترال كوينزلند - أستراليا.
حضر اجللســة ممثلو جامعة ســنترال 
كوينزالنــد بقيادة: نائــب الرئيس للتنمية 
العاملية اليستر داوسن، و مديرة مكتب نائب 
الرئيس للتنمية العاملية بريسيال ستيفينز-

والذي متثل بتشكيل فريق الطوارئ، والذي 
مت من خالله استئناف األعمال واملهام اخلاصة 
برقابة ديوان احملاسبة املسبقة خالل فترة 
التوقف املؤقت لألعمال باجلهات احلكومية 
خالل أزمة كورونا، وذلك خالل الفترة من ١٢ 
مارس حتى ٢٩ يونيو، وسلطت الضوء على 
اآللية التي قام الفريق باتباعها للتحقق من 
صحة وسالمة اإلجراءات السابقة للتعاقد، 
عمال مبا جاء باملادتني ١٣ و١٤ من القانون ٣٠ 

لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان احملاسبة.

غيني، وعميد كلية الهندسة والتكنولوجيا 
أ.د.ســتيفني هول، وأســتاذ مساعد في كلية 
الهندســة والتكنولوجيا أ.د.طالل يوســف، 

وغيرهم.

يوسف املزروعي ووليد املزيدي وفاطمة درويش خالل املشاركة في القمة

الكويت وشركاء دوليون ناقشوا «تسريع متكني املرأة»

«زين» تسجل نشاطًا مميزًا في مؤمتر «احتاد الطلبة - أميركا»

العامــة  األمانــة  عقــدت 
للمجلــس األعلــى للتخطيط 
والتنميــة وبعثــة االحتــاد 
الكويــت،  لــدى  األوروبــي 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
UNDP، وهيئــة األمم املتحدة 
للمــرأة، وشــركة احلمــراء 
العقاريــة، ومركــز دراســات 
وأبحاث املــرأة بكلية العلوم 
االجتماعية في جامعة الكويت، 
وبدعم مــن وزارة اخلارجية 
الكويتيــة، جلســة رفيعــة 
املستوى كانت مبنزلة منصة 
اللتزام جديد للقطاع اخلاص 
الكويتي بالتمكني االقتصادي 
للمرأة. وشملت املواضيع التي 
مت تناولها خالل اجللسة مسار 
الكويت لتســريع التنوع بني 
اجلنسني في مكان العمل مبا 
يتماشى مع رؤية الكويت ٢٠٣٥ 
والتزامها الدولي وتعاونها مع 
الشركاء العامليني. كما تناولت 
اجللسة أهمية املشاركة الكاملة 
للمرأة في سوق العمل، حيث 
العاملي من  يتعافى االقتصاد 
الوباء وتسعى الشركات إلى 
حتقيــق املزيــد مــن األهداف 
التــي يحركهــا  واألجنــدات 

التنوع.
وألقى كل من األمني العام 
للمجلــس األعلــى للتخطيط 

والتنمية د.خالد مهدي، 
وســفير االحتاد األوروبي 

اســتضافت «زين» املزود 
الرائد للخدمــات الرقمية في 
الكويــت عــددا مــن البرامج 
الثقافيــة والترفيهيــة لطلبة 
الكويت في الواليات املتحدة 
على مدار يومني متتاليني في 
شــيكاغو، وذلك على هامش 
رعايتهــا البالتينية للمؤمتر 
الســابع والثالثني  الســنوي 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
الواليــات املتحــدة  - فــرع 
األميركية، والــذي أتى حتت 
رعاية ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
وذكرت الشــركة في بيان 
صحافي أن دعمها لهذا املؤمتر 
الســنوي املتميز علــى مدار 
السنوات الـ ١٧ املاضية أتى في 
إطار استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة جتاه 
قطاعي الشباب والتعليم، ومن 
منطلق إميانها بأهمية التواصل 
مــع أبناء الكويــت من طالب 
العلم في اخلارج، خاصة أن هذا 
املؤمتر يشكل التجمع األكبر 
للطلبة الكويتيني الدارسني في 
اخلارج، وعاد بعد انقطاع قرابة 
العامني بسبب جائحة كورونا.
وقامت «زيــن» وكعادتها 
خالل مشاركاتها السابقة في 
هذه املؤمتر بإضافة البصمة 
األكبر واألكثر متيزا من خالل 
تقدميها للعديد من األنشــطة 
والفعاليات ضمن برنامج أعمال 
املؤمتر، والتي شملت رعايتها 
للنــدوة الصحيــة بعنــوان 
«الكويــت تواجــه اجلائحة» 

وزير اخلارجية لشؤون حقوق 
اإلنسان السفير طالل املطيري 
الكلمة الرئيسية لهذه املناسبة، 
وكان من بني املتحدثني خالل 
هذا اللقاء مسؤولون حكوميون 
رفيعو املستوى، ومسؤولون 

احملطات واإلجنازات التاريخية 
التي حققتها الرياضة الكويتية، 
باإلضافة إلى التحديات التي 
يواجهها القطاع الرياضي حاليا 

وسبل جتاوزها.
الشــركة أيضــا  وقامــت 
باستضافة العديد من الفعاليات 
الترويحية املتميزة التي غلبت 
عليها األجواء الوطنية اجلميلة 
مبشــاركة حشــد من الطلبة 
والطالبات خالل املؤمتر، أبرزها 
الفقرة الترفيهية التي قدمها كل 
من اإلعالميني املميزين ضاري 
البليهيــس ومحمــد احلملي، 
وشــهدت تقــدمي العديــد من 
اجلوائز القيمة على احلضور.

كمــا قامــت زيــن بتنظيم 
ورشة عمل مختصة بالتصوير 
عبــر الهواتف الذكية باســم 

وتبــادل املتحدثــون مــن 
اجلانــب الكويتي ومن جانب 
االحتــاد األوروبــي أفضــل 
املمارسات في القطاعني العام 
واخلاص، حيث حتدثت رئيسة 
املجلس األعلى لشؤون األسرة 
هناء الهاجري، ورئيس وحدة 
في خدمة املفوضية األوروبية 
السياســة اخلارجية  ألدوات 
شتيفان شلوينيغ، والرئيسة 
التنفيذية للقطاع اإلداري في 
شركة احلمراء العقارية أبرار 
عبدالعزيز احلبيب، ورئيسة 
مجلس إدارة منظمة هيدويج 
التنفيذي  نوينز، والرئيــس 
 IBFed لالحتاد املصرفي الدولي

وومن أون بوورد.
وقد أعلنت ١٤ شركة كويتية 
جديدة من القطاع اخلاص خالل 
اجللسة بشكل علني التزامها 
مببادئ متكني املــرأة التابعة 
 ،WEPs لألمم املتحــدة للمرأة
وهي خارطة طريق للشركات 
حول كيفية متكــني املرأة في 
العمل وســوق العمل  مــكان 
واملجتمــع. وتســلط املبادئ 
الســبعة الضوء على األبعاد 
اجلنسانية ملسؤولية الشركات 
وهي مصممة لدعم الشركات 
في مراجعة ومراقبة السياسات 
واملمارسات احلالية - أو إنشاء 
سياسات وممارسات جديدة - 

لتحقيق مبادئ متكني املرأة.

ملشــاركة خبراتهم وجتاربهم 
من مختلف املجاالت مع الطلبة 
احلاضرين، كما يعتبر جتمعا 
ثقافيا فريدا من نوعه، ملا يتميز 
به من مستوى عال من احلس 

الوطني.
وإذ بينت الشركة أن دعمها 
لهــذا التجمــع الوطنــي جاء 
إلميانها الشــديد بأهمية فئة 
الشــباب والطلبة في احلياة 
االقتصادية والسياسية، فقد 
أوضحت أنهــا حريصة على 
املشاركة في مثل هذه الفعاليات 
لرغبتهــا في مشــاركة أجيال 
املســتقبل والتواصــل معهم، 
أفكارهــم  علــى  والتعــرف 

وأطروحاتهم في اخلارج.
الوطني  ويقــوم االحتــاد 
لطلبة الكويت - فرع الواليات 
املتحــدة األميركية بخدمة ما 
يقارب ١٤٠٠٠ طالب وطالبة من 
الكويتيني الدارسني في أميركا، 
ويهــدف االحتــاد مــن خالل 
أنشطته وبرامجه املتنوعة إلى 
ربط الطلبة الكويتيني ببعضهم 
البعض مــن ناحية، وربطهم 
بالوطن وأخبــاره من ناحية 
أخرى، وقد مت إشهار االحتاد 
في الواليات املتحدة األميركية، 
حيــث نال اعتــراف احلكومة 
األميركية، وهو اإلجناز الذي 
يعــد مفخرة ألبنــاء الكويت، 
وهو إحدى نتائــج العالقات 
العريقة بني الكويت والواليات 
املتحدة األميركية، وما هو إال 
انعكاس لكون الكويت حليفا 
استراتيجيا للواليات املتحدة.

من االحتاد األوروبي، وخبراء 
مــن األمم املتحــدة وقادة من 
القطاع اخلاص الكويتي الذين 
يرســمون مســارات جديــدة 
لتسريع املساواة بني اجلنسني 

في مؤسساتهم.

ZAINPHONIC، والتي شاركت 
مــن خاللها أســرار التصوير 
الفوتوغرافــي عبــر األجهزة 
الذكية وكيفية اختيار اللقطات 
التي تطور من جتربة الطلبة 
والطالبات ومتكنهم من إظهار 

إبداعاتهم.
إلــى  وأشــارت الشــركة 
أن املؤمتــر يكتســب أهميــة 
خاصــة كونــه يعتبــر أكبــر 
جتمــع كويتي خــارج البالد 
ويســتقبل  العالــم،  حــول 
الكويــت  وطالبــات  طلبــة 
مــن جميــع أنحــاء الواليات 
املتحدة، ويجمعهــم بالعديد 
من الشخصيات الوطنية من 
إعالميني وأكادمييني ورياضيني 
وأطباء وغيرهم الذين يزورون 
الواليــات املتحــدة خصوصا 

خالل جلسة في «احلمراء» وعقدتها «التخطيط» بالتعاون مع بعثة «األوروبي» وبرنامج UNDP وهيئة األمم املتحدة للمرأة

الشركة جمعت طلبة الكويت في أجواء وطنية جميلة على مدار يومني في «شيكاغو»

د.خالد مهدي وطالل املطيري ود.لبنى القاضي ود.كريستيان تودور وهناء الهاجري وعدد من املشاركني في اجللسة

جانب من الفعاليات الترفيهية التي نظمتها «زين» للطلبة

(متني غوزال) جانب من اجللسة         

وليد اخلشتي يتوسط العبي منتخب الكويت السابقني سعود املجمد وحمد العنزي في الندوة الرياضية

وليد اخلشتي مكرما د.عبداهللا السند على مشاركته بحضور اإلعالمي ضاري البليهيس رئيس احتاد طلبة أميركا عبدالعزيز الكندري يقدم درعا إلى وليد اخلشتي على رعاية «زين» للمؤمتر

لــدى الكويــت د.كريســتيان 
مركــز  ورئيســة  تــودور، 
دراســات وأبحاث املــرأة في 
جامعة الكويت د.لبنى أحمد 
القاضي، كلماتهم االفتتاحية 
لهذه اجللسة، فيما ألقى مساعد 

املتحــدث  التــي اســتضافت 
الرسمي باسم وزارة الصحة 
د.عبداهللا السند، الذي سافر 
إلى الواليات املتحدة خصوصا 
ليشــارك الطلبــة والطالبات 
كواليس إدارة وزارة الصحة 
وحكومة الكويت ألزمة كورونا 
واحتوائهــا واجلهود الكبيرة 
التي بذلتهــا الطواقم الطبية 
والصفوف األمامية في التعامل 

مع اجلائحة.
كمــا رعت «زيــن» الندوة 
الرياضيــة التي أقيمت خالل 
املؤمتر حتت عنوان «الرياضة 
بني األجيال»، والتي شــهدت 
تواجد العديد من الرياضيني 
الكويتيني املتميزين من األجيال 
احلاليــة والســابقة، والذين 
شاركوا الطلبة والطالبات أبرز 

الشـركة رعـت نـدوة صحيـة حـول كواليـس إدارة أزمـة «كورونـا» ونـدوة رياضيـة حـول «الرياضـة بـني األجيـال»
ZAINPHONIC تعزيـز مهـارات الطلبـة فـي التصويـر الفوتوغرافـي عبـر األجهـزة الذكيـة مـن خـالل ورشـة

عدد من املشاركني في ندوة «هنا ألجل صحتها»

املجلس األميركي ألطباء ضمان اجلودة مينح
عائشة جون شهادة «جودة الرعاية الصحية»

أعلن املجلــس األميركي 
ألطباء ضمــان اجلودة، عن 
منح د.عائشــة جون شهادة 
معتمــدة فــي مجــال جودة 
الرعايــة الصحيــة،  وإدارة 
وذلك بعدما اجتازت د. جون 
امتحــان الشــهادة في مجال 
جودة وإدارة الرعاية الصحية 
بنجــاح، وذلــك بتاريــخ ٢٢ 
سبتمبر املاضي في الكويت.
وبهذا أصبحــت د.جون 
معتمــدة  طبيبــة  زميلــة 
باملجلــس األميركــي ألطباء 

ضمان اجلودة، حيث تنضم إلى أعضاء املجلس 
األميركي الذين على مدى أكثر من أربعني عاما 
أكدوا التزامهم الدائم خاصة في مجال جودة 
اخلدمات الصحية باإلضافة إلى دعم أمن وسالمة 
املريض، وهذا ما جعلهم متميزين عن زمالئهم 

بحصولهم على هذه الشهادة.
وترتكــز شــهادة جــودة وإدارة الرعايــة 
الصحية دائمــا على تبســيط مفاهيم تقدمي 
الرعاية الصحية مع احلرص التام على التطبيق 
األمثل للجودة وسالمة املريض، وهي اآلن تضع 
نفسها في املقدمة مبجال الرعاية الصحية مع 

بدء تنفيذ القانون األميركي 
بهــدف  وتوصياتــه   ACA
التركيز على سالمة املريض 

واستمرار الرعاية.
وقد أظهر جميع اخلبراء 
الذيــن حصلوا  واملختصني 
على شــهادة HCQM التزاما 
كامــال نحــو جميــع محاور 
جودة الرعاية الصحية مثل 
أمن وسالمة املريض، فعالية 
الرعايــة وكفاءتها، التدقيق 
واملراجعة لكيفية االستخدام 
األمثل للموارد، باإلضافة إلى 
الكفاءة وتطوير اخلدمات وتقدميها في الوقت 

املناسب مع احلرص على السالمة العامة.
يذكر أن املجلس األميركي لألطباء لضمان 
اجلودة مت تأسيســه عام ١٩٧٧، وهو املنظمة 
الوطنية الكبرى التي تضم عددا من اخلبراء 
مبختلف تخصصات الرعايــة الصحية، كما 
يلتزم املجلس بتحقيق أعلى مستوى من سالمة 
املرضى وجــودة الرعاية الصحية التي تقدم 
للعامــة من خالل احملافظة على ثقافة التميز 
العلمي ونيل الشــهادات وجعلها متاحة لكل 

خبراء الرعاية الصحية.

د. عائشة جون
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فيصل املسلم: شكرًا جزيًال يا صاحب السمو علىاستخدام 
حقك بالعفو وفق املادة ٧٥ من الدستور والشكر للجميع

سلطان العبدان - عبدالعزيز املطيري

الســابق  النائــب  قــال 
د.فيصل املسلم: أتقدم بخالص 
التقدير إلى أصحاب العواطف 
النبيلة طــوال فترة غربتنا 
حيث كانــت بحــق مبنزلة 
وطن لنا في الغربة، فنتقدم 
بعظيــم االمتنــان للدعوات 
املخلصــة التي ســمعنا بها 
وكانت في أنفســنا دون أن 
نعرف أصحابها لكن يعرفهم 
من هو أكرم هو اهللا عز وجل، 

وكانت خير زاد.
وأضــاف املســلم خــالل 
حفل االســتقبال الذي اقامه 
مساء أمس مبناسبة عودته 
من تركيا وشموله مبرسوم 
العفو: أتقدم بالشكر اجلزيل 
لكل من زارنا وتواصل معنا 
وذاد عن قضيتنا، راجيا وجه 
اهللا ونصرة احلق رغم ما كان 
يلحق به من أذى، مبينا أنه 
حلق بالبعض أذى ورغم كل 

ذلك كان في الصدارة.
وتابع: أشكر اجلميع وأود 
أن أسميهم بأسمائهم وأعجز 
أن أوفيهم حق الثناء، فاللهم 
اجزهم عنا خير اجلزاء بنعيم 

الدنيا وجنة اآلخرة.
وقــال: إن بواعث الوفاء 
وهذا االستقبال العظيم بدأت 
منــذ اإلعالن عن اســتخدام 

املادة ٧٥ من الدستور.
الوفــاء  هــذا  أن  وأكــد 
واالســتقبال العظيــم إمنــا 
يدل على مدى ثقتكم وحسن 
ظنكم، وأرجو اهللا أن أكون 
عند حسن الظن وأهال لتلك 
الثقة، إنها ثقة عالية وأمانة 
عظيمــة وهي أمانــة ثقيلة 
على كل من يــدرك معناها، 
ومن أعظم األمانات ما يتعلق 

فارقة في تاريخ هذه الدولة 
الكرمية العظيمة وشــعبها 
األبي العزيز، ويعلم اجلميع 
التي  أبعــاد تلــك القضيــة 
كانت بحق رد فعل طبيعيا 
ومستحقا على حجم الفساد 
الصارخ الذي لم ينكره أحد.
وتابع: عجز البعض عن 
تشويه صورتنا وعجزوا أن 
يشوهوا هذه العالمة الفارقة 
وأبطالها املؤمنني بها، وليس 
احملكومــني فقط بــل كل من 
حمل املبادئ وكل من واجه 

الفساد.
وأكــد أن الفســاد تغلغل 
اليوم في مؤسســات الدولة 
ويقوم بتحطيمها من الداخل 
وتتكشف فصول هذا الفساد 
املهــول كل يوم، وتتكشــف 

بإبعادنا؟! وهل انتهت األزمة 
بغيابنا؟!

وأكــد أن غيــاب التنمية 
نتيجة طبيعية للفساد الذي 
يدمــر األمم، إمــا أن يواجه 
ويضرب رموزه وإما سيقضي 
على اجلميع، وهذه حالة عامة 
ال ترتبــط مبوقــع أو اســم 
وأشــخاص، فهو وباء إن لم 
يواجه أكل األخضر واليابس، 
لذلــك حتما هــو فرض عني 
علــى كل مواطــن مواجهته 
وهو السبب الرئيسي لالزمة 
والتأزمي الذي يعيشه البلد 
ولن ينتهي بإقصاء املخلصني 

الصادقني.
املالحقــات  إن  وقــال 
السياسية التي تعرضنا لها 
لم تكن تعبر عن ممارسات 

ال يلزمني بشــيء وأنا غير 
ملزم بــه، وأؤكد لن نخضع 
للفاسدين واهللا خير حافظا، 
وال منن على البلد بالتضحية 
والــوالء وال يتصــور أحــد 
أننــا نريــد املســاس ببلدنا 
وقلتهــا في أول اســتجواب 
نحن معارضة لألداء ولسنا 

معارضة للحكم.
وزاد بقوله: صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
اللياقة واللباقة تفرض علي 
الشكر الســتخدام حقك في 
املادة ٧٥ من الدستور بالعفو 
اخلــاص بإيقــاف العقوبــة 
وبشكل كرمي وشكرا جزيال 

يا سمو األمير.
وقال املسلم: بالقيم حتيا 
األوطان وتدوم واالستقبال 

فضائح حتبط اآلمال، وحق 
البلد أن نسير على الطريق 
السليم وهو حفظ هذا البلد.
وقال املسلم: عشرات من 
األحداث وسنوات طوال قبلها 
ونحن نواجه الفساد بكل رقي 
وتفهم لكــن بلغ األمر مداه، 
فأراد الشــعب أن يعبر عن 
وطنيتــه جتاه العبث باملال 

العام.
وأضــاف املســلم ان تلك 
املرحلــة كانــت مــن أســوأ 
املراحــل، فالفســاد كان في 
أزهى عصوره، محاربا لكل 
شــريف ووطنــي ومخلص 
وصادق، اتهمنا زورا وبهتانا 
بتعطيل التنمية وغيبنا عن 
وطننــا وأبعدنا عــن أهلنا 
وأحبابنا فهل حتققت التنمية 

دولة املؤسسات والدستور 
والقانــون التي كنــا ندافع 
عنها، وإمنا كانت مالحقات 
صنعتهــا وزرعتهــا الدولة 
الفســاد  العميقــة، دولــة 
ورموزه وحتاول توظيفها 
ملصلحتها وخدمة لنفوذها 
وأجنداتهــا. وبــني ان هــذه 
الدولــة العميقة ال ميكن أن 
حتقــق التنميــة أو حتترم 
الدســتور أو القانــون وكل 
نتائجها ويشهد بها اجلميع 
هو الفساد ومزيد من حتطيم 
املؤسسات وتعطيل التنمية 
بل هي اخلطر احلقيقي على 

الدولة.
وأضاف: إذا كان هناك أي 
التزام تضمنه هذه الترتيبات 
سواء كان معلنا أو خفيا فهو 

العظيم الذي تشرفنا به بدأ 
منــذ اإلعالن عن اســتخدام 

املادة ٧٥ من الدستور.
وتابــع: وصــل األمر إلى 
استخدام ســحب اجلناسي 
وتهديــد الهويــة الوطنيــة 
وكل ذلك على حســاب البلد 
والشــعب وهذه املآسي هي 
الوجه اآلخر ملمارسات الدولة 
العميقة، والفساد هو السبب 
الرئيســي للتأزمي، واألزمة 
التــي يعيشــها البلــد وهو 
دمار لألمم، فإمــا أن يواجه 
أو سيأكل األخضر واليابس، 
والفســاد عــاش فــي أزهى 
عصــوره حملاربة املصلحني 
واتهمنا زورا وبهتانا بتعطيل 
التنمية.. فهل حتققت التنمية 

بإبعادنا؟!

خالل حفل استقبال أقامه مساء أمس مبناسبة عودته من تركيا وشموله مبرسوم العفو
النائب السابق د.فيصل املسلم متحدثا للحضور  (قاسم باشا)

جانب من احلضور د.فيصل املسلم متحدثا

احلضور خالل حفل استقبال النائب السابق د.فيصل املسلم

النائب السابق د.فيصل املسلم مخاطبا احلضور أثناء حفل االستقبال الذي اقامه مساء أمس

بثقــة شــعب ومصيــر بلد 
ويحمل صاحبها الكثير من 
املســؤوليات، أمانة أقسمنا 
على حفظهــا مهما تعاظمت 

األثمان.
وتابع: لم نقل كلمة ولم 
ندفع ثمنا وال هانت تضحية 
إال صونا لهذه الثقة ودفاعا 
عن تلك األمانة فهذا واجبنا 
جتاهها، وقد أخرجنا من بلدنا 
بغير حق وأبعدنا عن أهلنا 
بغير ذنب وما نقموا منا إال 
إلصرارنــا على صــون هذا 
الشعب وعدم تفريطنا فيه 
حتى لــو تضاعفت تكاليفه 

ولن نفرط فيها أبدا.
وتابع املســلم: لقد كانت 
قضية دخول املجلس حدثا 
تاريخيا واستثنائيا وعالمة 

ملشاهدة الڤيديو
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مرزوق الغامن: الكويت ساهمت في رأب الصدع العربي بجهود 
األمير الراحل الشيخ صباح وصاحب السمو الشيخ نواف األحمد

«جلنة الشؤون الصحية» بعد اجتماعها باجلانب احلكومي: الوضع 
الصحي جيد.. لكن بحذر والوزارة مستمرة في إجراءات «كورونا»

سامح عبداحلفيظ

أشاد رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن بنتائج مشاركة 
وفد الشــعبة البرملانية في 
مؤمتــر االحتــاد البرملانــي 
الدولــي الـــ ١٤٣ بالعاصمة 
مدريــد، معربــا عن شــكره 
للسفير الكويتي لدى إسبانيا 
عيادة السعيدي للجهود التي 
قام بها لتيسير مشاركة الوفد 

طيلة فترة املؤمتر.
وقال الغامن في تصريح 
أمــس مبناســبة  صحافــي 
انتهاء أعمال املؤمتر: «أود أن 
أتقدم بجزيل الشكر وعظيم 
االمتنان لسفيرنا لدى إسبانيا 
عيــادة الســعيدي، وإلــى 
منتسبي الســفارة على كل 
ما قدموه للوفد من دعم ساهم 
بتسهيل املهمة الرسمية للوفد 
البرملاني الكويتي الذي بفضل 
اهللا قام بجهود كبيرة سواء 
باملجلس احلاكم أو اجلمعية 
العمومية أو اللجان املؤقتة 

أو الدائمة».
وذكر الغامن انه بســبب 
عدم إقامة أي مؤمتر حضوري 

عبدالعزيز املطيري

ناقشــت جلنة الشــؤون 
واالجتماعيــة  الصحيــة 
والعمل فــي اجتماعها أمس 
الثالثاء سبل تطوير املنظومة 
الصحية في البالد بحضور 
ممثلــني عــن وزارة الصحة 
الطبية وجمعية  واجلمعية 
الصيدلــة وجمعيــة أطبــاء 

األسنان.
وقال رئيس اللجنة النائب 

د.صالح املطيري في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إنه قد تبني للجنة بعد النقاش 
وجود فجوة بني التشريعات 
املوجــودة والتطبيــق على 

أرض الواقع.
وأوضــح املطيري انه مت 
االتفاق على أن يتم التعاطي 
مــع هــذه املعضلــة بآليــة 
احترافية تتضمن دعوة جميع 
املهتمني إلى مؤمتر سيناقش 
جميع سبل النهوض بالواقع 

الصحي.
وبني أن املؤمتر سيتضمن 
ورشــات عمل تعتمــد على 
االستثمار في العنصر البشري 
والتركيز على نواحي الرعاية 
الصحية األولوية ألنها نواة 
النظام الصحي، والتعامل مع 
املعلومات الصحية من خالل 
نظام متكامل ميكن من خالله 
االرتقاء مبســتوى اخلدمات 
الصحيــة. وأكــد ضــرورة 
التكامل بني العملية التعليمية 

والتدريب واخلدمات الصحية 
لضمــان جــودة املخرجات، 
كاشفا عن أن القطاع اخلاص 
ســيكون لــه دور كبيــر في 
التجهيز للمؤمتر، مبا يواكب 
أهميــة دوره فــي االرتقــاء 

بالنظام الصحي.
وقال املطيري إن اجتماع 
اللجنة تناول أيضا األولويات 
وترتيبها وطرق التعامل مع 
اجلهة التنفيذية املعنية ممثلة 
في وزارة الصحة، مؤكدا مد يد 

التعاون مع الوزارة لالرتقاء 
باخلدمات الصحية.

وأضاف ان اللجنة أكدت 
بدورهــا ضــرورة تطبيــق 
القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ 
بشــأن مزاولة املهن الطبية 
ومحاولــة تعديــل بعــض 
التشــريعات التي قد تعوق 

العمل بهذا القانون.
وأشــار إلى أن االجتماع 
تناول أيضا الوضع الصحي 
العام وآخر مستجدات ڤيروس 

كورونا، حيث طمأن ممثلو 
وزارة الصحة بــأن الوضع 
جيــد ولكن بحذر، كما أكدوا 
استمرار الوزارة في سياستها 
فــي التعامل مــع الڤيروس 
الدورية  وإصدار توصياتها 

بهذا الشأن.
وأشــار إلــى أن اللجنــة 
ناقشت على بند ما يستجد 
من أعمال الرســالة املوجهة 
من جلنة الشؤون اخلارجية 
بشأن استطالع رأي اللجنة 

بخصوص مشــروع قانون 
باملوافقــة علــى االتفاقيــة 
العربية لتنظيم نقل وزراعة 
األعضاء واألنسجة البشرية 

ومنع املتاجرة بها.
وبــني أن اللجنــة ارتأت 
أن تســتطلع آراء املختصني 
فــي مجــال نقــل وزراعــة 
األعضاء من النواحي الطبية 
والقانون، وأخــذ رأي هيئة 
الفتوى والتشريع حيال هذا 

املوضوع.

أعلــى مســتوى  كان علــى 
وامتــد للتخطيــط للمؤمتر 
القادم الذي سيعقد في بالي 
بإندونيســيا خاصــة فيمــا 

يتعلق بالبند الطارئ.

العربيــة  اجليوسياســية 
اســتعاد عافيته وعــاد كما 
كان في الســابق خاصة مع 
انتهــاء الكثير من اخلالفات 

السياسية».

حفظه اهللا ورعاه، وما بذاله 
مــن جهود فــي رأب الصدع 
باجلدار العربي الذي كان له 
انعكاساته املباشرة على األداء 

البرملاني».

وقال الغامن ان التنسيق 
مع املجاميع اجليوسياسية 
األخرى كان أيضا على أعلى 
مســتوى، مضيفــا: «أعتقد 
أن التنســيق مع املجموعة 

وذكر الغامن «ان الكويت 
ساهمت ممثلة باألمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح وسمو األمير الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح، 

وأعرب الغامن عن شكره 
للنــواب الذين شــاركوا في 
األمانــة  الوفــد ومنتســبي 
العامة ملجلس األمة الكويتي 
البرملانية حتديدا  والشعبة 
علــى كل مــا قامــوا بــه من 
جهود للوصول للنتائج التي 

حتققت.
وكان رئيس مجلس األمة 
مــرزوق الغامن غادر والوفد 
البرملاني املرافق له العاصمة 
اإلســبانية مدريد امس بعد 
مشــاركته في أعمال مؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي الـ 
١٤٣ الذي عقد خالل الفترة من 
٢٥ إلى ٣٠ نوفمبر املاضي.

وكان في وداع الغامن لدى 
مغادرته سفيرنا لدى مملكة 
الســعيدي  إســبانيا عيادة 

وعدد من أركان السفارة.
وضــم الوفــد البرملانــي 
املرافق للغــامن كال من أمني 
سر الشعبة البرملانية النائب 
د.حمد املطر، وأمني الصندوق 
النائــب ســلمان احلليلــة ، 
وعضو الشعبة النائب أسامة 
املناور، واألمني العام ملجلس 

األمة عادل اللوغاني.

ً أشاد بنتائج املشاركة في مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ  ١٤٣ الذي عقد في مدريد مؤخرا

االتفاق على عقد مؤمتر يناقش سبل النهوض باملنظومة الصحية في الكويت

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن اثناء مغادرته مدريد أمس

ً د.صالح املطيري متحدثا

الرئيس الغامن مودعا أعضاء البعثة الديبلوماسية الكويتية في مدريد

ممثلو وزارة الصحة خالل اجتماع اللجنة د.أحمد مطيع ود.صالح املطيري وخليل الصالح خالل اجتماع اللجنة

منذ أكثر من عامني منذ بدء 
جائحــة كورونــا كان لهــذا 

املؤمتر أهمية كبيرة.
وأكد الغامن ان التنسيق 
اخلليجي والعربي واإلسالمي 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أحمد احلمد يسأل عن مبررات «املالية» وقف ميزانية 
التدريب واالستشارات في ميزانية ٢٠٢٢/٢٠٢١

وجه النائــب أحمد احلمد 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولــة لشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار خليفــة حمــادة 
بخصــوص وقــف ميزانيات 
التدريــب واالستشــارات في 
فــي   ٢٠٢٢/٢٠٢١ ميزانيــة 
مؤسســات القطاع احلكومي 

مبا فيها القطاع النفطي.
وتضمن السؤال ستة بنود 
شملت املبررات املقبولة التي 
تستند اليها وزارة املالية في 
قرارها بوقف ميزانية التدريب 
واالستشارات في ميزانية عام 
٢٠٢٢/٢٠٢١، واملبلغ الذي سيتم 
توفيره جراء هذا القرار، وهل 
يستحق هذا املبلغ وقف عملية 
تنمية دولة وحرمان آالف األسر 

الكويتية من مصدر رزقها؟
كما سأل احلمد فيما إذا قامت 
الوزارة بدراسة تداعيات قرارها 
علــى املســتوى االقتصــادي 

وسأل النائب احلمد كيف 
تبرر الوزارة قرارها املتناقض 
مع أهم مبــادئ التنمية وهو 
التدريب والتنمية البشــرية 
في ظل توجه الكويت لتحقيق 
رؤيــة ٢٠٣٥، وفيما إذا توجد 
لــدى الوزارة مبــررات أخرى 
غير التوفير املادي من ميزانية 

الدولة.
وسأل النائب احلمد فيما إذا 
قامت وزارة املالية بلقاء قيادات 
مــن احتــاد معاهد وشــركات 
التدريــب الكويتية لدراســة 
القرار وتداعياته ومبرراته قبل 
اتخاذه بشكل منفرد، مع طلب 
تزويده بنسخ عن محتوى هذا 
اللقاء أو التراسالت إن وجدت.

وقــال احلمد معلقــا على 
الســؤال، إنه في الوقت الذي 
الــدول املتقدمة  تســعى فيه 
والــدول الراغبــة فــي التقدم 
االبتــكار  إلــى  والتطــور 

اإلغــالق عن هــذه املراكز إلى 
آخر مرحلة إغالق مبا تسبب 
بخسائر فادحة لقطاع التدريب 
وحرمان أكثر من خمسة آالف 
أســرة ملصادر رزقها من هذه 

املراكز واملعاهد».
ولفــت احلمد إلــى أهمية 
التدريب والتنمية البشــرية 
في ســبيل التطــور ومواكبة 
املستجدات العلمية والعملية 
على كل املستويات السياسية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
وغيرهــا، مبينــا أن وقــف 
التدريــب ووقــف  نشــاطات 
امليزانيات املرصودة لها لعام 
٢٠٢٢/٢٠٢١ يعني التخلي عن 
أهم مبادئ التنمية والتسبب 
في ضرر كبير على املستوى 
الوطنــي من ناحيــة التنمية 
وعلى املستويات الفردية من 
ناحية حرمان آالف األسر من 

مصادر رزقهم.

والتطوير في مجال التدريب 
واالستشــارات واالســتفادة 
من املبــادئ العلمية احلديثة 
في تعزيــز منظومة التدريب 
والتنميــة  واالستشــارات 
البشــرية. وفــي الوقت الذي 
تســتعد فيه الكويــت جلني 
ثمار الرؤيــة اجلديدة للدولة 
«كويــت جديــدة ٢٠٣٥» بعد 
الكثيــر من املعانــاة والبطء 
والتباطؤ وتداخل املسؤوليات 
وتقاذف االتهامات بالتقصير 
وإلقــاء اللوم علــى اآلخرين، 
«خرجت وزارة املالية مؤخرا 
بقرار وقف ميزانية التدريب في 
ميزانية العام ٢٠٢٢/٢٠٢١، ليدق 
مسمارا آخر في نعش التدريب 
والتطويــر بعــد توقفه أصال 
لفترة طويلة بســبب قرارات 
وزارة الصحة باإلغالق ووقف 
املعاهــد واجلهات  نشــاطات 
التدريبيــة، وتأخيــر رفــع 

لفت إلى أهميتهما لتطوير ومواكبة املستجدات العلمية والعملية

م. أحمد احلمد

وخاصة وقف ميزانية التدريب 
في قطاع حيوي مهم وشريان 
رئيســي لدخــل الدولــة مثل 
القطاع النفطي، باإلضافة إلى 
البدائــل التي ميكن أن تقدمها 
وزارة املاليــة بالتعــاون مــع 
الوزارات األخــرى لتعويض 
شركات التدريب واالستشارات 

عن خسائرها املليونية.

مرزوق اخلليفة: ما أسباب عدم منح 
املكلف باخلدمة الوطنية إذن توظيف؟

النائــب مرزوق  وجه 
اخلليفة سؤاال إلى نائب 
رئيــس مجلس الــوزراء 
ووزيــر الدفــاع الشــيخ 
حمد جابر العلي، قال في 
مقدمته لقــد ورد باملادة 
٣ مــن القانــون رقــم ٢٠ 
لسنة ٢٠١٥ بشأن اخلدمة 
أنه  العســكرية  الوطنية 
يشــترط للتعيني في أي 
من الوظائــف احلكومية 
أو غير احلكومية، أو منح 
ترخيــص مبزاولة مهنة 

حرة، تقدمي شــهادة أداء اخلدمة العامة 
أو تأجيلها أو االستثناء أو اإلعفاء منها 

إلى غير ذلك من ضوابط.
وملا كان هنالك عدد من املكلفني ألداء 
اخلدمــة الوطنيــة قــد أنهوا دراســتهم 
اجلامعيــة أو حصولهم على دبلوم بعد 
الثانوية العامة لســنتني ال يستطيعون 
التقــدم للوظيفــة إال بعــد أداء اخلدمة 

الوطنية العسكرية.

وطالب النائب مرزوق 
اخلليفة في سؤاله املوجه 
إلــى نائب رئيس مجلس 
الدفاع  الــوزراء ووزيــر 
الشــيخ حمد جابر العلي 
بتزويده وإفادته باآلتي:

- ما أسباب عدم منح 
املكلف ممن أنهى دراسته 
اجلامعية أو حصوله على 
دبلوم بعد الثانوية العامة 
توظيــف  إذن  بســنتني 
ليتمكن من حصوله على 
وظيفة حلني اســتدعائه 

ألداء اخلدمة الوطنية؟
- ما اإلجراءات التي تقوم بها رئاسة 
األركان العامة للجيش في تطبيق أحكام 

نص املادة سالفة الذكر؟
- هــل يحول تطبيق املــادة مبنحها 
للمخاطب بأحكام القانون مبجرد التخرج 
وقبل احلصول على وظيفة؟ وما املقترح 
مــن رئاســة األركان العامة للجيش من 

معاجلة هذا التطبيق على املكلفني؟

ممن أنهى دراسته حلني استدعائه

مرزوق اخلليفة

ما مقترح رئاسة األركان ملعاجلة هذا التطبيق على املكلفني؟

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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هيبة األمن 
من هيبة الدولة!

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

حتى ال نعود 
إلى املربع األول

صوت الوطن
سهام حمد السهيل

إنني أحترم مؤسسة األونروا كثيرا، فقد كنت الجئا 
فلسطينيا نزح من بيته في يافا، وكانت األونروا بالنسبة 
لــي كالضوء في نهاية النفق. فقد حصلت منها على 
منحة لبدء دراستي اجلامعية في اجلامعة األمريكية 
في بيروت. إن األونروا مؤسسة نبيلة وتلعب دورا 
حيويا في توفير الفرص واألمل للفلسطينيني. ولقد 
حذر مفوضها العام اجلمعية العامة لألمم املتحدة في ٤ 
أكتوبر ٢٠٢١ من التدهور املتزايد لألوضاع في فلسطني، 
وقلة التمويل، واحلكم الديكتاتوري للصهاينة، العازم 

على القضاء على الشعب الفلسطيني.
فلسطني في محنة، وســتظل محنتها قريبة إلى 
قلبي. إن الوضع احلالي في الدولة آخذ في التدهور، 
وعدد الالجئني وصل إلى مستويات قياسية. وقد أدى 
الصراع الرابع في غزة في عام ٢٠٠٨ إلى مســتوى 
غير مسبوق من العنف ضد الفلسطينيني، فقد شهد 
تدمير املنازل، واملدارس، واملالجئ، والبنية التحتية، 
ممــا أدى إلى تفاقم الفقــر، والقيود املفروضة على 
توفير التعليم، وتفاقم البطالة ملستويات غير مقبولة.

