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«أوميكرون» ينتشر إقليميًا.. احترسوا 
مرمي بندق 

قالــت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
انه لم توجه دعوة لعقد اجتماع 
اســتثنائي ملجلــس الــوزراء 
أو جلنة طوارئ كورونا حتى 
اآلن، مشــيرة إلــى ان قــرار 
الدعــوة لهذيــن االجتماعــني 
مرتبــط بتطــورات انتشــار 
املتحــورة األفريقية اجلديدة 

«أوميكرون». 
وشــددت املصــادر على أن 
احلكومــة ممثلــة فــي وزارة 

الصحة مستمرة في تطبيق عدة 
إجراءات استباقية مكثفة بهدف 
حمايــة البالد مــن املتحورات 

ومنها املتحورة األفريقية. 
ان  املصــادر  وأوضحــت 
هنــاك العديــد مــن اإلجراءات 
واالجتماعات االستباقية لرصد 
وتالفي أي حاالت مصابة قد حتمل 

الڤيروس. 
وطمأنــت املصادر بأن هذه 
اإلجــراءات تتميز بالشــفافية 
الكاملة وســيتم إطــالع الرأي 
العــام علــى أي تطــورات في 

ذلك. 

وكشــفت املصــادر عــن 
اجــراءات من شــأنها تعزيز 
الترصد الوبائي الفعال محليا، 
الفتة إلى ان السلطات الصحية 
تتابع بدقة تطورات األوضاع 

الصحية عامليا وإقليميا. 
وشــددت علــى ضــرورة 
وأهميــة اســتمرار املواطنني 
فـــــي تطبيــــق  واملقيمـــني 
االحترازات مــن لبس الكمام 
والتباعد فــي األماكن املغلقة 
وأخــذ التطعيمــات احملددة، 
وعــدم التهاون. واســتذكرت 
التــي  املصــادر االجــراءات 

سبق أن اتخذتها الكويت منذ
٢٢ شــهرا للتصدي لڤيروس 
كورونا والتي كانت ســباقة 
في تطبيقهــا ثم تبعتها دول 
أخــرى بعضهــا دول متقدمة 
مما أثمر محدودية اإلصابات 
والوفيات مقارنة بنسب دول 

أخرى. 
وتأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
األحد واإلثنني املاضيني، جددت 
املصــادر التأكيــد علــى انــه

ال إغالق، وعدم عودة اإلغالقات 
كالســابق مثــل احلظر الكلي 

أو اجلزئي.

إجراءات تتميز بالشفافية وسيتم إطالع الرأي العام على أي تطورات.. وتعزيز الترصد الوبائي.. واستمرار االحترازات وتلقي التطعيمات 

إعفاء أهالي «خيطان اجلنوبي» من قيمة األراضي 
سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم  
بدر السهيل - عبدالعزيز املطيري

قــدم النائــب د.حمد روح 
الديــن اقتراحا بإعفــاء أهالي 
منطقة خيطــان اجلنوبي من 
حتمل قيمة األراضي املمنوحة 
لهم والبالغة ١٥ ألف دينار على 
أن يتحمل كل مواطن تكاليف 
إزالــة األنقــاض التــي تخص 
قسيمته. وقال روح الدين انه 
مت اإلعــالن في عــام ٢٠١٧ عن 
تخصيص أراض للمواطنني في 
منطقة خيطان اجلنوبي، وحتى 
اآلن لم يتم تسليم أهالي املنطقة 
أذونات البناء، ومنى إلى علمنا 
أن ســبب التأخيــر هو وجود 
أنقاض على األراضي املخصصة 

انتظارهم قرابة خمس سنوات 
قدم هذا االقتراح. 

من جانب آخر، قدم النواب 
د.صالح املطيري وخالد العتيبي 
ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.بدر 

املال وشعيب املويزري اقتراحا 
يقضي بخفض ساعات العمل 
لألم العاملة التي تقوم برعاية 
طفلهــا. ونص االقتــراح على 
حتديــد ســاعات العمــل لألم 
العاملة التي تقوم برعاية طفلها 
من الســاعة ٨:٣٠ صباحا إلى 
الســاعة ١٢:٣٠ ظهرا، وإن كان 
العمل في الفترة املسائية يتم 
خفض ســاعتني من ســاعات 
العمل من دون أن يترتب على 
ذلــك أي تخفيض فــي األجر. 
وأشار النائب د.صالح املطيري 
إلى أن االقتراح يهدف إلى منح 
حيــز من الوقت لــألم العاملة 
الكويتية لرعاية أسرتها، مبينا 
أن العبرة ليست بعدد ساعات 

العمل وإمنا باإلنتاجية.

ً البالغة ١٥ ألفاً.. و٥ نواب لتحديد ساعات عمل األم التي ترعى طفالً من ٨:٣٠ صباحاً إلى ١٢:٣٠ ظهرا

د.حمد روح الدينخالد العتيبي

لهــم ما يســتدعي إزالتها قبل 
تســليمهم أذونات البناء، وملا 
كان ذلك سيتســبب في مزيد 
مــن التأخير ويلحــق الضرر 
بأصحاب القســائم الذين طال 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن وسمو الشيخ صباح اخلالد

صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتني 
ملشاهدة الڤيديو
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فيصل املطوع وليلى الغامن ود. ٔاحمد توفيق ود.شريف يونان بعد توقيع االتفاقية د. سكوت كرينو

«شركة علي عبدالوهاب 
املطوع» تعقد اتفاقية 
مع «هوفمان الروش 

السويسرية» و«حياة» في أكبر 
مبادرة عالجية لدعم مرضى 

سرطان الثدي بالكويت 

كرينو:  الكويت ميكن 
أن تكون هدفًا محتمًال 

لهجوم بطائرة دون طيار 
وعليها  أن تقرر ما حتتاجه 

من مستويات احلماية  
للدفاع عن نفسها

صاد
اقت

الشيخ طالل اخلالد وفيصل العيار وماجد العجيل ومسعود 
ملشاهدة الڤيديوحيات أثناء قص شريط افتتاح بنك برقان    (متني غوزال)

«بنك برقان» 
ينتقل 

إلى املبنى 
اجلديد 

ملقره وفرعه 
الرئيسي 
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 «ال إغالق وال حظر جزئيًا أو كليًا» .. وعقد جلسة استثنائية ملجلس الوزراء 
والتئام «طوارئ كورونا» مرتبطان بتطورات «املتحّورة» األفريقية

املطوطح: اعتماد الئحة تكويت 
وظائف العقود احلكومية بالوزارات

بشرى شعبان

كشف نائب املدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة 
للقوى العاملة عبداهللا املطوطح، عن ان الهيئة تعمل على اعتماد 
الالئحة اخلاصة بتكويت وظائف العقود احلكومية التي أعلنت عنها 
وزارة األشغال العامة، ثم تصدر بقرار وزاري لتنظيم العمل في 
جميع وزارات الدولة خاصة قطاع العقود احلكومية.  وبخصوص 
االلتزام بتوظيف نسب معينة من الكويتيني في مشاريع العقود 
احلكوميــة، أكد املطوطح ان نســب العمالة موجودة وملزمة في 
كل العقود احلكومية والالئحة كما ذكرت ســابقا لتنظيم العمل.  
وعن رفع نســب العمالة في القطاع اخلاص، أوضح املطوطح ان 
التصــور مت رفعه الى ديوان اخلدمة املدنية، وان خطة مســاواة 
العمالة الوطنية في القطاع اخلاص مع موظفي اجلهات احلكومية 
مازالت قيد الدراســة مع اجلهات املعنيــة، وفور موافقة اجلهات 

 التفاصيل ص ٧املعنية سنعلن عنها. 

عواصــم وكاالت: حاولــت منظمــة 
الصحة العاملية تهدئة الرعب الذي أثاره 
«أوميكرون» املتحور عن ڤيروس كورونا 
فــي االيام املاضية، مبديــة تفاؤلها بأنه 
ال دليــل على تراجع فاعليــة اللقاحات، 
مؤكدة انه ال حاجة للتطوير لقاح جديد، 
بــل ميكن إجراء تعديالت بســيطة على 

التطعيمات احلالية.
إلى ذلك، ذكرت وكالة األنباء السعودية 
الرسمية (واس)، نقال عن مصدر مسؤول 
في وزارة الصحة السعودية، أنه «مت رصد 
 (omicron) حالة إصابة بالساللة املتحورة
من الڤيروس في اململكة ملواطن سعودي 
قادم من إحدى دول شــمال أفريقيا، ومت 
إجــراء التقصي الوبائــي وعزل املصاب 
واملخالطــني لــه واســتكمال اإلجراءات 
الصحية املعتمدة». وشــدد املصدر على 
ضرورة مسارعة جميع أفراد املجتمع في 
استكمال تلقي جرعات اللقاح وااللتزام 
بكل اإلجراءات االحترازية.  وفي السياق، 
قالت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير الين، إن الوقت اآلن للتفكير في 
اتخاذ قرار بإلزامية التطعيم في االحتاد 
األوروبي، مشيرة إلى أن العلماء يؤكدون 
أن اللقاحات واجلرعات اإلضافية توفر 
أكبر حماية ضد الوباء. من جهتها، أعلنت 
فرنسا أنها ستستأنف الرحالت اجلوية 
مــع دول أفريقيا اجلنوبيــة اعتبارا من 
بعد غد الســبت، ولكــن مع فرض قيود 
«جذرية» تســمح فقط بقدوم املواطنني 
الفرنسيني ومواطني االحتاد األوروبي، 
إلــى ديبلوماســيني وطواقــم  إضافــة 

اجلو.

السعودية ترصد أول إصابة بـ «املتحور» .. وفرنسا ترفع حظر السفر عن جنوب أفريقيا لكن مع «قيود جذرية»

سيدة تتلقى جرعة تطعيم ضد كورونا في برلني         (رويترز)

«الصحة العاملية»: ال دليل على تراجع فاعلية اللقاحات

التفاصيل ص ١٨التفاصيل ص ١٨

«دقلو» يحّذر أوروبا 
من موجة الجئني ما لم 
تدعم حكومة السودان

عواصــم ـ وكاالت: عني رئيس 
الوزراء السوداني عبداهللا حمدوك 
نوابا جددا للوزراء في معظم وزارات 
حكومته، فيما قال مصدر مقرب منه، 
إنه لن يبقى في منصبه إال بتطبيق 
االتفاق السياســي الذي وقعه مع 
قائد اجليش الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان قائد االنقالب، وبالتوافق 

بني القوى السياسية.
من جهــة أخــرى، حــذر نائب 
رئيس مجلس السيادة في السودان 
الفريق محمد حمدان دقلو، امللقب 
بـ «حميدتي»، من أن العالم قد يواجه 
أزمة الجئني جديدة إذا فتحت بالده 

احلدود.
وقال دقلو في مقابلة عبر الڤيديو 
مع صحيفة «بوليتيكو» امس، ان: 
«أوروبا والواليات املتحدة قد تواجه 
زيادة في عدد الالجئني، إذا لم تدعم 
السلطة والنظام في السودان في ظل 
احلكومة اجلديدة التي ستشكل».

واعتبر أن الغرب ليس لديه خيار 
ســوى دعم احلكومة لتجنب أزمة 
الالجئني، مبينا أن حدود السودان 
تخضــع ملراقبة اجليــش والقوات 
األمنيــة التي تعرضــت النتقادات 
شتى منذ ٢٥ أكتوبر املاضي لفرضها 
إجراءات استثنائية. وأضاف دقلو 
«نظرا اللتزامنا جتاه املجتمع الدولي 
والقانــون فمازلنــا نراقــب هؤالء 
األشخاص.. لكن إذا فتحنا احلدود 
فستحدث مشكلة كبيرة في جميع 

أنحاء العالم».

إيران تشعل محادثات ڤيينا.. وتعلن التخصيب 
املتقدم بنسبة ٢٠٪ في «فوردو»

عواصم - وكاالت: فاجأت إيران القوى 
الدوليــة مجموعــة (٤+١) املشــاركة في 
محادثات ڤيينا بشأن برنامج طهران النووي 
ببدء عملية تخصيب لليورانيوم بدرجة 
نقاء ٢٠٪ بأجهزة طرد مركزي متطورة في 
منشأة «فوردو» الذرية، وذلك في خطوة 
من املرجح أن تشعل التوتر خالل احملادثات 
الهادفة الى إحياء االتفاق النووي املبرم عام 

٢٠١٥. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعــة لألمم املتحدة في بيان أمس، إنها 
حتققت من أن إيران قامت بضخ ســادس 
فلوريد اليورانيوم املخصب بدرجة تصل 
إلى ٥٪ في سلســلة تتألف من ١٦٦ جهاز 
طرد مركزي من طراز «آي.آر-٦» في منشأة 
فوردو املبنية داخل جبل بهدف رفع درجة 

 التفاصيل ص ١٨نقائها إلى ٢٠٪. 

اإلمارات.. 
اليوبيل الذهبي 
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حارس لبنان مصطفى مطر تألق أمام الفراعنة

وزير الدفاع لـ «األنباء»: طائرات 
اليوروفايتر املتعاقد عليها ستصل 

في موعدها دون تأخير
دارين العلي 

أكــد نائــب رئيــس 
الــــوزراء  مجلـــس 
وزير الدفاع الشــيخ 
حمد جابــر العلي أن 
اليوروفايتر  طائرات 
املتعاقد عليها ستصل 
في موعدها احملدد دون 
تأخيــر. جاء ذلك في 
تصريح له على هامش 
احتفــال  حضــوره 
الســفارة االماراتيــة 

بعيدها الوطني اخلمســني، مشــيدا باالجنــازات التي حققتها 
االمارات العربية املتحدة طوال اخلمسني سنة املاضية، الفتا الى 
العالقات املتميزة بني البلدين. ومن املقرر أن تصل هذه الطائرات 
الى الكويت حسب تصريحات ايطالية في ١٤ ديسمبر اجلاري.

الشيخ حمد جابر العلي       (قاسم باشا)
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اجلزائر تسحق السودان برباعية.. ومصر تعبر لبنان بشّق األنفس.. 
واملغرب ينجح في تخطي عقبة فلسطني
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رئيس األركان بحث التعاون 
العسكري مع بريطانيا

اســتقبل رئيــس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
خالد صالح الصباح، بديوان 
رئاســة األركان صبــاح امس 
مستشــار وزير الدفاع األول 
لشؤون الشرق األوسط الفريق 
أول طيار مارتن سامبســون 
والوفــد املرافق لــه، حيث مت 
خالل اللقــاء تبادل األحاديث 

الودية ومناقشــة أهم األمور 
االهتمــام  ذات  واملواضيــع 
املشــترك، الســيما املتعلقــة 

باجلوانب العسكرية.
حضــر اللقاء نائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن فهد عبدالرحمن الناصر 
وعدد من أعضاء مجلس الدفاع 
الفريق الركن خالد صالح الصباح  مستقبال الفريق أول طيار مارتن سامبسونوكبار الضباط القادة باجليش.

األمير هنأ رئيس اإلمارات بالعيد الوطني: عالقات أخوية وتاريخية جتمع البلدين
٢٠٢٠ دبــي) الذي يعد محل فخر 
لدول املنطقة، السيما دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأشــاد مبا تشــهده االمارات 
مــن تطور فــي مجــاالت الفضاء 
واملشــروعات  والتكنولوجيــا 
التنمويــة خاصــة فــي القطــاع 
االقتصادي وهو ما عكسه حصولها 
على مراتب متقدمة في مؤشرات 
النمــو الصــادرة عــن منظمــات 
ومؤسســات التقييم والتصنيف 

الدولية.
وأكد الســفير البعيجان عمق 
العالقات التاريخية الوثيقة التي 
جتمع الكويت واالمارات وما لها 
من خصوصية نابعة من وشائج 
القربى والصالت احلميمة والروابط 
املشــتركة واملمتدة الى بقية دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأشار الى حرص قيادة الكويت 
واالمارات علــى حتقيق التعاون 
والتكامل بني البلدين الشقيقني في 
كل املجاالت السياسية واالقتصادية 
واإلعالمية والثقافية واالستثمارية.

تهانيه مبناســبة العيد الوطني 
لبــالده، راجيا لــه وافر الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الــوزراء الشــيخ صبــاح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.
إلــى ذلــك، هنأ ســفيرنا لدى 
االمارات عميد السلك الديبلوماسي 
صالح البعيجان القيادة السياسية 
االماراتية مبناسبة اليوم الوطني 
الـ ٥٠ لالستقالل وقيام االحتاد الذي 
يصادف الثاني من ديسمبر من كل 
عام، معربا عن أمنياته لإلمارات 

مبزيد من التقدم والرخاء.
وقــال الســفير البعيجان في 
تصريح لـ (كونا) ان االحتفالية 
هذا العام لها وقع مميز كونها تشهد 
مرور ٥٠ عاما على تأسيس االحتاد 

وقيام دولة االمارات.
وأضاف ان االمارات احتضنت 
الكثير من الفعاليات واألنشــطة 
على املستويني اإلقليمي والدولي 
ومــن ضمنهــا النجاحــات التــي 
حققتها في اســتضافة (اكســبو 

من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس فاوستني أركاجن تواديرا 
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى 
الصديقة، ضمنها سموه خالص 

أفريقيا الوسطى الصديقة عبر 
فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
لــه موفــور الصحــة  متمنيــا 
أفريقيا  والعافيــة وجلمهورية 
الوسطى وشعبها الصديق املزيد 

الوزراء الشــيخ صبــاح اخلالد 
ببرقية تهنئة مماثلة. 

وبعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلــى الرئيس فاوســتني 
أركاجن تواديرا رئيس جمهورية 

الشــقيق من إجنازات حضارية 
علــى صعيــد مســاره التنموي 
الطموح والتي أسهمت في تعزيز 
مكانته املرموقة، متمنيا لسموه 
موفور الصحة والعافية ولدولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة 
وشعبها الكرمي املزيد من التقدم 
واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 

لسموه.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايد بــن ســلطان آل نهيان 
رئيــس دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة الشقيقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة الذكرى 
اخلمســني للعيد الوطني لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، 
متمنيا لســموه موفور الصحة 
ودوام العافيــة ولدولة اإلمارات 
العربية وشــعبها الشــقيق كل 
الرقي واالزدهار في ظل القيادة 

الرشيدة لسموه.
كما بعث سمو رئيس مجلس 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد بدار ميامة 
صبــاح امس ســمو ولــي العهد 

الشيخ مشعل األحمد. 
كما استقبل سموه، وبحضور 
ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، رئيــس مجلــس األمة 
مــرزوق الغــامن وســمو رئيس 
مجلــس الوزراء الشــيخ صباح 

اخلالد. 
الى ذلك بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب الســمو 
الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان 
آل نهيان رئيــس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشــقيقة. عبر 
فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة الذكرى اخلمسني للعيد 
الوطني لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، مشيدا سموه 
برسوخ أواصر العالقات األخوية 
الوطيدة والتاريخية التي جتمع 
الكويت ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة ومبا حققه البلد 

صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتني وهنأ رئيس أفريقيا الوسطى بالعيد الوطني

ملشاهدة الڤيديوصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

رئيس الوزراء استقبل وزير املالية اإلثيوبي

اســتقبل ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وبحضور وزير النفط 
ووزيــر التعليم العالــي د.محمد الفارس 
ووزيــر املالية ووزيــر الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة في 

قصر بيان امس وزير املالية في جمهورية 
اثيوبيا الفيدرالية الصديقة أحمد شــيدي 
والوفد املرافق له، وذلك مبناسبة زيارته 
للبالد. حضر املقابلة رئيس ديوان ســمو 
رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال وزير املالية اإلثيوبي

الكويت: مستمرون في جهودنا من أجل 
حتديد مصير جميع األسرى واملفقودين

نيويــورك - «كونا»: 
أحاطــت الكويــت األمني 
املتحــدة  لــألمم  العــام 
ورئيــس مجلــس األمن 
مبستجدات ملفي االسرى 
الكويتيــني  واملفقوديــن 

ورعايا الدول الثالثة.
جــاء ذلك في رســالة 
الكويت  وجهها منــدوب 
لدى األمم املتحدة السفير 
منصور العتيبي استنادا 
إلى أحكام قــرار مجلس 
األمن ٢١٠٧ لعام ٢٠١٣ وإلى 

البيان الصحافي الصادر عن مجلس األمن 
بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠.