إن احلصار املفروض على وصول البضائع وانخفاض 
مستويات املساعدات اإلنســانية بسبب العجز في 
التمويل مشكلة حقيقية، كما زاد عنف املستوطنني 
والقوات الصهيونية احملتلة ضد الفلسطينيني، بسبب 

تشجيعهم على ذلك وعدم محاسبتهم.
وفي غياب أي حترك سياسي حقيقي، فإن املوقف 
مرشــح للتدهور، فاملواطنــون امللتزمون بالقانون 
يهجرون يوميا من منازلهم دون ســبب باستخدام 
القوة. وسيستمر املوقف اإلنساني في التدهور إذا 
لم يتحد املجتمع الدولــي ويقدم املزيد من التمويل 
ملنظمات مثل األونروا وغيرها ملساعدة الفلسطينيني 
في محنتهم، خصوصا مع شح التمويل بعد جائحة 

كوفيد.
يريد الفلسطينيون احلصول على فرصة العيش 
حيــاة طبيعية، حياة محترمة بكرامة، مثلهم مثل أي 
دولة. فال ميكن أن يقبل أي شخص عاقل لديه أخالق 
فظائع الفصــل العنصري التي يرتكبها نظام احلكم 
الصهيونــي بأي حال أو شــكل أو طريق. يجب أن 
نسمي األمور بســمياتها، فال ميكن أن نصف هذا 
سوى باإلرهاب. ويجب أن يستيقظ اجلميع على هذه 
احلقيقة، وأال يستسلم جلماعات الضغط الصهيونية 
التي حترض على هذا بذريعة «معاداة السامية». فكما 

قلت، البد أن نسمي األشياء بسمياتها.
أدعو املجتمع الدولي كله إلى أن يتوحد للمساعدة 
في تخفيف وطأة األوضاع في فلسطني، واستئناف 
التمويل للبرامج اإلنســانية، فهذا هدف ال ميكن أن 

نغفل عنه.

منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان 
كثر احلديث بسوء أو حسن نية عن حجم  الدمار الذي 
سيصيب هذا البلد، واستنفرت جهات إنسانية أممية 
جهودها جلمع ونشر البيانات عن احتياجات الالجئني 
 والنازحــني معززة بأرقام حالية ومســتقبلية، وفي 
املقابل كانت ردة فعل جهات دولية أخرى مســتفزة 
في التركيز على  جانب إنساني واحد كحقوق النساء، 
وكأن هذه اجلهات أصابتها عدوى اإلعالم الغربي حتى 
وصل بعضها إلى التهديد  مبنع التعامل مع السلطات 
اجلديدة، وهي في الوقت نفســه تطلب تبرعات من 
عامة الناس حول العالم لدعم هذا االستنفار  في هذا 
اجلانب دون مراعاة أولويــات حفظ احلياة وتوفير 

أدنى مقوماتها. 
ال غرابة أن الدول الكبــرى، في بعض تدخالتها 
اإلنســانية، تخدم مصاحلها اخلاصة، حني تستخدم 
املســاعدات كأداة  سياسية منحا أو منعا، أو من باب 
الشعور بالذنب، حينما تكون الدولة ذاتها مورد األسلحة 
التي اســتخدمت في احلروب  التي تسببت في قتل 
وإعاقة وتهجير املدنيني، ولكن على اجلهات اإلنسانية 

األممية أن تترفع عن  سلوك كهذا. 
وبهدف فهم األدوار املتوقعة من املنظمات اإلنسانية 
وحدود التدخل اإلنساني احملتمل، وتوقع مسارات األزمة 
األفغانية  التي تتسم بعدم اليقني وتعدد االحتماالت، 
صدرت ورقة تقدير موقف مميزة، عن املركز العاملي 
لدراســات العمــل  اخليري في الكويــت، بعد فترة 
وجيزة من التغيــرات األفغانية حتت عنوان «احلالة 
في أفغانســتان - اآلثار احملتملة  واألدوار اإلنسانية 
املتوقعة»، والتي انطلقت من عاملني أساسيني لالستقرار 
واالنتقال املجتمعي السلمي، وهما:  االعتراف الدولي 
بالنظام السياسي اجلديد والنزاع الداخلي، وطرحت 
٤ ســيناريوهات متوقعة مستقبلية: منح  االعتراف 
الدولي بالنظام السياســي وتوقف النزاع الداخلي، 
غياب االعتراف الدولي وتوقف النزاع، منح االعتراف 
 الدولي واستمرار النزاع، ثم السيناريو األسوأ بغياب 

االعتراف الدولي واستمرار النزاع. 
ولكل من هذه السيناريوهات، مت استعراض صور 
التدخل اإلنساني املمكنة، وأبرز اآلثار اإلنسانية احملتملة 
لتعقد  احلالة السياسية، واألدوار املتوقعة من املنظومة 
اإلنسانية، إلى جانب استقراء آراء اخلبراء حول جتربة 
التدخل  اإلنساني في أفغانستان، ملعرفة املخاطر احملتملة 
على مختلف درجاتها، والتي من املمكن للعمل اإلنساني 
أن يتعرض  لها في بيئة نزاع مسلح وعرضتها الورقة 

حسب درجة خطورتها واحتمال حدوثها. 
وفي كل ذلك، يبقى الســؤال األهم: ماذا ميكن أن 
تقدم املنظومة اإلنسانية للحد من أي تأثيرات محتملة 
للحالة  السياسية الراهنة في أفغانستان؟ السيما مع 
الظروف البيئة وفصل الشتاء القاسي في أفغانستان 
بعيدا عن جتاذبات  اجلهات الدولية وصراعات األطراف 
الداخليــة والتي يجب أن تســمع هي األخرى اللوم 
وترى التعامل معها بشدة حتى  تترك خالفاتها وتضع 
أسلحتها جانبا أمام دماء الناس بعد عقود من املعاناة. 

يجب أن يبقى العمل اإلنساني منضبطا بأهدافه 
وحياديته وفق املنطق، بعيدا عن األبعاد السياســية 
واأليديولوجية في  الصراعات، وما يترتب عليها من 
تداعيات مختلفة، وعلى العاملــني في ميدان العمل 
اإلنســاني أن يخلعوا قبعة أفكارهم  أمام الدماء إذا 

سالت والروح إذا فقدت! 

رجل األمن بلباسه الرسمي والدولة 
«وجهان لعملة واحدة»، إن جاز لنا التعبير، 
حيث إن رجل األمن هو املعني بتطبيق 
القانون وحتقيق األمن واالستقرار في 
املجتمع، وأي اعتداء عليه اعتداء على 

هيبة الدولة.
أشير إلى ذلك نظرا لتوالي حوادث 
االعتداء على رجــال األمن في اآلونة 
األخيرة بأســاليب مختلفة، مما يوحي 
بأن ما يحدث ال ميكن تبريره إال بضعف 
العقاب على من يعتدي على رجل األمن 

وإطالة أمد التقاضي.
إذن مــا هو احلل؟! احلل يكمن في 
وضــع عقوبات رادعــة تصل إلى حد 
تصنيف االعتداء على رجل األمن كجناية 
وبغرامــة مالية كبيرة بغض النظر عن 
جسامة االعتداء حفظا لهيبة الدولة وكذلك 
البت السريع في قضايا االعتداء عليهم.

وفي هذا الصدد، عندما نشير إلى 
ذلك فإنه إذا لم تقم السلطتان التشريعية 
والتنفيذيــة بفرض عقوبات رادعة ملن 
يسول له نفسه االعتداء على رجل األمن، 
فإن اخلاسر األول هو الدولة وهيبتها.

قد يقول البعض إنها حوادث فردية 
ال ترقى إلى ظاهرة، والرد بكل بساطة 
أن االعتــداء على رجل األمن حتى ولو 
حادثة واحدة إن لم يقابلها حزم وردع 
اعتداء مباشر على الدولة مبا ميثله رجل 

األمن من رمزية هيبة الدولة.
وفي املقابل ولإلنصاف فإنه أيضا 
يجــب أن يتصف رجل األمن باحلكمة 
أداه بأداء  الذي  التزاما بالقسم  والعدل 
عمله بكل أمانة وإخالص، وال أن يتجاوز 
على القانون بحجة أنه رجل قانون وكما 
نطالب بحماية رجل األمن بتشديد العقوبة 
على من يعتدي عليه فإن أي جتاوز من 
رجل األمن للقانــون أو االعتداء على 
املواطن أو املقيم له انعكاس سلبي على 
هيبة الدولة أيضا، ولذا يجب أن يواجه 
بعقوبات أشد ووضع عقوبات صارمة 
تصل إلى التسريح من اخلدمة ال لشيء 
إال ألنه مؤمتن من قبل الدولة على تطبيق 
القانون وممثــل لهيبتها، وبهذا يكون 
ميزان العدالة قــد حتقق وحفظ هيبة 
الدولة من أي اعتداء عليها ســواء ملن 
اعتدى على رجل األمن أو جتاوز رجل 

األمن لصالحياته ومهامه.

ما يــدور حولنا مــن تطورات في 
الڤيروســات بصورة سريعة  انتشار 
وظهور متحــورات بني فترة وأخرى، 
يدعونا إلى وضع اخلطط املسبقة وخاصة 
بعد التجربة الكبيرة التي اكتسبناها من 
جائحة كوفيد-١٩ والتي يجب أال متر دون 
االستفادة منها في أمور شتى يجب أن 

تستمر حتى مع زوال اجلائحة.
بفضل اهللا عــز وجل ثم جهود كل 
املســؤولني والعاملني الذين عملوا ليال 
ونهارا حلفــظ األمن الصحي وبفضل 
الشعب استطعنا تخطي  وعي وتعاون 
املراحل جميعها حتى وصلنا الى املرحلة 
األخيرة ومت الرجوع الى احلياة الطبيعية 
مع احلذر في تطبيق اإلجراءات الصحية، 
ولكن هاهو العالم يعود مبتحور جديد، 
ويعود التخوف مجددا من الرجوع الى 
املربع األول واإلغالق التام! ولكن لم ال 
نستفيد من اإلجراءات التي مت تطبيقها 
مسبقا حتى ال جند أنفسنا مضطرين 

الى الرجوع الى املرحلة األولى!
إن العودة الى املراحل بطريقة عكسية 
الوقاية اإلجبارية، فهناك  هي نوع من 
أنشطة مجتمعية ال أهمية لها بتاتا خاصة 
في مثل هذه الظروف وأبسط مثال أحد 
املعارض، مت افتتاحه منذ أسبوع ومستمر 
حتى ١١ اجلاري، لم ال يتم االكتفاء بهذا 
التجمع  األســبوع وينتهي حتى يقل 
الــذي ال حذر وال حــرص فيه نهائيا، 
علما ان التسوق وعمليات البيع والشراء 
باألونالين أصبحت متاحة للجميع وميكن 
للمحالت املشاركة في املعرض ووضع 

اخلصم كما هو في املعرض؟
لم ال تتوقف األنشــطة املدرســية 
باالحتفــاالت واملؤمترات  واخلاصــة 
واللقاءات التربوية التكميلية وتعود للطرح 

واملناقشة على املنصات اإللكترونية؟
لم ال يتوقف الطيران نهائيا من الدول 

املشتبه بوجود املتحور فيها؟
وهناك العديــد من اإلجراءات التي 
نستطيع أن نقلل منها احتماالت وجود أي 
إصابات باملتحورات اجلديدة، إن حتورات 
الڤيروسات لن تنتهي، وكل فترة سنالحظ 
ظهور متحور جديــد، ولكن بإمكاننا 
التقليل من اإلصابات واالنتشار بزيادة 
الوعي جلرعات التطعيم واتباع اإلجراءات 
الصحية ومنع التجمعات غير الضرورية 
وخاصة األنشطة واملناسبات املجتمعية.. 
وآن األوان للضرورة القصوى الستحداث 
إدارة في الهيكل التنظيمي اخلاص بكل 
وزارة ويكون من اختصاصها وضع كل 
اخلطط واإلجــراءات لألزمات بأنواعها 

املختلفة!
نسأل اهللا أن يحفظ اجلميع من كل 

مكروه.

املعتادة إقامة املعرض بها.. وثانيهما 
باالستئذان في إقامة املعرض ومعرفة 
آلية الشروط الصحية لتنظيم املعرض، 
فإذا كان الــرد بالرفض كانت توجد 
حلول أخرى بالرد على وزارة الصحة.. 
فالكل يعرف أن التطعيم ما شاء اهللا 
لم يصبح مثلما كان وقت اجلائحة، 
ومن املمكــن أن يصبح التطعيم في 
املستوصفات. هذا إذا كان رد وزارة 

الصحة بالرفض على إعطاء املكان.
وأعتقد أن هذا لم يحدث، والدليل 
أن معرض العطور أقيم وما شاء اهللا 
واإلقبال عليــه تبارك الرحمن اهللا.. 
«املراد» نرجــع ملوضوعنا معرض 
الكتاب، تلك املخاطبات لو متت لكان 
من الســهل أن يقوم القائمون على 
تنظيم معرض الكتاب بالرد والتصريح 
عن ســبب إلغاء املعرض، وكانوا لن 
يواجهوا أي حرج عند ســؤالهم عن 
األسباب. بس طال عمرك لألسف أنت 
عارف ربعنا الهيني باستراتيجيتهم.

٭ مســك اخلتام: «إنهم يريدون أن 
يفتحوا العالم وهم عاجزون عن فتح 

كتاب».. نراز قباني.

العربي وهو (اكسبو ٢٠٢٠ دبي) والذي 
يجمع ما يقارب ٢٠٠ دولة مشاركة حول 
املنظمات والهيئات  إلى جانب  العالم 
واملؤسسات الدولية، ويشكل احتفالية 
إنســانية اللتقاء اخلبرات واألفكار 
والعديد من التجارب اإلنسانية ليحقق 
بذلك االتصال بالعالم حتت شــعار 

«تواصل العقول وصنع املستقبل».
ومهما سطرنا من إجنازات حققها 
هذا الشعب العزيز، فسيبقى اإلجناز 
املهم هو أن أبناء زايد هيأوا جيال من 
الشــباب اإلماراتي جاهزا لكي يقود 
عملية التنمية في البالد والتي بدأها 

األجداد وحققها األبناء.
هنيئا لدولة التسامح هذه اإلجنازات 
وهنيئا لشــعبها الوفي هذه القيادة 
التي حرصت على بناء اإلنسان قبل 

أي شيء.
كل ما حققته دولة اإلمارات الشقيقة 
مبعث اعتزاز وفخر لنا في الكويت 
وللعرب كافة ولإلنسانية على وجه 

اخلصوص.

جرأة بحسب رأي البعض.
فالكويت صغيرة في احلجم وعدد 
السكان، إال اننا جند ان بها عددا من 
األجهزة الرقابية على القطاع احلكومي 
تفوق الكثير من الدول املجاورة وسبب 
في إطالة الدورة املستندية واألهم من 
ذلك أنها لم تقض او تقلل من الفساد.
فهناك إدارة الفتوى والتشــريع، 
وجهاز املركــزي للمناقصات العامة، 
وجهاز املراقبني املاليني، مراقبة شؤون 
التوظــف، إدارة التفتيش والتدقيق 
باجلهات احلكومية كل هذه األجهزة 
واإلدارات هدفهــا رقابي على أعمال 

اجلهات احلكومية.
كل ما سبق باإلضافة الى ديوان 
احملاسبة متارس دورها في إطالة الدورة 
املستندية وتأخير املشاريع في إجراءات 
روتينية لم تســاهم في القضاء على 

الفساد ودفع عجلة املشاريع.
فهي دعوة إللغاء الرقابة السابقة 
وتشــديد الرقابة الالحقــة وتطبيق 

العقوبات على الكبير قبل الصغير.

الهيئة العامة للبيئة مع افتتاح املعرض 
البيئي في مجمع األڤنيوز لنشر رسالة 
التوعية البيئية األفراد واملجتمع أهمية 
احملافظة على بيئة سلمية آمنة، وأيضا 
لعزوف اإلعالميني عن التخصص في 
اإلعالم البيئي، حيث يأتي غياب الكوادر 
اإلعالمية والقادرة على تناول البيئة 
ومشكالتها على رأس قائمة مشكالت 
اإلعالم البيئي في الكويت، وأيضا عدم 
تخصيص برنامج تلفزيوني أسبوعي 
متخصص في توعية اجلمهور بحماية 
البيئة وتسليط الضوء على ما تقوم 
به الهيئة من دور رئيس وفق خطط 
استراتيجية وأهداف ورؤية ٢٠٣٥ في 
تنمية القدرات البيئية وحمايتها، وهو 
ما يتحقق معه تكييف وظيفي سليم 
للمواطنني وينتج  اجتماعيا وحيويا 
عنه ترشيد السلوك البيئي في تعامل 

اإلنسان مع محيطه.
البيئي ال يقل  شخطة قلم: «األمن  ٭ 
أهمية عــن األمن الغذائــي واألمن 

اإلستراتيجي».

اشــلون «بومحمد»؟. فأجاب: طال 
تاريخ مثبت  الكتاب  عمركم معرض 
لدى املسؤولني ولدى اجلميع وأقصد 
 ١٩-covid دور النشر، بعيدا عن جائحة
واألشهر التي أغلق العالم من أجلها 
ولكن اآلن العالم بدأ يفتح أبوابه مع 
االشتراطات الصحية.. فكان األبدى 
من القائمني على معرض الكتاب «وزارة 
اإلعــالم ومجلس الوطنــي للثقافة 
التاريخ  والفنون واآلداب» قبل ذلك 
بأشهر بأن يقوموا بإرسال كتب رسمية 
لوزارة الصحة.. أولهما بأخذ القاعة 

وسياســيا وصناعيا، حيث قطعت 
شــوطا كبيرا فــي برامجها مبجال 
االســتخدام السلمي للطاقة النووية 
وصدرت رخصة أول مفاعل نووي 
سلمي للطاقة النووية في الوطن العربي 
والذي سيوفر ما يقارب ٢٥٪ من الطاقة 
الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة، 
كما سيحد من االنبعاثات الكربونية.

كما تستضيف الشقيقة اإلمارات 
أول اكســبو دولي يقام في الوطن 

ملناقشة ودراسة إلغاء الرقابة املسبقة، 
واالستفادة من جتربة القطاع النفطي 
وبعض اجلهات احلكومية املعفاة من 
الرقابة املســبقة، واالكتفاء بالرقابة 
الالحقة لديوان احملاسبة وهي األهم.

أعلم أن هذه الفكرة جريئة نوعا ما، 
وصعب تبنيها من قبل نواب مجلس 
األمة، فاالعتقاد الســائد بأن وجود 
الرقابة تعني القضاء على الفساد، ولكن 
الواقع يختلف، واملناداة بعكس ذلك 

أفالم وثائقية  بيئية وتقدمي  توعوية 
حلماية البيئة، وإقامة املعارض داخل 
الكويت لنشر رسالة التوعية البيئية، 
وتغطية الندوات واملؤمترات العربية 

والدولية اخلاصة بقضايا البيئة.
املقال  وجاءت مناسبة كتابة هذا 
بشأن حماية البيئة والدور الذي تقوم 
به الهيئة العامة للبيئة املتمثلة بإدارة 
حيوية ونشــطة تعمل كخلية نحل، 
وهي إدارة اإلعالم والعالقات العامة في 

نعم أقاويل كثيرة، وعالمات استفهام 
كثيرة بأن يقام معرض عطور ويلغى 
معرض الكتاب! مع العلم أن املعرضني 
في املكان نفسه الذي تشغله وزارة 
للتطعيم! هذا مــا أصاب  الصحــة 
العديد سواء خارج الكويت أو داخلها 
بالدهشة! واألغرب من هذا أن القائمني 
على معرض الكتاب لم يصرحوا إلى 
اآلن عن األســباب التي منعت قيام 
معرض الكتــاب لهذا العام! مع العلم 

بأن املوضوع أسهل مما يكون!
بدهشة ســأل اجلميع بومبارك: 

تاريخي ووصل إليه بتاريخ ٢٠٢١/٢/٩ 
لتكون أول دولــة عربية حتقق هذا 
التفوق بعزمية أبنائها وسيرهم على 
خطى املؤسس. وهذا املشروع ال يخدم 
اإلمارات فقط، بــل العالم كله بكافة 
مؤسساته العلمية ومراكزه البحثية.

ويأتي «عام اخلمسني» كما أطلق 
عليه رئيس الدولة سمو الشيخ خليفه 
بن زايد آل نهيان، حفظه اهللا ورعاه، 
لتصبح اإلمارات الشقيقة مركزا جتاريا 

إطالة للدورة املســتندية احلكومية، 
وإضاعة لوقــت وجهود العاملني في 
ديوان احملاسبة والعاملني في القطاع 

احلكومي.
لدفع عجلة دوران مشاريع خطط 
التنمية علينا التفكير خارج الصندوق، 
وحلحلة جميع العوائق الواقعية التي 
تعوق سرعة اإلجناز والتي يكمن جزء 
كبير منها في الدورة املستندية العقيمة.

ولذلك أدعو أعضاء مجلس األمة 

خطورة واتصــاال بواقع الناس، مع 
استغالل وسائل التواصل االجتماعي 
التي تشهد إقباال كبيرا، خاصة من قبل 
فئة الشباب، للنهوض بالوعي البيئي 
القضايا  لدى املســتخدمني، وطرح 
واملشــكالت البيئية من خالل تقدمي 
املعلومــات واألخبار املتعلقة بالبيئة 
ومشــكالتها، والدعوة إلى نشاطات 
وحمالت تطوعية، وإعداد ڤيديوهات 
ورسائل وبروشــورات ومسابقات 

كان اللقاء من مساء يوم األربعاء 
املاضي «ملتقى بيت أبومبارك»، كان 
محور نقاشــنا في ذلــك اليوم عن 
«معرض الكتاب» والذي إلى اآلن لم 

يعرف سبب إلغائه؟!
بعــد الســالمات والتحيات بني 
احلاضرين والســؤال عن األحوال 
قام «بومبارك» بتوجيه الســؤال لي 
مباشــرة وقال: يا أهل التخصص.. 
الكتاب؟ فأجبت: ما  شخبار معرض 
أدري عنه شيء طال عمرك. بابتسامة 
ودهشــة رد: عيل منو اللي يدرى؟! 
فأجبت: بالفعل ال أعلم شيئا ألن كل 
ما نسمعه أقاويل، ناس تقول عشان 
االشــتراطات الصحية، وناس ثانية 
تقول إن املــكان اللي املفترض يقام 
املعرض وزارة الصحة شاغلته  فيه 
عشان التطعيم.. وغيرها من قصص 
قيلت بس شــنو الصح منها ما حد 
يعرف؟.. واللي أعرفه عن حضرتك 
ما حتب األقاويل، حتب اإلجابة تكون 

سليمة وصحيحة ١٠٠٪.
وهنا استأذن «بومحمد باحلديث» 
وقال: كل ما قالته الدكتورة صحيح، 

«إن االحتاد يعيش في نفســي 
وفي قلبي وأعز ما في وجودي، وال 
ميكن أن أتصور في يوم من األيام 
أن أسمح بالتفريط فيه أو التهـاون 

في مستقبله».
هذه بعــض من أقوال املغفور له 
الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، 
طيب اهللا ثراه، مؤسس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة العزيزة، والتي وصلت 
إلى ما هي عليه اآلن بفضل من اهللا ثم 
بفضل من جهود املغفور اهللا الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان الذي وضع 
دعائم هذه الدولة ومعه إخوانه حكام 

اإلمارات، وسار على الدرب أبناؤه.
وعلى الرغم من النشأة احلديثة 
للشقيقة اإلمارات، فإنها استطاعت 
بفضل مطوريهــا أبناء زايد احتالل 
الصــدارة والريادة فــي العديد من 
املجاالت وتفوقت على الكثيرين في 

مجاالت عدة.
باألمس القريب انطلق مسبار األمل 
إلى كوكب املريخ فــي إجناز عربي 

حتدثــت في املقال الســابق عن 
ضرورة وجود تعديل تشريعي على 
قانون اجلهــاز املركزي للمناقصات 
العامة. وسأتطرق في هذا املقال إلى 
ديوان احملاســبة والرقابة املســبقة 

حتديدا.
وقبل احلديث عن الرقابة املسبقة، 
يجب اإلشــادة والتأكيد على أهمية 
دور ديوان احملاسبة وجهوده التي ال 

ينكرها إال جاحد.
الرقابة املســبقة هــي الضوابط 
التي تفــرض على اجلهات احلكومية 
قبل توقيع العقود، والتي قد تتأخز 
بسببها العديد من املشاريع في الدورة 
املستندية بني االستفسارات والردود 
وصوال الى حصــول موافقة ديوان 

احملاسبة على توقيع العقد.
فرقابة ديوان احملاســبة سابقة 
والحقة، وفي ظل وجود رقابة الحقة 
وهي مهمة ومطلوب تعزيزها وتأكيدها 
السابقة في  الرقابة  وتشديدها، لكن 
ظل وجود رقابة الحقة تتســبب في 

دور جوهري وحساس تقوم به 
الهيئة العامة للبيئة في إيصال الرسالة 
البيئية، وهي ترسيخ منظومة القيم 
والسلوك الصحيح املتفق مع موروثنا 
احلضاري في التعامل مع البيئة على 
أنها مكون أساسي للنهضة والتطور 

ومؤشر على تقدم ورفاه الشعوب.
وتقوم الهيئة من خالل نشر الثقافة 
البيئية والقانونية املتعلقة بحماية البيئة 
في الكويت بجهود جبارة وتســابق 
الزمن إلعداد كفاءات شبابية وطنية 
البيئة،  متخصصة في مجال حماية 
وكوادر مدربــة ومؤهلة للتعامل مع 
البيئية من خالل تقدمي  املشــكالت 
برامج توعية بيئية تغطي املوضوع من 
جوانبه االجتماعية والقانونية والدينية 
والتعاون مع املدارس واجلامعات في 
إعداد احلمالت اإلعالمية املتعلقة بحماية 
البيئة، وتكليف املتخصصني في مجال 
البيئة بالتعاون مع اجلهات املختصة 
البيئة،  بإعداد برامج خاصة بحماية 
للتركيز على القضايا البيئية األكثر 

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

محنة الفلسطينيني 
التزال مستمرة

في٢٠٢١
abughazaleh@tag.globalد.طالل أبوغزالة

عالم اآلراء
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في أفغانستان

د.سامر أبورمان

وقفة

عام اخلمسني 
اإلماراتي

Fn.alazmi@paaet.edu.kwفاطمة ناصر العازمي

هندس

إلغاء الرقابة 
املسبقة لديوان 

احملاسبة
Tariq@Al-Derbass.com

@Al _ Derbassم.طارق جمال الدرباس

شخطة قلم

األمن البيئي 
في الكويت

د.ظاهر هادي املركز

محلك سر

صدقت 
يا بومحمد

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي
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مشاري املجيبل.. مات قلبه!

زينة تخوض مغامرة في «٤٢٠ دقيقة»!
القاهرة - خلود أبواملجد

تستعد الفنانة زينة التحضير ألول جتربة 
بعالم املنصات الرقمية، حيث اتفقت على بطولة 
مسلسل من ٦ حلقات فقط بعنوان مؤقت هو 
«٤٢٠ دقيقة» من املقــرر عرضه حصريا على 
إحدى املنصات املشــفرة، واليــزال العمل في 
مرحلة الكتابة، حيــث يتولى التأليف الكاتب 

محمد رجاء، واإلخراج لهاني خليفة.
صناع العمل لم يكشفوا عن أسماء األبطال 
حتى اآلن ولكن تردد، اسم الفنان رشدي الشامي، 
وتقوم الشــركة املنتجة بالتنســيق مع زينة 
واملؤلف واملخرج بالتفاوض مع بقية النجوم 
للتعاقد معهم، حتى يتم التصوير فور انتهاء 
كتابة العمل وقبل انشــغال اجلميع مبوســم 

الدراما الرمضانية ٢٠٢٢.

بشار جاسم 

انتهى الفنان املميز مشــاري املجيبل من 
تصويــر كليب اغنيتة اجلديــدة (ياجتي يا 
اجي)، وهي من كلمات العماني اسامة السليمي 
وأحلان العماني فواز املكي ومكس وماستر 

وتوزيع صهيب العوضي.
وعن خطوته بعالم الغناء كأول سينجل له 
،يقول لـ «األنباء»: انا عندي شهادتني وحدة 
باملوسيقى وواحدة بالتمثيل وأنا أساسا من 
عايلة فنية ومتذوقة للموســيقى وبالنسبة 
للغناء كان في بالي من زمان ومنها اني اطلع 
موهبتي، وأنا اساسا كنت اغني باملسرح واغلب 
الفنانني يقولون لي نزل أغاني صوتك حلو 
وأداءك حلو وكانوا يشجعوني وايد خصوصا 
باللون الشعبي املودرن، والكليب من اخراج 
عمر الدليمي وارت دايركتر عبدالرحمن الهزمي، 
وستايلســت مصممة االزياء حصة العباد، 
وراح أطرحها باليوتيوب بتاريخ اليوم بإذن 

اهللا وتقول كلماتها:
يا جتي يا أجي

آه لو تدري حبيبي..
كيف في قلبي سكنت..

وزان فيك احساس شخص..
مات قلبه فيك انت..

ضاع عمري قبل اعرفك

وقبل اعرفك وين كنت!
انت قلي يا حبيبي!

كيف في قلبي سكنت؟
يا جتي يا جي 
يا اجي يا جتي 

هذا مناي
نظرتي قالت أحبك

وشفت عيني وابتسمت
ضحكتك تدري بأنك
وسط قلبي انرسمت
لو اشوفك الف مره
كل ما شفتك فهمت
انت وحدك يا حبيبي
وسط عيني اكتملت

يا جتي يا جي 
يا اجي يا جتي 

هذا مناي
ويا تبي الي ابي
ويا ابي الي تبي
و تبقى معاي

وعــن جديده فــي مجال التمثيــل، يقول 
املجيبل: راح ادخل تصوير مسلسل «محمد 
علــي رود» اجلزء الثاني مع نفس الكاســت 
اللي باجلزء االول تقريبــا، وانضموا معانا 
ايضــا روان املهدي وحمد اشــكناني، وراح 

اكون بهاجلزء بطل العمل.

عبدالعزيز السريع يواصل فحوصاته في لندن
مفرح الشمري

 يواصل الكاتب القدير عبدالعزيز 
الســريع عمل العديد من الفحوصات 
الطبية، وذلــك بعد وصوله منذ أيام 
إلى لندن الستكمال عالجه برفقة جنله 
منقذ، وسيحدد األطباء في ضوء نتائج 
تلك الفحوصات الطبية مرحلة العالج 

املقبلة.
 وفي اتصال هاتفي معه مبقر اقامته 
في لندن، قال الســريع لـــ «األنباء»: 
انه بخير وأموره الصحية مســتقرة 
وبانتظار الفحوصــات التي أجراها، 
والتــي يتمنــى ان تكــون فحوصات 
ايجابيــة ليعود إلى الكويت ســريعا 

ألنه ال يطيق البعاد عنها.
وأضاف: مازال الكثير من احملبني من 
شتى أنحاء الوطن العربي يغمروني 
بفيــض كبير مــن احملبــة واالهتمام 
والتواصــل، وقــد كان لذلك أثر كبير 
فــي رفــع الــروح املعنويــة وتعزيز 

واالستشاري د. أندرو غايا، واستشارى 
املسالك د.اندريو باملر.

«األنباء» من جهتها تدعو املولى عز 
وجل أن مين اهللا بالشــفاء التام على 
الكاتب القدير عبدالعزيز السريع «بو 
منقذ»، رجل املسرح العتيق الذي سجل 

املشاعر اإليجابية داخلي، وهذا يعتبر 
ايضــا عالجا آخرا للقضاء على اآلالم 
التي اشعر بها. ووجه الكاتب القدير 
عبدالعزيز السريع الشكر الى الهيئة 
الطبيــة والتمريضية وعلى رأســهم 
البروفيســور جراح د.بارس تيكس، 

حضوره املتفرد في مجاالت متنوعة من 
الثقافة والفنون، وكان له األثر احلميد 
في املكتبة العربية بأعماله التي حصدت 
فضــول الباحثني لدراســتها وحازت 
تقديــر منصات اجلوائــز والتكرمي.. 

ماتشوف شر يا بومنقذ.

عبدالعزيز السريع مع رئيسة املمرضات وإحدى عضوات الفريق الطبي

السريع مع البروفيسور باريس تيكيسمع املمرض جيفري وجنله منقذ في املستشفى مع االستشاري د. أندرو جايا

د. أندرو باملير

الليلة.. انطالق مهرجان الكويت املسرحي الـ ٢١ بـ «رسالة فنان»

مفرح الشمري

تنطلق الليلة أنشطة الدورة احلادية والعشرين 
ملهرجان الكويت املســرحي على خشبة مسرح 
الدسمة، وذلك حتت رعاية وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشــؤون الشباب ورئيس املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنــون واآلداب عبدالرحمن 
املطيري وحضور األمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب كامل العبداجلليل واالمني 
العام املساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش وعدد 
من املسؤولني، حيث يتضمن حفل االفتتاح تكرمي 
عدد من املسرحيني واعالن اسماء جلنة التحكيم، 
وبعدها تعرض مسرحية حفل االفتتاح بعنوان 
«رسالة فنان» تأليف فاطمة املسلم واخراج يوسف 

البغلي ويشارك فيها عدد من الفنانني.
الفرق املشاركة

من جهة اخرى، وضمن أنشطة املركز اإلعالمي 
ملهرجان الكويت املسرحي الـ ٢١، عقد صباح امس 
مؤمتر صحافي للفرق املشاركة في املهرجان، وذلك 
بحضــور مدير ادارة املســرح باملجلس الوطني 
للثقافــة والفنون واآلداب مديــر املهرجان فالح 
املطيري ومؤلف ومخرج مسرحية «زهور القبور» 
فيصل العبيد «مسرح الشباب»، ومخرج مسرحية 
«الطابور السادس» علي البلوشي واملؤلفة فاطمة 
العامر «فرقة املسرح الشعبي»، ومخرج مسرحية 
«فوبيا» عبداهللا املسلم «مجموعة السالم»، ومخرج 
مسرحية «املشــنوق الذي ضحك» أحمد البناي 
«فرقة املسرح العربي»، إلى جانب مخرج مسرحية 
«البروة» شــمالن هاني النصــار واملؤلفة فلول 
الفيلكاوي «شــركة تياترو»، ومخرج مسرحية 
«مطلوب مهرجني» عيسى احلمر واملؤلفة تغريد 
الداود «فرقة مســرح اخلليج العربي»، ومخرج 
مسرحية «املوت األبيض» د.مشعل السالم واملؤلف 
سعيد محمد، وتصدت «األنباء» إلدارته في صالة 

الـ VIP في مسرح الشامية.
في البداية، أعرب مدير املهرجان فالح املطيري 
عن سعادته النطالق فعاليات مهرجان الكويت 
املســرحي الـــ ٢١، متمنيا تقدمي عــروض تليق 
مبكانــة هذا احلدث الفني، ال ســيما بعد توقفه 

العام املاضي بسبب جائحة كورونا.
وقال املطيري مخاطبا احلضور «رسالة شكر 
أقدمهــا نيابة عنكم إلى وزير اإلعــالم والثقافة 
عبدالرحمــن املطيري واملســؤولني في املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ممن حرصوا 
على إقامة فعاليات الدورة احلادية والعشرين، 
وكان من أولويات املجلس الوطني أن يقام املهرجان 

في موعده».
وأضاف «ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر لكم 
كفرق مسرحية نيابة عن وزير اإلعالم والثقافة، 
الذي أثنى على ما تقدمونه من جهود حثيثة في 

إثراء املهرجان بالعروض املسرحية».
وشدد املطيري على ضرورة االلتزام بالقرار 
الــوزاري رقم ١٣ لســنة ٢٠٢١، اخلــاص بإجازة 
العروض املسرحية، «ونحن هنا ال نتحدث عن 
إجازة النصــوص بحكم أن فعاليــات املهرجان 
تختلــف عن العروض املســرحية، ولكن هذا ال 
مينع من االلتزام بالقرار الوزاري لناحية احملاذير 

الرقابية».
وأوضح املطيري أن إدارة املهرجان حريصة 
على تطبيق االشــتراطات الصحية، وال ســيما 
التباعد االجتماعي في مســرح الدسمة، «فهناك 
فريق تطوعي مهمته تنظيم املدرجات، كما قمنا 
بوضع شاشــة عرض للجمهور خارج املسرح، 
حتــى يحظى اجلميع باملشــاهدة، ســواء داخل 
املسرح أو خارجه، باإلضافة إلى نقل الفعاليات 

«اليف» على مواقع السوشيال ميديا».
بــدوره، قــال مخــرج مســرحية «زهــور 
القبــور» فيصــل العبيد «مشــتاقون لعودة 

املهرجان، وتأتي مشاركتي فيه لتقدمي جتربة 
جديدة، فضال عن ٧ جتــارب أخرى لزمالئي 
املشاركني، وأمتنى أن تكون العروض مميزة، 
وأن نشاهدها بشكلها الفني وليس بذائقتنا». 
متابعا: «بالنسبة إلى «زهور القبور» فإن نص 
املسرحية ينحاز إلى نصوص العرض وليس 
نصوص األدب، وأمتنى تقدمي شــيء يرضي 

فريق العمل، واجلمهور معا».

بدوره، استشهد مخرج مسرحية «املشنوق 
الذي ضحك» أحمد البناي مبقولة البن اجلوزي 
«الباليا ضيوف فأحســنوا قراها حتى ترحل»، 
وتابع «فاجلائحة كانت ثقيلة علينا، ولكن املبدعني 
عــادة ما يخرجون من بعد احلروب والكوارث، 

وأمتنى التوفيق للجميع في هذا املهرجان».
وعن مالمح عمله املســرحي، قــال «يتناول 
العرض قصة عبثية قصيرة، عبارة عن صفحة 
واحدة، غير أنه استفزني كثيرا، حيث اعتمدت 
فيه على «الكوالج» كما أن املونودراما هي «ثيمة» 

العمل».
نص تراثي

أما مخرج مسرحية «البروة» شمالن النصار، 
فقال «أشكر القائمني على املجلس الوطني ألنهم 
أعطونا مساحة أكبر، لكي نقدم للجمهور أفضل 
ما لدينا»، وأشار إلى أن «البروة» هو نص تراثي 
ولكن ســيتم تقدميه بـ «ستايل» غربي، «حيث 
إننــا نؤمن بأن النص التراثــي قادر على خلق 

شيء جديد ومختلف».
في خط مواز، كشف مخرج مسرحية «فوبيا» 
عبداهللا املســلم عن أن العمل الذي يخوض به 
املنافســة في املهرجان بعيــد كل البعد عن فئة 
الرعــب، «بــل انه يذهب إلى مواقــع جديدة في 
خارطة العرض املسرحي، وهو من إشراف وبطولة 

الفنان جمال الردهان، إلى جانب الفنانني نصار 
النصار وعلي الششتري».