وذكرت الرسالة أنه في ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ 
مت حتديــد مصير ١٩ شــهيدا من االســرى 
واملفقودين بعــد التعرف علــى هوياتهم 
بعمليــة االســتعراف بالتحليــل اجليني 

للبصمة الوراثية.
وأوضحت أن عملية االستعراف تقوم 
بها اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية بوزارة 
الداخلية في الكويت على الرفات الذي يتم 
تسلمه من العراق لينضم أصحابه بعدها 
الى قائمة شهداء الكويت ممن سبق اإلعالن 

عن التعرف على رفاتهم.
وتابعت الرسالة ان «هؤالء األسرى مت 
اعتقالهم أثناء غزو النظام العراقي الغاشم 
على الكويت عام ١٩٩٠ ومت تســلم رفاتهم 
من العراق ضمن رفات الشهداء الذي سبق 
اإلعالن عن االستعراف عليه في شهر نوفمبر 
٢٠٢٠ وأشهر يناير ومارس ويوليو ٢٠٢١».
ولفتت الى ان جهودا مكثفة أفضت الى 
التعرف على مواقع دفن الشهداء في العراق 
وقررت اللجنة الفرعية الفنية املنبثقة عن 
اللجنة الثالثيــة فحص املواقع من جانب 

الفريــق الفنــي العراقي بإشــراف اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، ومت العثور على 
رفات هؤالء األسرى، مؤكدة استمرار عملية 
االستعراف على الرفات وإعالن هوية من 

يتم التعرف على رفاته.
وأثنــت الرســالة على هؤالء األســرى 
وذكــرت انهــم «قدموا بطــوالت وضحوا 
بأنفســهم من أجل الكويت وضربوا مثاال 
رائعا في الوطنية والفداء وسجلوا أسماءهم 
في سجل الشرف والبطولة بعد أن واجهوا 
املوت بكل شجاعة وبسالة من أجل الكويت 

والكويتيني».
وذكــرت ان الكويــت تقدمت بالشــكر 
للحكومة العراقية وأعضاء اللجنتني الثالثية 
والفنيــة الفرعيــة وإلى اللجنــة الدولية 
للصليب األحمر وبعثة األمم املتحدة لدعم 
جهود اللجنة الثالثية والفنية الفرعية والتي 
ساهمت في حتديد مصير هؤالء األسرى.

وأعربت الرسالة عن التطلع إلى انتهاء 
هذه املأساة اإلنسانية في أقرب وقت، مؤكدة 
أن الكويت ستستمر في جهودها من أجل 
حتديــد مصير جميع األســرى الكويتيني 

ورعايا الدول األخرى.

في رسالة وجهها العتيبي إلى األمني العام لألمم املتحدة ومجلس األمن

السفير منصور العتيبي

«اخلارجية» العراقية توجه بعثاتها للمساهمة 
في البحث عن رفات عراقيني وكويتيني

قال الســفير العراقي فــي البالد املنهل 
الصافــي، إن وزارة خارجية بالده وجهت 
جميع بعثاتها في اخلارج بنشر نداء إنساني، 
على جميع منصاتها اإللكترونية (الصفحة 
الرسمية، فيســبوك، تويتر، انستغرام)، 
حثت من خالله املواطنني العراقيني، وأي 
شخص ميتلك معلومات عن مواقع مفترضة 
لرفــات عراقيــني أو كويتيني، فقدوا خالل 
حــرب اخلليــج الثانيــة أو جرائها، أو أي 
معلومات عن أماكن وجود ممتلكات متمثلة 
في احملفوظات واألرشيف األميري الكويتي، 
بسرعة اإلدالء بها مع حتديد نقاط التواصل 

وأرقام هواتف في وزراتي اخلارجية والدفاع 
واللجنة الدولية للصليب األحمر في بغداد 
وأرقــام هواتف في البعثــات العراقية في 
اخلارج، وأن يتم نشر هذا النداء اإلنساني 
في هذه املواقع بشكل دوري كل شهرين.

وذكــرت الوزارة أن نشــر هــذا النداء 
اإلنســاني يأتي بهذا الشــكل الواســع في 
مختلــف دول العالــم التــي تتواجد فيها 
بعثاتنا، تعبيرا عن حرص جمهورية العراق 
حكومة وشــعبا، على بذل أقصى درجات 
التعاون، ومبا ينسجم مع التزامات العراق 

الدولية بهذا الشأن.

وزير الدفاع بحث مع السفيرة البريطانية تطورات املنطقة
بحث نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي مع سفيرة 
اململكة املتحدة الصديقة لدى 
الكويت بليندا لويس عددا 
من املواضــع ذات االهتمام 
املشترك باالضافة إلى سبل 
تعزيــز العالقــات الثنائية 
وآخر التطــورات االقليمية 

والدولية.
وقالــت وزارة الدفاع في 
بيان صحافي ان الشيخ حمد 
جابر العلي استقبل مبكتبه 
امس الســفيرة لويس، ومت 
خالل اللقــاء بحث عدد من 
االهتمــام  ذات  املواضيــع 
املشــترك وســبل تعزيــز 
أواصر التعاون والعمل بني 
البلدين الصديقني إضافة إلى 
اســتعراض آخر التطورات 
واملستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
اللقــاء رئيــس  حضــر 

لشــؤون الشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا الفريق طيار 
ســامي سامبسون وامللحق 
العســكري البريطاني لدى 

الــى ذلــك، بعــث نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزير الدفاع الشــيخ حمد 
جابر العلي ببرقية تهنئة إلى 
وزير الدولة لشؤون الدفاع 
اإلماراتــي محمد بــن أحمد 
الذكرى  البواردي مبناسبة 
الـ ٥٠ للعيد الوطني لدولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 

الشقيقة.
وقالــت وزارة الدفاع في 
بيان صحافي إن الشيخ حمد 
جابر العلي أعرب في برقيته 
عن متنياته لدولة اإلمارات 
التقــدم واالزدهــار  بــدوام 
ولقواتها املســلحة بالرفعة 
والعــزة فــي ظــل القيــادة 
احلكيمــة لصاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان، داعيا املولى عز وجل 
أن يعيد هذه املناســبة على 
سموه وعلى شعب اإلمارات 

باخلير واليمن والبركات.

البــالد العقيد بحــري بول 
مولفيـنـــــي والسكـــرتير 
الثاني بإدارة أوروبا بوزارة 

اخلارجية عمر الدويسان.

هنأ وزير الدولة لشؤون الدفاع اإلماراتي بالعيد الوطني

الشيخ حمد جابر العلي خالل استقباله السفيرة بليندا لويس

للجيــش  العامــة  األركان 
الفريق الركن خالد الصباح 
وكبيــر مستشــاري رئيس 
البريطانــي  الدفــاع  أركان 

تكثيف الزيارات العسكرية بني الكويت وتونس
تونــس - كونا: بحث ســفيرنا لدى 
تونــس علــي الظفيــري ووزيــر الدفاع 
التونسي عماد مميش سبل تفعيل اتفاقية 

التعاون العسكري بني البلدين.
وقال الســفير الظفيري في تصريح 
لـ(كونا) ان اللقاء تطرق الى تفعيل اتفاقية 
التعاون في املجال العسكري التي وقعها 
البلدان في عام ٢٠١٦ والتي ستساهم في 
تعزيز تبادل اخلبرات في هذا املجال بني 
اجلانبني. وأضاف ان احملادثات تطرقت 
أيضا الــى تكثيف الزيارات العســكرية 
بني البلديــن وتعزيز التعاون في مجال 

التدريب العســكري وتبــادل اخلبرات، 
مشــيرا الى انه مت االتفاق على استقبال 
عدد من الكوادر العســكرية التونســية 
لتدريبها في الكويت العام املقبل. وأوضح 
السفير الظفيري انه بحث أيضا مع وزير 
الدفاع التونسي التحضيرات لزيارة مزمعة 
لرئيسة احلكومة التونسية جنالء بودن 
إلى الكويت باإلضافة الى تفعيل اللجنة 
العســكرية املشــتركة بني البلدين لدفع 
التعاون في املجاالت ذات االهتمام املشترك 

بينها التدريب ومراقبة احلدود.
يذكر ان الكويت وتونس كانتا قد وقعتا 

في عام ٢٠١٦ اتفاقية تعاون عسكري تشمل 
باخلصوص التدريب والتعليم العسكري 
والتعاون بني القوات املسلحة واخلدمات 

اللوجيستية.
كما تتضمن تبادل اخلبراء والفنيني 
واملهنيني في مختلف املجاالت العسكرية 
والتكنولوجيــة  العلميــة  واملجــاالت 
العســكرية واألنظمــة  واالســتخبارات 
االلكترونية واملعلوماتيــة واالتصاالت 
والتعاون في املجاالت الطبية العسكرية 
والقضاء العسكري وتأهيل القضاة وتبادل 
اخلبرات والصناعات العسكرية واحلربية.

السفير الظفيري بحث مع وزير الدفاع التونسي استقبال عدد من الكوادر لتدريبها في الكويت العام املقبل

السفير علي الظفيري

مصادر لـ «األنباء»: «األشغال» حتصل على موافقة 
إلعادة طرح مناقصة إنشاء محطة جنوب املطالع

عاطف رمضان

علمــت «األنبــاء» مــن مصادر 
مطلعة أن وزارة األشــغال العامة 
حصلت على موافقــة اعادة طرح 
مناقصة انشاء وتشغيل وصيانة 
محطة تنقية مدينة جنوب املطالع 

واالعمال املكملة لها وذلك من اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة.

وأضافت المصادر ان الموعد 
المقرر إليداعات العطاءات لهذه 
المناقصة هو ٢٨ ديسمبر الجاري.

وذكرت المصادر ان االجتماع 
التمهيدي لجلسة االستفسارات 

عن المناقصة سيكون ٧ الجاري 
بوزارة االشغال.

وكانت الوزارة تقدمت مؤخرا 
بطلب لجهاز المناقصات العادة 
طرح المناقصة وأرفقت الوزارة 
مع كتاب إعــادة طرح المناقصة 
مستند وثائق الطرح والشروط 

الخــاص بالجهــاز،  المرجعيــة 
والخطة السنوية المعلنة والمدرج 
بهــا المناقصــة، ورأي الفتــوى 
والتشريع، وموافقة وزارة المالية، 
والشــروط الواجب توافرها في 
مقدم العطاء والمؤهالت المطلوبة 

لتنفيذ العقد.