من جهتــه، قال مخرج مســرحية «الطابور 
السادس» علي البلوشي «متعطشون للمسرح، 
ولهذا املهرجان بالتحديد، ملا له من طبيعة خاصة، 
حيــث تعودنا على رؤية املواهب اجلديدة التي 
يســطع جنمها من خالله، عطفا على االستفادة 
من ذوي اخلبرة»، واستدرك «لكنني أمتنى زيادة 
العروض في املستقبل إلى ١٦ عرضا بدال من ٨».
وحــول طبيعــة العــرض الذي يقدمــه، رد 
البلوشــي «اســتفزني نص املســرحية منذ أن 
قرأته للمرة األولى، وميكنني القول إنه جتربة 
جديدة بكل املقاييــس، لناحية النص والرؤية 

اإلخراجية».
فــي غضون ذلــك، حتدث مخرج مســرحية 
«املوت األبيض» د.مشــعل السالم، قائال «لدي 
شــغف كبير ببدء املهرجان ومنافســة زمالئي 
املشــاركني»، ولفت إلى أن النص الذي يخوض 
به املنافسة يحمل في ثناياه فلسفة قصصية.

بينما كشــف املخرج عيســى احلمر عن أن 
مسرحية «مطلوب مهرجني» التي يتولى إخراجها، 
يتخللها جانب كوميدي وآخر تراجيدي، مؤكدا 
أن النص ميكن تقدميه برؤى وأشكال متعددة.

كما أحملت مؤلفة النص تغريد الداود إلى أن 
املسرحية السالف ذكرها حتمل بعض االسقاطات 
االجتماعية، مشــيرة إلى انه في الزمن احلالي 

أصبحت هناك أشكال متعددة لـ «املهرجني».
من جهتها، عبرت الكاتبة فلول الفيلكاوي عن 
سعادته بالتعاون مع شركة «تياترو» لإلنتاج 
الفني، من خالل مسرحية «البروة»، مؤكدة أنها 
بهذا العمل تكتمل لديها الثالثية التراثية، التي 
قامت بنسج أحداثها، عبر ٣ أعمال مختلفة، «إال 
أن املســرحية األخيــرة حتمل قضية إنســانية 

وتضيء على املرأة حتديدا».
إلــى ذلك، قالت املؤلفة ملســرحية «الطابور 
الســادس» الكاتبة فاطمة العامر، إن املسرحية 
تنتمي إلى العبثية والرمزية والتراجيديا، مؤكدة 

أنها جتربة جديدة كليا بالنسبة إليها.
وفيما أجمع كتاب ومخرجو العروض املشاركة 
في مهرجان الكويت املسرحي على التزامهم التام 
بالشروط التي وضعتها الرقابة، لكونها تصب في 
صالح العمل الفني أوال وأخيرا، رأت الكاتبة فلول 
الفيلكاوي أن الكاتب هو رقيب ذاته، وأن الرقابة 
تعمل على تقييد الكاتب في كثير من األحيان.

مدير إدارة املسرح ومدير املهرجان فالح املطيري و«األنباء» خالل املؤمتر الصحافي
«األنباء» مع مدير إدارة املســرح فالح املطيري ومخرجي الدورة اجلديدة عيســى احلمر وفيصل العبيد ود. مشعل السالم 
وعبداهللا املسلم وشمالن النصار والكاتب سعيد محمد       (أحمد علي) املؤلفات فلول الفيلكاوي وفاطمة العامر وتغريد الداود يشاركن في املهرجان

«زهور القبور» أول عروض 
املسابقة الرسمية

تدشن غدا فرقة مسرح الشباب عروض املسابقة 
الرسمية من خالل مسرحيتها «زهور القبور» تأليف 
وإخراج فيصــل العبيد وبطولة ســماح وعبداهللا 
التركماني وحصة النبهان، وذلك على خشبة مسرح 
الدسمة الساعة الثامنة وتعقبها ندوة تطبيقية للعرض 

سماح وعبداهللا التركماني وحصة النبهان في مسرحية «زهور القبور»في قاعة الندوات والدعوة عامة.

فالح املطيري: العروض تقام وفقًا لالشتراطات الصحية.. وممثلو الفرق في مؤمترهم: متعطشون للمسرح
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٤٪ منوًا بأصول الشركات املدرجة إلى ١٣٦٫٥ مليار دينار

مراجعة MSCI تقفز بسيولة البورصة إلى ١٢٢ مليون دينار.. في مزاد اإلغالق

شريف حمدي

ارتفعــت نســبة منــو األصــول 
بالشركات املدرجة بالبورصة الكويتية 
بنهاية الربع الثالث من العام احلالي 
بـــ ٤٪، إذ بلغــت القيمــة اإلجمالية 
ملوجودات الشــركات املدرجة ١٣٦٫٥ 
مليار دينار، وذلك من نحو ١٣٠ مليار 
دينــار في الفتــرة املماثلة من العام 

املاضي.
ومتثل موجودات الشركة مجمل ما 
متلكه من أموال ثابتة أو منقولة ومالها 
من حقوق قبل الغير في فترة مالية 
معينة، واملوجــودات متثل الضمان 

احلقيقي لدائني الشركة.
ووفقا إلحصائية أعدتها «األنباء»، 
فإن ٦٩ شركة حققت منوا باألصول 
طبقا مليزانيات الشركات املدرجة في 
٣٠ سبتمبر املاضي، وهي تشكل ٤٨٪ 
من إجمالي الشــركات املدرجة التي 
كشفت عن نتائجها املالية خالل املهلة 
املنتهية االثنــني املاضي، وتراوحت 
نسب االرتفاع ما بني ٠٫٢٣٪ ووصلت 

حتى ٦٤٫٢٪.
فــي املقابل، تراجعــت أصول ٧٢ 
شــركة مدرجة أخرى خــالل الفترة 
املذكورة أعاله وهي تشــكل ٥٢٪ من 
إجمالي الشركات املعلنة، وكانت نسبة 

االنخفاض بني ٠٫٣٩٪ و٥٤٫٨٪.

كما تبني من خالل اإلحصائية ما 
يلي:

٭ جاءت شــركة اخلليج للتأمني في 
صدارة الشــركات التي حققت منوا 
باألصول بنهاية األشهر الـ ٩ األولى 
من العام احلالي، وذلك بنســبة منو 
بلغت ٦٤٫٢٪ بإجمالي موجودات ١٫٣ 
مليــار دينار، وكانــت أعلى األدوات 
املالية بأصول الشــركة هي أقســاط 
وأرصدة تأمني مستحقة بقيمة ٢٨٠ 
مليون دينــار وهي أعلى من القيمة 
في الفترة املماثلة من ٢٠٢٠ والبالغة 

١٧٠ مليون دينار.
٭ تلتها مــن حيث االرتفاع في منو 
األصول شركة «الوطنية العقارية» 
بنســبة ٤٣٫٨٪، بإجمالي موجودات 

٧٠٠ مليون دينار.
٭ ثالثا، حلت شركة يوباك بنمو في 
األصول بنسبة ٣٧٫١٪ بنهاية سبتمبر 
املاضــي، بإجمالي قيمــة بلغت ١٩٠ 

مليون دينار.
٭ حلــت شــركة الديرة فــي املرتبة 
الرابعة بنسبة منو ٣٦٫٢٪ وبإجمالي 

موجودات ٢٦٫٧ مليون دينار.
٭ خامســا، جاءت شــركة أجيليتي 
بنسبة منو في األصول ٣٣٫٨٪ بإجمالي 

موجودات ٢٫٩ مليار دينار.
٭ تلتها في املرتبة السادسة شركة 
االســتثمارات الوطنية بنســبة منو 

٣٠٫٤٪ بقيمة موجودات ٢٧٨ مليون 
دينار.

٭ أقل الشــركات التــي حققت منوا 
باألصول بنهاية الربع الثالث كانت 
شركة املســتثمرون بنسبة ٠٫٢٣٪، 
وتقــدر موجودات الشــركة بـ ٢٣٫٩ 

مليون دينار.
٭ وعلى مســتوى أعلى الشــركات 
املدرجــة ببورصة الكويت من حيث 
قيمــة املوجــودات، فتصدرهــا بنك 
الكويت الوطنــي بقيمة ٣٢٫٥ مليار 
دينار تشكل ٢٣٪ من اإلجمالي البالغ 
١٣٦٫٥ مليار دينار، وحقق «الوطني» 
منوا خالل الفترة املذكورة بنسبة ٧٪.
٭ تــاله مــن حيــث األعلــى قيمــة 
للموجــودات بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) بإجمالي موجودات ٢٢ مليار 
دينار محققا منوا في األصول بنسبة 

.٪٤٫٨
٭ ثالثا، حلت شركة مشاريع الكويت 
القابضة «كيبكو» بإجمالي موجودات 

بلغت قيمتها ١٠٫١ مليارات دينار.
٭ رابعــا، جاء بنك بوبيان بإجمالي 
موجودات بلغت قيمتها ٧٫٣ مليارات 

دينار وبلغت نسبة النمو ١٦٫٥٪.
٭ فــي املرتبة اخلامســة، جاء بنك 
برقان من حيث الشركات األعلى قيمة 
للموجودات بقيمة ٦٫٩ مليارات دينار 

بنمو ٠٫٣٢٪.

شريف حمدي

شهدت بورصة الكويت 
في جلسة تعامالت أمس 
دخول مؤسسات أجنبية 
تابعة ملؤشــر MSCI على 
عدد من األسهم أثناء مزاد 
اإلغالق من خالل عمليات 
شراء وبيع لعمالئها، وهو 
ما أدى إلى قفزة كبيرة في 
مستوى السيولة املتدفقة 
للســوق امس بنحو ١٢٢ 
مليون دينار بنسبة ارتفاع 
بلغت ١١٨٪ مقارنة بجلسة 
أول من امس البالغ حجم 
السيولة فيها ٥٦ مليون 

دينار.
وجاء هذا الدخول في 
إطــار املراجعــة الدورية 
ألســهم ســوق الكويــت 
املنضمة للمؤشر العاملي، 
وكان الدخــول الفتا على 
أســهم مثــل بيتــك الذي 
اســتأثر بالنصيب األكبر 
من السيولة امس بواقع 

دوالر، وحقق سوق دبي 
مكاسب ٦٩٥ مليون دوالر.

في سياق آخر، اختتمت 

التي  باجللسات األخيرة 
البورصة  شــهدت فيهــا 
تراجعات الفتة على وقع 

العاملية.
يذكــر ان الســوق قد 
استبق اخلسائر العاملية 
على وقع موجة تصحيح 
الكويت  شهدتها بورصة 
بعد ارتفاعــات الفتة في 
أســعار كثير من األسهم، 
املوجــة  لهــذه  وكان 
التصحيحيــة دور أيضا 
فــي انخفاض مؤشــرات 
الســوق بشــكل جماعي 
بنهاية تعامالت نوفمبر.

القيمــة  وخســرت 
السوقية ١٫٧ مليار دينار 
بنســبة انخفاض ٤٪، إذ 
البورصة تعامالت  أنهت 
اجللســة األخيــرة فــي 
نوفمبر بقيمة سوقية ٣٩٫٩ 
مليار دينار انخفاضا من 
٤١٫٣ مليارا بنهاية أكتوبر 

املاضي.
املقابــل، قفــزت  فــي 
السيولة جراء االرتفاعات 
فــي اجللســات األخيــرة 
وخاصة جلســة امس، إذ 

بورصة الكويت تعامالت 
شهر نوفمبر بنهاية جلسة 
امس، وتأثر مجمل األداء 

العاملية ملتحور  املخاوف 
الذي تســبب  أوميكرون 
في انخفاض أسواق املال 

بلغت احملصلة الشهرية 
١٫٧ مليار دينار مبتوسط 
يومــي ٨١ مليــون دينار، 
ارتفاعا من ١٫٢ مليار دينار 
مبتوسط يومي ٥٤ مليون 
دينار خالل أكتوبر املاضي.
وأنهت البورصة شهر 
نوفمبر على خسائر الفتة 
إذ تراجــع  للمؤشــرات، 
مؤشر السوق األول بنسبة 
٤٫٥٪ بخسارته ٣٤٧ نقطة 
ليصل إلى ٧٣٤٥ نقطة من 
٧٦٩٢ نقطة الشهر املاضي، 
كما تراجع مؤشر السوق 
الرئيســي فــي نوفمبــر 
بنسبة ٤٫٣٪ خاسرا ٢٦٠ 
نقطــة ليصل إلــى ٥٧١٨ 
نقطة انخفاضا من ٥٩٧٨ 
نقطة الشهر الذي سبقه، 
وتراجع مؤشــر الســوق 
العــام الذي يقيــس أداء 
املؤشرين معا بنسبة ٤٫٤٪ 
بخسارته ٣١٨ نقطة ليصل 
إلى ٦٧٨٩ نقطة انخفاضا 

من ٧١٠٧ نقاط.

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.. و«اخلليج للتأمني» األعلى منواً بـ ٦٤٪ مبوجودات ١٫٣ مليار دينار

القيمة السوقية خسرت ١٫٧ مليار دينار بنهاية تعامالت نوفمبر املاضي

٢٣٫٥ مليــون دينار، تاله 
الوطنــي بـــ ٢٠٫٧ مليون 
دينار، تــاله زين بـ ١٢٫٤ 
مليون دينار، وأجيليتي 
بـــ ١٠٫٦ ماليــني دينــار، 
وأهلي متحد بـ ٧٫٥ ماليني 
دينار، وهذه األسهم الـ ٥ 
اســتحوذت على ٦١٪ من 

إجمالي سيولة أمس.
خليجيا، ووفقا ألبحاث 
شركة كامكو إنفست فقد 
خسرت بورصات املنطقة 
امس ١٧٫٤ مليار دوالر بعد 
عودة اخلســائر نســبيا 
لألسواق، تصدرها السوق 
الســعودي بـ ١٦٫٢ مليار 
دوالر، تاله سوق الكويت 
بـ ٣٫٦ مليارات دوالر، ثم 
ســوق قطر بـــ ١٫٤ مليار 
دوالر، وســوق مسقط بـ 
٤٧٣ مليــون دوالر، كمــا 
خســر ســوق البحريــن 
٣٩٠ مليــون دوالر، فــي 
املقابل حقق سوق أبوظبي 
مكاســب بـ ٣٫٦ مليارات 

٪٧ منـو  ونسـبة  دينـار..  مليـار   ٣٢٫٥ قيمتهـا  بأصـول  بالصـدارة  «الوطنـي» 

١٧٫٤ مليـار دوالر خسـائر ٥ أسواق خليجيـة أمس.. وأبوظبي ودبي يحققـان مكاسب

«بيتـك» حقـق ٤٫٨٪ منـوًا بإجمالـي املوجـودات لترتفـع لــ ٢٢ مليـار دينـار

٣٫٣ تريليونات دوالر خسائر أسواق األسهم العاملية.. بسبب «أوميكرون»
احمللل املالي

بعد أن خســرت أسواق 
خــالل  العامليــة  األســهم 
األســبوع املاضــي، املنتهي 
فــي ٢٦ نوفمبــر، نحو ٣٫٣ 
تريليونات دوالر من قيمتها 
الرأسمالية السوقية، وذلك 
نتيجة لعدة عوامل، أبرزها 
هلع املستثمرين من املتحور 
اجلديــد لڤيــروس كورونا 
«أوميكــرون»، واملخــاوف 
مــن قدرتــه على االنتشــار 
العودة  الواســع واحتمــال 
لنقطــة الصفر فــي مكافحة 
الوباءان، عالوة على العوامل 
التقنية املتعلقة بالتصحيح 
في األسواق وأسعار األسهم 
بعــد فترة صعــود متتالية 
وقوية منذ ٢٠١٩، والتخوف 
من ارتفاع التضخم وبالتالي 
رفع أسعار الفائدة في املدى 

املتوسط.
إال أن معظــم األســواق 
العامليــة ارتــدت ببــطء في 
بداية األسبوع اجلاري وعاد 
الهدوء النسبي الى األسواق، 
نتيجة بــدء وضوح الرؤية 
فيما يتعلق باملتحور اجلديد 
بــأن متحــور  والتوقعــات 
«أوميكــرون» بالرغــم مــن 
ســرعة العدوى وانتشــاره 
الواســع، فإنه قد يكون أقل 
خطــورة مــن املتحــورات 
السابقة وبالتالي القدرة على 

واحدة نحو ١٫٢ مليار دينار 
الرأســمالية  قيمتهــا  مــن 
الســوقية لتســجل فــي ٢٨ 
نوفمبر نحــو ٤٠٫٧٢ مليار 
دينار، بخسارة نسبتها ٢٫٨٪.
وكانت اخلسارة الكبرى 
مــن حيــث القيمــة لقطــاع 
البنوك، حيث خسرت قيمته 
الســوقية نحو ٥٨٧ مليون 
دينــار، بخســارة نســبتها 
٢٫٤٪، لتسجل ٢٣٫٥٤ مليار 

السوق األول.
أمــا خســائر بورصــات 
اخلليــج مجتمعــة خــالل 
جلســة تــداول ٢٨ نوفمبر 
فقد تعدت الـ ٩٢ مليار دوالر 
بقيادة تداول السعودية الذي 
خسر ٧٢٫٥ مليار دوالر من 
قيمته السوقية، وأيضا تكبد 
سوق أبوظبي لألوراق املالية 
خسارة قدرها ٧٫٤ مليارات 
دوالر، بينما خسرت بورصة 

دينار، وكذلك قطاعا الصناعة 
واخلدمات املالية خسرا ١٧٥ 
مليون دينــار و١٦٥ مليون 

دينار على التوالي.
وكانــت خســارة أســهم 
الســوق األول كبيرة، حيث 
بلغــت ٨٥١ مليون دينار أي 
مــا يعادل ٧٢٪ مــن إجمالي 
خســائر بورصــة الكويت، 
بالرغم من األساسيات اجليدة 
املقبولة ألسهم  والتقييمات 

قطــر ٤٫٧٥ مليــارات دوالر 
وبورصة الكويت ٤ مليارات 
دوالر وسوق دبي املالي خسر 

٣٫٢ مليارات دوالر.
أمــا وقــد هدأت أســواق 
األســهم العاملية في جلسة 
التــداول التاليــة وعوضت 
جــزءا مــن اخلســارة، فقد 
اســتجابت بورصة الكويت 
وبورصات اخلليج وعوضت 
جزءا بســيطا من خسائرها 
في ٢٩ نوفمبر، حيث ارتفعت 
الســوقية اإلجمالية  القيمة 
١٦٫٤ مليــار دوالر، بقيــادة 
بورصة أبوظبي التي ربحت 

١٣٫٨ مليار دوالر.
بينما شــهد سوق تداول 
الســعودي تغيرا طفيفا في 
قيمته السوقية قدرها ١٫٥٦ 
مليــار دوالر، أمــا بورصــة 
الكويت فلم تستطع تعويض 
اخلسائر وربحت فقط ٤٤٨ 
مليــون دوالر (١٣٦ مليــون 

دينار).
ومن املالحظ ان بورصة 
الكويــت وأســواق األســهم 
اخلليجية والعاملية ستتبع 
في أدائها األخبــار املتعلقة 
باملتحور اجلديد، حيث من 
املتوقــع فترة مــن التذبذب 
واخلســائر فــي البورصات 
ريثما تتضح الرؤية املتعلقة 
بالوضع الوبائي وتأثيره على 
النمو االقتصادي والتجارة 

العاملية وسالسل االمداد.

نصيب األسواق اخلليجية منها بلغ ٩٢ مليار دوالر.. وسط هلع غير مبرر للمستثمرين

احتوائه عــن طريق اللقاح 
قد تكون أسرع من املتوقع.

بــدأت  الكويــت  وفــي 
البورصة الكويتية األسبوع 
اجلاري على خســائر حادة 
في جلسة تداول ٢٨ نوفمبر، 
نتيجة هلع املستثمرين من 
املتحور اجلديد وبردة فعل 
مبالغة على خسائر أسواق 
األسهم العاملية، حيث خسرت 
البورصة في جلســة تداول 

«ميد»: ارتفاع النفط قد يضع حدًا 
لتقشف احلكومات اخلليجية

محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان الشركات العاملة في دول اخلليج 
عانت على مدى ٦ ســنوات من أصعب ظروف التشغيل 
واألعمال التي شهدتها املنطقة على اإلطالق، حيث أجبرت 
أســعار النفط املتقلبة احلكومــات على تطبيق ضوابط 
مالية صارمة للحد من العجز ومنو الديون، أما اآلن فان 
ارتفاع أسعار النفط يبشر بوضع حد لهذا التقشف، لكنه 

لن يكون قادرا على التغلب على التحديات.
وقالت املجلة في تقريرها حتت عنوان «االعمال لعام 
٢٠٢٢»، انه فيما يقترب العالم من ٢٠٢٢، تبدو التوقعات 
أكثر إشراقا، وأدى انتعاش الطلب على الطاقة إلى ارتفاع 
أســعار النفط فوق ٨٥ دوالرا للبرميل في أكتوبر، ومن 
املتوقع أن يبلغ متوســط ســعر خام برنت حوالي ٧١٫٥ 
دوالرا للبرميل في ٢٠٢١، وهو أعلى مستوى منذ ٢٠١٤، 

ومن املتوقع أن ترتفع األسعار في ٢٠٢٢. 
ومع بلوغ متوســط ســعر التعادل املالي للنفط حد 
٦٨٫٥ دوالرا للبرميل في دول مجلس التعاون اخلليجي 
في عام ٢٠٢١ وتوقعات بأنه سيبلغ ٦٢٫٥ دوالرا للبرميل 
في عام ٢٠٢٢، فإن عودة فوائض امليزانية تعتبر مجرد 

عملية حتويلية.
وملا كان ثمة بعض املشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ 
تتجاوز قيمتها ١٫٧ تريليون دوالر في جميع أنحاء منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فانه ميكن القول ان هناك 

عددا كبيرا من املشاريع املتراكمة التي تنتظر التنفيذ.
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هاشم هاشم موّدعًا «القطاع النفطي»:
الكويت نّفذت مشاريع بقيمة ١٣ مليار دينار

علــى  البتــرول» حرصــت 
احملافظة على أصول القطاع 
وتطويرها، حيث مت التعامل 
بشكل مهني مع جميع اجلهات 
واملؤسسات الرقابية بالدولة، 
إميانــا منا بأهميــة دور هذه 
اجلهــات في حتســني أدائنا، 

وضمان سالمة إجراءاتنا.
ومضى هاشم بقوله: «بدأنا 
العمل بتحديث استراتيجية 
املؤسسة وشــركاتها التابعة 
لعــام ٢٠٤٠، والتــي تبنــت 
رؤية مشروع حتول الطاقة، 
أو Energy Transition، بغرض 
حتقيق االســتفادة القصوى 
من مواردنا الهيدروكربونية، 
التميــز  إلــى  والوصــول 
التشغيلي، وتعظيم مساهمتنا 

أحمد مغربي

كشــف الرئيس التنفيذي 
الكويتية  البترول  ملؤسســة 
هاشم هاشم في كلمة وداعية 
للعاملني فــي القطاع النفطي 
عــن ان الكويــت جنحت في 
استكمال وتشغيل مجموعة من 
املشاريع الرأسمالية املهمة التي 
كانت حتت اإلنشاء، جتاوزت 
قيمتها ١٣ مليار دينار، وكان 
أبرزها مشروع النفط الثقيل 
الذي أدخل الكويت في دائرة 
الدول املصدرة للنفط الثقيل، 
وتشــغيل مركز التجميع ٣١ 
وتشغيل مرافق معاجلة املياه 
املصاحبة ومرافق زيادة حقن 
امليــاه باملكامن لرفــع الطاقة 
اإلنتاجية، فضال عن تشغيل 
البيئــي  الوقــود  مشــروع 
والتشــغيل االبتدائي ملصفاة 
الــزور. واســتعرض هاشــم 
إجنازات «مؤسسة البترول» 
وشركاتها التابعة عن الفترة 
من ديسمبر ٢٠١٨ إلى نوفمبر 
٢٠٢١، حيث قال انه تشــرف 
في ديسمبر ٢٠١٨، بالتكليف 
السامي من القيادة السياسية 
لتولي مهام الرئيس التنفيذي 
البتــرول، وإدارة  ملؤسســة 
أحد أهم قطاعات الدولة وهو 
القطاع النفطي، وقد حرصنا 
على تسخير كل اجلهود خلدمة 
القطاع وحمايته، واملساهمة 

في تقدمه وازدهاره».
وأضــاف هاشــم: «كنــا 
نعي متاما حجم املســؤولية 
كانــت  التــي  والتحديــات 

حتققت في الفترة األخيرة، فمن 
جانب املشــاريع، جنحنا في 
استكمال وتشغيل مجموعة من 
املشاريع الرأسمالية املهمة التي 
كانت حتت اإلنشاء، جتاوزت 
قيمتها ١٣ مليار دينار، وكان 
أبرزها مشروع النفط الثقيل 
الذي أدخل الكويت في دائرة 
الدول املصدرة للنفط الثقيل، 
وبدأنا تشغيل مركز التجميع 
٣١ وتشــغيل مرافق معاجلة 
املياه املصاحبة ومرافق زيادة 
حقن املياه باملكامن لرفع الطاقة 
اإلنتاجية، تشــغيل مشروع 
الوقــود البيئــي والتشــغيل 
االبتدائي ملصفاة الزور ورفع 
طاقتنــا التكريريــة إلنتــاج 
مشتقات بترولية عالية اجلودة 
وصديقــة للبيئــة، جنحنــا 
بتشغيل مرافق استيراد الغاز 
الطبيعي املسال وهو املشروع 
األول فــي الكويــت واألكبــر 
فــي العالم من حيث الســعة 
التخزينية لتلبية احتياجات 
الكويت من الوقود النظيف، 
أعلنا عن أحد أكبر استكشافات 
للغــاز في ماليزيــا من خالل 
شــركة كوفبك، حرصنا على 
تنويــع محفظتنا فــي مجال 
البتروكيماويــات مــن خالل 
الدخول في شراكات مع شركات 
عاملية متخصصة في صناعة 
البتروكيماويات التخصصية 
في كوريا اجلنوبية والواليات 
املتحــدة األميركيــة، حدثنــا 
أســطول ناقالتنــا بانضمام 
٨ ناقالت جديــدة لنقل الغاز 
املسال واملنتجات البترولية.

من إيرادات الدولة، إضافة إلى 
تطبيق تقنيات تقليل انبعاثات 
الكربــون، فــي نفــس الوقت 
ركزنــا على اســتكمال إجناز 
املشــاريع الكبرى، ووضعنا 
اخلطة التمويلية لدعم تطوير 
أعمالنا، واتخذنا خطوات جادة 
واستباقية لتقنني املصروفات 
وترشــيد  الرأســمالية، 
املصروفات التشغيلية توافقا 

مع توجهات الدولة».
وذكــر انــه بالرغــم مــن 
العقبــات والتحديــات التــي 
واجهت القطاع، ســواء كانت 
حتديات خارجية أو داخلية، 
اســتطعتم جتاوزها، بعملنا 
بروح الفريق الواحد، وهنا أود 
أن أذكركم بأهم إجنازاتكم التي 

أبرزها النفط الثقيل ومصفاة الزور والوقود البيئي

هاشم هاشم

تواجهنا، ولعل أبرزها كان رفع 
الطاقة اإلنتاجية، واستكمال 
تشــغيل مشــاريعنا الكبرى 
االســتراتيجية، واســتئناف 
اإلنتاج من املنطقة املقسومة 
فــي حقلي الوفرة واخلفجي، 
وحتسني أداء مشروع مصفاة 
ڤيتنــام، وتعظيــم إيــرادات 
املؤسســة ورفــع مســتوى 
الســيولة، إضافة إلى تطوير 
وتنميــة مواردنــا البشــرية 
الوطنيــة، وخلــق بيئة عمل 
إيجابيــة ألبنائنــا وبناتنــا، 
انتمائهــم ورفــع  وتعزيــز 
مستواهم الوظيفي، وإعدادهم 
إلدارة هذا القطاع بأحسن وجه 

وأعلى كفاءة».
وذكر هاشم ان «مؤسسة 

تنويع محفظة «البترول» في مجال البتروكيماويات والدخول في شراكات عاملية متخصصة 
حتديث أسطول ناقالت النفط بانضمام ٨ ناقالت جديدة لنقل الغاز املسال واملنتجات البترولية

توظيف ٢٤٠٠ كويتي خالل ٣ سنوات 
بني هاشم هاشم ان «مؤسسة البترول» 
حافظت على مستويات إنتاج النفط وااللتزام 
بحصة الكويــت، وجنحت في زيادة إنتاج 
الغاز احلر إلى معدالت غير مســبوقة، ومت 
استئناف اإلنتاج من منطقة العمليات املشتركة 
في الوفرة واخلفجي بفترة زمنية قياسية، 
والبدء في توريد غاز اخلفجي إلى الكويت 
ألول مرة، وتطبيق توصيات دراسة التحول 
الشامل ملصفاة ڤيتنام وإعادتها للعمل بحسب 
إمكاناتها التشغيلية الكاملة، ومت توظيف أكثر 
من ٢٤٠٠ من أبنائنا وبناتنا في املؤسســة 
وشــركاتها التابعة خالل الثالث السنوات 
القطــاع اخلاص على  املاضية وشــجعنا 
استقطاب العمالة الوطنية، كذلك وبعد حصولنا 

على موافقة املجلس األعلى للبترول للمضي 
مبشروع إعادة هيكلة املؤسسة وشركاتها 
التابعة باشــرنا بإعداد دراسة مستفيضة 
وشاملة للهيكلة أخذا باالعتبار احتياجاتنا 
لتحقيق استراتيجية املؤسسة لعام ٢٠٤٠، 
ومت االنتهــاء من حتديث الهيكل التنظيمي 
اجلديــد لقطاعاتنا، ونحن بصدد البدء في 
التطبيق التدريجي ملخرجات الدراسة، وطبعا 
ما ننسى دور القطاع النفطي في مساندة 
اجلهات احلكومية خصوصا وزارة الصحة 
في مكافحة تفشي جائحة كورونا، من توفير 
احملاجر ومراكز اإليواء وإنشاء مستشفى 
ميداني متطــور ومراكز تطعيم في فترات 

قياسية، فكل الشكر لكم مرة أخرى.

«األهلي» يعلن الرابح في السحب 
األسبوعي حلساب «الفوز»

«اخلليج» يقدم تدريبًا لهيئة أسواق املال

«وربة» يوّقع اتفاقية مع جمعية كيفان

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن فوز عبدالرحمن فهد اخلليفة 
في السحب األسبوعي حلساب 
«الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية 
قدرها ١٠ آالف دينار، والذي أقيم 
حتــت إشــراف وزارة التجارة 
والصناعة، وقد مت اإلعالن عن 
اسم الفائر على البث املباشر في 
 ٨٨٫٨ FM محطة نبض الكويت

يوم االثنني املاضي.
وحساب «الفوز» للجوائز، 
هو حســاب اجلوائز األول من 
نوعه والذي يتيح لعمالء البنك 

األهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت 
كبرى. ومن خالل حساب السحب «الفوز»، 
سيحظى عمالء البنك األهلي الكويتي  بفرصة 
للفوز مببلغ ١٠ آالف دينار ضمن الســحب 
األســبوعي األعلى لفائز واحد في الكويت، 

عقــد بنــك اخلليــج تدريبا 
داخليــا مكثفــا حــول أحــدث 
متطلبــات هيئــة أســواق املال 
جلميع املوظفني لضمان مواكبتهم 
للتطورات على الصعيد الرقابي. 
وشارك في هذا التدريب جميع 
املوظفــني، من مختلــف إدارات 
البنك، لتعزيز ثقافتي االمتثال 
لقواعد العمل والتعلم املستمر، 
شارك في التدريب املوظفني، إلى 
جانب أعضاء إدارات االستثمارات 
وشؤون مجلس اإلدارة والتدقيق 

الداخلــي واإلدارات القانونيــة، حيث كانوا 
متحمسني لتحديث معلوماتهم فيما يتعلق 

بشهادة هيئة أسواق املال.
وأكدت مدير عام املوارد البشرية في بنك 
اخلليج ســلمى احلجاج على أهمية التعلم 
والتطوير املســتمر في البنــك، قائلة: نقدر 
في بنك اخلليج الطموح والتعليم والتطوير 

يواصــل بنك وربــة دعمه، 
الفاعلــة حلملــة  ومســاهماته 
«لنكــن علــى درايــة»، وهــي 
حملة توعوية مببادرة من بنك 
الكويت املركزي، واحتاد مصارف 
الكويت، لتســليط الضوء على 
حقوق العمالء، وتوعيتهم، فيما 
يتعلق بالتعامل مع البنوك، وذلك 
ضمن التزامه الدائم نحو توعية 
العمالء وزيادة املعرفة املصرفية 
حول حقوقهم، وكيفية احملافظة 

على حساباتهم ومدخراتهم.
وقد قام بنك وربة بإبرام اتفاق رعاية مع 
جمعية كيفان التعاونية، حيث سيتمكن البنك 
من خاللها من إيصال الرسائل اإلعالنية حلملة 
«لنكن على دراية» عبر منصات اجلمعية في 
مواقــع التواصل االجتماعــي، بهدف تثقيف 
متابعي املنصات ورفع وعيهم املالي واملصرفي 

وحمايتهم من عمليات االحتيال.

كذلك فرصــة للفوز باجلائزة الكبرى وهي 
راتب شــهري بقيمــة ٥٠٠٠ دينــار ملدة ١٠ 
ســنوات. وجتدر اإلشــارة إلى أنه سيكون 
مبقدور كل من عمالء البنك األهلي الكويتي 
اجلدد واحلاليني االستفادة من هذه الفرصة 

الفريدة فقط مببلغ ١٠٠ دينار.

املتواصلني لتعزيز املهارات واملعرفة. ونسعى 
دائما إلى حتفيز فريقنا على االطالع ومواصلة 
التعلم باستمرار للنمو فكريا، إلمياننا بأهمية 
خلق بيئة تعزز مشاركة املوظفني وتطويرهم، 
ومن خالل تقدمي هذا التدريب الداخلي املكثف 
لهيئة أسواق املال لفريقنا، متكنا من تنمية 

هذه البيئة اإليجابية.

وفي هذا الصدد، قال محمد العليوة مساعد 
مدير وسائل التواصل االجتماعي في بنك وربة 
«يقدم بنك وربة كل سبل الدعم ملبادرات بنك 
الكويت املركــزي وآخرها حملة «لنكن على 
درايــة»، التي تصب فــي مصلحة االقتصاد 
الوطني واملجتمع وتعزيز الثقافة االئتمانية 

واملالية واملصرفية».

سلمى احلجاج وضاري البدر وفريق بنك اخلليج

علي احلويل متوسطا محمد العليوة ومساعد الغريب من بنك وربة

«االتصاالت»: نصف خدمات اجلهات احلكومية «أونالين»
باهي أحمد

العامــة  الهيئــة  كشــفت 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 
التــي  ان نصــف اخلدمــات 
تتيحها املؤسسات احلكومية 
يتم تقدميها عبر االنترنت في 
الوقت الراهن، ومتتاز معظم 
اخلدمات التي تقدمها الوزارات 
والهيئات املختلفة في الكويت 
مبستويات نضج عالية وصلت 
الى ٦٣٪، حيث ميكن للمواطنني 
واملقيمني امتام معامالتهم عبر 
االنترنــت ممــا يقلــل الى حد 
كبير مــن احلاجة الى الذهاب 
شخصيا الى اجلهة احلكومية 
للحصول على اخلدمة، مشيرة 
الى ان الكويت قطعت خطوات 
كبيرة في حتســني مســتوى 

وشكلت نصف تلك املؤسسات 
فريقــا مخصصــا او متعــدد 
الوظائف لتولي مســؤوليات 
التحول الرقمي وذلك من أجل 
قيادة تلك اجلهود، كما متتلك 
٨٠٪ من تلك املؤسسات مراكز 
بيانــات واعتمــد ثلثاها على 
الســحابية  خدمة احلوســبة 

الغالبية  املدرسة، وتستخدم 
العظمى من املؤسســات ٩٤٪ 
من أجهزة الكمبيوتر املكتبية 
واحملمولة ألغراض تعليمية، 
ويشــيع اســتخدام اللوحات 
الذكية، حيث يســتخدم أكثر 
من نصف املؤسسات التعليمية 
الوسائل التقنية في التعليم، 
ويبلغ متوســط توافر أجهزة 
الكمبيوتر فــي الكويت جهاز 
كمبيوتــر واحد لكل ٥ طالب، 
وقد ارتفعت تلك النســبة من 
كمبيوتــر واحد لــكل ثمانية 
طالب في عــام ٢٠١٥، ووفرت 
معظم املؤسســات التعليمية 
بعــد  عــن  التعلــم  مرافــق 
لتمكــني التعلم أثنــاء جائحة 
«كوفيــد-١٩»، وتعــد فصول 
البث املباشــر الطريقة األكثر 
شيوعا للتعلم عبر اإلنترنت، 
كمــا أن Microsoft Teams هي 

األداة األكثر استخداما.
علــى صعيــد آخــر، قــال 
التقريــر ان الكويــت قطعــت 
خطــوات كبيرة في حتســني 
نضــج احلكومة اإللكترونية، 
وهو ما أشــار إليه اســتبيان 
األمم املتحدة لتنمية احلكومات 
اإللكترونية لعام ٢٠٢٠، حيث 
حسنت الدولة ترتيبها لتحتل 
املركز السادس واألربعني عامليا 
مــن بني ١٩٣ دولة مت قياســها 
ووصلت إلى مجموعة مؤشر 
األمم املتحدة لتنمية احلكومات 
اإللكترونية املرتفع للغاية ألول 
مرة في تاريخها في عام ٢٠٢٠، 
حتتل الكويت املرتبة ١٨ على 
مؤشر املشاركة اإللكترونية، 
وهو مؤشر يقيس مدى إشراك 
املواطنني من خالل االتصاالت 
وتقنيــة املعلومات في وضع 
القــرار  السياســات وصنــع 
وتصميم اخلدمات وتقدميها من 
أجل جعلها تشاركية وشاملة 

وقابلة للتداول.

العامــة، وقد وضعــت معظم 
املؤسســات احلكوميــة ٨٢٪ 
سياســات للعمل مــن املنزل 

عن ُبعد.
ورغم تلــك الطفــرة التي 
شهدتها املؤسسات احلكومية 
في التحول الرقمي إال ان هيئة 
االتصاالت لــم تخف حتديات 
التحــول الرقمي فــي الكويت 
والتــي رصدتهــا فــي نقــص 
املوظفــني املهرة واحلاجة إلى 
االبتعــاد عن النظــم القدمية، 
حيــث يزيــد عمر ثلــث نظم 
املعلومــات األساســية فــي 
املؤسسات احلكومية على ١٠ 

سنوات.
وقالــت ان جائحة كورونا 
أجبرت املؤسسات احلكومية 
في الكويت على اتخاذ تدابير 
إلدارة  ومبتكــرة  ســريعة 
التحديــات االســتثنائية فــي 
قطاع الصحة والسفر والسالمة 
العامة، تشتمل بعض املبادرات 
الرقمية الرئيسية على تطبيق 
«شــلونك» املعنــي مبتابعــة 
احلالة الصحية للمواطنني في 
ظل جائحة «كوفيد-١٩» وإدارة 
شــؤون املرضــى واملســاعدة 
الطبيــة عــن بعــد، وتطبيق 
«هويتي» املعني بتحديد الهوية 
الرقمية والذي أتاح الوصول 
بســهولة وأمان إلــى مختلف 
اخلدمــات اإللكترونيــة أثناء 
اجلائحة، وتطبيــق «مناعة» 
ومنصــة  التطعيــم  إلدارة 

«مسافر» إلدارة السفر.
إلــى ذلك، تنــاول التقرير 
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 
املعلومات املخصصة ألغراض 
التعلم، حيث قال ان استخدام 
تقنية املعلومات واالتصاالت 
أداة مســاعدة فــي  بصفتهــا 
التعلم والتعليم في الكويت، 
حيــث يتمتع ٥٨٪ من الطالب 
بخدمة االتصال باإلنترنت داخل 

دقت ناقوس اخلطر في نقص املوظفني املهرة للتعامل مع التكنولوجيا وضرورة االبتعاد عن النظم القدمية

االلكترونية  نضج احلكومــة 
في السنوات اخلمس املاضية.
وقالت هيئــة االتصاالت، 
فــي تقريــر حديــث حصلت 
«األنباء» على نسخة منه، إن 
معظم املؤسسات احلكومية في 
الكويت (نحو ٦٩٪) وضعت 
خطة رسمية للتحول الرقمي 

لدعم حملة «لنكن على دراية»
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«بيتك» يشارك في مؤمتر «أيوفي» السادس عشر
أعلنــت مجموعــة بيــت 
التمويل الكويتي «بيتك» عن 
مشاركتها كراع رئيسي باملؤمتر 
الســنوي لهيئــة احملاســبة 
واملراجعة للمؤسسات املالية 
اإلســالمية «أيوفي» السادس 
عشــر، واملقــرر عقــده فــي 
البحرين اليوم وغدا، برعاية 

مصرف البحرين املركزى.
وأوضحــت املجموعة في 
بيان صحافي، ان املؤمتر ينظم 
حتت عنوان: «ترسيخ أسس 
املالية اإلسالمية ملا بعد كورونا 
عبــر تطويــر معاييــر وأطر 
تنظيمية متينة»، حيث تأتي 
مشــاركة «بيتك» في املؤمتر 
انطالقا من حرصه على تطوير 
وتعميــق مســيرة الصيرفة 
اإلســالمية، وتأكيــد دعمــه 
املستمر لكل اجلهود املبذولة 
بهــدف االرتقــاء باملنتجــات 
واخلدمــات املاليــة املتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية.
ويعد املؤمتر الذى يفتتح 
جلســاته محافــظ مصــرف 
املركــزى، رشــيد  البحريــن 
محمد املعــراج، احلدث األهم 
ســنويا في مناقشة اجلوانب 
املتعلقة بالصناعة  الشرعية 
املاليــة اإلســالمية، ويشــهد 
عدة جلسات على مدار يومني 
تتحــدث فيهــا مجموعــة من 
أهم قيــادات الصناعة املالية 
اإلســالمية، من علماء وفقهاء 
ومصرفيني وخبراء ومحامني 
ومحاســبني وكبار مسؤولي 

أبرزها تطوير معدل معياري 
ومقاصــد  بديــل،  مرجعــي 
الشريعة، واملعاجلة احملاسبية 
للتأمني التكافلي، باإلضافة إلى 
جلســات عن الزكاة والنوافذ 

اإلسالمية. 
ويشارك الرئيس التنفيذي 
فــي بيــت التمويــل الكويتي 
البحرين عبداحلكيم اخلياط، 
فــي جلســة عمــل بعنــوان 
«احلاجــة إلــى إطــار شــامل 
للحوكمة الشرعية- املسائل 

احملاسبية التي تتطلب حلوال 
وتطبيقــات عملية في العمل 
املصرفي االسالمي، خصوصا 
أن قطاع الصيرفة اإلسالمية 
يحتــاج إلى اســتمرار جهود 
البحــث والتطويــر ملعاجلــة 
مختلف املســائل التي تواجه 

تطوره.
اجلدير بالذكر، أن «أيوفي» 
هــي إحــدى أبــرز املنظمــات 
الدولية غير الربحية الداعمة 
للمؤسسات املالية اإلسالمية، 
حيث تأسســت عام ١٩٩١ في 
مملكة البحرين، ولها منجزات 
مهنية بالغة األثر، على رأسها 
إصدار ١٠٠ معيار حتى اآلن في 
مجاالت احملاســبة واملراجعة 
وأخالقيات العمل واحلوكمة.

املعاييــر  الــى  باإلضافــة 
التــي اعتمدتهــا  الشــرعية 
املركزية والســلطات  البنوك 
املالية في مجموعة من الدول، 
باعتبارها إلزامية أو إرشادية، 
كما حتظى الهيئة بدعم عدد من 
املؤسسات األعضاء، من بينها 
املصارف املركزية والسلطات 
املالية  الرقابية واملؤسســات 
وشركات احملاسبة والتدقيق 
واملكاتــب القانونية من أكثر 
من ٤٥ دولة، وتطبق معايير 
الهيئة حاليا املؤسسات املالية 
اإلسالمية الرائدة في مختلف 
أنحــاء العالــم، التــي وفرت 
درجة متقدمة مــن التجانس 
املالية اإلسالمية  للممارسات 

على مستوى العالم.

الرئيســة واحللول» تناقش 
التعاون احلالي بني «أيوفي» 
املاليــة  ومجلــس اخلدمــات 
اإلسالمية لتطوير معيار جديد 
مشترك حول املبادئ اإلرشادية 
الشــريعة  حوكمــة  إلطــار 
للمؤسسات التي تقدم خدمات 
مالية إسالمية، وسيسهم هذا 
املعيار في جتنــب ازدواجية 
جهود الهيئتني املعنيتني بوضع 
املعاييــر، «أيوفــي» ومجلس 
اخلدمــات املالية اإلســالمية. 
ومــن املتوقع أن يحل املعيار 
املشترك اجلديد محل العديد 
من املعايير احلالية الصادرة 

عن الهيئتني.
كما يشارك عضو مجلس 
أمنــاء أيوفــي، عضو مجلس 
نورالرحمــن  إدارة«بيتــك» 
عابد في جلســة عمل بعنوان 
«إستراتيجيات التعافي من آثار 
جائحة كوفيد - ١٩» وتتناول 
اهمية مالءمة قطاع الصيرفة 
اإلسالمية مع البيئة املتغيرة 
التكنولوجيا  واالستفادة من 
لتخطــي األوقــات الصعبــة، 
وكذلــك جلعــل اإلجــراءات 
والعمليات أكثر فاعلية وكفاءة.

وعــالوة على ذلــك، متثل 
مشــاركة «بيتك» في املؤمتر 
فرصة لتبادل األفكار مع قادة 
التمويل اإلســالمي  صناعــة 
واملتخصصني في احملاســبة 
واملراجعة اخلاصة بالصناعة 
املصرفية اإلسالمية، والتعرف 
على أهم القضايا واملوضوعات 

يعقد اليوم وغداً في البحرين ملناقشة سبل ترسيخ الصيرفة اإلسالمية بعد اجلائحة

املركزية والســلطات  البنوك 
الرقابية واإلشرافية.

وتناقش النسخة السادسة 
عشر من مؤمتر أيوفي - البنك 
اإلســالمي للتنمية جملة من 
املواضيع الرئيسية، تتصدرها 
ســبل تعزيز توحيد اللوائح 
التنظيمية مبجــال احلوكمة 
الشــرعية، فــي ظــل اجلهود 
املشتركة بني أيوفي ومجلس 
اخلدمات املالية اإلسالمية، الى 
جانب قضايا أخرى عديدة، من 

«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة مكاتب طبية
في الواليات املتحدة بـ ٢٠٠ مليون دوالر

مجموعــة  اســتحوذت 
جــي إف إتــش املاليــة علــى 
محفظــة من املكاتــب الطبية 
فــي الواليات املتحــدة بقيمة 
تبلغ نحو ٢٠٠ مليون دوالر، 
وذلك في إطار استراتيجيتها 
الرامية إلــى بناء محفظة من 
األصول املستقرة التي تتمتع 
بأساســيات قويــة وطويلــة 
األمد وآفاق مستقبلية للنمو. 
وتتوزع محفظة املكاتب الطبية 
في سبع واليات أميركية هي 
كاروالينا الشمالية، وكاروالينا 
اجلنوبية، وجورجيا، ويوتاه، 
وأوهايــو،  وويسكونســن، 
وتكســاس، وتتألــف مــن ١١ 
أصال يتجاوز مجمل مساحتها 
٤٠٠ ألف قــدم مربعة. وبذلك 
تساهم هذه الصفقة املتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
في رفع قيمة محفظة الرعاية 
الصحيــة األميركيــة التابعة 
للمجموعــة إلى أكثر من ٤٠٠ 
مليون دوالر. وتشمل املكاتب 
الطبيــة عيــادات خارجيــة 
مؤجرة مخصصــة للخدمات 
الطبية ومزودة مبرافق تشمل 
املختبرات ومختلف اخلدمات 

مرونة املكاتب الطبية بشكل 
واضح في نشاطات االستثمار 
في معظم فترات العام احلالي.

وفي هذا السياق، قال نائل 
مصطفــى، الرئيس املشــارك 
لالســتثمار - العقــارات في 
جــي إف إتش: «لقــد أظهرت 
اجلائحــة مدى أهميــة توافر 
العيــادات اخلارجية  خدمات 
وزيادة الطلب املســتمر على 
خدمات الرعاية الصحية، لذا 
فإننــا نشــهد إقبــاال قويا من 
املستثمرين على قطاع املكاتب 
الطبية، وينعكس هذا التوجه 
بشــكل واضح فــي الواليات 
املتحــدة، حيث تصل نســبة 
اإلنفاق على الرعاية الصحية 
إلــى ١٨٪ مــن النــاجت احمللي 
اإلجمالي، مقارنــة بـ ١٠٪ في 
معظم الدول املتطورة األخرى».

وتضاعف حجم االستثمار 
في املكاتب الطبية ٤ مرات خالل 
العقد املاضــي، حيث وصلت 
نســبة إمتام الصفقــات على 
املكاتب الطبية إلى نحو ٣٠٪ 
من إجمالي مبيعات املكاتب في 
الواليات املتحدة للعام املنتهي 

في مارس ٢٠٢١.

ونظام سبارتانبروغ اإلقليمي 
للرعاية الصحية، وتكســاس 
هيلــث ريسورســز، وبايلور 

سكوت آند وايت هيلث.
وتغطي األصول مجموعة 
من قطاعات الرعاية املتخصصة 
وتتوزع في حرم املستشفيات 
أو بالقرب من املستشفيات مع 
قاعدة عمالء قوية في منطقة 
اجلنــوب الشــرقي والغــرب 
األوسط واجلنوب الغربي من 

الواليات املتحدة.
وتتمتــع احملفظــة بعقود 
إيجار متوســطة إلــى طويلة 
املــدى، حيث يبلغ متوســط 

عقــود اإليجار فيهــا نحو ١٠ 
سنوات وال يقل متوسط عقود 
اإليجار ألي من املســتأجرين 
املنفردين عن مدة ٤ سنوات، 
مما يسمح للمحفظة باالستفادة 
من االستقرار على املدى البعيد، 
باإلضافــة إلى ارتفاع العوائد 

احملتمل.
ومــن املتوقــع أن يشــهد 
ســوق املكاتــب الطبية منوا 
مســتقرا فــي أعقــاب جائحة 
كوفيــد-١٩ بعد حتــول كبير 
إلى العيادات اخلارجية بهدف 
تقليل الضغوطات على أنظمة 
املستشفيات املنهكة. وقد ظهرت 

نائل مصطفى

الطبية املســاعدة. وتقع هذه 
العيادات غالبا على مقربة من 
املستشفيات الكبيرة وبالقرب 
من املجمعات السكنية وتشمل 
تخصصات طبية مختلفة مثل 
األمراض اجللدية وطب األطفال 
وغيرها من التخصصات التي ال 
تتطلب اإلقامة في املستشفيات.

وتشــمل احملفظــة أصوال 
مؤجــرة لبعــض مــن كبرى 
املؤسســات في قطاع الرعاية 
الصحيــة األميركــي، مبا في 
ذلك كليفالنــد كلينك، ومركز 
تكســاس إيه آنــد إم للعلوم 
الصحيــة، ونوفانــت هيلث، 

«املركزي» استضاف ورشة عمل حول 
«التخلي عن سعر الفائدة املرجعي»

استضاف بنك الكويت املركزي بالتعاون 
مع املجلس النقدي اخلليجي، ورشة عمل 
عن بعد، بعنوان التخلي عن سعر الفائدة 
املرجعــي (LIBOR)، ومراجعــة معــدالت 
الفائــدة املرجعيــة (IBORs)، وذلك خالل 
يومي ٢٩ و٣٠ نوفمبر، وتهدف الورشة إلى 
بناء القدرات وتبادل اخلبرات بني البنوك 
املركزية في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
واالستفادة من خبرات املؤسسات العاملية 
املختصة في ظل التوجهات العاملية للتخلي 
املنظم عن مؤشر سعر الفائدة املرجعي. 

جاء ذلك في بيان لبنك الكويت املركزي، 
حيث أفاد فيه بأن الورشة تتيح للمشاركني 
االستفادة من اخلبرات اإلقليمية والعاملية 
حول املستجدات املرتبطة بالتحول عن سعر 
الفائدة املرجعي ومعدالت الفائدة احمللية، 
واالنتقال ملعدالت فائدة بديلة وخالية من 
املخاطر، وأثر ذلك التحول على االستقرار 
النقدي واالستقرار املالي في دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية. 

وتتناول الورشــة كذلك املبادئ العامة 
واألطــر التطبيقيــة لعمليــة التحول مبا 
فــي ذلــك اجلوانــب املاليــة والقانونيــة 
والتشغيلية واحملاسبية، ومناقشة جتارب 
الدول املشاركة في وضع البدائل وضمان 
االنتقال الســلس، إلى جانب اســتعراض 
أبــرز التطورات واالجتاهــات العاملية في 

هذا الشأن. 
يذكر أن الورشة التي عقدها بنك الكويت 
املركزي افتراضيا، قد شــارك فيها كل من 
املجلس النقدي اخلليجي، والبنوك املركزية 
لدول مجلــس التعــاون، ومجموعة عمل 
بنك إجنلترا (BoE) وهيئة الرقابة املالية 
البريطانية (FCA)، وهيئة األسواق املالية 

.(ESMA) األوروبية
واختتم البيان بتأكيد حرص بنك الكويت 
املركزي على مواصلة عقد اللقاءات وورش 
العمل وكل ما من شأنه املساهمة في دعم 
االستقرار املالي واالستقرار النقدي لدول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

بالتعاون مع املجلس النقدي اخلليجي

يوسف العبيد خالل مشاركته في ورشة العمل

«الدراسات املصرفية» يعقد اتفاقية شريك 
«SHRM» تعليم دولي للمبيعات مع

العــام  املديــر  صــرح 
الدراسات املصرفية  ملعهد 
د.يعقوب الرفاعي بأنه قد 
مت عقد اتفاقية شريك تعليم 
دولــي للمبيعــات مؤخرا 
بني املعهــد وجمعية إدارة 
 ،SHRM املــوارد البشــرية
وذلك لتقدمي عدد من أحدث 
الشهادات املهنية في مجال 
املوارد البشــرية التي تهم 
مزاولي هذه املهنة في جميع 

أنحاء العالم.
وجمعيــة إدارة املوارد 

البشــرية SHRM فــي الواليــات املتحــدة 
األميركيــة، هي مؤسســة مرخصة دوليا 
ملنــح االعترافات الدولية لشــهادات مهنة 
املوارد البشرية، وهي جهة رائدة عامليا في 
وضع وسن وتشريع قوانني وأصول العمل 
في قطاع املوارد البشرية، وأيضا هي جهة 
تعمل على تطوير اختبارات صارمة لقياس 

كفاءة محترفــي ومزاولي 
مهنة املوارد البشــرية من 
حيث تطبيق السياســات 
واملبادئ. ومن أهم الشهادات 
التي مت االتفاق على تقدميها 
هي: دورة اإلعداد لشهادة 
محترف في املوارد البشرية 
وشــهادة   (SHRM CP)
محترف أول املوارد البشرية 
(SHRM SCP)، وهمــا من 
العاملي  شــهادات االعتماد 
التي مت تصميمها للمصادقة 
على كفاءة مزاولي املهنة، 
من مســتوى املديرين وأيضا من مستوى 
احملترفــني في املوارد البشــرية. كما لفت 
الرفاعي الى أنه جار حاليا تقدمي هذه الدورة 
عبر اإلنترنت فــي املعهد، وذلك من خالل 
منصة زووم ومبشــاركة عدد من مديري 
ومســؤولي املــوارد البشــرية والتدريب 

والتطوير في البنوك احمللية.

د.يعقوب الرفاعي

«املركز» صانع سوق على سهمي
«الند العقارية» و«اخلليج للكابالت»

أعلن املركز املالي الكويتي 
«املركــز» تعيينــه كصانع 
سوق ألســهم كل من شركة 
الند املتحدة العقارية «الند»، 
وشــركة اخلليــج للكابالت 
الكهربائيــة  والصناعــات 
«كابالت»، حيث ستستفيد 
خدماتــه  مــن  الشــركتان 
املتخصصــة فــي صناعــة 
تــداول  لتعزيــز  الســوق 
أسهمهما في بورصة الكويت.
ومن خالل دوره كصانع 
ســوق، سيســاعد «املركز» 

شركتي الند واخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية على زيادة حجم تداول أسهمهما، 
وتعزيز السيولة، وبالتالي املساهمة في منوهما 
واستقرارهما في السوق. وينتظر أن تسهم هذه 
اخلطوة في تسهيل شراء وبيع أسهم الشركتني 
من قبل املستثمرين والتجار عبر تعزيز قدرتهم 
على الوصول إلى فرص التداول، واالستمرار في 

تقدمي أسعار تنافسية وتوفير 
السيولة. وسيعمل «املركز» 
على خلــق التــوازن الالزم 
في حالة وجود عرض كبير 
لألســهم وانخفاض الطلب 

عليها، والعكس كذلك.
وبهــذه املناســبة، قــال 
مدير مساعد في إدارة أسهم 
منطقــة الشــرق األوســط 
وشمال افريقيا في «املركز» 
عزام العتيبي: «نحن سعداء 
لتقــدمي  باختيار«املركــز» 
خدمات صناعة السوق لكل 
من شركة األرض واخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائيــة، والذي يعكس ثقة الســوق في 
قدرات املركز كمؤسسة رائدة ذات سجل حافل 
باإلجنازات فــي مجال تعظيم القيمة املقدمة 
للشركات واملتداولني على حد سواء، كما تؤكد 
اخلطوة التزامنا بأفضل املعايير الدولية في 

خدمات صناعة السوق».

عزام العتيبي

«الكويتية» تعيد إطالق رحالتها إلى «بانكوك»
أطلقت شركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتية صباح 
يوم االثنــني املاضي أولى 
رحالتها التجارية املجدولة 
إلــى مدينــة بانكــوك في 
مملكة تايلند، والتي سيتم 
تشغيلها بواقع ٤ رحالت 
في االســبوع خــالل ايام 
االثنني والثالثاء واخلميس 
والسبت.  هذا، وقد حضر 
ســفير مملكة تايلند لدى 

الكويــت روج تامونغكول والوفد املرافق له 
من الســفارة، حفل إطالق أولى الرحالت في 
مبنى الركاب رقم ٤ حيث كان في استقبالهم 
مديــر دائرة العالقات العامــة واإلعالم فايز 
العنزي ومدير دائرة اخلدمات األرضية عبداهللا 
احلويلة ومساعد مدير اخلدمات االرضية - 

مطار الكويت الدولي مزيد املطيري. 
وبهذا الصدد، قال مديــر دائرة العالقات 
العامة واإلعالم فايز العنزي: يسر اخلطوط 
اجلوية الكويتية اإلعالن عن إعادة تشــغيل 

رحالتها املباشرة واملجدولة إلى مدينة بانكوك 
التايلندية حيث تشرفنا اليوم بحضور سفير 
مملكــة تايلنــد الصديقــة روج تامونغكول 
لالحتفــال بإطالق أولى الرحالت بعد ايقاف 
تشــغيلها بســبب جائحة ڤيــروس كورونا 
املســتجد (كوفيــد- ١٩)، كما اطلع الســفير 
على آلية اإلجراءات املتبعة في مبنى الركاب 
رقم ٤ والذي أبدى سعادته من سهولة إنهاء 
إجراءات وسرعتها في خدمة املسافرين على 

رحلة بانكوك ومختلف الرحالت األخرى.

السفير التايلندي متوسطا مسؤولي «الكويتية» وأعضاء السفارة التايلندية

مجلس إدارة «املشروعات السياحية» 
يوافق على استقالة عبدالوهاب املرزوق

أعلنت شركة املشــروعات السياحية، 
عن استقالة رئيسها التنفيذي عبدالوهاب 
املرزوق، والتي وافق عليها مجلس اإلدارة، 
حيث تسلم املرزوق منصبه كرئيس تنفيذي 
للشركة في يناير ٢٠١٥ . وقد أشرف على 

اخلطة اإلستراتيجية للشركة.
جتدر اإلشارة إلى ان شركة املشروعات 
الســياحية تأسســت عام ١٩٧٦ كشــركة 
مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشــغيل 
وتطوير وإدارة األصول واملرافق السياحية 
والترفيهية والترويحية في الكويت، وتعمل 

الشــركة مع الهيئات احلكومية والقطاع 
اخلاص والشركات العاملية من أجل الترويج 
الدائــم للقطاع الســياحي والترفيهي في 
الكويت. وقد انطلقت الشركة عام ٢٠١٧ في 
مسار حتول لتصبح من الشركات عاملية 
املستوى في مجال تقدمي اخلدمات الترفيهية 
العائليــة بالقــرن الواحــد والعشــرين. 
وارتكزت دوافع هذه االســتراتيجية على 
قيم االعتزاز، االهتمام باملجتمع والناس، 
الشمولية، االبتكار، اإلبداع واحترام الثقافة 

احمللية.

«كافكو»: مشعل التنيب يحصد جائزة 
التميز بقطاع الطيران لعام ٢٠٢١

أعلنت الشركة الكويتية 
الطائــرات بالوقود  لتزويد 
(كافكو)، عــن تتويج نائب 
رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام للشركة مشعل التنيب 
باملركــز األول فــي جائــزة 
التميز بقطــاع الطيران في 
الشرق األوسط لعام ٢٠٢١، 
كقيادي متميز، وذلك خالل 
الســنوي اخلامس  احلفــل 
عشــر لتوزيــع اجلوائــز، 
والــذي أقيــم مبدينــة دبي 
فــي ٢٣ نوفمبــر، واملنظــم 

من قبل مجموعة (ITP). وقالت الشركة في 
بيــان صحافي، إن اجلوائز الســنوية متنح 
لألفراد والشركات الرائدة في قطاع الطيران 
مبنطقة الشــرق األوســط، وذلك إقرارا من 

اجلهة املانحة للجائزة بتفاني 
هذه الشــركات واألفراد في 
إجناز األعمال املتميزة، حيث 
تتنافــس على هذه اجلوائز 
مؤسسات وشــركات رائدة 
باملنطقة وتقدم ترشيحاتها 
إلى جلنة التحكيم. وفي هذا 
السياق، قال التنيب: «على 
الرغم من جائحة كورونا فإنه 
بفضــل اهللا ومن ثم تعاون 
ودعم كل اجلهات التي تتعامل 
معها الشركة في مجال تزويد 
الطائرات بالوقود وخصوصا 
العاملني في الشــركة فقد اســتمرت عمليات 
الشــركة وتقدمي خدماتها بشكل متميز لكل 
عمالئها مع االلتزام بجميع اللوائح الصحية 
الصادرة من اجلهات الرسمية في الكويت».

مشعل التنيب

بن سبت: ١٠٦ ماليني طن 
صادرات الغاز العربية في ٢٠٢٠

قال األمني العام ملنظمة 
أوابك علي بن سبت ان قطاع 
الغاز الطبيعي شهد العديد 
من التطورات املهمة خالل 
عــام ٢٠٢٠، بفعل الصدمة 
غير املسبوقة التي أحدثتها 
جائحــة ڤيــروس كورونا 
فــي االقتصاد العاملي الذي 
انكمش بنحو ٣٫١٪، مما أدى 
إلى تراجــع الطلب العاملي 
على الغاز بنحو ١٫٨٪، وذلك 
ألول مرة منذ عقد كامل، كما 
أنها املــرة الثالثة تاريخيا 

التــي يتراجع فيهــا الطلب العاملي علــى الغاز. ونتيجة 
لتراجــع الطلب، اضطرت العديد من الدول إلى تخفيض 
إنتاجهــا من الغاز وتخفيض االســتثمارات في أنشــطة 
االستكشــاف واإلنتاج، وعليه تراجع إنتــاج العالم من 

الغاز في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٫٩٪.
وأضاف في كلمــة له خالل افتتاح فعاليات االجتماع 
العشــرين لبحث إمكانيات التعاون في مجال اســتثمار 
الغــاز الطبيعي في الــدول األعضاء مبنظمــة أوابك، ان 
الطلب على الغاز الدول العربية لم يشهد تراجعا بسبب 
اجلائحة، بل اســتقر عند ٤٤ مليار قدم مكعبة/اليوم مع 
حتقيق منو ســنوي طفيف بلغ نحو ٠٫١٪، وذلك بسبب 
املكانــة التي يحظــى بها الغاز الطبيعي فــي العديد من 

القطاعات وباألخص قطاع الكهرباء.
وأوضح أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي 
املســال لم تتأثر خالل ٢٠٢٠ إال بشــكل قليل، حيث بلغ 
إجمالــي الصادرات نحو ١٠٦ ماليــني طن، مقارنة بـ ١٠٩ 
ماليني عام ٢٠١٩، واستحوذت على حصة سوقية عاملية 

قدرها ٣٠٪. 
ويعود ذلك في املقام األول إلى طبيعة التعاقدات القائمة 
على عقود طويلة األمد بني الشركات الوطنية في الدول 
العربية وعمالئها في األسواق األوروبية واآلسيوية. حيث 
تعد الدول العربية املورد الرئيســي املعتمد طويل األمد 
لكبار املستهلكني في مختلف األسواق، واألعلى موثوقية 

بني كل الدول املصدرة.

علي بن سبت
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«التجاري» يشارك في املعرض الوظيفي 
بكلية الشرق األوسط األمريكية

«أرزان»: معايير عاملية لدعم
وتنمية الشركات الصغيرة واملتوسطة

في إطار مســؤوليته 
االجتماعية جتاه شباب 
اخلريجني بصفته مؤسسة 
مصرفيــة رائدة حترص 
على املشاركة في املعارض 
الوظيفيــة املتنوعة، قام 
الكويتي  التجاري  البنك 
بحملة توظيف تستهدف 
طلبــة وخريجــي كليــة 
الشرق األوسط األمريكية 
في ٢٥ نوفمبر املاضي على 

أن تســتمر هذه احلملة على مدى اليومني 
األول والثاني من ديسمبر اجلاري. 

وقد جاءت هذه املبادرة لتؤكد دعم البنك 
التجاري للشــباب الكويتــي، حيث يولي 
البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات 
الشباب ومنحهم فرصة العمل والنجاح. 

وفي تعقيبه على هذه احلملة، قال صادق 
عبــداهللا مدير عام قطاع املوارد البشــرية: 

األول  املديــر  أعــرب 
خلدمات لالئتمان ومتويل 
الشــركات لــدى مجموعة 
أرزان املالية رباح املصري 
عن امتنانه جلميع العمالء 
وشركات احملفظة وذلك بعد 
حتقيق نتائــج وجناحات 
ملحوظة في قطاع التمويل 
واالئتمان لهذا العام وتخطي 
تأثير جائحة كورونا بنجاح 
رغم تأثيرهــا الكبير على 
أغلب األنشــطة التجارية 
والقطاعــات املاليــة حول 

العالم. وأضاف أننا في «أرزان» نسعى دائما 
لتقدمي رؤية مختلفة وتطلعات تناسب العمالء 
في هذا املجال ومتكنهم من حتقيق أعلى معدالت 
النجاح في أنشطتهم التجارية في شتى املجاالت 
والقطاعات. وصرح مسؤول التسويق والعالقات 
العامة لدى مجموعة أرزان املالية فواز املنيع 
بأن خدمات أرزان لالئتمان ومتويل الشركات 
تأتي ضمن أولويات املجموعة، ونســعى من 
خاللها للوصول إلى مرتبة الصدارة في مجال 
متويل الشركات من خالل تطبيق أحدث املعايير 
العاملية لدعــم وتنمية الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة احلجم في شتى األنشطة التجارية 
واخلدماتية والقطاعات املالية لتلبية طموحاتهم 
وتطورهم في الســوق احمللي وبقية أسواق 

نحــرص على املشــاركة املتواصلة في مثل 
هذه احلمالت واملنتديات الوظيفية التي متثل 
فرصة طيبة للتواصل مع الشباب الكويتي 
الراغب في احلصول على فرص عمل مميزة 
في القطــاع املصرفي، حيث يضع مصرفنا 
الشــباب الكويتي في بؤرة اهتمامه، ويرى 
أن االستثمار في املوارد البشرية يسهم في 
حتقيق التنمية املستدامة للوطن واملواطن.

املنطقــة.  وأضاف ان ارتفاع جودة القروض 
مرتبط بالتدابير الصارمة ومعايير املوافقة التي 
تفرضها السياسة االئتمانية وجلنة االئتمان 
اإلداري، وتشمل هذه التدابير التحليل االئتماني 
للبيانــات املالية املدققة والبيانات املصرفية 
وتقييم خبرة الطاقم اإلداري وطبيعة األعمال، 
وللتخفيف من املخاطر، يسعى قسم االئتمان 
إلى مراقبة أداء العمالء بشكل شهري وإقامة 
عالقة وثيقة معهم ملراقبة حسن استغاللهم 
لألصول واملوارد املالية والبشرية، كما يسعى 
قســم االئتمان للمســاعدة في تطوير أعمال 
كل العمالء كشــركاء فعليني من خالل تقدمي 
النصائح والتوصيات القابلة للتطبيق والتي 
تعتبر ذات أهمية كبيرة الستقرارهم ومنوهم.

فريقا البنك التجاري وكلية الشرق األوسط األمريكية

فواز املنيعرباح املصري

«كامكو إنفست»: ٣٫٢ مليارات دوالر مخصصات البنوك اخلليجية
قال تقرير صادر عن شركة 
كامكو إنفست إن مخصصات 
خسائر القروض التي أفصحت 
عنها البنــوك اخلليجية، في 
تقاريرها املالية عن فترة الربع 
الثالث من ٢٠٢١، بلغت أدنى 
مستوياتها املسجلة على مدى 
٨ فترات مالية ربع ســنوية، 
وبلــغ إجمالــي مخصصــات 
خسائر القروض ٣٫٢ مليارات 
دوالر خالل هذا الربع، مقابل 
بالربــع  ٤٫١ مليــارات دوالر 
الثاني، و٤٫٤ مليارات دوالر 

بالربع الثالث من ٢٠٢٠. 
ولوحظ تراجع املخصصات 
على أساس ربع سنوي على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي، باستثناء االمارات، 
إذ ســجلت البنوك العمانية 
والسعودية أعلى معدل تراجع 
بنسبة ٤٥٫٤٪ و٤٤٫٢٪، على 

التوالي. 
وكان أكبــر انخفاض من 
حيــث القيمــة املطلقــة هــو 
األعلى في الســعودية بقيمة 
٠٫٥ مليار دوالر، إذ بلغ إجمالي 
مخصصات خسائر القروض 
٠٫٧ مليار دوالر بنهاية الربع 
مبا يتســق إلى حد كبير مع 
نفس مستويات مخصصات 

البنوك القطرية. 
نشاط القروض

ظل نشاط اإلقراض قويا 
خالل الربع الثالث من ٢٠٢١، 
ممــا أدى إلــى ارتفــاع دفاتر 
القــروض، على الرغم من أن 
النمو على أساس ربع سنوي 
كان أقل بكثير مقارنة بالربع 
القيمــة  إذ بلغــت  الســابق. 
اإلجمالية للقــروض بنهاية 
الربــع ١٫٧١ تريليــون دوالر، 
بنمو بلغت نسبته ١٫٧٪ على 
أساس ربع سنوي و٦٫٨٪ على 
أساس سنوي بدعم من النمو 
واســع النطاق الذي شهدته 

كافة األسواق. 
وتباطــأت وتيــرة منــو 
القــروض هامشــيا  صافــي 
بنســبة ١٫٦٪ علــى أســاس 
ربــع ســنوي، إذ بلغت ١٫٦٢ 
تريليون دوالر بدعم من النمو 
الذي شــهدته كافة األسواق، 
باســتثناء البنوك العمانية. 
وساهم استمرار حتسن النمو 
االقتصــادي بفضل تســارع 
وتيرة برامج اللقاحات وتقليل 
القيود في تعزيز منو قروض 

البنوك في املنطقة.
كما منت ودائع العمالء في 
كافة األسواق خالل الربع. إذ 
ارتفع اجمالي ودائع العمالء 
بنسبة ٢٫٠٪ ليصل إلى ٢٫٠٣ 
تريليون دوالر، فيما يعد رقما 
قياسيا جديدا لقطاع البنوك 
فــي دول مجلــس التعــاون 
اخلليجي، مقابل  تريليوني 
دوالر بنهاية الربع الثاني من 

العام ٢٠٢١. 
ظلت املؤشرات االقتصادية 

 كما كانت أنشطة اإلقراض 
من قبل البنوك القطرية قوية 
مسجلة منوا قدره ٧٫٤ مليارات 
دوالر ليصل إجمالي القروض 
إلى ٣٦٣ مليــار دوالر، تليها 
البنوك الكويتية بنمو قدره 
٣٫٨ مليارات دوالر ليصل بذلك 
إجمالي القروض الى ٢٠١ مليار 

دوالر. 
ارتفاع صافي األرباح 

ارتفع صافــي ربح قطاع 
البنوك اخلليجية على أساس 
ربــع ســنوي بقيمــة تعادل 
انخفاض مخصصات خسائر 
القروض في الربع الثالث من 
العــام ٢٠٢١. إذ بلــغ اجمالي 
صافــي ربــح قطــاع البنوك 
٩٫٤ مليارات دوالر في الربع 
الثالــث من العام ٢٠٢١ مقابل 
٨٫٣ مليارات دوالر في الربع 
الثاني من العام ٢٠٢١. وظلت 
األرباح دون مستويات ما قبل 
اجلائحة والتي مت تسجيلها 
في الربــع الثالث مــن العام 
٢٠١٩ بقيمــة ١٠٫٢ مليــارات 
دوالر. إال انه لوحظ تسجيل 
منو على أساس ربع سنوي 
في كافة أنحــاء دول مجلس 

انخفاضا هامشيا. وكان النمو 
السنوي مقارنة بالربع الثالث 
من العام ٢٠٢٠ قويا بنســبة 
٧٫١٪، أي أعلى قليال من منو 
إجمالــي القــروض الذي بلغ 
١٫٧١ تريليــون دوالر بنهاية 
الربع الثالث من العام ٢٠٢١. 
وســجلت البنوك السعودية 
مــرة أخرى أكبــر زيادة ربع 
سنوية في صافي القروض في 
الربــع الثالث من العام ٢٠٢١ 
بنمو بلغت نســبته ٢٫٨٪ أو 
مبقدار ١٣٫٩ مليار دوالر، تليها 
البنوك القطريــة والكويتية 
التي سجلت منوا بنسبة ٢٫١٪ 

و١٫٩٪، على التوالي.
كان االجتــاه فــي ودائــع 
العمالء إيجابيــا على نطاق 
واسع في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، حيث سجلت البنوك 
املدرجة في جميع البورصات 
السبع منوا ربع سنويا خالل 
الربع الثالث من العام ٢٠٢١. 
ومنت ودائع العمالء اإلجمالية 
للقطــاع بنســبة ٢٫٠٪ على 
أســاس ربع ســنوي و٦٫١٪ 
على أســاس ســنوي لتصل 
إلى ٢٫٠٣ تريليون دوالر في 
نهاية الربع الثالث من العام 
٢٠٢١. هذا، وســجلت البنوك 
في قطر مرة أخرى أكبر زيادة 
على أساس سنوي في ودائع 
العمالء بنســبة ١٠٫١٪ لتصل 

إلى ٣٨٨ مليار دوالر.
 كما كان النمو على أساس 
ربع سنوي هو األعلى بالنسبة 
للبنوك القطرية بنسبة ٢٫٥٪. 
وجاءت البنوك السعودية في 
املرتبة التالية بنمو سنوي قدره 
٨٫٨٪ تليها البنوك البحرينية 
والعمانية مبعدالت منو ٧٫٨٪ 
و٥٫٩٪، على التوالي. في حني 
سجلت البنوك اإلماراتية أقل 
معدل منو لودائع العمالء على 

أساس سنوي بنسبة ١٫٢٪.

التعاون اخلليجي، باستثناء 
عمان، حيث شهدت البنوك في 
السعودية والكويت والبحرين 
منوا ثنائــي الرقم. ووصلت 
األربــاح املســجلة مــن قبل 
البنوك الســعودية إلى أعلى 
املســتويات على أساس ربع 
ســنوي بقيمــة ٣٫٥ مليارات 
دوالر مقابل ٢٫٩ مليار دوالر 
في الربــع الثاني مــن العام 
٢٠٢١ و٣٫٢ مليارات دوالر في 
الربع الثالث من العام ٢٠٢٠. 
البنوك اإلماراتية  وســجلت 
والقطرية منوا مرتفعا لصافي 
األرباح في خانة اآلحاد بنسبة 

٧٫٧٪ و٧٫٣٪، على التوالي.
القروض إلى الودائع 

بلغ منو صافي القروض 
البنــوك  قطــاع  إلجمالــي 
اخلليجية ١٫٦٪ على أســاس 
ربع سنوي في الربع الثالث 
من العام ٢٠٢١ بالنسبة لقطاع 
البنوك اخلليجية وبلغ ١٫٦٢ 
تريليون دوالر بفضل النمو 
واســع النطاق الذي شهدته 
الدول الست على مستوى دول 
التعــاون اخلليجي،  مجلس 
باستثناء عمان التي سجلت 

بنهاية الربع الثالث من ٢٠٢١.. لتبلغ أدنى مستوياتها خالل ٨ فترات مالية ربع سنوية

3.0

4.2
4.4

4.8

4.4

6.4

3.6
4.1

3.2

Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20 Q1-21 Q2-21 Q3-21

-

 

قوية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وظلــت املعنويات 
مرتفعة، خاصة مع انتعاش 
أســعار النفط باإلضافة إلى 
رفع القيود املتعلقة باجلائحة 
بصورة شبه كاملة عن النشاط 
التجــاري. كما ظلت معدالت 
طــرح اللقاحــات مــن أعلى 
املعدالت على مستوى املنطقة.
مما مينح املزيد من الثقة 
للحكومات الستئناف انشطة 
بعض القطاعــات الضعيفة، 
مبا في ذلك شركات الطيران 
والسياحة. وقد انعكس ذلك 
علــى بيانات مؤشــر مديري 
اإلمــارات  فــي  املشــتريات 
والسعودية التي ظلت ثابتة 
وتخطت عالمة النمو البالغة 
٥٠ نقطة عند مســتوى ٥٧٫٧ 
نقطة و٥٥٫٧ نقطة في أكتوبر 

٢٠٢١، على التوالي.
القروض  وارتفع إجمالي 
املمنوحــة مــن قبــل البنوك 
البورصــات  فــي  املدرجــة 
اخلليجية مبقدار ٢٨٫٣ مليار 
دوالر على أساس ربع سنوي 
بدعم رئيسي من زيادة معدالت 
اإلقراض في السعودية بنمو 

بلغ ١٣٫٩ مليار دوالر.