من اجلهاز املركزي للمناقصات وإيداع العطاءات ٢٨ ديسمبر اجلاري
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خالل جولتنا في سوق 
املباركية التقينا مع البائع 
باسم احملروس الذي يعمل 
في محالت بيع االقمشة منذ 
١٩ عامــا. وقال ان موســم 
بيع االقمشة الشتوية هو 
شهر فقط ومن بعدها يخف 
الســوق ألن فصل الشتاء 
بالكويــت قصير والرجال 
وحــدة  مــرة  يفصلــون 
وياخذون من قطعتني الى 
٥ قطع وال يوجد اي مناسبة 
الفتــرة  او اعيــاد خــالل 
الشــتوية. وعنــد ســؤال 
«األنباء» عن اكثر املالبس 
املطلوبة، قــال احملروس: 
الكشــميري الهندي عملي 
وغســيل بيــت ومناســب 
جلميع الطبقات واألعمار، 
فيما قال ردا على ســؤالنا 
عن االسعار والتي الحظنا 
أن أكثر الناس تشتكي من 
ارتفاعهــا: عندنــا اســعار 
مختلفــة ويوجــد عنــدي 
خام املتر ٢٫٥ وعندي خام 
املتر ٢٥ دينارا وكل خام له 
زبــون مختلف وما يصير 
انــك تبي اخلــام االيطالي 
او االجنليزي بسعر اخلام 
الهنــدي والصينــي واكثر 
الناس تشتري اخلامات ذات 
السعر املتوسط والتي يصل 
ســعر مترها الى ٤ دنانير 
وهذا هو اللي امشي عندنا 
من جميع الفئات واألعمار 
وما مييز اســعار االقمشة 
باملباركية انها ارخص من 
جميع احملافظات الثانية. 

ابراهيــم  البائــع  أمــا 

باسم احملروس

األقمشة الشتوية.. «كشخة».. واألسعار نار في موسم البرد

في البداية، التقينا عبداهللا 
احلريجــي الذي قــال: انا من 
سكان محافظة اجلهراء وفي كل 
موسم اقوم بشراء مالبسي من 
سوق اقمشة املباركية. وأضاف 
ان الشــتاء في الكويت شــهر 
او شــهران بالكثير واملالبس 
الشتوية املميزة كنت اشتريها 
ســابقا ٥ دشاديش بسعر ٧٥ 
دينــارا وحاليا ٥ دشــاديش 
بسعر ١٥٠ دينارا وهذا االرتفاع 
مبالغ فيه من اصحاب محالت 
االقمشة، مع العلم انها نفس 
االقمشــة مع اختــالف بعض 

النقشات. 
وتابــع احلريجي: ما مييز 
املالبس الشتوية عن الصيفية 
هــو ان املالبــس الصيفيــة 
مقتصــرة علــى ٣ او ٤ الوان 
اما املالبس الشتوية فألوانها 
كثيــرة ونقشــاتها متعــددة، 
وعندما نبحث عــن اخلامات 
اجليــدة جنــد ان اصحــاب 
احملالت قاموا برفع االســعار 
عن الســابق، ومثال على ذلك 
اخلام االجنليزي بالسابق كان 
املتر بسعر ١٠ دنانير اما حاليا 
فيبدأ سعر املتر من ٢٠ وانت 
طالــع مما جعلنــا نبحث عن 
اخلــام الكشــميري االرخص 

بالسعر. 
مــن جهتــه، قــال غــازي 
العنزي إن الدشاديش الشتوية 
حتتاج الى ميزانية مع ارتفاع 
أســعارها في كل سنة وبقاء 
الرواتــب على ما كانت عليه، 
مما يسبب لنا ربكة في وقت 
دخول موسم البرد. واملالبس 
الشتوية بالكويت ال يتجاوز 
استخدامها ٧٥ يوما فيما سعر 
الدشداشــة الزينــة يصل الى 
أكثر من ٤٥ دينارا بينما بعض 
الدشاديش بالسابق كان سعر 
املتــر ٥ دنانير وحاليا وصل 
سعر املتر الى ١٢ دينارا من دون 
اي حسيب وال رقيب، ناهيك 
عن اسعار تفصال اخلام عند 

اخلامــات الشــتوية اغلى من 
اخلامــات الصيفية والحظت 
هذا العام ان االسعار مرتفعة 

عما قبل كورونا. 
أمــا علــي الصفــار فعلق 
على ارتفاع اســعار اخلامات 
الشتوية قائال: نعم إنها ترتفع 
من عام الى عام ولكنها تكون 
أحلى وأجــود عن العام الذي 
ســبق وفــي بعــض االحيان 
جند خامات ونقاشات املوسم 
املاضي ويكون سعرها مرتفعا 
وهذا الشــي غيــر مقبول من 
اصحاب احملالت. وأضاف: انا 
افضل اخلام الكشميري وهو 
خام عملي ونســبة ٥٠ ٪ منه 
صوف ويكون غسيل بيت او 
غسيل مصبغة نفس الشيء، 
وأنا افضل هذا اخلام وافصل 
من ٥ الى ٦ دشاديش سنويا 
وال يتعدى ســعر الدشداشة 
١٨ دينارا وهذا سعر مناسب. 
وختــم الصفار بالقــول: لكن 
اذكر اني فصلت دشداشة خام 
اجنليزي ووصل ســعرها ٧٠ 
دينــارا وكانت الفتــة للنظر 
جلميع من شاهدها من الشباب 

بالديوانية. 
كذلك التقينا خالل اجلولة 
مبارك العدواني وهو معرس 
مالبــس  بتجهيــز  ويقــوم 
العــرس وعن ذلــك يقول: انا 
جاي اجهز نفسي من كل شي 
مثل ما ســمعت من الشــباب 
وان االســعار مناسبة وجئت 
الشتري الدشاديش والبجامي 
الداخليــة والغتر  واملالبــس 
والشــمغ وجميع ما احتاجه 
قبل العرس من سوق املباركية. 
وتابع العدواني: اشتريت ٥ 
دشاديش وجميعها شتوية وقد 
وصل سعر دشداشة العرس 
الى ٧٥ دينارا والبقية على ٢٠ 
دينارا وانا اشــوف ان السعر 
مرتفع النــي بالســابق كنت 
افصــل الدشداشــة ٨ دنانير 
ولكــن االصدقــاء يقولون ان 
السعر مناســب والحظت ان 

اخلامــات املتوافرة بالســوق 
مختلفة وذات جودات متعددة 
وقد اخذت ما يناســبني وقد 
وجدت بعض االقمشة باسعار 

مرتفعة جدا.
وأضاف العدواني متعجبا: 
وجدت في احد احملالت سعر 
املتــر ٩٠ دينــارا والقميــص 
اللي حتت الدشداشــة بسعر 
١٥ دينارا وسعر االزرة اذا تبيه 
على اسمك يصل سعره الى ٥ 
دنانير لزرار الواحد ولكن انا 
اخذت السعر املتوسط واللي 

يناسب ميزانيتي.

مواطنون أكدوا لـ «األنباء» أن األثمان تضاعفت وكذلك أجور التفصال

يوسف الرضاغازي العنزي عبداهللا احلريجيعلى الصفار

اخلياطني حيث كان سابقا سعر 
تفصيل الدشداشــة ٤ دنانير 
ووصــل حاليا الــى ٧ دنانير 

وأكثر في بعض احملالت. 
وتابع العنزي: لكن ما مييز 
اللبس الشــتوي عــن اللبس 
الصيفي هو ان اللبس الشتوي 
كشخة وجذاب والوانه مميزة 
وخاماته متعــددة واخلامات 
الشتوية اجليدة واضحة من 
لبســها وتختلف عــن اخلام 
الصيفي الــذي يصعب عليك 
ان متيز بني اخلام اجليد واخلام 
انــا افضل  العــادي، مضيفا: 
اسواق االقمشة باملباركية عن 
االســواق الثانية والسبب ان 
املباركية يوجد بها اكثر من ٢٠٠ 
محل وجميع ما حتتاجه جتده 
في هذا السوق من كل اخلامات 
الفاخرة واخلامات املتوسطة 
واخلامات لالستخدام اليومي. 

الدشداشة الكويتية 

التقينــا  خــالل جولتنــا 
يوســف الرضا وهو زائر من 
السعودية الشقيقة والذي قال: 
انا ازور الكويت سنويا اكثر من 
مرتني وما مييز سوق املباركية 
هو انه ســوق تراثــي وجتد 
به كل ما حتتاجــه. وأضاف: 
متتاز الدشداشة الكويتية عن 
اخلليجية بأشياء كثيرة، ومنها 
نوع اخلام واللــون وطريقة 
التفصيل وانا اسمع ان هناك 
بعض احملالت اسعارها مرتفعة 
جدا وسمعت عن محل ان سعر 
الدشداشــة الواحد يصل الى 
الف دينار كويتي وهذا سعر 
خيالي وانا افضل ان اشتري 
اخلام بالطاقة الكاملة ويكون 
ارخص وتستطيع اهداءه الى 
رب اسرة كاملة له وألبنائه. 

وتابــع الرضــا: انــا دائما 
افضل تفصيل ٣ الوان بالفترة 
الشتوية من كل عام وصدقني 
إذا قلت لك ان جميع مالبسي 
خالل العشرين سنة املاضية  
مــن الكويــت ودائما اســعار 

إبراهيم أبوهاني يعرض أحد األقمشة

مع دخول فصل الشتاء واقتراب البرد وانخفاض درجات احلرارة يسارع اكثر الشباب إلى محالت بيع االقمشة واخلياطني لشراء وتفصيل اجود انواع االقمشة الشتوية والتي تتميز بألوانها اجلذابة واخلامات املختلفة من اكثر من دولة 
بني الكشــميري الهندي والصوف االجنليزي واخلام الياباني والصيني وانواع اخرى كثيرة.  وقد دخلت على خط اخلامات في الفترة االخيرة نوعيات جديدة حتمل اسماء ماركات عاملية على اخلام او على الزراير لتوفير خيارات مختلفة 

للباحثني عن مالبس قيمة تقيهم برد الشتاء.  «األنباء» جالت في سوق االقمشة والتقت عددا من البائعني والزبائن الستطالع آرائهم عن آخر تطورات سوق األقمشة واألسعار فيه، فكانت التفاصيل كما في السطور التالية: 

باعة أقمشة لـ «األنباء»: الشباب الكويتي «ذّويق».. 
واألسعار أقل من الدول املجاورة

ويعــرف يختــار االلوان 
والنقشات. 