روبير حايك: «كيو جو» الوكيل احلصري لطيران «أديل» بالكويت
طارق عرابي

أعلنت مجموعة «كيو جو» لوكاالت السياحة 
والسفر، تدشــني الرحالت التشغيلية لطيران 
«أديــل» الذراع االقتصاديــة للخطوط اجلوية 
السعودية في الكويت، عبر تسيير رحلة طيران 

من الرياض الى الكويت كمرحلة أولى.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي أقامته 
الشــركة بحضور عدد كبير من ممثلي وكاالت 
السياحة والسفر احملليني، واملدير العام ملجموعة 
كيو جو لوكاالت السياحة والسفر روبير حايك، 
والرئيس التجاري ورئيس خدمة العمالء بطيران 

أديل أحمد عبدالكرمي.
ثقة متبادلة

وبهذه املناسبة، أعرب املدير العام ملجموعة 
«كيو جو» لوكاالت السياحة والسفر روبير حايك 
عن سعادته بالتعاون مع طيران «أديل» الشركة 
األقوى صعودا في صناعة النقل اجلوي مبنطقة 
الشرق األوســط، مثمنا اعتماد مجموعة «كيو 
جو» كوكيل حصري لطيران أديل في الكويت.
وأكد ان االختيار يعكس الثقة املتبادلة بني 
الطرفني، ويعزز مكانة «كيو جو» بصفتها إحدى 
الشــركات الرائدة محليا بخبرة تربو على ٣٥ 
عاما في إدارة العمليات التشــغيلية لشــركات 
طيران محلية وإقليميــة وعاملية، الفتا إلى أن 
متثيل «كيو جو» احلصري لشــركة أديل يعد 
التمثيل الثامن لشركات طيران عاملية في الكويت 
ضمن استراتيجية الشركة للتعاون واالرتباط 

فقط مع األفضل.
وأضاف ان االحتفال بتدشني الشراكة اجلديدة 
يتزامن مع الذكرى الثانية لتغيير اسم الشركة 
مــن مجموعة «بودي للطيــران» الى مجموعة 
«كيو جو» في نوفمبر ٢٠١٩، حيث تزين شارع 
اخلليج آنذاك بامللصق الدعائي اجلديد الذي رفع 
حتت شــعار «مجموعة بودي للطيران تنطلق 

الى العاملية أصبحنا مجموعة كيو جو».
وأعلــن حايك اســتئناف الشــركة رحلتها 
نحــو حتقيق الريــادة العاملية بقــوة وصالبة 
بعد اجلائحة، ومؤكدا ان طيران «أديل» سيكون 
في الفترة املقبلة الناقل السعودي األمثل واملفضل 

للمســافرين الراغبــني فــي حضور األنشــطة 
والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والفنية 
في الرياض، كاشفا عن تركيز شركة «كيوجو» 
على توفير تذاكر وعروض لطيران «أديل» تتميز 
بأسعارها اجلاذبة واملالئمة ملختلف املستويات 
للمســافرين بني البلدين، بأسعار تبدأ من ٢٥٩ 
رياال سعوديا من الرياض الى الكويت وبسعر 
يبدأ مــن ٢١٫٩ دينارا للرحالت من الكويت إلى 
الرياض كمرحلة من التعاون سيتبعها تدشني 
وجهات جديــدة من الكويت إلى باقي املدن في 
اململكة العربية السعودية وفق خطط توسعية 

مستقبلية واعدة.
وتابع يقول: «هناك عدد من العوامل التي من 

شأنها املســاهمة في زيادة اإلقبال على طيران 
أديل للمسافرين من الكويت، ومن أهمها إعالن 
العودة للحياة الطبيعيــة في البالد وتخفيف 

قيود كورونا».
واختتم بالكشف عن انطالق خطة التطوير 
الشاملة للموقع اإللكتروني ملجموعة كيو جو 
أون الين ليتماشى مع أحدث التقنيات الرقمية، 
ويقدم خدمات متكاملة تساعد املسافر الكويتي 
واملقيم في اختيار األنســب لتخطيط رحالتهم 
واالستمتاع باألسعار التنافسية، حيث سيتعدى 
املوقع اإللكتروني اجلديــد مجرد حجز تذكرة 
الطيران والفندق، وســيتيح ملستخدميه كافة 
العروض املتعلقة مبتطلبات السفر من استقبال 

ومساعدة في املطارات العاملية، تأجير السيارات، 
تأمني الســفر، حجز تذاكر املباريات الرياضية 
والرحالت الســياحية ومعلومات عن شــروط 
التأشيرات للوجهات والبلدان املختلفة، إضافة 
الى األقســام املتخصصة في املوقع للســياحة 
مبختلف أنواعها وأشــكالها الثقافية، الدينية، 
العالجية، املغامرات، البحرية ورحالت شــهر 
العســل، وكذلك اســتئجار طائرات خاصة مع 
كل ما تتضمنه من خدمات الكونسيرج املميزة.

وجهات جديدة

بدوره، قال الرئيس التجاري ورئيس خدمة 
العمالء بطيران أديل أحمد عبدالكرمي إن افتتاح 

وجهة الكويت اجلديدة، وإضافتها الى شــبكة 
رحالت الشركة ووجهاتها التي بلغت بعد اإلضافة 
اجلديدة ١٥ وجهة داخلية ودولية، هو حدث مميز 
ويأتي امتدادا للنجاحات املتتالية لطيران «أديل» 
وســعيها املتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية 
اململكة ٢٠٣٠ ودعم إستراتيجية قطاع الطيران 
املدني الوطنية، وذلك من خالل توسيعها شبكة 
رحالتها احمللية واإلقليمية بهدف مواكبة النمو 
املتسارع بسوق صناعة النقل اجلوي في اململكة 
واملنطقة وجهودها املتمثلة في ربط اململكة مع 
العالم اخلارجي برحالت اقتصادية جوية تقدم 

خيارات سفر متنوعة وبأسعار تنافسية.
وأضاف إن إطالق الوجهة اجلديدة الى الكويت 
سيسهم في تعزيز أواصر العالقات األخوية بني 
أبناء البلدين الشقيقني، وسيدعم تقوية روابط 
التعاون والتالقي بينهما في عدة مجاالت منها 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياحية، 
مبينــا ان وجهة الكويت تعــد الوجهة الدولية 
الثانية للشــركة، حيث دشــنت محطة دبي في 
يوليو املاضي، كاشفا عن إطالق الوجهة اجلديدة 
بالتزامن مع التشــغيل الفعلي ألحدث طائرات 
أســطول «فالي أديل» املســيرة عليها من طراز 
(A٣٢٠neo)، والتــي متتاز بكفــاءة متقدمة في 
اقتصاديات التشغيل، وبهيكل يعد األوسع ضمن 
فئتها مزود بأحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، 
إضافة إلى مســتويات عالية مــن الراحة خالل 
األجواء، بفضل التحديث الشامل ملقصورة الركاب.

وفي ختام كلمته، ســلط أحمــد عبدالكرمي 
الضوء على إجنازات الشركة، موضحا أنها جنحت 
في نقل ما يقارب الـ ١٣ مليون مسافر على منت 
٨٦ ألــف رحلة جوية وذلك منذ بداية عملياتها 
التشغيلية قبل نحو ٤ سنوات حتى اليوم، الفتا 
إلى ان هذه األرقــام واإلحصائيات تعتبر غير 
مسبوقة على مستوى شركات الطيران الناشئة 
عامليا، وهو ما يؤكد جدارة الشركة ومنسوبيها 
فــي حصولهم علــى لقب أقوى شــركة طيران 
صاعدة في املنطقة والشــرق األوسط، مشيرا 
الى خطة التوسع املستقبلية الطموحة للشركة 
في منطقة آســيا واحمليط الهادي واألميركتني، 
وان تنقل اكثر من ٨٥ مليون مسافر في العام، 
من ٢٠٠ وجهة مختلفة في العالم بحلول ٢٠٣٠.

خالل احتفالية نّظمتها الشركة لإلعالن عن تدشني الرحالت التشغيلية من الرياض إلى الكويت

(أحمد علي) روبير حايك وأحمد عبدالكرمي خالل حفل طيران «أديل» 

بالريـاض الترفيهيـة  الفعاليـات  حضـور  فـي  للراغبـني  األمثـل  الناقـل  أديـل»  «فـالي 
دبـي بعـد  للشـركة  الثانيـة  الدوليـة  الوجهـة  تعـد  الكويـت  محطـة  عبدالكـرمي: 

«ميد»: سوق املشاريع يواجه أطول فترات التأخير
محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» ان ســوق املشاريع 
الشــرق األوســط تواجــه أطــول فتــرات 
التأخير وفقا للتقرير الصادر عن شــركة 
HKA لالستشارات القانونية، وأن االوامر 
التغييريــة فــي نطاق العمل وســوء فهم 
نصوص العقود هما احملركان الســائدان 
للنزاعات التي يعاني منها سوق املشاريع 

في الشرق االوسط.
وقال التقرير ان ما يزيد الطني بلة انتشار 
وباء كورونا الذي يهدد سوق املشاريع في 

الشرق األوسط مبواجهة «إرث طويل» من 
املطالبات والنزاعات في قطاع االنشــاءات 

العاملي.
وتنــاول التقرير، الصادر حتت عنوان 
«كروكس انسايت ٢٠٢١»، بالتحليل اكثر من 
٢٤٠٠ مشروع منتشرة عبر ٩٤ دولة حول 
العالم ملعرفة كيفية مواجهتها لتجاوزات 
تقترب من نصف قيمتها الرأسمالية وثالثة 
أرباع مشروعاتها املجدولة، اما في الشرق 
األوسط، فقد شملت الدراسة ٣٢٩ مشروعا 
مبتوسط إنفاق رأسمالي قدره ١٫٩٨ مليار 

دوالر.
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السودان: «مليونية» جديدة للمطالبة بـ «عودة اجلنود إلى ثكناتهم»

تناقض بني مصّنعي اللقاحات حول فاعليتها ضد «أوميكرون» وزيادة القيود عامليًا

وكاالت:   - اخلرطــوم 
أطلقت قوات األمن السودانية 
قنابل الغاز املسيل للدموع 
امس لتفريق آالف املتظاهرين 
الذيــن تظاهــروا للمطالبة 
بتسليم احلكم لسلطة مدنية.

وأفاد شهود عيان لوكالتي 
فرانس برس ورويترز بأن 
قوات األمن أطلقت الغاز على 
احملتجني بالقرب من القصر 

الرئاسي في اخلرطوم.
ونظم احملتجون مسيرات 
في أرجــاء الســودان وإلى 
القصر الرئاســي خصوصا 
في أحدث مظاهرات االحتجاج 
على احلكم العســكري منذ 

انقالب الشهر املاضي.
ومنذ ذلك احلني، تشــهد 
شــوارع العاصمــة وبعض 
الواليات احتجاجات مستمرة 

تطالب باحلكم املدني.
التظاهرات  وجاءت هذه 
اجلديدة للتنديــد باالتفاق 
السياســي بني قائد اجليش 
الفريق عبدالفتاح البرهان، 
الــوزراء عبداهللا  ورئيــس 
حمــدوك، وللتعبيــر عــن 
رفض الشــراكة بني املكون 
العسكري واملدني في إدارة 
البالد، التي أرساها االتفاق 
الذي وقع األسبوع املاضي.
وتظاهــر آالف احملتجني 
أمام القصر الرئاسي وسط 
اخلرطوم، حيث وقع سابقا 
هذا االتفاق، في داللة رمزية 
علــى رفضــه، هاتفــني «ال 
مساومة ال تفاوض ال شراكة»، 
و«يســقط حكم العســكر». 
وهتــف آالف املتظاهريــن 
مجددا في اخلرطوم أمس: «ال 

عواصمـ  وكاالت: مع انضمام 
اليابــان وفرنســا إلــى العدد 
املتزايد من الدول إلى البلدان 
التي وصلــت اليها النســخة 
املتحورة من ڤيروس كورونا 
«أوميكــرون»، بــدا التناقض 
واضحا في تصريحات مسؤولي 
شركات األدوية العاملية حول 
فعاليات اللقاحات املستعملة 
حالية ضد «كوفيــد-١٩» في 
وجه املتحور اجلديد، في وقت 
تتضاعف فيه القيود الصحية 

اجلديدة في العالم.
وأبــدى رئيــس مختبرات 
موديرنا ستيفان بانسل تشاؤما 
إزاء فاعليــة هذه التطعيمات، 
وقــال لصحيفة «فاينانشــال 
تاميــز» إن البيانــات بشــأن 
فاعلية اللقاحات ستكون متاحة 
خالل أسبوعني، إال أن العلماء 
غير متفائلني في هذا الصدد.

وأضاف «قال جميع العلماء 
الذين حتدثت إليهم.. الوضع 

لن يكون جيدا».
وتوقع بانسل بأن اللقاحات 
املوجــودة حاليــا ســتواجه 
صعوبــات فــي الوقايــة مــن 
أوميكرون فيما سيســتغرق 
تطوير لقــاح فعال ضده عدة 
الباحثــني  أن  أشــهر. وذكــر 

عن ماثاي مامني، املسؤول عن 
األبحاث في الشركة، قوله إن 
الشركة «التزال واثقة» من قدرة 
لقاحها احلالي األحادي اجلرعة 
على توفير اســتجابة مناعية 
ضد املتغيرات املختلفة. ومع 
انتشار املتحور في كل القارات، 
العاملية  دعت منظمة الصحة 
دول العالم إلى اتخاذ إجراءات 
«منطقية» للسيطرة على تفشي 

املتحور شديد العدوى.
وقال املديــر العام ملنظمة 
الصحــة العامليــة تيــدروس 
أدهانوم غيبرييسوس «ندعو 
جميــع الدول األعضاء التخاذ 
إجراءات منطقية ومتناســبة 
خلفض املخاطر. التزال لدينا 
أكثــر مــن األجوبــة  أســئلة 
بشــأن تأثير أوميكرون على 
انتقال العدوى وشدة املرض 
وفعالية الفحوص والعالجات 
واللقاحــات». لكــن يبــدو أن 
أوروبــا التــي أصبحــت منذ 
أسابيع بؤرة الوباء، هي القارة 
األكثر تضررا حاليا باملتحورة 
أوميكرون. ففي اململكة املتحدة، 
أعيــد فــرض إلزاميــة وضع 
الكمامــة فــي وســائل النقــل 
واملتاجر أمس، وأصبح يتوجب 
على جميع املســافرين الذين 

الثورة احلية، حتى متام زوال 
الطغمــة االنقالبية اجلاثمة 

على صدر الوطن».
أحــزاب  أعلنــت  فيمــا 
املؤمتر السوداني، والتجمع 
القومي،  االحتادي، واألمــة 
احلــزب  إلــى  باإلضافــة 
الشيوعي دعمها للتظاهرات.
ودعت جلان املقاومة في 
األحياء إلى هذه االحتجاجات، 
إلــى كبــار  وفــي إشــارة 
العســكريني، قالــت جلــان 
املقاومة في اخلرطوم أمس 
األول «ال نفرق بني حمدوك 
والبرهان ومحمد حمدان دقلو 
(حميدتي) وبقية اجلنراالت، 
كلهــم انقالبيــون ومكانهم 

منافستهما «موديرنا»، العمل 
على نسخة جديدة من لقاحهما 

تستهدف النسخة املتحورة.
وقال آلبــرت بورال رئيس 
شــركة فايزر فــي مقابلة مع 
شــبكة «ســي إن بــي ســي» 
انه  التلفزيونيــة األميركيــة 
«اليــزال هنــاك الكثيــر مــن 

الغموض» بشأن املتحور.
وأضاف «ســنعرف أهم ما 

تويتر ومصادر مقربة منه.
لكن احملامي معز حضرة 
بينهــم  آخريــن  إن  قــال 
سياسيان مازاال محتجزين 
الشــيخ  إبراهيــم  همــا: 
التاج يواجهون  وإسماعيل 
اتهامــات بالتحريــض على 

القوات املسلحة.
وأضاف «هناك معتقلون 
بســجن ســوبا باخلرطوم 
ونســاء  رجــال  وفيهــم 
وأطفــال مت القبــض عليهم 
التظاهــرات بقانــون  مــن 
الطوارئ وهناك آخرون في 
مناطق مختلفة من واليات 
الســودان نطالــب باإلفراج 

الفوري عنهم».

من اللقاح املوزع حاليا «ألننا 
متكنا من الوصول إلى املزيج 
اجليد منذ البداية»، مشيرا إلى 
أنه، في حال استدعت احلاجة، 
«سيكون لدينا لقاح جدي في 
غضون ٩٥ يوما». وعن العقار 
املضــاد لـ «كوفيــد-١٩»، قال 
بورال إن القرص الذي طورته 
فايــزر ملعاجلة املرض وأظهر 
فاعلية بنســبة ٨٩٪ لتجنيب 

دخــول املستشــفى أو الوفاة 
خالل التجارب السريرية، «مت 
تطويره مع فكرة» أن متحورات 

للڤيروس قد تظهر.
أعلنــت شــركة  بدورهــا، 
«جونســون آند جونســون» 
أنهــا «بصــدد تقييــم فاعلية 
لقاحها املضاد لـ «كوفيد-١٩» 
في مواجهــة املتحورات»، مبا 
فيهــا أوميكــرون. ونقل بيان 

املشانق».
ورفضت اللجان واألحزاب 
السياسية االتفاق بني حمدوك 
وقادة اجليش، لكن حمدوك 
قــال إنــه ســيطلق ســراح 
عشــرات املعتقلــني وينهي 
حملة القمع ضد املتظاهرين 
والتــي حصــدت أرواح ٤٢ 
شخصا، كما سيحافظ على 
مساعدات خارجية باملليارات.
وفــي الســياق، أطلقــت 
الســلطات ســراح وجــدي 
صالح، القيــادي البارز في 
جلنة إزالة التمكني ومحاربة 
الفســاد املثيرة للجدل، في 
ساعة متأخرة من ليل امس 
االول وفقــا حلســابه علــى 

يجــب أن نعرفه خالل بضعة 
أســابيع». وأوضــح أنــه «إذا 
تبني أن اللقــاح (احلالي) أقل 
فاعليــة وأصبحنــا بحاجــة 
لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا 
بالعمــل عليــه اجلمعــة، لقد 
قمنا بــأول منــوذج للحمض 
النووي وهو سيكون املرحلة 
األولى في تطوير لقاح جديد». 
وأكــد بورال أنــه «واثق جدا» 

األمن يطلق الغاز املسيل لتفريق املتظاهرين قرب القصر الرئاسي باخلرطوم

منظمة الصحة العاملية تدعو إلى إجراءات «منطقية» الحتواء تفشي املتحّور

(أ.ف.پ) محتجون يردون القنابل املسيلة للدموع التي أطلقتها الشرطة لتفريقهم خالل مواجهات وسط اخلرطوم أمس 

(رويترز) رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متفقداً احد مراكز التطعيم ضد (كوفيد-١٩) في لندن امس 

شراكة وال تفاوض»، وطالب 
آخرون بـ«عودة اجلنود إلى 

ثكناتهم».
املهنيــني  وكان جتمــع 
الســودانيني دعــا ملظاهرة 
علــى  ردا  «مليونيــة»، 
«التحالف بني مجلس السيادة 
االنتقالي ورئيس الوزراء».

كما اتهم في بيان املجلس 
حمدوك الذي عــاد ملنصبه 
في وقت ســابق هذا الشهر 
إثــر االتفــاق مــع البرهان، 
بالسعي «الختطاف أجهزة 
الدولــة»، لكنه قــال إن هذه 
احملاوالت «مصيرها الفشل». 
وتابع «سنواصل التصعيد 
اجلماهيــري رفقة كل قوى 

يشعرون بالقلق نظرا ألن ٣٢ 
من التحورات الـ ٥٠ املوجودة 
فــي املتحــور موجــودة فــي 
البروتينات الشوكية، اجلزء 
من الڤيروس الذي تستخدمه 
اللقاحات لتقوية اجلهاز املناعي 
ضد كوفيد، وقال إنه سيكون 
هناك «انخفاض جوهري» في 
فاعليــة التطعيمــات وهو ما 
يرجح ضــرورة إجراء تعديل 
علــى اإلنتــاج احلالــي مــن 

اللقاحات.
املثيرة  وتتناقض نبرتــه 
للقلق مــع جهود سياســيني 
حيــال  املخــاوف  تهدئــة 
أوميكرون، حيث أكد الرئيس 
األميركي جــو بايدن أمس أن 
املتحور «ليس مثيرا للهلع»، 
داعيا األميركيني إلى التطعيم 
أو تلقي جرعاتهم املعززة. كما 
ان العديد مــن املختبرات من 
بينها «أسترازينيكا» و«فايزر 
ـ بيونتيــك» و«نوفافاكــس» 
و«جونســون آند جونسون» 
أعربــت عــن ثقتها فــي قدرة 
لقاحاتها على مكافحة املتحورة 

أوميكرون.
وأعلنــت شــركتا «فايزر» 
و«جونســون آند جونسون» 
غــرار  علــى  بدأتــا،  أنهمــا 

يصلون إلى بريطانيا اخلضوع 
الختبار «بي ســي آر» وحجر 
صحي حتى صدور النتيجة. 
وأعلنت الســلطات الهولندية 
أمس ان املتحورة كانت منتشرة 
في البالد فــي ١٩ نوفمبر، أي 
قبل أسبوع تقريبا من إعالن 

جنوب افريقيا اكتشافها.
وأبلغت فرنسا عن اكتشاف 
أول إصابــة بأوميكــرون في 
جزيــرة ال ريونيــون، وهــي 
أوصت بتطعيم األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بني ٥ و١١ عاما 
واملعرضــني خلطــر اإلصابة 

بأعراض حادة من املرض.
وفي آسيا، حظرت اليابان، 
بعد ثالثة أسابيع من تخفيف 
القيود، «دخول جميع  بعض 
الرعايــا األجانب» اعتبارا من 
أمس بعــد تأكيــد أول إصابة 
بأوميكــرون لــدى رجل عائد 

من ناميبيا.
فــي املقابل، دعــت جنوب 
افريقيــا التي تعتبر نفســها 
«معاقبــة» لكشــفها وجــود 
املتحورة اجلديدة، إلى الرفع 
«الفوري والعاجل» لقيود السفر 
معتبرة أنه من «املؤسف» أن 
بعض الــدول االفريقية تتخذ 

هذه اإلجراءات أيضا.

إيران في ثاني أيام محادثات ڤيينا: لن نقبل بالتزامات جديدة
عواصم- وكاالت: دخلت 
محادثات ڤيينا بشأن إحياء 
االتفــاق النــووي اإليراني، 
يومهــا الثاني، أمس، بعدما 
اختتمــت اجتماعــات اليوم 
األول بتفــاؤل حــذر عقــب 
بداية «ناجحة إلى حد بعيد» 
على حد وصف بعض الوفود 

املشاركة في احملادثات.
وركزت اجتماعات اليوم 
الثاني من اجلولة السابعة 
من احملادثــات النووية في 
ڤيينا، على مناقشــة مسألة 
رفــع العقوبــات األميركية، 
واخلطوات احملتملة خلفض 

التصعيد من قبل طهران.
وقــال إنريكــي مــورا، 
منسق االحتاد األوروبي في 
تصريحات للصحافيني أمس 
إنه على الرغم من تبدد اآلمال 
الضئيلة في حتقيق اختراق 
مبكر بســبب عدم إجراء أن 
الديبلوماســيني اإليرانيني 
محادثــات  واألميركيــني 
مباشــرة، فــإن اإلرادة فــي 
إيجاد حل ديبلوماسي كانت 
واضحة لدى جميع األطراف.
وأضاف مــورا أن فريق 

علــى رفــع العقوبــات عن 
طهران.

ونقلــت وكالــة األنبــاء 
اإليرانية (إرنا) عن خطيب 
زاده القول: «نركز في ڤيينا 
على رفع العقوبات، ولن نقبل 
بأي شيء أقل من هذا، ولن 
نتعهد بــأي التزام أكثر مما 
ورد في االتفــاق النووي»، 
مؤكدا أن:«االلتزامات اجلديدة 
ال مكان لها في مفاوضاتنا».

إلى رفع العقوبات املفروضة 
على طهــران، مشــددا على 
أن ذلك عنصر أساســي في 

املفاوضات.
وخالل هذا االتصال الذي 
جرى امس االول دعا ماكرون 
من جهته طهران إلى «االلتزام 
بشكل بناء» في املفاوضات، 
وفق ما أعلن قصر اإلليزيه.

وفي خطوة متثل تراجع 
مــن جانب تــل أبيــب، قال 
وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي 
بينــي غانتــس «نحــن ال 
نعــارض احملادثات، لكن ال 
الســماح باخلداع.  ميكننــا 
ال نتجاهــل احلاجة الدولية 
واإلقليمية للتوصل إلى حل 
مع اإليرانيني، لكن ال ميكننا 
أن نعفي أنفســنا من طرح 
حلولنا اخلاصة للدفاع عن 

أنفسنا بأيدينا».
 واعتبــر انــه: «يجــب 
أن يكــون هنــاك ثمن يتم 
التعبير عنه في العقوبات 
واألنشــطة  االقتصاديــة 
العســكرية حتــى يوقــف 
اإليرانيون سباقهم النووي 

وعدوانهم اإلقليمي».

وقال ديبلوماسي أوروبي 
كبيــر لوكالــة «رويتــرز»: 
«انتهينا حتى اآلن من صياغة 
٧٠ ـ ٨٠٪ من نص اتفاق في 

محادثات إيران النووية».
وفي سياق متصل، جدد 
الرئيــس اإليرانــي ابراهيم 
رئيسي خالل اتصال هاتفي 
مع نظيره الفرنسي إميانويل 
ماكرون عزم بالده أن تفضي 
املباحثات اجلارية في ڤيينا 

ديبلوماسي أوروبي كبير: انتهينا من صياغة ٧٠ ـ ٨٠٪ من نص اتفاق

(وكالة فارس) لقاء ثالثي على هامش محادثات ڤيينا بني مندوبي روسيا والصني وأميركا 

التفــاوض اإليرانــي وافــق 
علــى البنــاء علــى نتائــج 
اجلوالت الست السابقة من 
احملادثــات، مشــيرا إلى أن 
هناك «حساسيات سياسية 
جديــدة مفهومة» من جانب 

طهران. 
من جهتــه، قال املتحدث 
باســم اخلارجيــة اإليرانية 
سعيد خطيب زاده إن فريق 
بالده ملفاوضات ڤيينا يركز 

العراق: رسميًا.. التيار الصدري أكبر كتلة 
في البرملان بـ ٧٣ مقعدًا

آبي أحمد يدعو املتمردين إلى «االستسالم»
و«تيغراي» تصف انتصاره العسكري بـ«السخيف»

بغــدادـ  وكاالت: أعلنت املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات في العراق امس النتائج 
النهائية لالنتخابــات النيابية التي اجريت 
في أكتوبر املاضي وذلك بعد انتهاء عمليات 
النظر في الطعون واملصادقة عليها من قبل 
الهيئة القضائية لالنتخابات، حيث تصدرت 
فيه الكتلة الصدرية النتائج بحصولها على 

٧٣ مقعدا.
وقال رئيس مجلس املفوضني في املفوضية 
جليل عدنان في مؤمتر صحافي ان النتائج 
النهائيــة لم تختلــف عن النتائــج األولية 
باستثناء خمسة مقاعد تغير الفائزون بها بعد 

النظر في الطعون وهم موزعون بواقع مقعد 
واحــد في كل من: بغداد والبصرة واملوصل 

وإربيل وكركوك.
وجاء حتالف «تقدم» بزعامة رئيس مجلس 
النواب السابق محمد احللبوسي ثانياً بإجمالي 
٣٧ مقعدا، ثم «ائتالف دولة القانون» بزعامة 
نوري املالكي بإجمالي ٣٣ مقعدا، ثم احلزب 
الدميوقراطي الكردســتاني بزعامة مسعود 

بارزاني بإجمالي ٣١ مقعدا.
كما حصد «حتالف كردستان» ١٧ مقعدا، 
وحتالف «الفتح» ١٧ مقعدا، ثم حتالف «عزم» 

١٤ مقعدا.

اديس ابابا - وكاالت: حث رئيس احلكومة 
االثيوبي آبي أحمد امس املتمردين في تيغراي 
على «االستسالم»، مؤكدا أن اجليش يقترب من 
النصر بعد أسبوع على إعالنه أنه سيتوجه 
إلى اجلبهة لقيادة قواته. وقال آبي أحمد في 
مقطع ڤيديو نقلته وسائل إعالم رسمية «إن 
شــباب تيغراي يتساقطون كأوراق الشجر. 
علما أنها مهزومة، يقودها شــخص ال رؤيا 
لديــه وال خطــة واضحة». وظهــر أحمد في 
مقطع الڤيديو مرتديا زيا عسكريا إلى جانب 
جنــود فيما يبدو أنه إقليم عفر الذي شــهد 
مواجهات في األسابيع األخيرة بحيث تقدم 

مقاتلو جبهــة حترير شــعب تيغراي نحو 
منطقتي عفر وأمهرة حملاولة السيطرة على 
طريق استراتيجي يربط جيبوتي بالعاصمة 
االثيوبية اديس ابابا. وأعلن آبي أحمد امس 
أن النجاحات ستتكرر على اجلبهة الغربية 

ايضا في اشارة الى منطقة أمهرة.
فــي املقابل، وصف الناطق باســم جبهة 
حترير شــعب تيغراي االنتصار العسكري 
االثيوبي بأنه «مهزلــة» يتخللها «مناورات 
سخيفة». وذكرت وسائل إعالم رسمية مس 
االول أن اجليــش وقوات خاصة من منطقة 

عفر سيطرت على بلدة شيفرا.

إحباط تهريب «كبتاغون» في أكياس معكرونة
دمشــق - أ.ف.پ: أعلنــت حكومة 
دمشــق إحبــاط تهريب أكثــر من ٥٠٠ 
كيلوغرام من حبوب الكبتاغون املخدرة 
مخبأة ضمن شحنة من أكياس املعكرونة 
كانت في طريقها إلى اخلليج، في ثاني 

عملية من نوعها خالل أسبوع.
وأوردت وكالة األنباء الرسمية (سانا) 
أن «اجلهــات املختصــة ضبطت كمية 
كبيرة من حبــوب الكبتاغون املخدرة 
كانت موضوعة ضمن شحنة معكرونة 
معدة للتصدير»، مشيرة إلى أن الشحنة 
تضمنت نحو ٥٢٥ كيلوغراما من احلبوب. 
وخالل األشهر املاضية، أعلنت السلطات 

السورية مرارا عن مصادرة شحنات من 
حبــوب الكبتاغــون، آخرها في ٢٤ من 
الشهر املاضي تضمنت ٥٢٥ كيلوغراما 
مخبأة أيضا في أكياس معكرونة أيضا. 
ومت ضبــط ١٨٠ ألف حبــة أيضا داخل 
علب حالوة في دمشق، وأخرى الشهر 
املاضي تزن ٦٥٠ كيلوغراما أي أكثر من 
٤ ماليني حبة مت ضبطها داخل سيارة 
على أوتوستراد حمص - دمشق. وتعد 
حبوب الكبتاغون من املخدرات ســهلة 
التصنيــع، وتباع بســعر رخيص في 
األســواق، ويــرى فيها البعــض بديال 

رخيصا عن الكوكايني.

األردن يطالب بإعادة تفعيل اتفاقية 
استثمار مياه نهر اليرموك مع سورية

وكاالت: طالب وزير الزراعة األردني 
خالد احلنيفات، بإعادة تفعيل اتفاقية 
استثمار مياه نهر «اليرموك» بني بالده 
وسورية، املوقعة بني البلدين عام ١٩٨٧.
واعتبــر احلنيفات، خــالل لقاء مع 
وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن اجلانب 
الســوري يتجاوز تلــك االتفاقية، عبر 
ازديــاد أعــداد الســدود واحلفائر على 
األراضي السورية بعد توقيع االتفاقية.
وأوضح الوزيــر أن األردن يتعامل 
مع «األشقاء السوريني» وفق منظومة 
متكاملــة، إذ مــن املمكــن أن يســتورد 
منتجــات زراعية، مضيفــا أن اتفاقية 
ملف امليــاه يجب أن تفعل حتى تكون 
«املصالح فــي اجتاهني، وليس باجتاه 

واحد»، وفق حديثه.
ونصــت االتفاقية على توفير املياه 

والطاقة الكهرومائية التي يحتاج اليها 
البلدان (ســورية واألردن)، عن طريق 
إنشاء سد «الوحدة»، الذي انتهى تنفيذه 
عام ٢٠٠٧ بسعة ١١٠ ماليني متر مكعب.

وفي تقرير لصحيفة «الغد» األردنية، 
مطلــع العام احلالــي، أفــادت مصادر 
حكومية أردنية، بأن قانون العقوبات 
األميركيــة (قيصــر) املفــروض علــى 
احلكومة الســورية، كان يعتبر عائقا 

لعودة اتفاق املياه بني البلدين.
وتضمن التقرير أرقاما «غير رسمية»، 
تشير إلى أن األردن ال يحصل على أكثر 
من ٢٠٪ من حقوقه املائية من سورية.
وفي ٢٨ من ســبتمبر املاضي، اتفق 
األردن مــع حكومة دمشــق على إعادة 
تفعيل اتفاقية املياه املشتركة املوقعة 

عام ١٩٨٧. 



عربية وعاملية
االربعاء ١ ديسمبر ٢٠٢١

17

أنباء مصرية

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

إعادة بناء اإلنسان (٢)
اســتكماًال حلديث األمس حول «إعادة 
صياغة الشــخصية املصرية»، وتصويب 
صورة «املصري» في اخلارج، وقبل الولوج 
الى لب املوضوع واخلوض في ركائز إعادة 
بناء اإلنسان، دعونا جنب عن سؤال املسؤول 
املصــري الذي طرحه علينــا خارج مصر 

واخلاص بصورة املصري في اخلارج.
أوًال، وكما أشرت في مقال األمس ال بد 
أن نعترف بأن «املصري» بطبيعته ال مييل 
للهجرة - إال مضطراً - وهو أميل لالستقرار 
حول النهر اخلالد، وعندما خرج من مصر 
سواء لتحسني ظروف معيشية أو هربًا من 
أوضاع سياســية بعد ثــورة يوليو ١٩٥٢ 
اجته الى أوروبا وأميركا ودول اخلليج..

من ذهب إلى أوروبا والغرب فقد اندمج 
مــع ثقافة هذه املجتمعــات، أما من توجه 
الــى دول اخلليج فقــد كان يحمل هويته 
وصفاته ويتمســك بهــا ســلوكًا ومظهراً 
وعالقــات كونــه يعلم انه ال بــد عائد إلى 
مصر، بعد عام أو ٣٠ عاما، وكان املصريون 
وقتها يختلفون متاما في منظومة قيمهم 
وعاداتهم وسلوكياتهم عما نحن عليه اليوم، 
وال تســألني كيف وملاذا.. فهذا أمر شرحه 
يطــول، وهناك مفكرون وعلمــاء اجتماع 
أّلفوا الكتب وأعدوا الدراسات حتت عنوان 
عريض (ماذا حدث للمصريني؟).. وميكن 

الرجوع إليها.
.. ثانيا فقد فرضت عوامل عديدة تغيير 
التركيبة املهنيــة للمصريني في اخلليج، 
بعد ان كان وجودهــم منحصرا في فئات 
معينــة كالقضــاة واألطبــاء واملهندســني 
واملدرسني واإلعالميني واحملاسبني، اتسع 
املجال ليشمل فئات ومهنًا أخرى كالعمالة 
البسيطة واحلرفيني غير املهرة والبائعني 
وحراس املباني واملدارس وعمال توصيل 

الطلبات، وبطبيعة احلال

فإن الفئات اجلديدة أقل تعليمًا وثقافة 
- بالرغم من أن أغلبهم - لألســف - من 
خريجي اجلامعــات!! - وبالتالي تغيرت 
تركيبة اجلاليات املصرية في دول اخلليج، 
وطبعــًا مــع كل االحتــرام جلميــع املهن 
الشريفة، لكن املشكلة كانت أن نسبة كبيرة 
مــن «الوافدين اجلدد» لم يتلقوا أي صقل 
ملهاراتهم أو تدريبات حرفية أو دروس مكثفة 
في التعامل مع جتربة «االغتراب»، وبعضهم 
- لألســف - لم يتم التأكد من صالحيته 
للمهنة التي سيزاولها في الدول املستقبلة، 
ولــم تبذل أي جهة فــي اإلدارات املصرية 
املتعاقبة جهــدا يذكر في ســبيل «إعداد» 
هؤالء احلرفيني واملهنيني و«الصنايعية»، 
أو حتــى التأكد من كفاءاتهم.. فكان ما هو 
كائن! وهناك عوامل أخرى كثيرة ال يتسع 

املجال لذكرها.
.. ثالثا أصبح واجبًا على اإلدارة احلالية 
التصدي ملهمة «حتســني» صورة املصري 
في اخلارج ووضع اخلطط العاجلة لذلك 
واستخدام كل األدوات والطرق التي تراها 
مناســبة لتعديل «تركبيــة» العاملني في 
اخلارج والتأكد من مالءمتهم لشغل الوظائف 
واألعمــال احملــددة في عقــود العمل التي 
حصلوا عليها وربطهم الدائم بالوطن عن 
طريق تبني مصاحلهم والدفاع عن حقوقهم 

والتأكد من «صالحيتهم» لتمثيل بلدهم.
كان هذا «ملخص» رّدي على املسؤول 
املصري الرفيع فــي إحدى الدول العربية 
بحضور شخصيتني مهمتني من هذا البلد 

الشقيق.
أما عن إعادة بناء اإلنسان املصري عمومًا 
ســواء كان مغتربًا أو يعيش في أحضان 
احملروســة.. فحديث له بقية.. إن كان في 

العمر بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

أنباء لبنانية

مصر: لم نرصد إصابة أي حالة بـ «أوميكرون» حتى اآلن
وتشكيل مجلس تنفيذي لتوطني الصناعة احمللية

القاهرة - خديجة حمودة
 ناهد إمام- هالة عمران

أكد د.خالد عبدالغفار، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
املصري، القائم بأعمال وزير 
الصحــة، أنه لم يثبت إصابة 
أي حالة بـــ «أوميكرون» في 
مصــر حتــى اآلن. جــاء ذلك 
خالل اجتماع مجلس الوزراء 
املصــري الــذي عقــد أمــس 
برئاسة د.مصطفى مدبولي، 
وعرض فيه د.خالد عبدالغفار، 
وزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي، القائم بأعمال وزير 
الصحة، تقريرا تفصيليا حول 
احلالة الوبائية دوليا ومحليا.
فــي غضــون ذلــك أصدر 
د.مصطفــى مدبولي، رئيس 
الــوزراء املصــري،  مجلــس 
قرارا بتشكيل مجلس تنفيذي 
لتعميق املنتج احمللي وتوطني 

واإلسكان. وتضمن القرار أن 
تشــمل اختصاصات املجلس 
متابعــة اخلطــوات املقترحة 
لتنفيذ مشروعات االستثمار 
الصناعي املستهدفة من قبل 

الدوليني لصياغة  والتضامن 
سياســات وخطط متوسطة 
وطويلة األجل للتخفيف من 
اآلثار السلبية جلائحة كورونا 
التنميــة االقتصاديــة  علــى 

واالجتماعية.
جاء ذلك في الكلمة املسجلة 
التي ألقاهــا وزير اخلارجية 
امــس فــي  ســامح شــكري 
أعمال الشــق رفيع املستوى 
الجتماعات مجلــس املنظمة 
الدولية للهجرة حتت عنوان 
«تأثير جائحــة كورونا على 

الهجرة والتنقل».
فــي ســياق آخــر، نفــى 
ملجلــس  اإلعالمــي  املركــز 
الــوزراء املصري ما انتشــر 
من أنباء بشأن وجود أخطاء 
في خريطــة محافظات مصر 
مبادة الدراســات االجتماعية 
للصــف الرابــع االبتدائي في 

نظام التعليم اجلديد.