وتابع أبو هاني: نحن 

وســمعت ان هنــاك محال 
يبيعها في منطقة العاصمة 
ولكن لم اشاهدها بعيني 
ولكن يوجد محالت تبيع 
اخلامات الشتوية بسعر 
يصــل الــى ٣٥٠ دينــارا 
للدشداشة وانا شاهدتها 
بعيني ولها زبائنها وبكثرة 
ويبقــى ســوق املباركية 
الســوق االول بالكويــت 
واألحســن  واألرخــص 
البضائع وليس  بجميــع 
االقمشــة فقــط وتتوافد 
عليــه الزوار مــن جميع 
الطبقــات واألعمــار ومن 

جميع اجلنسيات.

باملباركيــة نعتمــد علــى 
الزبــون الكويتي بشــكل 
خاص والزبون اخلليجي، 
وبالنسبة للزبون الكويتي 
ياخــذ قطعتــني او ثالثة 
وممكــن يرجــع لــك بعد 
فترة وياخذ مــرة ثانية، 
اما الزبون اخلليجي فياخذ 
كميات كبيرة النه لن يرجع 

اال بالعام املقبل. 
وعند ســؤال «االنباء» 
عمــا يتردد مــن ان هناك 
خامات يصل سعرها الى 
اكثــر من الــف دينار وما 
فــوق قــال ابوهانــي: انا 
ســمعت عن هذا الســعر 

أكثر املالبس املطلوبة الكشميري الهندي.. عملي وغسيل بيت

ابوهانــي الــذي يعمل في 
الســوق منذ ١١ عاما فقال: 
اذا تســألني عــن اخلــام 
واالجنليــزي  االيطالــي 
اســعارها  نعــم  اقولــك 
مرتفعة ولكن قياســا مع 
الدول املجاورة فان السعر 
للخام االيطالي واالجنليزي 
بالكويــت ارخــص، واما 
بالنسبة للخامات االخرى 
والتي يكون عليها الطلب 
وخاماتها جيدة ونقشاتها 
جميلــة واســعارها كمــا 
تشــاهد امامــك وما مييز 
الشــاب الكويتي من غير 
مجاملــة انه شــاب ذويق 

ملشاهدة الڤيديوسوق املباركية أحد أهم أماكن بيع األقمشة  (محمد هاشم)

مشاركات طالبية

حاالت عدم صالحية القاضي للنظر بالنزاع

التحكيم بديل ناجح عن القضاء
 التحكيم عبارة عن اتفاق بني املتعاقدين في 
عقد مــا على أنه في حال نشــوب خالف بني 
الطرفني حول تفسير أو تفنيد بنود يلجآن إلى 
محكم يرتضيانه ليفصل بينهما في النزاع بدال 

من اللجوء للقضاء.
وقد عرفته أغلب احملاكم منها محكمة التمييز 
الكويتية والنقض املصرية بأن التحكيم عبارة 
عن طريق اســتثنائي لفض اخلصومات قوامه 
اخلروج عــن طريق القضاء العادي، وما تكفله 
من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتما على 

ما تتجه إليه إرادة اخلصوم املتعاقدة.

 وهيئات التحكيم ســواء كانــوا أفرادا أو 
مؤسسات أو مراكز أو غرفا حتكيمية ال عالقة 
لها بالدولة، فليست من مؤسساتها وال هيئاتها 
العامة، وبالتالي تعتبــر هيئات معنوية خاصة 
ومتارس عملية التحكيم بانفراد كمؤسســات 
باحتراف متكامل  حتكيمية متخصصة وتقوم 
يحقق جناحا عمليا لعملية التحكيم رمبا بشكل 

أكثر مرونة من القضاء.
عبدالرحمن ملفي املطيري
كلية الدراسات التجارية
 تخصص قانون

يعلم اجلميع ان القاضي هو الذي يوكل إليه 
حل النزاعات عن طريق إصدار األحكام التي يسعى 
إليها األفراد عند رفع الدعــاوى القضائية امام 
القضاء، وأن تلك االحكام هي عني العدالة واحلقيقة. 
واألصل أن القاضي يفصل في تلك النزاعات ألن 
لديه الصالحية للقيام بذلك حســب اختصاصه 
القانوني والقضائي. لكن توجد بعض احلاالت التي 
حددها القانون يكون حكم القاضي باطال، وهذا 
ما يسمى بحاالت عدم صالحية القاضي، كما في 
حالة عدم االستقاللية في العمل او عدم احليادية 

او احملاباة وامليل الى طرف دون طرف آخر، مبا 
يُعد انتهاكا صارخا ملبــدأ املواجهة، وغيرها من 
األسباب االخرى املتعلقة بالعالقات االجتماعية من 
قرابة ومصاهرة ومؤاكلة وما شابهها، واملشرع اذ 
يضع هذه الضوابط امنا يريد بذلك حماية السلك 
القضائــي من كل أنواع النقــد أو االنتقاص من 

أهميته السيادية والقانونية في الدولة.
حسن ناصر اجلعفر
كلية الدراسات التجارية
تخصص قانون

محمد الدشيش
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عادل املرزوق: الطقس غير مستقر في األيام األربعة 
املقبلة واحتماالت لسقوط أمطار بعد ١١ ديسمبر

أكــد اخلبيــر الفلكــي 
عادل املرزوق انه وبسبب 
موجة احلر التي تعيشها 
املنطقــة هذه األيــام فإن 
هناك احتمــاال كبيرا في 
هبوب الرياح الشــمالية 
الغربية  الشــمالية  إلــى 
على منطقة شمال اخلليج 
العربي وســرعتها تكون 
كــم/س   (١٠-١٥) بــني 
ستصطدم برياح الكوس 
وتكون سرعتها بني (١٥-

٢٥) كم /س مكونة جبهة 
هوائية تتشكل على أثرها 
حالة من عدم االســتقرار 
تكون الغيوم فيها متقطعة 
وغير مطيرة خالل األربعة 

األيام القادمة.
وأضاف: في هذه الفترة 
تخفض اجلبهة الهوائية 
درجــات حــرارة اجلــو 
وتتأثر هذه الريح بالرياح 
النفاثة على ارتفاع فوق 
(٣٥) ألف قدم فوق سطح 
البحر رمبــا يعادل نحو 
(١٠) آالف متــر تقريبــا 
ومنبعها السواحل الغربية  
لقارة أفريقيا واملطلة على 
احمليط األطلســي، مبينا 
ان هذه الرياح الشــمالية 
ستغير في حالة الطقس 
فــي املنطقة ممــا يجعل 
درجات احلرارة تنخفض 
وتكون بني (١٩-٢١) درجة 
النهار وتنخفض في  في 
الليل وتكون بني (٨-١١) 
درجة مئوية، ولكن يبقى 
اجلــو محيرا بــني لبس 
املالبس الشتوية في الليل 
ولبس املالبس الصيفية 

في النهار. 
التأكيــد على  وجــدد 
احتماليــة تكــون غيوم 
تغطي سماء املنطقة نهاية 
االســبوع املقبــل نتيجة 
تكون جبهــة هوائية اثر 
اصطــدام ريــاح الكوس 

فلكي نادر لن نتمكن من 
رؤيته مرة أخرى إذا فاتتنا 
فرصة مشاهدته في هذه 
األيام، حيث يعود للظهور 
في ســماء املنطقــة مرة 
أخرى بعد ٨٠ ألف سنة، 
وهذا احلدث الفلكي النادر 
احلدوث هو ظهور املذنب 
(ليونارد) املكتشف حديثا 
في هذه السنة وهي سنة 
٢٠٢١ وهذا املذنب سوف 
يظهر في ســماء الكويت 
العربي مســاء  والعالــم 
االثنني ١٣ اجلاري. وهذا 
املذنــب هو مــن املذنبات 
التي مت اكتشــافها حديثا 
الفلــك  علــى يــد عالــم 
جريجــوري  االميركــي 
جيه ليونارد في ٣ يناير 
٢٠٢١ وقد اكتشف في بداية 
هذه السنة في مرصد جبل 
ليمون االميركي الذي يقع 
في جبال سانتا كاتالينا 
في واليــة اريزونا وهذا 
املذنــب يتحرك بســرعة 
فائقة قــدرت بنحو ٢٥٥ 
الف كيلومتر في الساعة، 
وهي بالطبع سرعة تزيد 
على سرعة الصوت التي 
تبلــغ ١٢٣٥ كيلومترا في 
الساعة، ولكن سرعة هذا 
املذنــب تقل عن ســرعة 

الضوء بكثير جدا.
الفلكي  وتابع اخلبير 
عادل املرزوق: هذا املذنب 
وحسبما تشير املعلومات 
الفلكية سوف يشرق في 
سماء الكويت السبت ١٣ 
اجلاري في متام الساعة 
٥:٥٦ صباحا ويغرب في 
الساعة ٥:٤٦ مساء، حيث 
يبقى في ســماء املنطقة 
فتــرة زمنيــة تبلغ نحو 
١١:٥٠ ساعة وسوف يظهر 
في النهار وفي فترة شروق 
الشمس، ولذا فإن رؤيته 
في النهار ستكون بواسطة 

املناظير والتلســكوبات، 
ولكن بعد غروب الشمس 
ميكن مشاهدة هذا املذنب 
الســاعة  بوضــوح فــي 
(٥:٢٤) مســاء وســوف 
تكــون رؤيته فوق األفق 
مباشرة وسيكون موقعه 
بــني الغــرب واجلنــوب 
الغربي وحتديدا ســوف 
يكون موقعه على درجة 

( ٢٦٤) في البوصلة.  
وبــني ان هــذا املذنب 
في ســماء املنطقة سوف 
يجعلهــا منظــرا جميــال 
وآخــاذا عندمــا يظهــر 
املذنب (ليونارد) في سماء 
املنطقة، فنرى هذا املذنب 
بذيله الناري الطويل في 
السماء وعند اقترابه من 
األرض والتي سوف تكون 
مبسافة تبلغ نحو (٣٥) 
مليون كيلو متر عن كوكب 
األرض وهي أقرب مسافة 
يقترب فيها هذا املذنب من 
األرض، وهي كما يشــير 
علماء الفلك الى أنها مسافة 
آمنة وبعيدة عن االرتطام 

باألرض. 
فمسار هذا املذنب حاليا 
هــو في مدار بــني كوكب 
املريــخ وكوكــب األرض 
في اجتاهه نحو الشمس 
وسوف يكون على مسافة 
قريبــة نســبيا مــن (٥) 
ماليني كيلومتر من كوكب 
الزهــرة وســوف يصــل 
املذنب إلى هذه املســافة 
من كوكب الزهرة في يوم 
١٨ ديســمبر ٢٠٢١ ولكنه 
سوف ميكن مشاهدتــــه 
في ســماء املنطقـــــة في 
الفترات املســائية وبعد 
غــروب الشــمس حتــى 
يوم ٢٨ ديسمبــر٢٠٢١ ثم 
يختــفي ويعود لألرض 
مرة أخرى بعــد (٨٠) ألف 

سنــة.