وزارة الصناعــة مبشــاركة 
القطاع اخلاص.

إلى ذلك، أكد وزير اخلارجية 
املصري سامح شكري أهمية 
تكاتف اجلهود وتعزيز التعاون 

احلكومة: ال صحة لوجود أخطاء بخريطة احملافظات في مادة الدراسات للصف الرابع االبتدائي

جانب من االجتماع احلكومي برئاسة د.مصطفى مدبولي أمس

الصناعــة احملليــة برئاســة 
وزيــرة الصناعــة وعضوية 
التخطيــط  وزراء  مــن  كل 
واملالية وقطاع األعمال العام 
والنقــل واإلنتــاج احلربــي 

مفاوضات ڤيينا لبنانيًا: راوح مكانك..
وبري يرفض مقايضة التمديد للرئاسة مقابل التمديد للبرملان

بيروت - عمر حبنجر 

أين سيصل املفاوضون في 
ڤيينا، ال مجال للتكهن، مع تباين 
موقفي اخلصمني حيث تتمسك 
إيران بالرفع الكامل للعقوبات 
عنهــا، وتصر أميــركا على أن 
مواصلة ايران التصعيد النووي 
أمر غير «بناء» وتلوح باتخاذ 

اجراءات.
وكعــادة لبنــان املرتبطــة 
املتفجــرة باخلــارج،  ملفاتــه 
يترقب ما يجري، بعني القلق، 
فيما رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون املوجود في قطر 
«اجا يكحلها عماها»، كما وصفت 
مصادر ســعودية تصريحاته 
أمــا رئيس  لقنــاة اجلزيــرة، 
احلكومة جنيب ميقاتي فيحاول 
إشــراك رئيس مجلس النواب 
نبيه بري في لعبة تدوير الزوايا 
ولكن عبثا يســعى، في ضوء 
امساك حزب اهللا بخيوط اللعبة 

السياسية.
وفي طليعة مستجدات عون، 
ما أثاره في بيروت حول عدم 
تسليم موقع رئاسة اجلمهورية 
للفراغ، وما أوضحه في الدوحة، 
من انه ال يقصد البقاء في بعبدا 

بعد نهاية واليته.
املتابعة  والحظت املصادر 
في بيروت، ان في كلمات عون 
املتقاطعــة، حتضير األرضية 
لصفقــة رئاســية نيابيــة مع 
الرئيس بري، أساسها املقايضة 
بالتمديد للرئاسة األولى مقابل 
التمديد ملجلس النواب ورئيسه.

اإليرانــي ممثــال بحــزب اهللا، 
والذي تبلورت صدقيته باعالنه 
العزم على مواجهة كل من يقول 

ان لبنان محتل من ايران. 
النائب وهبي قاطيشا، عضو 
كتلة اجلمهوريــة القوية، قال 
في تصريح لقنــاة «اجلديد»: 
«ان اللبنانيني لن يوافقوا على 
التمديد لرئيــس اجلمهورية، 
أو انتخــاب صهره، وأعتقد أن 
رئيس مجلس النواب بري لن 
يقبل بالتمديد ملجلس النواب في 
ظل الضغط الشعبي والدولي».

أما الرئيس ميقاتي فهو قلق 
على حكومته ويروي املتابعون 
انه في آخر جلسة عقدها مجلس 
الوزراء، انفرد بوزير محسوب 
على حزب اهللا، وقال له:«بدي 
منك شي أرنب، فأجابه الوزير: 

اللبناني والنظام وعقيدة الدولة 
نفسها، يا «غبطة البطريرك»، 
تقوم على ضرورة حماية لبنان 
والدفاع عن مصاحله بوجه أي 
احتــالل أو عــدوان أو تهديد، 
حتى لو كان باحمليط الهندي، 
ونخشى ما نخشاه أن يتحول 
اخلالف على العدو والصديق، 
إلى اختالف على لبنان ومفهوم 
العدوان، ومهمــا يكن من أمر 
فإن من دعم التحرير وساهم 
بإجنازه ليس كمن دعم االحتالل 
وساهم بتكريسه... ومن يخنق 
لبنان اآلن ليس كمن ينجده، 
واملســاواة بني هاتني اجلهتني 
ظلم بدين املسيح ومحمد، وعدم 
االنحيــاز بني احلــق والباطل 
خطيئة بنص القرآن واإلجنيل، 
واألخالق السماوية والوطنية».

وختم «حني عجز احلياد 
كان البــد مــن االنحياز، وال 
ثالث بينهما، وما دام احلياد 
عاجزا فإن االنحياز ضرورة 
ألمن وأمان وسيادة واستقالل 
هــذا الوطن، الذي تتســابق 
إليه الســكاكني من كل حدب 
وصوب. واملسلم واملسيحي 
أهــل هــذا البلــد والعيــش 
املشــترك بيننا كالرأس من 
اجلســد وال بديل عن الدولة 
اجلامعــة ســوى أن حماية 
لبنــان حتتــاج قــوة أبنائه 
بوجه األعاصير، وقد قدموا 
ما عليهم ومازالوا، فشــكرا 
النحيازهم الوطني ألن احلياد 
زمن احلرائق تضييع للبلد 

والشعب واملؤسسات».

«املطلوب اقصاء احملقق العدلي 
طــارق البيطار، وهــذا يحتاج 

الى ركاب».
فأجابه ميقاتي األمر يحتاج 
الى حكمة وتنــازالت متبادلة 
تفضي الى تدوير زوايا، بدال من 
ان يصبح اجلميع محشورين 

فيها كما هو الوضع اآلن.
مــن جهتــه، توجــه املفتي 
اجلعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبــالن، بكتــاب مفتــوح إلــى 
البطريــرك املارونــي بشــارة 
الراعــي، وممــا جاء فيــه: «ال 
حياد مع التهديد وال حياد مع 
االحتــالل، ألن األوطان تعيش 
بقوتها في هذا الغاب، وقانون 
الغاب يقول: ال قيمة لألسد من 

دون مخالب...».
وأضــاف: أن «الدســتور 

كتاب مفتوح من املفتي اجلعفري قبالن للبطريرك الراعي: «ال حياد مع التهديد وال حياد مع االحتالل»

رئيس مجلس الوزراء جنيب ميقاتي مستقبال نائبة املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة في لبنان جناة رشدي     (محمود الطويل)

وال يتمسك عون (٨٨ سنة) 
بالتمديد لشخصه، امنا لوريثه 
السياسي صهره النائب جبران 
باسيل، من قبيل جتنب الشغور 
الرئاســي، فــي حــني يفضــل 
بري(٨٦ ســنة) البقــاء حيث 
هو من خالل الباب االنتخابي 
الواسع، التزاما باملسار الرئاسي 
لرئيــس تيار املردة ســليمان 
فرجنيــة، جتنبا منــه للمزيد 
مــن التشــويش علــى عالقته 
بالعاصمة الســورية دمشــق، 

الداعمة األساسية لفرجنية.
ويسعى الرئيس عون الى 
عقــد صفقة رئاســية جلبران 
باسيل مع حزب اهللا، كرد من 
فريــق املمانعة على العقوبات 
األميركيــة التي طالت «صهر» 
العهــد نظير حتالفه مع اخلط 

«النواب» املصري يوافق على ٣ مشروعات قوانني للتنقيب عن البترول
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس النواب املصري امس على ٣ تقارير 
للجنة املشتركة من جلنة الطاقة والبيئة ومكتب جلنة 
الشؤون الدستورية والتشــريعية، بشأن مشروعات 
قوانني مقدمة من احلكومة بالترخيص لوزير البترول 
في البحث والتنقيب. وتضمنت هذه املشروعات املوافقة 
على مشــروع قانون مقدم من احلكومة بالترخيص 

لوزير البترول والثروة املعدنية في التعاقد مع الهيئة 
املصرية العامة للبترول وشركة «ايوك برودكشن بي»، 
للبحث عن البترول وتنميته واستغالله في مناطق خليج 
الســويس ودلتا النيل. ووافق املجلس على مشروع 
قانون مقدم من احلكومة بالترخيص لوزير البترول 
والثروة املعدنية في التعاقد مع الهيئة املصرية العامة 
للبترول وشركة أباتشي خالدة «كوربوريشن إل دي 
سي» للبحث عن البترول وتنميته واستغالله في املنطقة 

املندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية، ومشروع 
قانون مقدم من احلكومة بالترخيص لوزير البترول 
والثروة املعدنية في التعاقد مع الهيئة املصرية العامة 
للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة 
ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تي جي إم دبليو 
غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغالله في 
مناطق التنمية املندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال 

غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.

تويني وعربيد يطلقان حملة «أعطوا لبنان فرصة»
بيروت: أطلقت «مجموعة النهار اإلعالمية» واملجلس االقتصادي 
واالجتماعــي في لبنان، حملة «أعطوا لبنان فرصة» كي يتمكن 
اللبنانيون من التنفس قليال بعيدا عن االشــتباكات السياســية 
والكالم الطائفي املتشنج، والذل والغالء املعيشي، وتراجع األعمال 
واإلنتاج وزيادة نسبة الفقر، وذلك بهدف السماح جلميع اللبنانيني 
بأن يعيشــوا هدنة وسالما في شهر ديسمبر قبيل عيدي امليالد 
ورأس الســنة اجلديدة، مع «صفر اشــتباكات». ودعت رئيســة 
حترير مجموعة «النهار» نايلة تويني ورئيس املجلس االقتصادي 
االجتماعي شارل عربيد، إلى تشجيع اللبنانيني واملسؤولني على 
االلتزام بالتهدئة على جميع األصعدة وجتنب كل ما من شــأنه 
توتير األجواء. وقالت: «لألسف، نحن اليوم لم يعد باستطاعتنا 
أن نســأل أي شــخص عن حاله ألننا نعلم أن اجلواب لن يكون 

إيجابيا». وأكدت أن «هذه ليست صورة لبنان التي نحبه».
من جهته، أكد عربيد أن «هذه احلملة الوطنية حتاكي الناس 
واملزاج العام في لبنان، وإذا أردنا التحدث عن الواقع االجتماعي 
واالقتصادي واملعيشــي والسياسي نختصره بأن األفق مقفل»، 
وقال: «األفق مقفل ألن القوى السياســية في لبنان ال تتكلم مع 

بعضها بل تتكلم عن بعضها».
رئيســة «مجموعــة النهار» نايلة تويني ورئيــس املجلس االقتصادي االجتماعي شــارل عربيد خالل إطالق حملة
«اعطوا لبنان فرصة»                                                                                         (محمود الطويل)

جعجع يحّذر:  تأجيل االنتخابات النيابية  
يعني «املوت البطيء»

«القوات» يضم ٣٥ ألف عضو نحو ١٠ آالف منهم ميلكون أسلحة فردية

معراب - رويترز: قال 
زعيم حزب القوات اللبنانية 
ســمير جعجــع إن حــزب 
اهللا وحلفاءه يعملون على 
تأجيل االنتخابات البرملانية 
املقــررة في ٢٠٢٢ خشــية 
خسارتها، محذرا من أن هذه 
اخلطوة ستقود لبنان إلى 
مزيد من «املوت البطيء».

واعتبر جعجع في مقابلة 
مع رويتــرز ان حزب اهللا 
وحليفه التيار الوطني احلر 
الذي يتزعمه الرئيس ميشال 
عون سيعمالن على تأجيل 
االنتخابــات أو تعطيلهــا 
متأكديــن  شــبه  «ألنهــم 
أنهم سيخسرون األكثرية 

النيابية التي بحوزتهم».
وأضاف من مقر إقامته 
في بلــدة معــراب الواقعة 

باجلبــال املطلة على بلدة جونيه الســاحلية 
«الوضع احلالي كما تسير األمور.. مؤسسات 
الدولة وبالتالي الدولة إلى حتلل يوما بعد يوم».

ومضى قائال «االستمرار بالوضعية احلالية 
سيؤدي إلى حتلل الدولة وهذا هو املوت الذي 
من املمكن أن نصل إليه... من هذا املنطلق فإن 
االنتخابــات ضرورة ملحة جــدا وهي عملية 

استثنائية مطلوبة أكثر من أي وقت آخر».
وشدد على أنه من دون انتخابات في البرملان، 
الــذي يتمتع فيه حزب اهللا املدعوم من إيران 
وحلفاؤه باألغلبية، «سترى املزيد من الشيء 
نفسه»، في إشارة إلى االنهيار املالي في لبنان، 
الذي تقول االمم املتحدة إن األزمة جعلت ٨٠٪ 
من شعبه في حالة فقر. وأضاف «إذا في عندنا 
أي أمــل بإعادة األحداث إلى الوراء، مبعنى أن 
تتخذ األحداث في لبنان منحى مختلفا عما هي 
عليه في الوقت احلاضر وأن نبدأ بعلمية إنقاذ 
جديدة، فهي بهذه االنتخابات بالذات، وبالتالي 
من غير املقبول مهما كان السبب أن تتأجل أو 

تتعطل هذه االنتخابات».
ومضى يقول «أهم شــيء اآلن االنتخابات 
النيابية لنخرج بأكثرية نيابية مختلفة، ماذا 
وإال إذا اللبنانيــني لم يتحملوا مســؤوليتهم 
ورجعنا على األكثرية النيابية ذاتها، العوض 
بسالمتك، سيستمر الوضع على ما هو عليه. 
من بعد االنتخابات النيابية لكل حادث حديث».

وحول أسوأ أزمة ديبلوماسية منذ سنوات 
بني لبنان والسعودية ودول اخلليج، قال جعجع 
إن نفوذ حزب اهللا املتزايد هو السبب الرئيسي 
وراء اخلالف الذي يضر باالقتصاد اللبناني.

وأضاف أنه يرى أن السعودية ودول اخلليج 
العربيــة هي الرئة االقتصادية للبنان، مؤكدا 
أن عالقة حزبه بالسعودية عالقة «سياسية» 

ال تنطوي على أي دعم مالي.
وفي أعقاب اشتباكات الطيونة في أكتوبر 
املاضي اتهم زعيم حزب اهللا السيد حسن نصر 
اهللا حزب القوات اللبنانية بالســعي إلشعال 
فتيل صــراع طائفي، محذرا من أن حزب اهللا 

لديه مائة ألف مقاتل حتت امرته.
وأكــد جعجع أن أنصار حزبــه إلى جانب 
آخرين كانوا طرفا في االشتباكات، لكنه نفى أن 
تكون هذه اخلطوة مت التدبير لها وألقى بالالئمة 
على حزب اهللا لدخوله حي عني الرمانة الذي 

تقطنه غالبية مسيحية في بيروت.
ونفى جعجع مزاعم خصومه السياسيني 
بــأن القوات اللبنانية املســلحة لديها ١٥ ألف 
مقاتــل، قائال إن احلزب يضــم ٣٥ ألف عضو 
بعضهم عنده أســلحة فردية ورمبا كان أكثر 
من عشرة آالف منهم، «كلهم من اجليل القدمي»، 
قد تلقوا تدريبات عســكرية. وأضاف أنه في 
حال إجراء االنتخابات فإن حزبه سيكون أول 
من يربح بينما سيخسر التيار الوطني احلر، 

وهو حليف رئيسي حلزب اهللا.
وقال إن االنتخابات «بالدرجة األولى ستكون 
لصالح القــوات اللبنانيــة وبالدرجة الثانية 
ستكون لصالح مستقلني عندهم نفس السياسة. 
وبالتالي على اجلهتني نحن رابحني»، مضيفا أن 
االنتخابات «ستكون لصالح من لديه مشروع 
سياســي آخر». ومضى قائال «أشك أن يخسر 
حزب اهللا كثيرا في بيئته لكن خسارته ستكون 
بالبيئات األخرى». ولم يستبعد جعجع حتالفات 
مماثلــة النتخابات ٢٠١٨ التي خاضها مع تيار 
املستقبل بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد 
احلريري واحلزب التقدمي االشتراكي بزعامة 

وليد جنبالط.
وقال جعجع إن حزب القوات اللبنانية ال 
يسعى إلى مواجهة مسلحة مع حزب اهللا وال 
يخشى اندالع عنف طائفي، نظرا لدور اجليش 

اللبناني في احلفاظ على السلم األهلي.
وأضــاف «أثبتــت الســنوات املاضيــة أن 
السياسة احلالية املعتمدة للجيش هي سياسة 
واضحــة جدا... ال يســمح بــأن تعتدي فئات 
لبنانية على فئات أخرى، ولهذا في عني الرمانة 
ما إن بدأ االشــتباك رأينا كيف تدخل اجليش 
وهــدأ الوضــع وإال لكانت األمــور راحت إلى 
مــا ال حتمد عقباه». وقــال «أنت عندك جيش 
وطني، مؤسسة رســمية تتحمل مسؤولية.. 
هنــاك جيش يقوم بواجباته وبالتالي لســنا 
قلقــني من الناحية األمنية». ومع ذلك قال إنه 
عمل على احلد مــن حركته ولم يغادر منزله 
اجلبلي في معراب بسبب التهديدات األمنية.

وقال «لألســف أنت ال تشتغل سياسة في 
لبنان ومقابلك خصم سياسي.. مقابلك خصم 
ممكن أن يستعمل أي وسيلة في أي وقت، لذا 
فأنت يجب أن تســتعمل السياسة وفي نفس 

الوقت أن تتخذ احتياطاتك».

رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

كلمة السر: عاملة فيزياء وكيمياء حصلت على جائزة نوبل من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

ماري كوري

منى زكي

معهـبعرملاا

ابلععلامكل

لرانررميحق

رايافبامون

طتخءاهـحلبو

وسمكتذاابا

بيلمعرتحطت

ةكالحيرلرو

رءامسومالر

خراءطسهـراق

بارعونورعت

ييمقرميمتي

١ - عكس حرة - طريق، ٢ - نقودي - ألم، 
٣ - ضجرا، ٤ - جميل مدهش - تعب - عالمة 
موسيقية، ٥ - عبث علة ومرض، ٦ - غافية، 
٧ - في الصحراء - طموحاتي، ٨ - يرويهما - 
في الفم، ٩ - عالمة موسيقية - أحد الوالدين 

- بسطا، ١٠ - زامله - نظر.

القنوات
يلمع

املرعب
ورقتي

متيم

بارعون
خرائط

ورع
سهر

الرطوبة

الرطب
ذهب
خياله
عناء

سماء

رمي
كمال
سمك
رقمي

حال

احلالم
بوح

مرتاح
عبرات
عرفات

١ - من األقارب - من األقمشة، ٢ - مسرفة - 
مشي، ٣ - أرشد - للكتابة، ٤ - ضمير منفصل - 
لالستحمام، ٥ - عبودية - في القميص (معكوسة)، 
٦ - نقودك - استمر، ٧ - مكان ومتوضع - مقدام، 
٨ - علقم (معكوسة) - للنداء - متشابهان، ٩ - 
والدة (معكوسة) - في الفم، ١٠ - نباتات عطرية.

أفقياً: عموديًا:
١ - عبدة - ممر، ٢ - مالي - أجمع، ٣ - مال، ٤ - أجاد 
- كل - مي، ٥ - لهو - داء، ٦ - راقدة، ٧ - رمال 
- آمالي، ٨ - يسقيهما - سن، ٩ - ري - أب - مدا، 

١٠ - رافقه - رنا.

١ - عم - احلرير، ٢ - باذخة - مسير، ٣ - دل - أوراق، 
٤ - هي - ألياف، ٥ - رق - قبة (معكوسة)، ٦ - مالك 
- دام، ٧ - مجال - همام، ٨ - مر (معكوسة) - جواهر، 

٩ - أم (معكوسة) - لسان، ١٠ - رياحني.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

دراسات صحية

مساعدة اآلخرين حتمي جسمك من املرض

كشفت دراسة حديثة عن فائدة ال يعرفها 
كثيرون عن تأثير أعمال اخلير ومساعدة اآلخرين 
إليهم على الصحة اجلسدية.  العون  ومد يد 
ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة 
والية أوهايو األميركية، وشملت ألف أميركي، 
تراوحت أعمارهم بني ٣٤ و٨٤ عاما، استطلعت 
آراؤهم حول اعتقادهم بإمكانية قيامهم بتقدمي 
الدعم ومد يد العون ألسرهم أو أصدقائهم أو 
أزواجهم في حال احتياج هؤالء للمساعدة، وما 
مدى تأثير ذلك على صحة من يقوم مبساعدة 
اآلخرين، حيث نقل موقع «أوهايو ستيت نيوز» 
عن الدراسة أن الباحثني كانوا يعتقدون منذ 
الدعم  الذي يتلقى  فترة طويلة أن الشخص 
االجتماعي والرعاية واملساعدة من اآلخرين 
هو الذي تتحسن صحته، لكن أظهرت الدراسة 
أن من يقوم بتقدمي املساعدة والدعم أيضا 

تتحسن صحته.
وربط الباحثون في النتائج التي توصلوا 
إليها بني انخفاض حاالت االلتهاب املزمن وإعالن 
املشاركني في االستبيان استعدادهم لتقدمي الدعم 
للعائلة واألصدقاء، وأرجع الباحثون الترابط بني 
احلالة الصحية اجليدة وتقدمي العون لآلخرين 
إلى أن شعور الدعم يساعد على تخفيف التوتر، 
وبالتالي تنخفض االلتهابات التي يصاب بها 
اجلسم، وهو ما يعني أن مساعدة اآلخرين 

حتمي من املرض.
الرابط بني تقدمي  الباحثون أن  كذلك بني 
الدعم لآلخرين والصحة كان أقوى لدى النساء 

مقارنة بالرجال.

ما الوقت املناسب لتناول وجبة اإلفطار من أجل عمر مديد؟

كشفت دراسة جديدة عن أن األوقات التي نأكل 
فيها قد يكون لها تأثير على صحتنا، كما أن 
تناول الطعام في الوقت «املناسب» ميكن أن 
مينحنا عمرا مديدا حيث تشير األبحاث إلى أن 
احلصول على وجبة اإلفطار بحلول الساعة ٧ 
صباحا ميكن أن يعزز متوسط العمر املتوقع.

وأراد العلماء اكتشاف ما إذا كان توقيت الوجبة 
األولى في اليوم مرتبطا بطول العمر بعد أن 
وجدت أبحاث سابقة أن تناول الطعام في وقت 
متأخر من الليل يعطل ساعة اجلسم الداخلية 
ويزيد من خطر اإلصابة بالسكري من النوع الثاني 
وأمراض القلب. ولكن القليل من الدراسات نظرت 

فيما إذا كان توقيت اإلفطار له التأثير نفسه.
ولذلك تتبع باحثون من جامعة مدينة نيويورك 
أكثر من ٣٤ ألف أميركي تزيد أعمارهم على ٤٠ 
عاما لعدة عقود. وسجل املتطوعون أوقات 
تناول الطعام وقام العلماء مبقارنتها مبعدالت 

الوفيات على مدار الدراسة.
 ،Nutrition وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة
أن أولئك الذين يتناولون وجبة اإلفطار بني الساعة 
٦ صباحا و٧ صباحا كانوا أقل عرضة بنسبة 
٦٪ للوفاة املبكرة بسبب األمراض الرئيسية مثل 
أمراض القلب أو السرطان مقارنة بأولئك الذين 
يتناولون وجبة اإلفطار بانتظام في الساعة ٨ 
صباحا، و١٢٪ أقل عرضة خلطر املوت املبكر 
من أولئك الذين يتناولون وجبتهم األولى في 

الساعة ١٠ صباحا.
أو تناولها  ويعتقد أن تخطي وجبة اإلفطار، 
في وقت متأخر، يعطل «ساعة الطعام» في 
التي تتحكم  الداخلية  البرمجة  اجلسم، وهي 
املرتبطة بالتغذية، مثل  الهرمونات  إفراز  في 
األنسولني، وأن الوجبة غير املنتظمة ميكن أن 

تعطل اإلشارات التي ترسلها.
تبلغ مستويات اجللوكوز في أجسامنا ذروتها 
اليوم،  بشكل طبيعي في أوقات معينة من 
نظرا ألن الهرمونات املرتبطة بالغذاء حترق 
الدم، فإن تناول  هذا اجللوكوز من مجرى 
الطعام متأخرا يعني بقاء املستويات مرتفعة. 
وميكن أن يؤدي ارتفاع نسبة اجللوكوز في 
الدم باستمرار إلى اإلصابة مبرض السكري 

والسمنة وأمراض القلب.

عن «ديلي ميل»

عن «سكاي نيوز»
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هادي العنزي 

أكد مدير الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الساملية بدر اخلالدي لـ«األنباء» أنه ال توجد 
اصابات مؤثرة في صفوف الســماوي، قبل 
مواجهة العربي ضمن منافسات اجلولة الثالثة 
لدوري stc لكرة القدم للدرجة املمتازة بعد 
غــد اجلمعة، مبينا ان هناك اصابات طفيفة 
ألكثر من العب عقب نهاية مباراة الشــباب 
(٢-٠)، اال انهم سرعان ما حتسنوا، وعاودوا 

تدريباتهم اليومية.
وذكر أن مواجهة بطل الدوري على ملعبه 

في اجلولة الثالثة صعبة خاصة ان العربي 
ميتاز بحضور جماهيره الوفية، ولديه العديد 
من العناصر املتميزة في صفوفه، والقادرة 
على ترجيح كفة فريقها في أي وقت، وبذات 
الوقت فالساملية ميتاز بتواجد العبني على 
جــودة عالية فنية وبدنية من ذوي اخلبرة 
والشــباب، وبقيادة املــدرب الوطني محمد 
إبراهيم، كما لديه الكثير من اجلماهير الوفية. 
وميتلك الفريقان ٣ نقاط فقط، وعليه فسوف 
يرفع كل منهما شــعار الفوز فقط، مما يعد 
مبواجهة تنافسية مثيرة بينهما، آمال أن يقدم 

الساملية والعربي مستوى الئقا.

الساملية جاهز للعربي بال إصابات
اخلالدي: «األخضر» صعب و«السماوي» سيلعب بشعار الفوز

«سلة األخضر» هزم الساحل

هادي العنزي

جتاوز العربي عقبة الساحل في دوري الدرجة األولى لكرة 
الســلة بعدما تغلب عليه ٨٥-٦٣ نقطة، رافعا رصيده إلى 
٧ نقاط في قمة الترتيب، بالتساوي مع اليرموك، فيما حل 
الساحل في املركز الرابع بـ ٥ نقاط متساويا مع الصليبخات 
الذي خسر بدوره من النصر ١٠٣-٨١ في املواجهة التي جمعت 
الفريقني على صالة االحتاد أمس األول، ومتكن النصر من 

التقدم إلى املركز الثالث برصيد ٦ نقاط. 
جاءت مواجهة العربي والساحل بأفضلية مطلقة لألخضر، 
تسيدها العبوه منذ الربع األول (١٨-١٢) حتى نهاية املواجهة، 
ولم يتركوا خلصمهم فرصة االقتراب وتقليص فارق النقاط، 
وأنهوا النصف األول من املواجهة بنتيجة مضاعفة (٤٦-٢٣)، 
وحافظوا على فارق النقاط، مع أفضلية نســبية للســاحل 
فــي الربع الثالث الذي خرج متقدما بـــ ٢٢ نقطة مقابل ١٧ 
لألخضر، لكن الســاحل عاد إلى التراجــع مجددا في الربع 

األخير احلاسم ليحسمه العربي في مصلحته ٢٢-١٨.

(املركز اإلعالمي للعربي) جانب من مواجهة العربي والساحل  

«طائرة» القادسية 
تتغلب على برقان

يعقوب العوضي

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية على برقان 
بنتيجة ٣-٠ في املباراة التي جمعت الفريقني مساء أول 
من أمس ضمن منافسات الدوري املمتاز للكرة الطائرة، 
ورفع األصفر رصيده بهذا الفوز إلى ١٢ نقطة، فيما اصبح 
رصيــد برقان ٦ نقــاط، وحقق كاظمــة انتصارا بنفس 
النتيجة على حساب التضامن، ورفع البرتقالي رصيده 
إلى ١٣ نقطة، بينما أصبح رصيد التضامن ٣ نقاط، كما 
فاز الكويت على اجلهراء بنتيجة ٣-٢ ورفع رصيده إلى 

١٢ نقطة فيما أصبح رصيد اجلهراء ٥ نقاط.

الكويت جنح في الفوز على اجلهراء

بطولة علي السالم 
للرماية تنطلق غدًا

يشهد مجمع ميادين الشــيخ صباح األحمد األوملبي 
للرماية حضورا كثيفا للرماة والراميات للتدريب استعدادا 
خلوض منافســات كأس املغفور له الشــيخ علي صباح 
السالم السنوية للرماية خالل الفترة من ٢  الى ٤ ديسمبر 
املقبل ويشارك باملسابقات بجانب رماة املنتخب الوطني 
نخبة كبيرة من رماة وراميات النادي إضافة إلى مشاركة 
االحتاد الرياضي للحرس الوطني في الرمايات األوملبية 

(السكيت والتراب) للرجال والسيدات والناشئني.
من جانبه، شكر أمني عام االحتادين الكويتي والعربي 
للرماية عبيد العصيمي أســرة املغفور له الشــيخ علي 
صباح السالم ملشاركتهم إخوانهم رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة بفعاليــات هذه الكأس الغالية، مضيفا ان اللجنة 
املنظمة للبطولة عقدت العديد من االجتماعات مع اللجان 
املختلفــة من أجــل التأكيد على إنهاء كل االســتعدادات 
وتوفير كل املستلزمات النطالقة متميزة للبطولة التي 

يديرها نخبة من احلكام الكويتيني الدوليني.

ختام «الشرق األوسط 
للراليات» في عمان

أسامة املنصور

تشــهد العاصمة العمانية مســقط ختام بطولة الشرق 
األوسط للراليات ٢٠٢١، حيث ميثل رالي عمان الدولي واملزمع 
انطالقه في متام الساعة ٦ من مساء اخلميس والذي يستمر 
حتى مساء السبت نهاية املوسم احلالي الذي غاب عنه رالي 
الكويت الدولي بسبب ظروف الشحن اخلاصة بالسيارات 
املشاركة. ويتمتع رالي عمان الدولي هذا العام مبشاركة ١١ 
متســابقا يتقدمهم القطري ناصر العطية الفائز بـ ٦ ألقاب 
فــي الرالي واملتصدر احلالــي للبطولة وصاحب الـ ١٧ لقبا 
من عمر بطولة الشــرق األوسط للراليات املعتمدة من قبل 
االحتاد الدولي للسيارات إذ يجلس بجانبه املالح الفرنسي 
 ،«Rماثيو بوميل على منت سيارة من نوع «فولكس واجن ٥
كما ستتضمن فعاليات الرالي الدولي تنظيم اجلولة الثانية 

والثالثة من بطولة عمان للراليات احمللية.
مــن جانب آخر، أعلنــت اجلمعية العمانية للســيارات 
بصفتها املنظم للحدث أن الواجهة البحرية في منطقة القرم 
ســتكون مقر االنطالقة الرســمية للرالي، مبسافة إجمالية 

ستكون ٦٢٩٫٢١ كيلومترا موزعة على يومني.

(متني غوزال) الساملية يسعى الى مواصلة انتصاراته بقيادة محمد إبراهيم  

يد «العميد» حسمت موقعة القادسية بفوز مستحق
اللقــاء الــذي جمعهما مســاء أول من أمس 
ضمــن اجلولــة احلادية عشــرة من دوري 
الدرجة األولى والتي أقيمت على صالة مركز 
الشــهيد في مقر احتاد اليد بالدعية ليرفع 
الصليبخــات رصيــده إلــى ١٨ نقطة بينما 
بقي الشباب على رصيده السابق بنقطتني.

وفي لقــاء آخر، واصل اليرموك صدارة 
الترتيب العام لدوري الدرجة األولى برصيد 
٢١ نقطة بعــد تغلبه على خيطان ٣١ - ٢٨ 
وبقي خيطان على رصيده السابق بـ ١٢ نقطة.

إلــى ذلك، من املقــرر ان تتوقف بطولة 
الدوري العام بقسميها املمتاز والدرجة األولى 
نظرا للمشاركات الدولية املقبلة للمنتخبات 
الوطنية ممثلة بــدورة األلعاب اخلليجية 
التي تســتضيفها البالد إلى جانب بطولة 
آسيا املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، على 
أن تســتأنف بطولة الــدوري في األول من 

مارس املقبل.

يعقوب العوضي

حســم فريق كــرة اليد بنــادي الكويت 
مواجهته مع القادسية والتي أقيمت مساء 
أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا ضمن منافسات اجلولة احلادية 
عشرة من الدوري املمتاز لكرة اليد بالفوز 
٣١ - ٢٣، ورفع األبيض رصيده إلى ٢٢ نقطة 
مبتعدا بصدارة الترتيب العام عن القادسية 
املنافس املباشر والوصيف ذي الـ١٤ نقطة 

بفارق ٨ نقاط.
وفــي مواجهــة اخــرى، تقاســم كاظمة 
والفحيحيل نقطتي املباراة التي جمعتهما 
أول من أمس على نفس الصالة إذ انتهت ٣١ 
-٣١ ورفع الفحيحيل رصيده إلى ١٠ نقاط 

وكاظمة إلى ١١ نقطة.
وضمن منافسات دوري الدرجة األولى 
فاز الصليبخات على الشــباب ٣٠-٢٠ في 

خيطان يستعد للصليبخات بغياب جوناثان ونداي
يحيى حميدان 

اســتأنف الفريــق األول 
لكرة القــدم بنادي خيطان 
تدريباتــه مســاء امس بعد 
حصول الالعبني على راحة 
أول من أمس عقب الهزمية 
من برقــان ١-٢ في اجلولة 
الثانية من دوري stc للدرجة 

األولى. 
ويستعــــــد «األحـمــــر 
واألسود» ملالقاة الصليبخات 
األحد املقبــل ضمن اجلولة 
الثالثة من املسابقة، ويسعى 
للتعويض بعدما خسر في 
أول مباراة كذلك أمام اجلهراء 

 .٠-١
ويبدو أن خيطان سيفتقد 
جهود املدافع الفرنسي السانا 
نداي والعب خط الوســط 
البرازيلي جوناثان بيريرا 
أمام الصليبخات إلصابتهما 
الضامــة  العضلــة  فــي 
وحاجتهما للراحة والعالج 

خالل األسبوع احلالي. 
من جهته، قال رئيس جهاز 
الكرة محمد املال لـ «األنباء» 
ان املبــاراة املقبلــة حتتاج 
لتركيــز كامــل ومضاعفــة 

بقوة على بطاقتي الصعود 
للدوري املمتاز. 

وانتقد املال كثرة سقوط 
الالعبني وتعطيل اللعب خالل 
مباريات «دوري املظاليم»، 
مشــيرا إلى أن هــذه األمور 
تخــرج املباريــات بطريقة 

غير مرضية للمتابعني ولنا 
جميعــا، متمنيا من احلكام 
عــدم إيقاف اللعب عقب أي 
ســقوط دون احتــكاك بني 
الالعبني وذلك لتسيير اللعب 
وإبقاء نوع من احلماس على 

املباريات.

(محمد هاشم) جانب من تدريبات فريق خيطان 

اجلهــود من جانــب العبي 
خيطان لتحقيق االنتصار، 
السيما أن أي تعثر آخر قد 
يصعــب من مهمتنا، ولذلك 
نحن لدينا ثقــة كبيرة في 
العبينا لتجاوز أول هزميتني 
والعودة من جديد للمنافسة 

التضامن يفتقد 
مسامح أمام اليرموك

يحيى حميدان 

يحاول اجلهازان اإلداري 
والفني بفريق الكرة بنادي 
الــروح  التضامــن رفــع 
املعنوية لالعبني قبل لقاء 
اليرموك بعد غد اجلمعة، 
ضمن اجلولــة الثالثة من 

دوري stc املمتاز.
صفــوف  وســتكون 
«العنيــد» مكتملــة لهــذه 
املواجهة باســتثناء غياب 
الظهيــر األميــن عبــداهللا 

مسامح حلصوله على البطاقة احلمراء في املباراة املاضية 
أمام الكويت (٠-١).

وأكــد عضو مجلس إدارة نــادي التضامن رئيس جهاز 
الكرة فهد دابس، في حديث خاص مع «األنباء»، أن الالعبني 
ميتلكــون العزمية واإلصرار لتحقيــق االنتصار األول في 
الــدوري من بوابة اليرموك، معتبــرا أن املنافس لن يكون 
سهال حسبما شاهدناه في أول جولتني، وعلينا االستعداد 
بكامل طاقتنا لنيل ما نريد وهو الفوز وال شيء سواه بعد 
تعثرنا في اجلولتني األوليني بفعل عوامل خارجة عن إرادتنا 

رغم تقدمي الالعبني مستويات طيبة.
وأشار دابس إلى أن املراحل األولى من مسابقة الدوري 
املمتاز دائما ما تكون صعبة وعلى من يريد احلصول على 
مركز آمن حتقيق أكبر قدر ممكن من النقاط، مؤكدا أن جميع 

الفرق في الوقت احلالي صعبة وال ميكن االستهانة بها.

فهد دابس

األزرق يلتقي تايلند في بانكوك استعدادًا لتصفيات كأس آسيا
مبارك اخلالدي

علــى وقع اجلهود التــي يقوم بها احتاد 
كرة القدم واللجنة الفنية في االحتاد لضبط 
برامج إعداد منتخبنا الوطني األول واملنتخب 
األوملبي، اللذين يواجهان استحقاقات آسيوية 
وخليجيــة قادمة، وكذلك منتخب الشــباب 
العائد للتو من املشــاركة فــي بطولة غرب 
آسيا، تلقى مجلس ادارة احتاد الكرة موافقة 
االحتــاد التايلندي إلقامة مبــاراة ودية في 
بانكــوك في مــارس املقبل، وذلــك في اطار 

استعدادات األزرق للمشاركة في التصفيات 
التكميلية املؤهلة لنهائيات كأس اسيا ٢٠٢٣ 
فــي الصني واملقرر إقامتها في يونيو املقبل 

بنظام التجمع.
وكان االحتاد قد أقر تنظيم معسكر إعدادي 
لــألزرق حتضيــرا لهذه املشــاركة يقام في 
تركيــا يناير املقبل، حيث يلتقي األزرق مع 

منتخب مولدوفا.
وعلى صعيد اجلهاز الفني املستقيل التزال 
اللجنــة الفنية في حالة ترقــب ملفاوضات 
رئيس االحتاد الشــيخ أحمد اليوســف مع 

أحد األسماء الكبيرة في عالم التدريب لتولي 
قيادة األزرق في املرحلة املقبلة.

 وفي شــأن متصل قــررت اللجنة الفنية 
املوافقــة على طلــب اجلهاز الفنــي ملنتخبنا 
األوملبي بقيادة اإلسباني كارلوس غونزاليس 
الختيار ٣ العبني من املنتخب األول للمشاركة 
مــع األوملبي في البطولــة اخلليجية الرابعة 
للمنتخبات األوملبية املقرر إقامتها في البالد 
يناير املقبل، في توجه العتماد هذه التشكيلة 
لتكون النواة األساســية لــألزرق الكبير في 

املشاركات املقبلة.

وعلى صعيد منتخبنا الوطني للشباب وبعد 
مناقشة التقريرين الفني واإلداري بخصوص 
املشاركة في بطولة غرب اسيا التي اختتمت 
مؤخرا في العراق، يتجه احتاد الكرة الى اعتماد 
البرنامج اإلعدادي ألزرق الشباب بإقامة جتمع 
اسبوعي للحفاظ على الالعبني الذين اثبتت 
املشــاركة انهم بحاجة الــى الرعاية وتوفير 
كافة انواع الدعم الفني لبروز عدد من االسماء 
الالفتة ســتكون خير معني للكــرة الكويتية 
مســتقبال واملتابعة احلثيثة لهذه املجموعة 
خالل بطوالت املسابقات احمللية مع أنديتهم.

جتمع أسبوعي ملنتخب الشباب.. و«األوملبي» يضم ٣ العبني فوق السن بـ «اخلليجية»
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إعداد: زكي عثمان

الدوحة - فريد عبدالباقي

افتتح صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني  
أمير قطر الدورة العاشرة من بطولة كأس العرب أمس، 
على ستاد البيت في العاصمة الدوحة بعد ٩ سنوات 
مــن التوقف. وقد انطلق حفل االفتتاح الرســمي قبل 
لقــاء قطر والبحرين في املجموعــة األولى، بحضور 
أمراء ورؤساء عرب وأجانب، منهم الرئيسان اللبناني 
ميشــال عون والفلســطيني محمود عباس، ورئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السويسري جياني 
إنفانتينو، باإلضافة إلى رؤساء االحتادات الرياضية 
ومنهم رئيس احتاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف. وفي 
ليلة جميلة عاشــتها اجلماهيــر العربية التي تابعت 
حفل االفتتاح، حيث أخذت اجلماهير إلى الزمن اجلميل 
وفوجئ املشــاهدون بظهور الفنــان الكويتي الراحل 
عبداحلســني عبدالرضا والفنان املصــري الكوميدي 
الراحل سعيد صالح، بخاصية الهولوغرام والتي ميكنها 
إعادة تكوين صورة األجســام بأبعادها الثالثة، وقد 
كان لهذه اللقطة سحر خاص على املدرجات القطرية 

التي جمعت كل العرب في مونديال العرب.
واشتملت على فعاليات ثقافية وتراثية ألقت الضوء 
على الثقافات املختلفة للبلدان العربية والتعرف على 
التراث القطري، باالضافة إلى الفعاليات الترفيهية والتي 
ناســبت كل األذواق واألعمار بداية من األطفال حتى 
الكبار والتي شهدت جتاوبا كبيرا من قبل اجلماهير.

فقرة جحا

وضمت الفعاليات التي سبقت مباراة قطر والبحرين 
داخل امللعب فقرة عن الشخصية التاريخية جحا، والتي 
وجهت رسالة قوية للجميع تؤكد على ضرورة التجمع 
وعــدم التفرقة ألبناء العرب، والقت الفقرة التمثيلية 
الرائعة استحسان جميع احلضور باملدرجات، وسط 

أجواء ساحرة بإضاءات مميزة في غاية اجلمال. 
عروض غنائية

كما تفاعلت اجلماهير بالفرقة املوسيقية التي قدمت 
عروضــا غنائية رائعة للغايــة مت خاللها بث مقاطع 
غنائية لفنانني من كل الوطن العربي تتناسب مع جميع 
امليول واألهواء ما بني األغاني احلديثة والقدمية لكبار 
الفنانني الذين يتمتعون بشــعبية جماهيرية كبيرة 
في مزيج رائع وجميل متايلت على أنغامه اجلماهير 

التي مألت جنبات ستاد البيت في االفتتاح الكبير. 
ولفتت «شــبة الضو» بستاد البيت األنظار بشكل 
كبيــر ومت تخصيص فقــرة ضمن حفل االفتتاح لبث 
صور لـ«شــبة الضو» التي تتناســب بشكل كبير مع 
إقامة املباراة بســتاد البيت املكان األنســب للترحيب 

بالعرب في مونديال العرب. 
علم ونشيد

وفي فقرة أكثر من رائعة مت نشر أغنية مميزة للغاية 
خالل حفل االفتتاح مبنزلة مزيج لألناشــيد الوطنية 
للبلدان العربية املشــاركة في البطولة، باالضافة الى 
نشر علم كل دولة مع غناء النشيد، وجتاوبت اجلماهير 
بشكل كبير مع الفكرة الرائعة، والتي نفذت باحترافية 

ودقة متناهية. 
إنفانتينو يتحدث بالعربية

هذا، وخرج رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جياني 
إنفانتينو عن املألوف، وكانت كلمته في افتتاح البطولة، 
باللغــة العربية، في لفتــة مميزة وجديدة من رئيس 
االحتــاد الدولي، الذي حتدث مرحبا بالعرب في قطر 
بيت العرب على حد وصفه، والتي جتمع كرة العرب 
على حب كرة القدم، قائال لنكن أمة واحدة ونستمتع 

بلعب كرة قدم واحدة.

استعراض مبهر في تدشني بطولة كأس العرب العاشرةصاحب السمو الشيخ متيم بن حمد أمير قطر ورئيس «فيفا» جياني إنفانتينو خالل افتتاح البطولة

إبهار قطري في افتتاح «كأس العرب»
متيم بن حمد دّشن الدورة العاشرة بعد ٩ سنوات من التوقف بحضور أمراء ورؤساء عرب وأجانب منهم الرئيسان اللبناني والفلسطيني ورئيس «فيفا» 
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إعداد: زكي عثمان

«نسور قرطاج» تفترس موريتانيا وتتصدر «الثانية»

العراق ينتزع تعادًال ثمينًا من ُعمان في الوقت القاتل

فوز بشّق األنفس لـ «األبيض» اإلماراتي على سورية

ضرب املنتخب التونســي 
بقــوة في مســتهل مشــاركته 
األولى فــي كأس العــرب منذ 
١٩٨٨، بفــوز كبير على نظيره 
املوريتاني ٥-١، بفضل ثنائية 
لكل من سيف الدين اجلزيري 
ومحمد بالعربي ضمن منافسات 
املجموعة الثانية. وبعدما توج 
بلقب النســخة األولى بالعام 
١٩٦٣ في بيروت، غاب املنتخب 
التونسي عن املشاركة في كأس 
العــرب املقامــة في نســختها 
احلالية في قطر برعاية االحتاد 
الدولي «فيفا» ألول مرة، حتى 
العام ١٩٨٨ في األردن حني خرج 
من الدور األول. وبدا واضحا منذ 
صافرة البداية أن رجال املدرب 
املنذر الكبير عازمون على حسم 
النقاط الثالث، فحاصروا مرمى 
بوبكر ديوب حتى متكن سيف 
الديــن اجلزيــري مــن افتتاح 
التسجيل إثر مجهود فردي مميز 

انتزع العراق بعشرة العبني تعادال ثمينا في الوقت القاتل 
من نظيره العماني ١-١ امس على استاد «اجلنوب» في الوكرة 
باجلولة األولى من منافســات املجموعة األولى ملسابقة كأس 
العــرب. وكان املنتخب العماني في طريقه الى حتقيق باكورة 
انتصاراته في أول مشــاركة له في املسابقة بعدما تقدم بهدف 
لصالح اليحيائي من ركلة جزاء في الدقيقة ٧٨، لكن العراق ـ 
الذي لعب بعشــرة العبني منذ الدقيقة ٦٨ لطرد العب وسطه 
ياســر قاسمـ  أدرك التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل 
الضائع عبر حسن عبدالكرمي ومن ركلة جزاء أعيد تنفيذها بعد 
اللجوء إلى تقنية حكم الڤيديو املساعد بعدما تخطى احلارس 
العماني أحمد الرواحي خط املرمى للتصدي لركلة أمين حسني.

وكان العراق األفضل انتشارا واألخطر خصوصا بالشوط 
األول فــي أول مباراة له بقيادة مدربــه اجلديد املونتينيغري 
جيليكو بتروڤيتش خليفة الهولندي ديك ادفوكات املســتقيل 
من مهامه الفنية بســبب تردي النتائج، لكنه فشل في ترجمة 

الفرص العديدة التي سنحت أمامه إلى أهداف.
ودفع «أسود الرافدين» الثمن غاليا في الشوط الثاني بعدما 
حتسن أداء العمانيني الذين استغلوا جيدا النقص العددي في 
صفــوف العراق، وكذلــك خطأ املدافع حســن رائد بحق أمجد 
احلارثــي داخل املنطقة ليحصلوا علــى ركلة جزاء انبرى لها 
اليحيائــي بنجاح، لكن احلارثي ارتكب بدوره خطأ على أمين 
حســني داخل املنطقة ليتســبب فــي ركلة اجلــزاء الذي أدرك 
منهــا العراق التعادل. وفي اجلولــة الثانية، يلعب العراق مع 

البحرين، وعمان مع قطر.

حقق منتخب اإلمارات فوزا بشق األنفس على املنتخب 
الســوري بنتيجة ٢-١ في املباراة التي جمعتهما مســاء 
أمس ضمن منافسات اجلولة األولى للمجموعة الثانية في 
كأس العرب، وحصد «األبيض» أول ٣ نقاط في مشواره 

بينما بقيت سورية دون رصيد. 
سجل لإلمارات كل من كايو كانيد (٢٤) وعلي صالح 
(٣٠)، فيما ســجل لسورية ورد الســالمة (٦٠)، وبذلك 
يحتل املنتخــب اإلماراتي املركز الثانــي بفارق األهداف 
عــن املتصدر املنتخب التونســي، فيمــا يحتل املنتخب 

السوري املركز الثالث.
وتلقى العب منتخب اإلمارات محمود خميس البطاقة 

احلمراء (٩٤) بعد تدخل عنيف.

فتابعها بكعب القدم في الشباك 
(٢+٤٥)، وجنحت موريتانيا 
في الوصول الى الشــباك قبل 
نهاية الشــوط األول من ركلة 
جزاء احتسبت بعد االحتكام الى 

«VAR» نتيجة ملسة يد داخل من 
محمد أمني بن حميدة، فانبرى 
لها موالي أحمد خليل «بسام» 
بنجاح (١٢+٤٥)، إال أن الفارق 
عاد إلى ثالثة أهداف في مستهل 
الشوط الثاني بهدف شخصي 
ثان لبالعربي بعدما وصلت إليه 
الكرة إثر خطأ في اعتراضها من 
الدفاع، فســددها أرضية على 
يســار احلارس (٥١)، وبعدما 
اطمــأن إلــى النتيجــة، فضل 
التعامل  التونســي  املنتخــب 
مع ما تبقى مــن اللقاء بروية 
جتنبــا لإلرهــاق واإلصابات، 
ترقبا ملواجهه سورية اجلمعة 
في اخلور، إال أن ذلك لم مينعه 
من تهديد مرمى دياو في أكثر 
من مناسبة وتســجيله هدفه 
اخلامس عبر البديل يوســف 
املســاكني بعــد عرضيــة من 
البديل اآلخر ياسني الشيخاوي 

.(١+٩٠)

أعلن االحتاد 
الدولي لكرة القدم 

«الفيفــا»، اختبار تقنية 
آلية» لكشف  جديدة «نصف 

التســلل، متهيدا إلمكانية  حاالت 
استخدامها في كأس العالم ٢٠٢٢.

وتهدف التكنولوجيا لزيادة املوثوقية 
وتسريع اكتشاف التسلل، اذ سبق أن مت 
أملانيا وإسبانيا وإجنلترا  اختبارها في 
لكنها كانت تنتظر بدايتها في بطولة كاملة 
وفقا ليوهانس هولتســمولر، مسؤول 

قسم االبتكار في «الفيفا».
وأطلق على التكنولوجيا «نصف آلية» 
او «سيمي - أوتومايتد» ألن القرار النهائي 
في احتساب التسلل من عدمه يبقى في 
نهاية املطاف من صالحية حكم الڤيديو 
املساعد «VAR»، خالفا لتكنولوجيا خط 
التي حتدد بشكل جازم جتاوز  املرمى 

الكرة 
للخط. وتعتمد 
التقنيــة اجلديــدة على 
كاميرات في سقف امللعب يتراوح عددها 
بني ١٠ و١٢، ملتابعة الالعبني ومســاعدة 
احلكام على تقدير نقطتني حاســمتني: 
اللحظة التــي يتم فيها مترير الكرة أو 
ملسها، وموقع كل جزء من أجزاء أجسام 
الالعبني املعنيني استنادا الى خط التسلل 
الوهمي، وستنقل البيانات التي مت جمعها، 
في الوقت الفعلي تقريبا الى خلية حكم 
الڤيديو املساعد، والقرار النهائي يكون 
دائما على عاتق احلكم نفسه بحسب ما 

شدد االحتاد الدولي للعبة.

ومتريره من حنبعل املجبري 
(٣٩)، ثــم ســرعان ما أضافت 
تونس الثاني بتسديدة رائعة 
من مشارف املنطقة لبالعربي 
الذي يخوض البطولة بعد أيام 

معدودة على وفاة والده (٤٢)، 
قبل أن يوجه اجلزيري الضربة 
القاضيــة بهدف ثالــث بعدما 
وصلته الكرة فسددها في بادئ 
األمر باحلارس لكنها عادت اليه 

امتحان لبناني أمام «الفراعنة» 
و«األخضر» يتحدى «النشامى»

الكشف عن تقنية جديدة للتسلل

الدوحة - فريد عبدالباقي

يتجدد الصراع اآلسيوي - األفريقي في 
النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب، 
حيث يشهد اليوم إقامة ٤ مباريات حيث 
يقص منتخبي السودان واجلزائر شريط 
مباريات املجموعة الرابعة، في الـ١:٠٠ ظهرا 
على ستاد أحمد بن علي املونديالي، فيما 
يبحث منتخب مصر استعادة اللقب الغائب 
عن خزائنــه منذ العام ١٩٩٢، عندما يبدأ 
مشــواره مبواجهة منتخب لبنان في الـ 
٤:٠٠ عصرا على ستاد الثمامة املونديالي 

ضمن املجموعة الرابعة.
الــذي يخوض منتخب  الوقت  وفي 
املغرب بطل النســخة التاسعة واألخيرة 
بالعام ٢٠١٢، مباراة محفوفة باملخاطر عندما 
يلتقي مع منتخب فلسطني في ٧:٠٠ مساء 
على ستاد اجلنوب، في افتتاح مباريات 
املجموعة الثالثة، بينما يتطلع «األخضر» 
السعودي بطل نسختي (٩٨ و٢٠٠٢) إلى 
تخطي عقبة األردن عندما يلتقيان معا في 
الـ ١٠:٠٠ مساء على ستاد املدينة التعليمية.
املباريات، يســتهل  إلــى  وبالعودة 
«األخضر» السعودي مشواره في البطولة 
باملنتخب األوملبي لتفادي اإلرهاق الذي قد 
يصيب العبي املنتخب األول الذي يتصدر 
حاليا مجموعته الثانيــة في التصفيات 

اآلســيوية املؤهلة املونديال، في املقابل 
يشارك املنتخب األردني بالفريق األول، 
ويطمح ملصاحلة جماهيره بعد اخلروج 
من تصفيات املونديال، واملنافســة على 
اللقب العربي. من جهته، يحلم املنتخب 
بـ«الفدائي» بتحقيق  امللقب  الفلسطيني 
إجناز عندما يخوض أولى مواجهاته أمام 
«أسود األطلســي» الذي سبق أن حقق 
لقبــا آخر لقب مبنتخب رديف في ٢٠١٢ 

في ثاني مشاركاته حينها.
وفي املجموعة الرابعة، يخوض لبنان 
صاحب فكرة البطولة وموطنها في العام 
١٩٥٧، مواجهة صعبة أمام «الفراعنة» على 

ملعب الثمامة.
ويشــارك منتخب لبنان في البطولة 
للمرة الثامنة، إذ واظب على خوض غمارها 
فحل رابعا في النسخة الثانية عام ١٩٦٤ في 
الكويت، وفي الثالثة في بغداد عام ١٩٦٦.

أما مصر، بطلة ١٩٩٢، فتشارك بتشكيلة 
محلية مــن دون جنومها احملترفني في 
اخلارج وعلى رأسهم محمد صالح جنم 

ليڤربول في مسعى إلى لقب ثان.
وفي املجموعــة عينها، تبدأ اجلزائر 
مشاركتها الثالثة بعد عامي ١٩٨٨ و١٩٩٨، 
مبواجهة السودان املشاركة للمرة الرابعة 
تواليا، في بحث عن تأهل أول إلى األدوار 

اإلقصائية.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
beIN Sports (املفتوحة)١:٠٠اجلزائر – السودان

beIN Sports (املفتوحة)٤:٠٠مصر – لبنان
beIN Sports (املفتوحة)٧:٠٠املغرب – فلسطني
beIN Sports (املفتوحة)١٠:٠٠السعودية – األردن

اجلزائر واملغرب يواجهان السودان وفلسطني

وصف صوتي للمباريات

الســعودي  املشــجع  حــرص 
«الكفيف» فهد قريان الهاجري الشهير 
بـ«أبوعايشة» على حضور إلى الدوحة 
من أجل التواجد في مالعب كأس العرب 
وتشجيع «األخضر» الذي يبدأ مشواره 

اليوم مبواجهة األردن.
وقد اتخذت قطــر خطوات رائدة 
مــن خــالل تصميــم مالعــب متاحة 
ومهيأة الستقبال املشجعني من ذوي 
اإلعاقــة ومنحهم فرصة االســتمتاع 
بخوض جتربة رياضية فريدة تلبي 

احتياجاتهم وحتقق توقعاتهم.
ويشهد كأس العرب إدراج الوصف 

الصوتــي باللغــة العربية ألول مرة 
في بعــض الســتادات املســتضيفة 
للبطولــة (ســتاد البيــت واملدينــة 
التعليميــة)، وســتتيح هــذه امليزة 
للمشــجعني ذوي اإلعاقــة البصرية 
فرصة متابعة املباريات واالســتماع 
إلى النص الصوتي الذي يقدم وصفا 
دقيقا ملجريات املباريات باســتخدام 
هواتفهم الذكية، وهو ما يعطي بارقة 
أمل ألصحاب اإلعاقة البصرية من أجل 
خوض جتربة فريدة تساعدهم على 
االستمتاع بكرة القدم مثل األشخاص 

األسوياء.

املشجع السعودي «الكفيف» فهد قريان بالدوحة

«العنابي» يخطف «احللوى البحرينية» ويتصدر «األولى»
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

حقق منتخب قطر بداية 
مثالية في بطولة كأس العرب 
عندمــا تغلــب على شــقيقه 
منتخب البحرين بهدف نظيف 
ســجله عبدالعزيز حامت في 
الدقيقة ٦٨ خالل املباراة التي 
جرت بينهما مساء أمس على 
ستاد «البيت» املونديالي، في 
افتتــاح مباريــات املنتخبني 
باملجموعــة األولــى. وبهــذا 
الفــوز تصــدر منتخب قطر 
ترتيــب املجموعة برصيد ٣ 
نقاط، وظل منتخب البحرين 
بال رصيد، فيما ميلك منتخبا 
العراق وسلطنة عمان نقطة 
واحدة بعــد انتهاء مباريات 
اجلولــة األولــى. وســجل 
املنتخــب البحريني أفضلية 

نسبية على مجريات اللعب 
خالل الربع ساعة األولى من 
خالل االستحواذ والسيطرة 

علــى منطقة وســط امللعب 
وتنويــع اللعــب، في الوقت 
الــذي انتهــج فيــه املنتخب 

القطري إستراتيجية التراجع 
الى وسط ملعبه المتصاص 
حماس العبي الفريق املنافس. 

وتناوب املنتخبان السيطرة 
علــى فتــرات مختلفة خالل 
اللقاء وكذلك اضاعة الفرص 
الــى ان باغــت عبدالعزيــز 
حــامت اجلميع عندمــا حول 
عرضية زميلــه أكرم عفيف 
من الناحية اليســرى داخل 
فــي  البحرينيــة  الشــباك 
واســتمرت   .٦٨ الدقيقــة 
البحرينية بغية  احملــاوالت 
إدراك التعادل، لكن اصطدمت 
محاوالتــه ببســالة دفاعية 
من املنتخــب القطري، الذي 
حافظ على تقدمه. ومن املقرر 
أن يلتقــي منتخــب قطر مع 
نظيــره منتخــب عمان على 
ستاد «املدينة التعليمية» في 
اجلولــة الثانية، فيما يلتقي 
البحرين مع العراق على ستاد 

«الثمامة».

املجموعة األولى
النقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعباملنتخب

٣+١١٠٠١٠١قطر
١٠١٠١١٠١العراق
١٠١٠١١٠١عمان

٠-١٠٠١٠١١البحرين

املجموعة الثانية
النقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعباملنتخب
٣+١١٠٠٥١٤تونس
٣+١١٠٠٢١١اإلمارات
٠-١٠٠١١٢١سورية

٠-١٠٠١١٥٤موريتانيا
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نادي سلوى يتصدر «تنشيطية القوى» للسيدات
هادي العنزي

البطولـــــــة  شهــــدت 
التنشــيطية األولى أللعاب 
القوى للسيدات املقامة على 
مضمار نادي كاظمة منافسات 

قوية مبشاركة ٥ أندية.
وتصــدر فريــق ألعاب 
القوى بنادي سلوى الصباح 
اليــوم األول، وذلك بعدما 
جمع ٨٧ نقطة، وجاء نادي 
الفتــاة باملركز الثاني بـ ٨١ 
نقطة، فيما حل نادي الكويت 
الثالــث حاصــدا باملركــز 
٤٧ نقطة، والســاحل رابعا
بـــ ١٢ نقطة، وجــاء نادي 
العيــون باملركــز  فتيــات 
اخلامس بـــ ٤ نقاط فقط. 
ســلوى  نــادي  وحصــد 
الصبــاح في اليــوم األول 
٣ ميداليــات ذهبيــة، و٤ 
فضيات، وبرونزيتني، فيما 
جمعت العبات نادي الفتاة 
٨ ميداليات (٣ ذهبيات، و٣ 
فضيات، وبرونزية)، وفاز 
الكويــت مبيداليتني  نادي 
ذهبيــة وبرونزيــة، فيمــا 
الساحل برونزيتني  حصد 

فقط. 
وأحــرزت عــداءة نــادي 
ســلوى الصبــاح مضــاوي 
الشــمري امليداليــة الذهبية 
في منافسات سباق ١٠٠ متر 
عــدو، وحلت ثانية شــيخة 
القطان (ســلوى الصباح)، 
فيما جاءت أمينــة املرحوم 

بدور البحر املركــز الثالث، 
وفي مسابقة الوثب الطويل 
فاز نادي الفتــاة باملركزين 
األول والثاني بواسطة مرمي 
مال اهللا، ووروعة الســعيد 
تواليا، فيما ذهبت البرونزية 
لالعبة نادي سلوى الصباح 

سلسبيل السيار.
وفــي مســابقة اجلــري 
ملســافة ٣٠٠٠ متــر أحرزت 
امليدالية الذهبية أمل الرومي 
(الفتاة)، ونالت لولوه العسكر 
(الفتــاة) امليداليــة الفضية، 
فيمــا كانــت البرونزيــة من 

نصيب نورة عادل (الساحل)، 
وفي منافســات رمي القرص 
حصدت العبتا نادي سلوى 
الصباح دانة العازمي وعايشة 
اخلضر املركزين األول والثاني 
تواليا، فيما فازت سارة املزين 
الثالــث،  (الفتــاة) باملركــز 
ومتكنت العبة نــادي الفتاة 
شهد السعد من إحراز امليدالية 
الذهبية في منافسات الوثب 
الطويل، وحلت دالل مرزوق 
(ســلوى الصبــاح) باملركز 
الثالث  الثاني، وذهب املركز 
إلى جوان يعقوب (الكويت).

مضاوي الشمري تتوج باملركز األول في منافسات ١٠٠ متر عدو

من نادي الفتاة باملركز الثالث، 
ومتكنت لطيفة حسني (نادي 
الكويت) مــن الفوز باملركز 
األول في سباق ٤٠٠م عدو، 
وحصد نادي سلوى الصباح 
املركزيــن الثانــي والثالــث 
بواسطة دميا إبراهيم وفجر 

بدر تواليا.
وأحرزت دانة الزنكي من 
نادي سلوى الصباح املركز 
األول في سباق ٨٠٠ متر عدو، 
وحلت هيا التواجر من نادي 
الفتاة باملركــز الثاني، فيما 
حصدت عداءة نادي الساحل 

«الوطني» يبدأ تسليم أرقام املتسابقني بسباق اجلري
بدأ بنك الكويت الوطني في استقبال املسجلني بسباق اجلري يوميا 
من الســاعة الثالثة ظهرا حتى التاســعة مساء في حديقة الشهيد القاعة 
متعددة االستخدامات في املرحلة األولى لتسليم أرقام املتسابقني. ويستمر 
مركز التسليم في استقبال املسجلني بالسباق حتى اجلمعة ٣ ديسمبر. 
ويلتزم كل متسابق بارتداء الرقم اخلاص الذي تسلمه عند التسجيل والذي 
يتميز باحتوائه على شريحة ذكية تسمح للجنة املنظمة للسباق معرفة 
وقت مسافة السباق املقطوعة خالل السباق. وينطلق السباق السبت ٤ 
ديسمبر، ويفتح مجال املشاركة من عمر ١٥ عاما وما فوق، حيث ستكون 
نقطة انطالق مسافة الـ ١١ كم من اجلزيرة اخلضراء ونقطة انطالق مسافة 
الـ ٥ كم من ســوق شــرق في متام الساعة ٨:٣٠ صباحا. وستكون نقطة 
انتهاء السباق للمسافتني في حديقة شاطئ الشويخ على شارع اخلليج 
العربي ذهابا باجتاه واحد فقط. أما جميع من سجل في السباق، فسيكون 
مؤهال مباشــرة للدخول في ســحب احلفل اخلتامي الكبير على اجلائزة 
الكبرى للســباق سيارة نيسان اكســتيرا مقدمة من مجموعة البابطني، 
الشريك االستراتيجي للسباق. كما تقدم شركة أوريدو جلميع املسجلني 
فرصة استثنائية حلضور مباراة باريس سان جرمان. وسيتم في نهاية 
السباق تتويج ١٢ فائزا لكل من النساء والرجال، حيث يحصل الفائزون 
باملراكز الثالثة األولى عن مسافة ١١ كم على جوائز نقدية تبلغ ١٠٠٠ دينار 
و٧٠٠ دينــار و٥٠٠ دينار، أما الفائزون باملراكز األولى عن مســافة ٥ كم 
فسيفوزون بجوائز نقدية تبلغ ٥٠٠ دينار و٤٠٠ دينار و٣٠٠ دينار. كما 
تقدم شــركة أوريدو جوائز حصرية للفائزين في املراكز األولى للسباق 

من الفئتني الرجال والنساء.

Tاألهلي املتحد» يفوز بكأس الكريكيت ٢٠»

أعلــن البنك األهلــي املتحد عن فوزه 
فــي نهائي بطولــة الكريكيت T٢٠، وهو 
مــا يعد إضافــة قيمة إلى تاريــخ البنك 
الرياضي املعروف، وبهذه املناسبة قامت 
جهاد احلميضي الرئيس التنفيذي للبنك 
بتكرمي فريق البنك للكريكيت واإلشادة 
بجهودهم وحماسهم، كما أكدت أن البنك 
مــن أقدم البنوك الكويتيــة التي اهتمت 
بالرياضة خاصة الكريكيت، وقد ســجل 
البنك جناحا رياضيا كبيرا على مر السنني 
سواء باملشاركة في البطوالت مع مختلف 

البنوك أو بالفوز بهذه البطوالت.

من جانبها، علقت مرمي املضف مساعد 
مدير عام املوارد البشرية بالبنك األهلي 
املتحــد: ان البنــك حريــص كل احلرص 
على تشجيع الرياضة سواء كرة قدم أو 
كريكت أو بولينغ أو غيرها من األنشطة 
الرياضية، ويهتم مبســاندة الرياضيني 
ودعمهم لتنمية مهاراتهم حتى يستطيعوا 
رفع اسم الكويت عاليا في احملافل الدولية. 
وبالنيابة عن فريــق الكريكيت بالبنك، 
تقدم راجا سودهير بخالص الشكر إلدارة 
البنك على الدعم والتشجيع الذي يقدمونه 

لفريق الكريكيت.

نادي الشباب 
القدمي مقرًا لبرقان

يحيى حميدان

ادارة نادي برقان  تلقت 
موافقة الهيئة العامة للرياضة 
القدمي  املقر  على تخصيص 
ليكون مقرا  الشباب  لنادي 
دائما للنادي حديث التأسيس.

وتقدم رئيس نادي برقان 
همــالن الهمالن بالشــكر 
ملسؤولي الهيئة وإدارة نادي 
الشباب ورئيس نادي الكويت 
خالد الغامن، على دعمهم نادي 
برقان في عملية تخصيص 
املقر، مؤكــدا أن هذا األمر 
سيسهم في االرتقاء مبستوى 
بالنادي في  الفرق واأللعاب 

املستقبل القريب.
مركــز شــباب  وكان 
القصور مقرا إلدارة برقان 
في السنوات املاضية، في حني 
كانت فرقه مبختلف األلعاب 
واملراحل العمرية تتدرب في 
عدة أماكن وهو ما كان يشكل 

صعوبة بالنسبة للنادي.

األهلي يستنجد بـ «فيفا» و«كاف»
القاهرة - سامي عبدالفتاح

فــي أول قرار له بعــد إعادة انتخابه 
رئيسا لألهلي لدورة انتخابية جديدة، قرر 
محمود اخلطيب إعالن حالة الطوارئ في 
النادي لفك حالة االشتباك املتوقع للفريق 
األول لكرة القدم بعد أن تداخلت مواعيد 
بطولــة كأس العالم لألندية، مع األدوار 
النهائية لبطولــة كأس األمم األفريقية، 
مما يهدد األهلي بخسارة عدد من جنومه 
الدوليني واألجانب خالل مشــاركته في 

بطولة كأس العالم لألندية.
وكان االحتاد الدولي قد أجرى مساء 

األول من أمس قرعة بطولة كأس العالم 
لألندية التي ستجرى في اإلمارات خالل 
الفترة بني ٣ و١٢ فبراير املقبل، فيما تقام 
بطولة كأس األمم األفريقية بني ٩ يناير و٦ 
فبراير املقبل، وهو ما يعني تداخل ٤ أيام 
بني البطولتني. ومن دون تردد، قرر النادي 
األهلي إرســال خطابات لكل من االحتاد 
املصري واالحتاد اإلفريقي واالحتاد الدولي 
لرفــع الضرر الواقــع على األهلي (بطل 
أفريقيا) بسبب تداخل املواعيد. وأسفرت 
قرعــة بطولة كأس العالــم لألندية عن 
مواجهات قوية للفرق العربية املشاركة 
باملونديــال، حيث يواجه اجلزيرة بطل 

الدوري اإلماراتي فريق أوكالند ســيتي 
النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في مباراة 
االفتتاح. وحسب القرعة، يلتقي األهلي 
مع مونتيري املكسيكي بطل الكونكاكاف 
في الدور الثاني للمونديال، بينما يلعب 
الهالل السعودي بطل آسيا مع الفائز من 
مواجهة اجلزيرة ضد أوكالند. ويشــهد 
دور الـــ ٤ مواجهة قويــة بني بامليراس 
البرازيلي بطل أميركا اجلنوبية والفائز 
من مواجهة األهلي ومونتيري املكسيكي، 
فيما يواجه تشلسي بطل أوروبا الفائز 
مــن مواجهة الهالل مع الصاعد من لقاء 

اجلزيرة وأوكالند.

مرحلة التأسيس وانطالق الدوري
عودة األندية الرياضية (٢)

ذكرنا عزيــزي القارئ في مقالنا 
الســابق عندما وافق الوفد الرياضي 
على شروط احلكومة بإعادة األندية 
أمام سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمــد،  رحمه اهللا، الــذي أصدر 
أوامره الفورية بإعادة النشاط لألندية 
الرياضية، وصدر قــرار من رئيس 
دائرة الشــؤون االجتماعية بتشكيل 
اللجنة التأسيسية العليا للرياضة في 
اللجنة  السبت ١٩٦٠/١٠/٢٢. وتكونت 
التأسيسية العليا للرياضة من: حمد 
عيســى الرجيب، عبدالعزيز عبداهللا 
الصرعاوي، محمد زيد احلربش، عيسى 
احمد احلمد، فهد عبد العزيز املرزوق، 
خضير مشــعان اخلالد، خير الدين 
أبواجلبني (ســكرتير اللجنة)، وأوكل 
إلى اللجنة مهمة صياغة قانون رياضي 
موحد ملمارسة كل أنواع الرياضة في 
الكويت وهو أشبه مبا يكون بالقانون 

األساسي الذي قامت عليه الرياضة الكويتية. كما قامت اللجنة 
بإعادة تأسيس األندية الكويتية وإنشاء أندية رياضية جديدة 
وقامت ٣ أندية جديدة على أسس األندية القدمية امللغاة والتي 
كانت تتكون من النوادي األهلية وغير املرخصة التالية: األهلي، 
اجلزيرة، العروبة، اخلليج، القبلي، النهضة، الشرقي، املرقاب، 
املعلمني، التعاون. وعمت الفرحة الوسط الرياضي والكويت كلها.
طلبت احلكومة من جلنة الشــخصيات الرياضية تشكيل 
ثالث جلان تؤسس األندية اجلديدة املزمع إنشاؤها فتشكلت 
جلنة إعادة تأســيس النادي األهلي الرياضي منفردا ودون 
اشــتراك مع أي ناد آخر وتقدمت اللجنة مبقترح يكون فيه 
االســم اجلديد هو نادي الكويت الرياضي، وفعال سجل اسم 
نادي الكويت الرياضي متاشــيا مع الشروط التي وضعتها 

احلكومة والتي تتضمن تغيير أسماء األندية.
واختيرت منطقة كيفان السكنية مقرا للنادي واختير بيت 
سكن حكومي بقطعة (٣) مقرا مؤقتا وهو بالقرب من مقر النادي 
احلالي، واختيرت مالعب مدرسة اخلليل بن احمد للتدريب. 
واستمر املقر املؤقت للنادي لفترة أكثر من ١٨ شهرا ثم حدد 
موقع جديد للنادي أيضا في منطقة كيفان مبساحة كبيرة تكون 
منها مبنى النادي وامللعب الذي أصبح الســتاد الرئيسي بعد 
أن وضع فيه املدرج اخلشبي وأقيمت فيه املباريات الرسمية 

مع بداية املوسم الرياضي ١٩٦٢/١٩٦١.
النادي العربي

أما النادي العربي فقد اندمجت فيه ٤ أندية ســابقة وهي 
اخلليج والعروبة والتعاون والشرقي واشتق اسمه من نادي 
العروبة وغير االســم من نادي العروبة الرياضي إلى النادي 
العربي الرياضي وأصبح مقره منطقة الدســمة وأعطي بيتا 
حكوميا هناك مقرا مؤقتا ثم أعطي أرضا في منطقة الدسمة 
مقرا له، ولكن أرض الدسمة كانت صغيرة وال توفي باحتياجات 
النادي وتوسعاته املستقبلية واستبدلت األرض بأرض أخرى 
في منطقة املنصورية حيــث انتقل النادي العربي في بداية 

السبعينيات الى مقره احلالي في منطقة املنصورية.
نادي القادسية

وتكون نادي القادسية من نادي اجلزيرة الرياضي القدمي 
ومعــه بعض أعضاء النادي القبلي القــدمي واندمج الناديان 
وكونا النادي اجلديد باســم نادي القادسية الرياضي ولكن 
وبكل صراحة أقولها فأنا ال أعرف السبب الداعي إلى اختيار 
اسم القادســية وما أعرفه أن هذا االسم جاء بعد أن تأخرت 
جلنة تأســيس نادي القادسية في اختيار اسم الكويت اسما 
للنادي، حيث سبقتهم جلنة تأسيس نادي الكويت في اختيار 
هذا االسم ولعل وجود املقر املؤقت للنادي في منطقة القادسية 
جعل اســم القادسية هو االسم البديل للنادي، وذلك حسبما 
أعتقده شخصيا. وأيضا أعطي نادي القادسية مثل الناديني 
اآلخرين بيتا حكوميا مقرا مؤقتا في منطقة القادســية قبل 

انتقاله إلى منطقة حولي في مقره احلالي.
نادي كاظمة

وتأخر نادي كاظمة الرياضي في التأسيس الى سنة ١٩٦٤ 
وكان اســم النادي «نادي النهضة الرياضي» والذي كان مع 
األنديــة القدمية التي أغلقت في ســنة ١٩٥٩. ونادي كاظمة 
أعطي أرضا صغيرة في منطقة اخلالدية لفترة استمرت أكثر 
من ٦ سنوات ثم انتقل إلى مقره احلالي في منطقة العديلية.

كان تفكيــر وفد الشــخصيات 
الرياضية منصبا كليا على لعبة كرة 
القدم واحتلت اللعبات اجلماعية األخرى 
مثل كرة الســلة والطائرة وبعد ذلك 
اليد اهتماما ثانويا وجاء  بفترة كرة 
ذلك في وقت الحق من إنشاء األندية 
اجلديدة التي كان أساسها كرة القدم 
أو كما كانت تسمى باللهجة الكويتية 

(أم أحد عش).
احتاد الكرة الكويتي

عندما أغلقت كل األندية الرياضية 
فقد اســتمر وجود احتاد كرة القدم 
الكويتي والذي تأسس في سنة ١٩٥٢، 
حيث كانت تلعب مجموعة من األندية 
األهلية بصفة غير رســمية في فترة 
اخلمسينيات ملدة ٨ سنوات من سنة 
١٩٥١ إلى سنة ١٩٥٩ وهي األندية القدمية 
التي أغلقت والتي ذكرناها سابقا وأيضا 
دخلت بعض الشركات التي لها أنديتها اخلاصة في بعض املباريات 
الودية وليس ضمن فرق الــدوري الكويتي مثل فرق «نادي 
احلبارة ونادي (عرب فليج) باألحمدي - نادي شركة الغامن».