اخلبير الفلكي نصح بارتداء املالبس الشتوية ليالً حتسباً النخفاض درجات احلرارة

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

الشــمالية  الريــاح  مــع 
وتغطــي منطقة شــمال 
شــبه اجلزيــرة العربية 
إلــى جنــوب  والعــراق 
ســورية وجنوب األردن 
وجتعل جو املنطقة غائما 
كليا وهناك فرصة سقوط 
أمطار من بعد الســبت ١١ 
اجلاري بكميــة تتجاوز 
(١٫٥) مليمتــر وبنســبة 
احتمالية لســقوط املطر 
تفوق نسبة (٥٥٪) وذلك 
نتيجة دخــول منخفض 
للمنطقــة  الســوداني 
وتوغله شــرقا متجاوزا 
السواحل الشرقية للخليج 
العربي، ممــا يعطي أمال 
في سقــوط األمطار خالل 
هــذه الفتــرة وان كانــت 

قليلـة.
وزاد: بعد ذلك تسيطر 
الرياح الشمالية النشطة 
بهبوبها على املنطقة، حيث 
تلتقي مــع رياح الكوس 
التــي تهب علــى املنطقة  
مكونــة جبهة هوائية قد 
تؤدي إلى سقوط زخات 
مطــر رعديــة و متفرقة 
مع انخفاض ملحوظ في 
درجات احلرارة في األيام 
القادمة وحتديدا من بعد 

االثنني ١٣ اجلاري.
مــن جهة ثانيــة، قال 
املرزوق انه يوجد حدث 

حدث فلكي نادر لن نتمكن من مشاهدته مرة أخرى .. املذنب ليونارد في سماء الكويت ١٣ اجلاري

«الكهرباء»: حتويل العدادات الذكية إلى مسبقة الدفع
الكهرباء  تواصــل وزارة 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
جهودهــا احلثيثــة إلجنــاز 
مشروع العدادات الذكية الذي 
يعتبر مشروع دولة متكامال 
يســهم في ترجمــة التوجه 
احلكومي نحو التحول الرقمي 
ويحقق نقلة نوعية في مجال 

استهالك الطاقة وترشيده.
وفي إطار خطة «الكهرباء» 
الطاقة باســتمرارية  إلتاحة 
وجــودة عالية يأتي توجهها 
للتحــول من االعتمــاد على 
منظومــة ميكانيكية منطية 
إلى (ذكية) باستخدام أحدث 
الوسائل التكنولوجية ونظم 
املعلومــات املتقدمــة بغيــة 
حتسني كفاءة الطاقة وتأمينها 
مع وجود آلية رصد سريعة 

لألعطال ومعاجلتها.
وقال مديــر إدارة متابعة 
العقــود والصيانــة رئيــس 
الفريق الفني بوزارة الكهرباء 
واملــاء م. ملــوح العجمي إن 

«الكهرباء» شــرعت في وقت 
سابق بخطة استبدال العدادات 
امليكانيكيــة املوجودة حاليا 
بأخرى (ذكية) بتوقيع عقد 
توريــد ٢٠٠ ألف عــداد ذكي 
كمرحلة أولى في حني شهدت 
محافظة حولي باكورة أعمال 
املشروع، مشيرا إلى استمرار 
الفحــص جلميــع  عمليــات 
املــوردة واملنتظرة  الكميات 

خالل الفترة املقبلة.

وبــني أنــه مت حتــى اآلن 
اســتبدال نحو ٣٠ ألف عداد 
في منطقة الساملية ويقتصر 
االســتبدال في هــذه املرحلة 
النشــاط االســتثماري  على 
أن  مضيفــا  والتجــاري، 
«الكهربــاء» ســتحول هــذه 
العدادات إلى مســبقة الدفع 
بحيث «ال يتم إيصال التيار إال 
إذا مت شحنه بقيمة االستهالك 
مسبقا لفترة زمنية محددة».

ال يتم إيصال التيار إال إذا مت شحنه بقيمة االستهالك مسبقاً لفترة زمنية محددة

العدادات الذكيةملوح العجمي

«الكهربــاء» وانطالقــا مــن 
حرصهــا على املســاهمة في 
ترجمة أهــداف الدولة جلهة 
التحــول الرقمــي وحتســني 
جــودة وكفــاءة اخلدمــات 
املقدمة للجمهــور فقد أعدت 
خطة تستهدف استبدال جميع 
التقليدية  الكهربــاء  عدادات 
بأخرى ذكية في جميع مناطق 
البالد في أقصر فترة ممكنة.
وأضــــاف ملــــــوح أن 

إجراء عملية قسطرة متدد الشريان األورطي 
البطني األولى من نوعها في مستشفى اجلهراء

حنان عبد املعبود

أعلن استشــاري األوعية 
الدموية في مستشــفى جابر 
األحمــد د.أحمــد أميــر قيام 
فريق طبي متخصص بإجراء 
عملية قسطرة التمدد الشريان 
األورطي البطني والتي تعتبر 
األولى من نوعها في مستشفى 
اجلهــراء ملريضــة ســتينية 
تعاني من تضخم في الشريان 
األورطي البطني الذي يصيب 
عادة كبار الســن واملدخنني 
وممــن يعانون مــن أمراض 
مزمنة تؤدي إلى مضاعفات 
خطيرة. وأشار د.أحمد أمير 
إلى أن هذا النوع من العمليات 
يشكل قفزة في جراحة األوعية 
الدمويــة في البــالد لتفادي 

املعالــج املشــكل مــن ثالثة 
الفروانية  مستشفيات وهي 

ـ اجلهراء ـ جابر األحمد.
وفي اخلتام، توجه بالشكر 

والتقدير لوزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصبــاح ووكيــل 
الوزارة د. مصطفى رضا على 

الدعم املتواصل.

ملريضة ستينية تعاني من تضخم الشريان

فريق املستشفى خالل اجراء العملية

املضاعفات اخلطيرة في حال 
عــدم املعاجلــة واللجوء إلى 
العمليات التقليدية. وأشــاد 
د.أحمد مبهارة وكفاءة الفريق 
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سكوت كرينو:  الكويت ميكن أن تكون هدفًا محتمًال
لهجوم بطائرة من دون طيار وعليها  أن تقرر ما حتتاجه 

من مستويات احلماية  للدفاع عن نفسها

تأثير االنتشار  البداية، ما  في 
السريع للطائرات من دون طيار 
(درونز) على النزاعات العسكرية 

التقليدية؟
٭ ال ميكــن املبالغة في تأثير 
الطائــرات دون طيــار علــى 
النزاعات العسكرية وحتديدا 
في الشــرق األوســط وشمال 
الطائرات  افريقيا. وأصبحت 
دون طيــار جانبــا مهمــا من 
التقليديــة، فضال  اجليــوش 
عــن اجلماعــات الفاعلة غير 
احلكومية، والتــي أّدت دورا 
حاسما في كل صراع باملنطقة. 
وتوفر الطائرات املسيرة قدرة 
التكلفــة نســبيا  منخفضــة 
للمراقبة والتسليح مع احلد 
األدنى من املخاطرة بخسارة 
حيــاة املشــغل، بينمــا تثير 
اخلــوف أو الذعر في اجليش 
املســتهدف بســبب القــدرات 

الدفاعية احملدودة ضدها.
وميكن مقارنة التأثير احلالي 
لـــ «الدرونز» بهيمنــة القوة 
اجلويــة غير املســبوقة على 
العناصــر البريــة والبحرية 
العســكرية التقليديــة خالل 
احلرب العامليــة الثانية قبل 
٨٠ عامــا، ما أدى إلى انتصار 
احللفاء على قوات احملور، مع 
أن أسلحتهم التقليدية كانت 

األكثر تقدما.
وأدى عدم القدرة على التخفيف 
الفعــال ملراقبة وصد هجمات 
الطائــرات دون طيــار، إلــى 
وقــوع خســائر مدنيــة مــع 
إطالــة أمد النزاعات التي كان 
من املفترض ان يتم حســمها 
بسرعة باستخدام التكتيكات 
العســكرية التقليدية من كال 
اجلانبــني، فاحلــرب اليمنية 
مثال على ذلك كانت الطائرات 
دون طيار والتزال تســتخدم 
علــى نطــاق واســع. ولطاملا 
جــذب احلوثيــون بذراعهــم 
املسلحة (أنصار اهللا) االهتمام 
الدولي من خــالل اعتداءاتهم 
وبالطائــرات  الصاروخيــة 
من دون طيــار ضد احلكومة 
اليمنية وعلى األهداف املدنية 
في اململكة العربية السعودية.

فاعلية الطائرات 
هل من مثال آخر على فاعلية 
الطائرات من دون طيار باملنطقة؟
٭ فــي ليبيا، كانت الطائرات 
من دون طيــار فعالة للغاية 
وسالحا استراتيجيا رئيسيا 
مت اســتخدامه فــي الصــراع 
بني القوات املســلحة للمشير 
خليفــة حفتــر ضــد حكومة 
الوفاق الوطني في طرابلس، 
وملا يقرب العامني متكن جيش 
حفتر من محاصــرة حكومة 
الوطنــي وتعريض  الوفــاق 
ميليشــياتها للخطــر مبزيج 
من املقاتلني احملليني واجلنود 
األجانب املتعاقدين بدعم كبير 
مــن طائــرات مــن دون طيار 
صينية الصنع من طراز «وينغ 
لونغ»، لكن حتولت دفة القتال 
ضد قوات حفتر فقط بعد أن 
جتاهلت تركيا حظر األسلحة 
الذي فرضته األمم املتحدة على 
ليبيا وطبقت استخدام طائرات 
«بيرقدار تــي بي ٢» من دون 
طيار ملكافحة استخدام حفتر 

لطائرة «وينغ لونغ».
(الطائرات دون طيار «بيرقدار 
تــي بي ٢» التركية) في العام 
املاضي، كانت طائرات «تي بي 
٢» التركيــة دون طيار فعالة 
للغاية في سورية واستخدمت 
لوقف تقدم اجليش السوري 
في املنطقة اخلاضعة للسيطرة 
التركية احمليطة بحلب، وحدث 
التطور األكثر إثارة للدهشــة 
والتأثير الشامل فيما يتعلق 
الطائــرات دون  باســتخدام 
طيــار في حرب العام املاضي 
بني أذربيجان وأرمينيا. وكان 
اســتخدام املســّيرات من قبل 
أذربيجان مفتــاح انتصارهم 
بال منــازع. وخاضت احلرب 

على مرحلتني.

طيار أيضا في إعادة التفكير 
بشــكل كبير فــي األولويات. 
غالبا ما تكون التقنيات القدمية 
التي مت تطويرها للدفاع ضد 
الهجمــات الصاروخيــة غير 
فعالة ضد الطائرات دون طيار.

واستثمرت الدول  في جميع 
أنحاء العالم بكثافة في جهود 
البحث والتطوير إلنشاء أنظمة 
مصممة خصوصا الكتشــاف 
هــذه األنــواع اجلديــدة مــن 
الطائرات دون طيار وتعقبها 
ولكــن معظــم  وهزميتهــا، 
التقنيات املتاحة في الســوق 
اليوم متأخرة كثيرا عن سرعة 
تطــور تكنولوجيا الطائرات 
دون طيار. فهناك حاليا أكثر 
مــن ٧٠٫٠٠٠ شــركة تعمــل 
فــي تطوير وإنتــاج األجهزة 
املتعلقة بالدرونز،  والبرامج 
ويقابلها أقل من ٣٠٠ شــركة 
فقط تقــدم ِخدمــات األنظمة 
املضــادة للحمايــة مــن هذه 

التقنية.
الدول املصنعة 

ما الدول األكثر تقدما في صناعة 
الطائرات دون طيار على مستوى 
العالم وفي الشرق األوسط سواء في 
التصنيع أو في التقنيات الرادعة؟
التكنولوجيــة  القاعــدة  ٭ 
للحوثيني نشــأت فــي إيران، 
ولكن مت تكييفها وحتســينها 
من قبل املتمردين أنفسهم. واآلن 
نشهد نفس تكنولوجيا طائرات 
احلوثيني تنتشــر في الشرق 
األوسط. وتشــترك في نفس 
التفاصيل الهندسية التصنيعية 
املتطابقة متاما مع املســيرات 
إيرانيــة الصنــع، ولقد ذكرت 
فعال طائرات دون طيار التركية 
الصنــع «بيرقــدار»، لكننــي 
ســأذكرها مرة أخرى لشــرح 
الوضع احلالــي للتكنولوجيا 

للطائرات دون طيار.
كانت طائرات بيرقدار التركية 
ناجحــة للغاية في القتال في 

العديد من دول الشرق األوسط 
لتطوير الطائرات دون طيار 
وقدراتها. كانت هذه مالحظة 
مهمة ولم نشهدها منذ ٥ ـ ١٠ 
املهندسون  سنوات. ويصمم 
فــي الواليات املتحــدة أفضل 
الطائرات املسيرة في العالم، 
لكن مســؤوليات بلدنا متيل 
إلــى أن تكون على املســتوى 
االستراتيجي. وعلى هذا النحو، 
نحن نصنع طائرات دون طيار 
ألهداف قد ال تكون مناســبة 
إلجناز مهمة إقليمية. أرى أن 
الوقت مناســب اآلن للشــرق 
األوسط لالستثمار في تطوير 
أنظمتهــا اخلاصــة، وخاصة 
أنظمة مكافحة الطائرات دون 
طيــار. تتــم معاجلــة تهديد 
املسيرات في الشرق األوسط 
بشــكل أفضل من قبل األفراد 
املتقدمني تقنيا والذين ميكنهم 
أيضا تطبيق البصيرة واملعرفة 
الوثيقة لعاملهــم وأولوياتهم 
لالبتــكار في كل من أســواق 
الطائرات دون طيار وأسواق 
مكافحة الطائرات دون طيار.

هل ترى أن الدول تتجاهل تهديد 
الطائرات دون طيار  ومخاطر 

األخرى هــو احلاجــة امللحة 
والفورية لالستعداد للتهديد 
وذلك بســبب انتشــار اعداد 
الطائرات املسلحة دون طيار 
والقدرة على استخدامها ضد 
أهداف مدنية بشــكل مكثف. 
القاتلــة هي جزء  املســيرات 
من العمليات العســكرية في 
العراق وســورية وفلســطني 
ومصر وليبيا وأماكن أخرى في 
الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
وشــمال افريقيا، في حني أن 
العديد من الدول الغربية التزال 
تتمتــع برفاهيــة التفكير في 
تهديدات الطائرات دون طيار 
من بــاب نظــري وافتراضي، 
ألنهــا تعيــش حاليــا مبعزل 
عن استخدامات عسكرية ضد 
دولها. أما في الشرق األوسط 
وفي الكويت، فإن التهديد من 
الطائرات دون طيار املسلحة 

قائم ويحدث اآلن.
 

مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٠ عندما 
أجرينا املقابلة األولى معك، كيف 
اختلف مستوى قلقك اآلن من 
الطائرات دون طيار  تهديدات 

في الكويت؟
٭ قبــل عــام، شــعرت بــأن 
الكويــت ميكن أن تكون هدفا 
محتمال لهجــوم بطائرة دون 
طيار وأعتقد أن هذا االحتمال 
اليوم أصبح أكثر من السابق. 
منذ حديثنا األخير في ٢٠٢٠، 
استخدم وكالء إيران طائرات 
دون طيــار حملاولــة اغتيــال 
العراقــي،  الــوزراء  رئيــس 
ومهاجمة القصر الرئاسي في 
عــدن، ومواقع بالســعودية، 
واملالحة في بحر العرب، وقوات 
الواليات املتحــدة في العراق 
وســورية. وخالل القتال في 
الربيع املاضي في غزة، كشفت 
حركــة حماس الفلســطينية 
النقاب عن قدرة طائرات دون 
طيــار متقدمة جــدا لم ُتر من 
قبــل، وكانت تتمتع بســمات 
ال لبــس فيهــا للتصميمــات 

الطائرات اإليرانية.
وفيما يتعلق بحرب الطائرات 
دون طيار، هناك أوجه تشابه 
واضحة مع ما يحدث في شبه 
العربية والشــرق  اجلزيــرة 
األوســط الكبير. مــن اليمن، 
يحاول أنصار اهللا باستمرار 
ضرب أهداف في عمق اململكة 
العربية السعودية من وكالء 
إيران وُرسل طهران. هجمات 
الطائرات دون طيار التي يشنها 
الوكيــل هــي طريقــة طهران 
لتشــكيل بيئة املعلومات في 

الشرق األوسط.
من جانب آخر، مقارنة بلقائي 
الســابق معكم فــي ٢٠٢٠، أنا 
متيقــن من أنه فــي أي وقت 
تختلف فيه أهداف السياسة 
اخلارجيــة للكويــت بشــكل 
كبيــر عن أهداف إيران، فإنها 

سورية وليبيا والقوقاز، كما 
أن الطائــرة نفســها تعتمــد 
بشكل كبير على التكنولوجيا 
الغربية. صنعت احملركات في 
النمســا، وصنعت الكاميرات 
في كنــدا، وعلى الرغم من أن 
صواريخها املضادة للدبابات 
صنعت في تركيا، فإن التصميم 
اســتند إلى تصميم صاروخ 

أملاني سابق.
ومع ذلــك، فإن رؤيــة تركيا 
املســتقبلية وفهمهــا اجليــد 
لبيئتها التشغيلية، فضال عن 
خبرتها التصنيعية املتقدمة، 
مكنتها من تصميم نظام قتالي 
فعال جــدا وقابل للتكيف مع 
املتغيرات. إن استثمار تركيا 
بــدأ يؤتي ثمــاره حيث تقوم 
دول مثل أوكرانيا وقرغيزستان 
وأذربيجــان وتركمانســتان 
ودول أخــرى بتوقيــع عقود 
علــى  للحصــول  كبيــرة 
«بيرقــدار». وتعتبر التجربة 
التركية الناجحة منوذجا قويا 
أصبحت تتبعه الدول األخرى.

لقد حضــرت مؤخرا معرض 
دبي اجلوي وشاهدت العديد 
مــن األمثلــة علــى االبتــكار 
التكنولوجــي والتعــاون بني 

أنها تولي أهمية لالستعداد  أم 
لهجمات الطائرات دون طيار؟

٭ أعتقــد أن معظــم الــدول 
تأخــذ تهديد الطائــرات دون 
طيار على محمل اجلد، خاصة 
عندمــا يتعلق األمر بالصراع 
العسكري. في كل مكان أنظر 
إليه، أرى البلدان بدأت تطور 
أو حتصــل علــى تكنولوجيا 
الطائرات املسيرة. من الواضح 
أن هناك وعيــا عامليا متزايدا 
مبخاطر تلــك الطائرات. وما 
يجــب أن يأتي بعــد ذلك هو 
السياســات والبرامــج التــي 
تتصدى للتهديــد، واخلطوة 

األولى منها هي التعليم.
لقد فاقت بعض أهم التطورات 
الطائــرات  فــي تكنولوجيــا 
دون طيار، السيما على مدى 
السنوات العشر املاضية، تطور 

اإلجراءات املضادة.
ويبدو أن هناك قبوال الستخدام 
الطائــرات دون طيار، ســواء 
أو  العســكرية  لألغــراض 
التجارية، بينما ال يتم التعامل 
بفاعلية مع التهديد الذي متثله، 
والسيما التسليح. ويتعني على 
كبار القادة وصناع القرار أن 
يتبنوا بشكل مشترك الفوائد 
التي ميكن جنيها من االستخدام 
التجاري والعسكري للطائرات 
دون طيار مع السعي احلثيث 
إلجراءات مضادة فعالة حلماية 
العسكرية والسكان  األصول 

املدنيني على حد سواء.
ظاهرة عاملية 

هل الطائرات دون طيار تستخدم 
بشكل مكثف في الشرق األوسط 
مقارنة بأجزاء أخرى من العالم؟
الطائــرات دون  ٭ عمليــات 
ظاهــرة  أصبحــت  طيــار 
عامليــة. تتســابق كل دولــة 
متقدمة فــي العالــم لتطوير 
لالســتخدام  التكنولوجيــا 
التجاري والعسكري. ما مييز 
الشرق األوســط عن املناطق 

ســتكون وبال شــك في خانة 
التهديد احملتمل بطائرة دون 
طيار من إيــران أو جماعاتها 
التــي تعمــل بالوكالــة فــي 
العراق. الكويــت بحاجة إلى 
النظر في التهديد وفرص الرد 
العســكري اإليراني احملتمل. 
نحن نتحــدث عن احتماالت، 
وضــرورة االســتعداد اجليد 
لها. فباإلضافة إلى التطبيقات 
ايــران  القتاليــة، تســتخدم 
الطائرات دون طيار للتجسس 
الصناعي وتخريب املنشــآت 
والبنيــة التحتيــة احليويــة 

باملنطقة.