ومع وقف النشــاط الكروي في البالد اضطر احتاد كرة 
القدم آنذاك ألن يوقف نشــاطه ويعلق أعماله طواعية دون 
تدخل من احلكومة بسبب عدم وجود أي نشاط كروي اهلى 
في البالد وعندما أعيد فتح األندية عاد احتاد الكرة إلى عمله 
تلقائيــا لتنظيم مباريات كرة القدم بني األندية وكذلك العمل 
على تطور رياضة كرة القدم للتنافس في البطوالت الدولية 
فأغلب األندية الرياضية القدمية عندما تشــكلت فرقها كان 
يشــترك في هذه الفرق بعض الالعبــني الوافدين من عرب 
وأجانب ممن كانوا يعيشون في الكويت مثل مدرسي التربية 
البدنية العرب إما باللعب في األندية اجلديدة أو القيام بالتحكيم 
في املباريات، كمــا مت االجتهاد من بعض أعضاء األندية في 
إحضــار بعض الالعبني احملترفــني املتميزين من عدة دول 
عربيــة وأجنبية ودفع مبالغ كبيرة ومغرية لهم نظير لعبهم 
في الكويت التي كانت مالعبها في ذلك الوقت مالعب ترابية 
خالية من العشــب والتي كانت تسبب جروحا كبيرة وبالغة 
لالعبني أثناء وقوعهم أو ارتطامهم في األرض أثناء لعب املباراة 
ولذلك استمر هؤالء الالعبون (األجانب) في اللعب مع األندية 

القدمية حتى مت إغالقها.
بعد إعادة ممارسة النشاط الرياضي في موسم ١٩٦٢/١٩٦١ 
بدأ املوسم الكروي األول الكويتي وبشكل رسمي، حيث تكون 
الدوري الكويتي األول الرســمي من ٧ فرق جديدة وقامت 
وزارة التربية بإدخال بعض فرق املدارس مثل فريق مدرسة 
ثانوية الشويخ وفريق الكلية الصناعية وفريق مدرسة ثانوية 
كيفان، كما قامت وزارة الداخلية بالدخول في الدوري بفريق 
الشرطة، وأقيم أول دوري رسمي في الكويت في هذه السنة، 
حيث متكن النادي العربي من تســجيل اسمه كأول األندية 
فوزا ببطولة الدوري. وفي املوســم التالي تقلص عدد الفرق 
إلى ٦ بعد أن مت إبعاد فريق مدرســة ثانوية كيفان. ومتكن 
النادي العربي أيضا مــن الفوز باللقبني الثاني والثالث على 
التوالي ولكن في املوسم الرابع ١٩٦٥/١٩٦٤ مت إبعاد كل فرق 
املدارس وفريق الشرطة من املشاركة بالدوري، حيث أصبح 
املوسم الرابع هو أول موســم كروي يكون مكونا من فرق 
األندية فقط وشارك فيه (٣) أندية رياضية جديدة هي الساملية 
والفحيحيل الرياضي والشــباب. ومتكن نادي الكويت من 
إنهاء احتكار العربي لبطولة الدوري ليحقق لقب بطل الدوري 
األول لــه بتاريخه بعد تصدره املســابقة دون أي هزمية بـ 
١٨ نقطة مســجال ٤٤ هدفا واستقبلت شباكه ٩ أهداف وهو 
النادي الثاني بعد النادي العربي في احلصول على لقب بطل 

الدوري في الكويت.
بعد افتتاح األندية الثالثة والتي تسمى اليوم األندية الثالثة 
الكبار اســتمر تأسيس األندية مبعدل كل سنة ٣ أندية حسب 
القرار املتفق عليه بني وفد الشخصيات الرياضية ورئيس دائرة 
الشــؤون االجتماعية وتأسست أندية جديدة مثل الشباب في 
عام ١٩٦٣ «الفحيحيل وكاظمة والساملية»، وذلك في عام ١٩٦٤ 
وتأسســت  أندية خيطان والنصر واليرموك والتضامن عام 
١٩٦٥ وفي العام ١٩٦٦ تأســس نادي الساحل وفي العام ١٩٦٧ 
تأسس نادي اجلهراء الذي كان اسمه نادي الشهداء وفي العام 
١٩٧٣ تأســس نادي الصليبخات ونــادي القرين ٢٠١١ ونادي 

برقان أعلن تأسيسه ووجوده في عام ٢٠١٣.
وللحديث بقية..

بقلم: عادل يوسف املرزوق
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مباريات اليوم بتوقيت الكويت

إجنلترا (املرحلة ١٤)

٣ ١٠:٣٠beIN sports PREMIUMواتفورد – تشلسي

١٠:٣٠وست هام – برايتون

٣ ١٠:٣٠beIN sports ENGLISHولڤرهامبتون – بيرنلي

١ ١٠:٣٠beIN sports XTRAساوثمبتون – ليستر

١ ١١:١٥beIN sports PREMIUMإيڤرتون – ليڤربول

٢ ١١:١٥beIN sports PREMIUMأستون ڤيال – مان سيتي

إسبانيا (مؤجلة من املرحلة ٩)
٣ ١١beIN sports HDريال مدريد – بلباو

ايطاليا (املرحلة ١٥)
٨:٣٠بولونيا – روما

٨:٣٠إنتر – سبيتسيا

١٠:٤٥ساسوولو – نابولي

١٠:٤٥جنوى – ميالن

فرنسا (املرحلة ١٦)
٧ ٩beIN sports HDمتز – مونبلييه

٣ ٩beIN sports HDبريست – سانت إتيان

٢ ٩beIN sports XTRAستراسبورغ – بوردو

٢ ٩beIN sports PREMIUMأجنيه – موناكو

٦ ٩beIN sports HDتروا – لوريان

٧ ١١beIN sports HDليون – رينس

٢ ١١beIN sports XTRAرين – ليل

٤ ١١beIN sports HDباريس – نيس

٦ ١١beIN sports HDنانت – مرسيليا

١١كليرمون – لنس

باريس في اختبار سهل أمام نيس
يســعى باريــس ســان 
مواصلــة  الــى  جرمــان 
انتصاراته واالحتفاء بنجمه 
األرجنتيني ليونيل ميسي 
الذهبيــة  بالكــرة  املتــوج 
فــي مســيرته  الســابعة 
االحترافيــة، وذلــك عندما 
الرابع  يســتضيف نيــس 
اليوم في املرحلة السادسة 
عشرة من بطولة فرنسا في 

كرة القدم.
ويشدد النادي الباريسي 
قبضته على صدارة الدوري 
احمللي بتغريده خارج السرب 
مع ٤٠ نقطة من ١٣ فوزا آخرها 
على مضيفه سانت إتيان ٣-١ 
األحد من ٣ متريرات حاسمة 
لنجمه ميسي، الفائز اإلثنني 
بالكرة الذهبية ألفضل العب 
فــي العــام احلالــي، والتي 
متنحهــا مجلــة «فرانــس 

فوتبول» املتخصصة.
وتتجه األنظار إلى القمة 
الناريــة بني ريــن صاحب 
املركز الثانــي وليل حامل 

اللقب.
وفــي باقــي املباريــات 
يلعب متز مــع مونبلييه، 
وبريست مع سانت اتيان، 
وستراسبورغ مع بوردو، 
وأجنيه مع موناكو، وتروا 
مــع لوريــان، وليــون مع 
رينــس، وكليرمون فيران 

مع لنس.

صالح يتوج بجائزة «القدم الذهبية»
توج جنم ليڤربول اإلجنليزي واملنتخب 
املصــري محمــد صــالح بجائــزة «القدم 
الذهبيــة»، في إمارة موناكو، وهي جائزة 
متنــح لالعبني الذين تزيــد أعمارهم على 

٢٨ سنة.
وفاز صالح باجلائزة لعام ٢٠٢١، وذلك 
بعد املستوى املميز الذي ظهر به مع «الريدز» 
خــالل العام احلالي، حيــث يتصدر حاليا 
ترتيب هدافي الدوري اإلجنليزي برصيد 
١١ هدفــا. ونــال صــالح اجلائــزة متفوقا 
على كل من اإلســباني سيرجيو راموس، 
واألرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي 
نيمــار، واألرجنتيني ســيرجيو أغويرو، 
واإلسباني جيرار بيكيه، والفرنسي كرمي 
بنزميا، والپولندي روبرت ليڤاندوفسكي، 
واإليطالي جيورجيو كليني، والبلجيكي 

روميلو لوكاكو.
وترك صالح، الذي حضر احلفل برفقة 
زوجتــه، آثار قدمه في موناكو، كما جرت 

العادة في هذه اجلائزة.
اجلدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو 
رونالدو هو من فاز باجلائزة العام املاضي.

كروس وكاسياس: ليونيل ال يستحق اجلائزة رونالدو يرد على أكاذيب «فرانس فوتبول»
وجه العب خط وسط فريق ريال مدريد لكرة 
القدم توني كروس، وأسطورة النادي إيكر كاسياس، 
انتقادات لقرار منح األرجنتيني ليونيل ميســي 
الكــرة الذهبية هذا العام، مؤكدين «أنها ليســت 

مستحقة على اإلطالق».
ونقلت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية عن 
كــروس قوله: «ليس هناك شــك في أن ميســي، 
وكريســتيانو رونالــدو كانــا أفضــل العبني في 
العقد املاضي، لكن هذا العام كان ينبغي أن يفوز 

بها العــب جديد». وقال كــروس إن أفضل ثالثة 
العبني من وجهة نظره هم: كرمي بنزمية، وروبرت 

ليڤاندوفسكي وجورجينيو.
من جانبه، رأى كاسياس، حارس مرمى ريال 
مدريد السابق األسطوري، أن ميسي جنم باريس 
سان جرمان كان ينبغي أال يفوز باجلائزة، قائال: 
«ميسي من أفضل الالعبني، لكن عليك أن تعرف 
من هو الالعب األكثر متيزا هذا املوسم، إنها ليست 

بهذه الصعوبة».

رد جنــم مــان يونايتــد ومنتخــب البرتغال 
كريستيانو رونالدو على تعليقات منظم جائزة 
الكــرة الذهبية ألفضل العب كرة القدم في العالم 
باســكال فيــري، وقــال إن رئيس حتريــر مجلة 
«فرانــس فوتبول» كذب فــي حديثه عن صراعه 

مع ليونيل ميسي.
وأبلــغ فيــري صحيفة نيويــورك تاميز يوم 
اجلمعة، أن الطموح الوحيد لدى رونالدو هو أن 
يعتزل بعدد من جوائز الكرة الذهبية يفوق ميسي.

وكتب رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس 
مرات على «إنستغرام»: «باسكال فيري كذب. 
لقد اســتغل اســمي للترويج لنفسه وللمكان 

الذي يعمل فيه».
وأضــاف «مــن غيــر املقبول أن الشــخص 
املســؤول عــن منح مثــل هذه اجلائــزة املهمة 
يكذب بهذا الشــكل وبطريقــة تفتقر لالحترام 
لشــخص اعتاد دائما احتــرام فرانس فوتبول 

والكرة الذهبية».

املتــوج  دونارومــا، 
بلقب كأس أوروبا مع 

منتخب بالده، جائزة «ليف 
ياشني» ألفضل حارس مرمى 

في العالم هذا العام.
ونــال العــب وســط 
برشلونة ومنتخب إسبانيا 

بيدري جائزة «كوبا» ألفضل 
العب واعد.

ونــال فريق تشلســي، 
بطل مســابقة دوري أبطال 

أوروبــا للرجــال ووصيفهــا 
لدى السيدات، جائزة أفضل ناد 
في العالم هذا العام، وهي إحدى 
جائزتــني اســتحدثتهما مجلــة 
فرانس فوتبول قبيل ســاعات 
من بداية احلفل، إلى جانب جائزة 

أفضل هداف.

باجلائزة هــو مهاجم ريــال مدريد 
الدولي الفرنسي كرمي بنزمية، لكنه 
جاء في املركــز الرابع أمام مواطنه 
العب وســط تشلســي اإلجنليزي 
نغولو كانتي، فيما حل جنم ليڤربول 
الدولــي املصري محمد  اإلجنليزي 
صالح ســابعا وجناح مان ســيتي 
اإلجنليــزي الدولي اجلزائري ريال 

محرز في املركز العشرين.
بوتياس األفضل في السيدات 

ونالت اإلسبانية أليكسيا بوتياس 
الكرة الذهبية النســوية الثالثة في 
التاريخ، متوجة موسما أحرزت فيه 
أيضا لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 

مع فريقها برشلونة.
وأحرز حارس مرمى باريس سان 
جرمان ومنتخب إيطاليا جانلويجي 

دائمــا بالتهانــي إلى أولئــك الذين 
يفوزون».

وهنأ رئيس باريس سان جرمان 
القطــري ناصــر اخلليفــي ميســي 
بحرارة، وقال «إنه فخر كبير للنادي 
أن يتــوج أحد العبيه بهذه اجلائزة 
العريقة والتي يحلم اجلميع بنيلها».

لكن ليڤاندوفسكي الذي حل رابعا 
عام ٢٠١٥ وثامنا عام ٢٠١٩، نال جائزة 
«ترضيــة» اســتحدثتها املجلة قبل 
ساعات من بداية احلفل، وهي أفضل 
هداف هــذا العام خصوصــا بعدما 
بــات أول العب فــي تاريخ الدوري 
األملاني يسجل ٤١ هدفا خالل املوسم، 
محطما الرقم القياسي املسجل باسم 
«املدفعجي» الراحل غيرد مولر (٤٠ 

هدفا موسم ١٩٧١-١٩٧٢).
العــب آخــر كان يحلــم بالفوز 

وتابــع النجم الذي بــات يبتعد 
بكرتني ذهبيتني عن مطارده املباشر 
مهاجم مان يونايتد اإلجنليزي الدولي 
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي 
حل سادســا هذا العام: «متكنت من 
حتقيق حلمي (مع األرجنتني) بعد 
القتــال لســنوات وتعثــري كثيرا، 
وجنحت فــي األخير بإحراز اللقب. 
أعتقد أنني حصلت على هذه اجلائزة 
بفضل مــا جنحنا فــي حتقيقه في 
كوبــا أميركا، وأهديهــا إلى زمالئي 

في الفريق».
وغــاب رونالدو عن احلفل الذي 
قدمــه مهاجم تشلســي اإلجنليزي 
ومنتخب ساحل العاج السابق ديدييه 
دروغبا والصحافية ساندي هيريرت، 
وعبر عن تذمره على حســابه على 
إنســتغرام، كاتبا رغم ذلك: «أبعث 

رّصع جنم برشــلونة االسباني 
الســابق وباريــس ســان جرمــان 
الفرنسي حاليا األرجنتيني ليونيل 
ميســي في باريس ســجله الناصع 
باأللقاب واجلوائز بكرة ذهبية ألفضل 
العب كرة قدم في العالم التي متنحها 
مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، هي 

السابعة في مسيرته االحترافية.
وأضاف ميسي جائزة هذا العام 
إلــى نســخ (٢٠٠٩، و٢٠١٠، و٢٠١١، 
بقميــص  و٢٠١٩)  و٢٠١٥  و٢٠١٢، 
برشلونة الذي تركه باكيا هذا الصيف 
لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 

٢٠ عاما مع «البلوغرانا».
وتفوق ميسي على مهاجم بايرن 
ميونيخ األملانــي الدولي الپولندي 
روبرت ليڤاندوفسكي والعب وسط 
تشلسي اإلجنليزي الدولي اإليطالي 

جورجينيو.
وجنــح «البرغــوث» البالغ من 
العمــر ٣٤ عاما فــي ترجيح كفته 
بالســباق النهائي علــى اجلائزة، 
بالتأكيد بفضل تتويجه مع منتخب 
بالده بلقب كوبا أميركا هذا الصيف، 
وهــو األول بألــوان منتخب بالده 

منذ ١٦ عاما.
وقال ميســي الــذي توج بلقب 
كأس إسبانيا مع برشلونة املوسم 
املاضي «إنه أمر ال يصدق أن أكون 
هنا مــرة أخرى. قبل عامني (أثناء 
تتويجه السادس)، اعتقدت أن هذه 
كانت سنواتي األخيرة واآلن ها أنا 

أمامكم مجددا».

ميسي: الكرة الذهبية السابعة.. أمر ال يصدق
دوناروما أفضل حارس.. وبيدري يتوج بجائزة «كوبا».. وبوتياس جنمة السيدات.. وليڤاندوفسكي هداف العام

يحــل ليڤربول ضيفا على إيڤرتون 
في ديربي «ميرسيسايد» اليوم ضمن 
الــدوري  منافســات املرحلــة ١٤ فــي 
االجنليزي لكرة القدم في سعيه ملتابعة 
مسلســل انتصاراته وتضييق اخلناق 
علــى املتصدر تشلســي ووصيفه مان 

سيتي.
ويخوض «الريــدز» صاحب املركز 
الثالث مع ٢٨ نقطة مباراة اليوم متسلحا 
بتحقيقه ثالثة انتصارات متتالية، منها 
اثنان في الدوري على ملعبه «أنفيلد» 
برباعية نظيفة على أرسنال في املرحلة 
١٢ وساوثمبتون السبت، تخللهما الفوز 
على بورتو البرتغالي ٢-٠ في اجلولة 
اخلامسة من مسابقة دوري ابطال أوروبا 

بعد ضمان بطاقة التأهل إلى دور ثمن 
النهائي.

ومــرة جديــدة أبهر ليڤربــول بفضل 
جناعته الهجومية أمام ساوثمبتون، ليهز 
شباك منافسيه للمرة الـ ٣٩ في ١٣ مباراة 
فقط من الدوري املمتاز هذا املوسم، وهو 
أعلى مجموع أهداف للنادي في هذه املرحلة 

من موسم دوري الدرجة األولى.
ويحل تشلسي ضيفا على واتفورد، 
ومــان ســيتي حامــل اللقــب، والــذي 
يتأخر بفارق نقطة، على أســتون ڤيال 
في مباراتني ســهلتني نسبيا للمتصدر 
ووصيفه اليوم، كما يلعب وســت هام 
مع برايتون، وولڤرهامبتون مع بيرنلي، 

وساوثمبتون مع ليستر سيتي.

ليڤربول وإيڤرتون في ديربي «ميرسيسايد»
تشلسي ومان سيتي يواجهان واتفورد وأستون ڤيال اليوم

«امللكي» لالبتعاد بصدارة «الليغا» من بوابة أتلتيك بلباو
ميالن في ضيافة جنوى.. ونابولي لتفادي مفاجآت ساسوولو

ميلك ريال مدريد فرصة مثالية لالبتعاد 
في صدارة الدوري اإلسباني لكرة القدم، 
وذلك حني يستضيف أتلتيك بلباو اليوم 
في مباراة مؤجلة من املرحلة التاسعة.

ويتربع فريق املدرب اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي على الصدارة برصيد ٣٣ نقطة 
وبفارق ٤ عن كل من جاره اللدود أتلتيكو 
مدريد، الذي ميلك بدوره مباراة مؤجلة 
ضد غرناطة يخوضها في ٢٢ الشهر املقبل، 
وريال سوسييداد الذي سقط في نهائي 

األسبوع أمام إسبانيول ٠-١.
ومير «امللكي» بفترة رائعة، إذ خرج 
منتصرا من مبارياته الست األخيرة محليا 
وقاريا، ولم يذق طعم الهزمية في الدوري 
منذ خسارته اليتيمة في الثالث من أكتوبر 
على ملعب إسبانيول في املرحلة الثامنة.

ويدخل نادي العاصمة لقاء اليوم ضد 
ضيفه الباسكي الثامن برصيد ٢٠ نقطة 
والذي لم يفــز على ريال في معقله منذ 
فبرايــر ٢٠٠٥، مبعنويــات مرتفعة جدا 
بعــد الفوز الذي حققه األحد على ضيفه 
إشبيلية القوي ٢-١ بفضل هدف في الوقت 
القاتل للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وفي ختام املرحلة الـ ١٥ من املسابقة، 
تعادل إلتشي مع مضيفه أوساسونا ١-١.

إيطاليا

يســعى ميالن إلى اســتعادة توازنه 
وسريعا والبقاء قريبا من نابولي املتصدر، 

وذلك حني يحل اليوم في املرحلة ١٥ من 
الــدوري اإليطالي لكرة القدم ضيفا على 

جنوى.
يدخــل «الروســونيري» لقاء جنوى 
الثامن عشر وهو يدرك أن عليه العودة 
بالنقــاط الـــ ٣ إذا مــا أراد احللم بإحراز 
اللقب للمرة األولى منذ ٢٠١١، السيما أنه 
بات متخلفا عن نابولي بفارق ٣ نقاط بعد 
اخلســارة التي تلقاها األحد على أرضه 
أمام ساســوولو ١-٣. ويــدرك ميالن أن 
اخلطــأ ممنوع ألن جاره اللــدود إنتر ال 
يتخلف عنه سوى بفارق نقطة قبل مباراته 
الســهلة على أرضه ضد سبيتيسا، فيما 
يتقدم فريــق بيولي بفارق ٤ نقاط فقط 

عن أتاالنتا الرابع.
ويعيش نابولي أفضل أيامه بتصدره 
الــدوري بفارق ٣ نقــاط عن ميالن، لكن 
على فريق املدرب لوتشانو سباليتي أال 
يقــع اليوم في الفخ نفســه الذي ســقط 
به مالحقه ميــالن، إذ انه يواجه العنيد 
ساســوولو الذي لم يكتــف بالفوز على 
«الروســونيري» في معقله، بل أســقط 
أيضا يوڤنتوس في تورينو (٢-١) خالل 

املرحلة العاشرة.
ويأمل روما ومدربه البرتغالي جوزيه 
مورينيو، في تضييق اخلناق على أتاالنتا 
والبقاء في صلب الصراع على التأهل الى 
دوري األبطال املوسم، حني يتواجه فريق 

«الذئاب» مع مضيفه بولونيا.
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كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«التضخم احلالي ليس مؤقتًا»

العريــان، اخلبيــر  محمــد 
االقتصــادي األميركي املصري، 
الفيدرالي  ينصــح االحتياطــي 
باالعتــراف بأن التضخم احلالي 

لن ينتهي سريعا.

«الكراهية فازت، حيث أتلقى ٥٠ مكاملة 
تهديد يوميا»

منوار فاروقي، الفنان الهندي 
املسلم، يعلن اعتزاله العمل الفني 
اتهام متعصبني  بالهند، بســبب 
هندوس له بازدراء رموز الهندوسية 
في أعماله الكوميدية، ما أدى الى 

إلغاء عروضه، وسجنه شهرا.

«أهدى ٤ ساعات روليكس، لبدالئه األربعة 
في سلسلة أفالم جون ويك»

كيانو ريفز، املمثل األميركي، 
يهــدي بدالئه املمثلــني األربعة، 
ساعات روليكس، قيمة كل منها 
١٠ آالف دوالر، وفق صحيفة تي 

إم زد.

«أنحي كبريائي وأمد يد املصاحلة لنسيان 
اخلالفات وإنتاج املوسيقى»

كاني ويست، املغني األميركي، 
يذهــب إلى منــزل املغني دراك 
في كنــدا، إلجناز صلح وجتاوز 

اخلالفات، مع وعد بالغناء معا.

٥:٠١الفجر
٦:٢٤الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب
٦:١١العشاء

أعلى مد: ٩:٠٥ ص ـ ٩:٢٤ م
أدنى جزر: ٣:٠٦ ص ـ ٣:١٦ م

العظمى: ٢٢
الصغرى: ١٠

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

هيفاء حاجي يعقوب أبواحلســن، زوجة جاسم حسن زينل: ٦٣ 
عاما - الرجال: احلســينية اجلديدة - شرق - بجانب مبنى 
بنك برقان - ت: ٩٩٠١٤٤٦٠ - ٩٩٦٠١٠٦٦ - النساء: اجلابرية 

- ق٦ - ش١٠ - م١٧ - ت: ٩٧٧٧٨٠٥٠ - شيعت.
عيفان عبداهللا عيد العيفان: ٥٣ عاما - ت: ٩٩٠٢٩٩٦٦ - ٩٠٠٩٧٢١٠ 

- شيع.
منيرة عبداهللا عثمان الراشد، أرملة راشد احمد السنان: ٧٩ عاما 

- ت: ٦٦٦٦٠٤٨٤ - ٩٩٠٥٥٥٠٥ - شيعت.
أمينة عبدالرضا كرم بهبهاني، أرملة منصور أحمد كرم بهبهاني: 

٦٤ عاما - ت: ٩٧٤٤٤١٠٩ - شيعت.
إبراهيم علي سليمان الشرجي: ٦٥ عاما - الرجال -ت: ٥٠٧٨٤٨٤٨ - 
٩٩١٠٤٥٥٨ - ٩٨٠٠٠٢٧٦ - النساء- ت: ٩٧٦٦٣٠٩٢ - ٩٧٥٦١٢٥٠ 

- شيع.
هدى إبراهيم احمد البساطي، أرملة محمد خليفة الطراروة: ٧٦ 
عاما - الرميثية - ق٩ - ش أبوحنيفة - م٣٥ - ديوان الطراروة 
- ت: ٩٨٩٢٤٥٤٦ - ٩٩٧٥٣٢١٥ - ٩٩٠٠٢٤٢١ - الدفــن بعــد 

صالة العصر.
شــريفة درعان سداح الدرعان، زوجة راشــد احمد الرشيد: ٧١ 

عاما - ت: ٩٧٨٤٤٢٢٥ - ٦٥٥٥٤٠٦٥ - شيعت.

«الصحة العاملية» تدعو 
العالم إلى اتخاذ إجراءات 

متعقلة حول «أوميكرون».

«اخلارجية» للمواطنني: جتّنبوا 
السفر إال للضرورة حفاظًا على 

سالمتكم.

  الشيء الوحيد الذي تقوم 
به هذه املنظمة!

  سمعوا الكالم.

ورثة «غوتشي» يهددون
مبقاضاة فيلم ريدلي سكوت

رومــا - أ.ف.پ: هدد 
«غوتشــي»  دار  ورثــة 
اإليطالية االثنني مبقاضاة 
فيلــم ريدلــي ســكوت 
«هاوس أوف غوتشي»، 
متهمني إياه بإظهار أفراد 
األســرة كأنهــم «مثيرو 

شغب» (هوليغانز).
واســتند ســكوت في 
فيلمه الى أحد أهم أخبار 
اجلرائم في إيطاليا خالل 
تسعينيات القرن الفائت، 
وهو اغتيال ماوريتسيو 

غوتشي، وريث دار األزياء اإليطالية (يؤدي دوره املمثل 
آدم درايفر)، بتدبير من زوجته السابقة باتريزيا ريجاني 

(ليدي غاغا).
ونشــرت وكالة األنباء اإليطالية رســالة موقعة من 
ورثة ألدو غوتشي (١٩٠٥-١٩٩٠)، نصت على أن «عائلة 
غوتشــي حتتفظ باحلــق في اتخاذ أي مبــادرة حلماية 

اسمها وصورتها» وكذلك سمعة أقربائها.
وشددت الرسالة على أن ورثة غوتشي تضرروا من 
تصويــر باتريزيا ريجاني «كضحيــة»، مع أنها «دينت 

بتدبير قتل ماوريتسيو غوتشي».
كذلك أسفت لتصوير ألدو غوتشي وأقاربه على أنهم 
«مثيرو شغب، وجاهلون، وال يهمهم العالم من حولهم».

ريدلي سكوت

إعالن ريانا بطلة قومية لباربادوس.. وامللكة 
إليزابيث: «أحّر متنياتي» للجمهورية اجلديدة

بريدجتاون - (وكاالت): أعلنت باربادوس 
جنمة الغناء ريانا بطلة قومية، وذلك خالل 
احتفال البلد بالتحول إلى جمهورية في املدينة 

التي تنتمي لها املغنية بريدجتاون.
وأعلنت رئيســة الوزراء ميا موتلي أمام 
حشــد من اجلمهور، أن املغنيــة البالغة من 
العمر ٣٣ عاما ســتمنح شــرف كونها بطلة 
قوميــة لبربادوس. ومتت دعــوة ريانا أمام 

احلشد لتهنئتها من قبل موتلي.
وقالت موتلي لريانا «أمتنى أن تستمري 
فــي التألــق مثل املاس وأن جتلبي الشــرف 
ألمتــك من خالل أعمالك وأفعالك»، وذلك في 
إشارة إلى أغنيتها «داميونز» التي تصدرت 

قوائم األغاني في ٢٠١٢. 
إلــى ذلك، أرســلت ملكــة بريطانيا «أحر 
متنياتها بالســعادة والســالم واالزدهار في 
املســتقبل» إلى اجلمهوريــة اجلديدة، بينما 

حتتفل الدولة «بيومها العظيم».
وذكــرت وكالــة أنبــاء «بــي إيــه ميديا» 
البريطانيــة، أن امللكة إليزابيث أشــادت في 
رســالة بعثــت بها إلــى الرئيســة اجلديدة، 
ساندرا ماسون، وإلى مواطنيها الكاريبيني، 
باألمة التي حتتل «مكانة خاصة» في قلبها، 
بسبب «ثقافتها النابضة باحلياة، وبراعتها 

في الرياضة، وجمالها الطبيعي».
وصارت باربادوس جمهورية أثناء حفل 
حضرتــه شــخصيات بارزة مــن البالد، من 
بينهم رئيسة الوزراء ميا موتلي، بينما ألقى 
أمير ويلز خطابا يسلط الضوء على الروابط 

الدائمة بني باربادوس واململكة املتحدة.
وقالت امللكة في رسالتها: «بهذه املناسبة 
املهمة وشغل منصب أول رئيس لباربادوس، 
أتقــدم بالتهنئــة لكــم وجلميــع مواطنــي 

النجمة ريانا لدى حضورها احتفال حتول باربادوس  إلى جمهورية  (رويترز)باربادوس».

ولي عهد اليابان: «أمور فظيعة» 
في التغطية اإلعالمية خلطبة ابنتي

طوكيــو - رويتــرز: انتقد ولي عهد اليابان وســائل 
اإلعالم امس الثالثاء بســبب مغالطات و«أمور فظيعة» 
فــي تغطيتها خلطبة ابنته األميرة الســابقة ماكو التي 
تخلت عن مكانتها في العائلة اإلمبراطورية الشهر املاضي 

للزواج من رجل من عامة الشعب.
وأرجــأت ماكــو (٣٠ عاما) زواجها مــن كي كومورو 
لنحو ثالث سنوات بسبب معارضة نتجت عن فضيحة 
ماليــة تتعلــق بوالدته. وخالل هذه الفتــرة عانت ماكو 

من اضطراب ما بعد الصدمة حسب تشخيص حالتها.
وتخلــت ماكو، مبوجب القانون اليابان، عن وضعها 
في العائلة اإلمبراطورية لدى زواجها بتقدمي أوراق بذلك 
ملكتب محلي وانتقلت للعيش في نيويورك هذا الشهر.

ماكو انتقلت إلى نيويورك بعد الزواج

املتهمة بسرقة محالت الذهب باحليلة: أنتقي الباعة بعناية وأفّضل الشباب
مبارك التنيب

أحال رجال اإلدارة العامة 
للمباحــث اجلنائيــة مكتب 
مباحث الساملية، الى النيابة 
العامة امس املتهمة بسرقة 
محالت الذهب بطريقة املغافلة 
وكذلك شريكها الوافد الذي 
اعتاد شراء الذهب املسروق 
منها مع علمه بأنه مسروق 

مببالغ مالية اقل. 
أمنــي  مصــدر  وقــال 
لـ«األنباء»، إن املتهمة، وهي 
من غير محددي اجلنســية 
(٤١ عامــا)، أدلت باعترافات 
مثيرة، حيث أكدت انها تنتقي 
احملالت املســتهدفة بعناية 
او باألحــرى تختــار الباعة 
الشــباب وترفض استهداف 
احملالت التي يعمل بها كبار 
السن، أي ما فوق اخلمسني 

عاما.
وقالت املتهمة انها كانت 
تدخــل احملالت املســتهدفة 
وتبدأ في احلديث مع الباعة 

الذهبية للتظاهر بأنها تطلع 
عليها. وأوضحت أنها كانت 
في بعض االحيان تشــتري 
قطعة وتسرق أخرى بأسلوب 

على وضــع ســيارتها على 
مســافة ال تقل عن كيلومتر 
وفي شوارع جانبية بحيث 
يصعــب تتبعهــا مــن قبل 

كاميــرات املراقبــة وكانــت 
حترص علــى ارتداء النقاب 
او تضــع كمامــة ســوداء، 
مشيرة الى انها كانت تقوم 
بجــوالت استكشــافية قبل 
الســرقة بيوم وحتدد احملل 

الذي ستستهدفه.
املتهمة بســرقة  وأقرت 
عــدة محــالت فــي مناطق 
املباركية وحولي والفحيحيل 
والفروانيــة، كمــا اكدت ان 
الوافــد الذي كان يشــتري 
منهــا الذهــب يعــرف انها 
تتحصل على الذهب بسبل 
غير مشروعة رغم أنه نفى 
هذه املزاعم خالل التحقيق 

معه.
مباحــث  رجــال  وكان 
الســاملية، وبعــد حتريــات 
اســتمرت لفترة من الوقت، 
استطاعوا توقيف املتهمة كما 
متكنوا من ضبط شــريكها 
(٤٠ عاما) حيــث يعمل في 
أحد محالت بيع املجوهرات 

في منطقة الساملية.

املغافلــة، وأحيانا أخرى إذا 
ســنحت لها الفرصة تسرق 
دون شراء وتنصرف سريعا.

وذكرت أنها كانت حترص 

نّفذت كل جرائمها مرتدية النقاب أو الكمامة السوداء بعد استكشاف املوقع

.. ولدى وضع يدها لسرقة الذهبلقطة من ڤيديو للمتهمة خالل تنفيذ إحدى سرقاتها

من الشباب، وكذلك تستغل 
وجود زبائــن وتقوم بفتح 
احدى واجهات احملل واحيانا 
تطلــب العديــد مــن القطع 

كانت حترص على وضع سيارتها على مسافة بعيدة ليصعب تتبعها من قبل كاميرات املراقبة

ملشاهدة الڤيديو

٣ أرجنتينيات يحّولن «خيش البالستيك» إلى حقائب يد!
 - آيــرس  بوينــس 
رويترز: وجدت شركة أزياء 
أرجنتينيــة مصــدرا جديدا 
لإللهــام ومــواد للتصنيــع 
في مكان غيــر متوقع وهو 
منطقة حقول فــاكا مويرتا 
للنفط والغــاز الصخريني، 
والتي تستخدم فيها أكياس 
من خيش البالســتيك لنقل 
الرمل الطفلي. وتقوم الشركة 
بإعــادة تدويــر األكيــاس 
لصناعة األحذيــة وحقائب 

اليد وحقائب السفر.
وأسست شركة فراكينج 
شــقيقات  ثــالث  ديزايــن 
اســتوحني اسمها من عملية 
التكســير املســتخدمة فــي 
النفــط والغاز،  اســتخراج 
ويقمــن مبعاجلــة األكياس 
البالســتيكية الضخمة من 
خالل خلطها مخلفات اجللد.

وتستخدم صناعة النفط 
والغاز في منطقة فاكا مويرتا، 
وهي تكوين ضخم من الصخر 
الطفلي، آالف من هذه األكياس 
والتي ال يعــاد تدويرها في 
األغلب بــل حترق مما يولد 

انبعاثات ملوثة.

تشــارك اآلن فــي سلســلة 
البالســتيك  وإن  اإلنتــاج 
املعــاد تدويره «يعادل نحو 
١١٠٠ شــجرة كانت مطلوبة 
المتصــاص ثانــي أكســيد 
الكربون الذي كان سينبعث 
مــن حرق هــذه األكياس لو 

أحرقت».
وجاءت الشقيقات الثالث 

إلى هــذه املنطقــة مصادفة 
عندمــا كــن يســافرن فــي 
باتاجونيــا بحثا عن صوف 

املاعز (املوهير).
وأضافت باسيلوتا «اآلن 
نستخدم ١٠٪ فقط مما تخلفه 
بئر واحدة، ما يعني أنه مازال 
أمامنا عمل كثير لالستمرار 

في التوسع».

الشقيقات أورنيال وكارال ومورا باسيلوتا لدى حتويل أكياس الرمل إلى حقائب يد

وقالت أورنيال باسيلوتا 
(٤٠ عاما) مصممــة األزياء 
وإحدى األخوات الثالث الالئي 
تشاركن مع شركات الطاقة 
في املنطقــة «البئر الواحدة 
تســتخدم ما بني ٣٠ إلى ٤٠ 
ألــف طن من الرمل. وهو ما 

يعني نحو ٢٦٥٠٠ كيس».
وقالت إن نحو ٤٠ أسرة 

٣٠ وحيد قرن أبيض «طارت» في «أكبر نقل بالتاريخ»
محميــة أكاغيرا الوطني 
ـ أ.ف.پ: نقــل ثالثــون من 
حيوانات وحيد القرن األبيض 
اجلنوبــي إلــى روانــدا من 
جنوب افريقيا، على ما أعلن 
مسؤولون في محمية أكاغيرا 
الوطنية شرق رواندا اول من 
امس، واصفني عملية النقل 
هذه بأنها «األكبر من نوعها 
في التاريخ» لهذه احليوانات 

املهددة باالنقراض.
هــذه  نقــل  واســتلزم 
احليوانات، التي يصل وزن 
كل منها إلــى طنني، يومني، 
ومت جزئيــا بطائرة «بوينغ 
٧٤٧» في رحلة بلغت مسافتها 

٣٤٠٠ كيلومتر.
وقال املدير اإلداري ملنظمة 
«أفريــكان باركــس» غيــر 

وبصحة جيدة».
وأوضــح املســؤول فــي 
املنظمــة التي تتولــى إدارة 
الســلطات  مــع  احملميــة 
الروانديــة ، أن احليوانــات 

أعطيت مهدئات بهدف «احلد 
من توترها».

وبلغت كلفت العملية نحو 
مليون دوالر، وشــارك فيها 
٨٠ شخصا، من بينهم أطباء 
بيطريون ومتخصصون في 

نقل احليوانات البرية.
ويشــكل وحيــد القــرن 
األبيــض اجلنوبــي إحــدى 
ساللتني فرعيتني من وحيد 
القرن األبيض. وتعتبر هذه 
الساللة مهددة باالنقراض، إذ 
يقتصر عدد أفرادها على ٢٠ 
ألفا وفقا للصندوق العاملي 
للطبيعة، ويصنفها االحتاد 
الدولي حلفظ الطبيعة نوعا 
شــبه مهدد، ويشكل اجلزء 
اجلنوبي من القارة االفريقية 

موطنا طبيعيا لها.

احليوانات نقلت إلى رواندا

احلكومية بيتر فيرنهيد في 
مؤمتر صحافي «لقد تطلب 
هذا املشــروع عنايــة فائقة 
وكثيرا من العمل لكي تصل 
احليوانات الثالثون ســاملة 

إبعاد ٢١٠٤ مخالفني في نوفمبر

ذكــرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية، أنه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشــيخ 
ثامر العلي وتعليمات ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق 
الشيخ فيصل النواف بسرعة اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق املضبوطني من مخالفي القانون وسرعة العمل على 
إبعادهــم عن البــالد، أصدرت اإلدارة العامة للمؤسســات 
اإلصالحية ممثلة في إدارة اإلبعاد وشؤون التوقيف املؤقت 
إحصائية تتضمن عدد من مت إبعادهم عن البالد خالل شهر 
نوفمبر، حيث قالت انه مت إبعاد ٢١٠٤ مخالفني للقانون.

تفصيل بأعداد املبعدين خالل شهر نوفمبر
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