كيف حتمي الكويت نفسها، وما 
إلى  التي حتتاج  أكثر األهداف 

مزيد من احلماية؟
٭ أعتقــد أنــه ال يوجد وقت 
نضيعــه. الهجمــات األخيرة 
في الشرق األوسط جاءت من 
مجموعــات لم تكــن معروفة 
حتى اآلن. كحــد أدنى، يجب 
على الكويت أن تقرر بنفسها 
أنــواع ومســتويات احلماية 
التــي حتتاج اليها للدفاع عن 
نفسها من الطائرات املسلحة 
أولويــات  مــا  طيــار.  دون 
الكويت؟ ما املراكز واملمتلكات 
التحتيــة  البنيــة  وأقســام 
للطاقة فيها؟ يجب تقييم أي 
مــكان ميثل أولويــة ووضع 
خطة خاصــة حلمايته. على 
املستوى الوطني، يجب على 
واضعي ومخططي السياسات 
العسكرية واألمنية في الكويت 
حتديد الكفاءات املكتسبة في 
دمــج التصميــم الدفاعي في 
جميع أنحاء البالد وانسجام 
اخلطة مع مبــادرات وقدرات 

الدول الشريكة.

يبدو أن استخدام الواليات املتحدة 
للطائرات دون طيار في احلرب 
على اإلرهاب لم يحقق هدفها، 
الطائرات  ملاذا ال يتم استخدام 
دون طيار بشكل فعال من قبل 

اجليش التقليدي؟
٭ ان الواليات املتحدة فعالة 
للغاية في استخدامها للطائرات 
من دون طيار في احلرب على 
اإلرهــاب. بــدأت احلرب على 
اإلرهــاب قبل عشــرين عاما 
بعد هجمات ١١ ســبتمبر على 
نيويورك وواشنطن. وكانت 
الطائرات دون طيار وستظل 
جزءا أساسيا من استراتيجية 
الواليــات املتحــدة فــي هذه 
املعركــة. يــرى أي طالب في 
مناطــق النزاعات فــي العالم 
بانتظــام أمثلــة علــى قيــام 
الواليــات املتحــدة بالقضــاء 
التهديــدات اإلرهابيــة  علــى 
بطائرات دون طيــار. تتمتع 
الطائرات األميركية دون طيار 
بقدرات مراقبة غير مسبوقة، 
وهي قاتلة. وعلى نفس القدر 
مــن األهمية، بذلــت الواليات 
املتحدة جهودا كبيرة لزيادة 
دقة أسلحة الطائرات دون طيار 
لتقليل خطورتها على األبرياء 
من غيــر املقاتلني. من وجهة 
نظري، يتم دمج الطائرات دون 
طيار بشكل فعال في االستخدام 

العسكري التقليدي.
الطائــرات دون طيار  وكانت 
حاسمة في انتصار أذربيجان 
علــى األرمــن، واســتخدمت 
أوكرانيا مؤخرا طائرات دون 
طيــار لضرب قطــع املدفعية 
الثقيلــة، وهنــاك  الروســية 
أمثلة ال حصر لها من اجليوش 
التقليدية التي تستخدم طائرات 
دون طيــار إلجراء املراقبة أو 
توجيه الذخائر نحو األهداف 
دون املخاطرة بحياة الطائرات 
املوجهة أو القوات البرية. ومع 
اســتمرار تقــدم تكنولوجيــا 
الطائرات دون طيار، أتصور 
أن تصبح هــذه التكنولوجيا 
طريق املستقبل الذي تستخدمه 
اجليــوش التقليديــة وغيــر 

التقليدية على حد سواء.

اخلبير الدولي مبجال الطائرات املسّيرة أكد أنها  بحاجة إلى النظر في التهديد وفرص الرّد العسكري اإليراني احملتمل

في الصيــف، كان هناك قتال 
قصير وغير حاسم بني األذريني 
واألرمن، حيث اعتمد األذريون 
بشكل أساســي على طائرات 
دون طيار إسرائيلية الصنع 
الســتهداف األرمــن، وكانــت 
النتيجة املواجهة حيث متكن 
األرمن من الدفاع عن أنفسهم 

ضد هجوم األذربيجانيني.
وبعد بضعة أشــهر من وقف 
إطالق النار، أضافت أذربيجان 
الطائرة التركيــة «تي بي ٢» 
دون طيار إلى فريقها القتالي، 
ونتيجة لذلك ســيطرت على 
اجلــو وغيرت مســار احلرب 
١٨٠ درجة من خسارة النتصار 
كبير وســريع، وذلك بإضافة 
عامل واحد فقط، وهو الدرونز 
التركية فائقة اجلودة، فتمكنت 
أذربيجان بسرعة من حتييد 
الثقيلــة ألرمينيــا،  الــدروع 
الســيطرة على  واســتعادت 
أراضي باكو، التي خســرتها 

ألرمينيا قبل ثالثني عاما.
 التسليح في الشرق االوسط

كيف تؤثر الطائرات دون طيار 
على التسليح في الشرق األوسط؟
٭ في الشــؤون العســكرية، 
تعتبــر تكنولوجيا الطائرات 
معطلــة  قــوة  طيــار  دون 
«disruptive». وعلــى مــدار 
اخلمســة والعشــرين عامــا 
املاضية، متكنت اجليوش إلى 
حد بعيد من الفصل بني القتال 
البري واجلوي. وفي كثير من 
األحيان، ميكن لقوة عسكرية 
و ببساطة أن تهيمن وتتفوق 
على املجال اجلوي خلصمها. 
في هذا النوع من البيئة، ركزت 
اســتثمارات الدفــاع اجلــوي 
بشــكل أساســي علــى تهديد 
الصواريخ كمصــدر تقليدي 
للتفوق اجلوي. وكشف اجليل 
اجلديد من الطائرات دون طيار 
عن ضعف في النموذج القدمي. 
وأتــاح التقــدم التكنولوجي 
للطائرات املســيرة أن تكون 
أصغر حجما وأقل تكلفة بكثير 
وأســهل في احلصــول عليها 
باســتخدام مكونات متطورة 
متاحة بســهولة في الســوق 
التجارية، مما يجعلها خطورة 
متزايدة على القوات العسكرية 

التقليدية.
وميكن للطائــرات دون طيار 
املستخدمة في مسرح العمليات 
اليــوم أن تنزلــق فــي خــط 
التماس غير احملروس بخفاء 
بني القوات اجلويــة والبرية 
للقــوات العســكرية احلديثة 
وتســبب لهم فوضى عارمة. 
لم تعد القوات اخلاصة وجنود 
املشــاة قادرين على التحرك 
عبــر ســاحات القتــال حاليا 
دون خوف من هجوم محتمل 
بطائرات دون طيار. وتسبب 
التهديد اجلديد للطائرات دون 

 احلرب على اإلرهاب  بدأت قبل عشرين عامًا  والطائرات من دون طيار كانت وستظل جزءًا أساسيًا بإستراتيجية أميركا في املعركة
أكثر من ٧٠٫٠٠٠ شركة تعمل في تطوير وإنتاج األجهزة املتعلقة بـ «الدرونز» مقابل ٣٠٠ شركة فقط تقدم ِخْدَمات األنظمة املضادة لها
التقدم التكنولوجي أتاح للطائرات املسّيرة أن تكون أصغر حجمًا وأقل تكلفة  وأسهل في احلصول عليها باستخدام مكونات متطورة

الطائرات من دون طيار أصبحت جانبًا مهمًا من اجليوش وأّدت دورًا حاسمًا في كل صراع باملنطقة  معظم الدول تأخذ تهديد الطائرات على محمل اجلد خاصة عندما يتعلق األمر بالصراع العسكري

دعا د.سكوت كرينو، اخلبير الدولي مبجال الطائرات من دون طيار (درونز)، الكويت إلى عدم إضاعة الوقت وتقرير أنواع ومستويات احلماية التي حتتاجها للدفاع عن نفسها من الطائرات املسلحة دون طيار.
وأشار كرينو في مقابلة مع مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات في ختام زيارة له للكويت استمرت ٣ أيام، إلى أن سالح الطائرات املسيرة أصبح يشغل جانبا مهما لدى اجليوش التقليدية، وأدت دورا 

حاسما في عدة صراعات باملنطقة، ولفت الى أن تطور تكنولوجيا الطائرات املسيرة فاق مبراحل كبيرة األنظمة املضادة لها. وفيما يلي نص املقابلة:
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«التجارة»: ضبط محل يبيع سلعًا مقلدة
عاطف رمضان

قام مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية 
املســتهلك فــي وزارة التجــارة والصناعة 
بضبــط أحد احملــالت في منطقة الســاملية 
يقوم بتجميــع وتركيب العالمات التجارية 
املقلدة على األحذية ويقوم ببيعها على أنها 
أصلية، كما أنه يقوم بطباعة العالمات املقلدة 

على الســلع باســتخدام الالصق احلراري. 
وقام فريق الطوارئ بالوزارة بضبط كمية 
كبيرة من السلع املقلدة للعالمات التجارية 
ألشهر الشركات العاملية، ومت التحفظ على 
املضبوطات وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق املخالف، حيث يأتي ذلك في إطار جهود 
وزارة التجــارة والصناعة ملكافحة الســلع 

املقلدة وتطبيق القوانني.

الهاجري لـ «األنباء»: «الشؤون» تسعى لتمكني
متلقي املساعدات االجتماعية من العمل احلر

بشرى شعبان

كشفت الوكيلة املساعدة 
لقطاع التنمية االجتماعية في 
وزارة الشؤون هناء الهاجري 
ان الــوزارة تعمــل حاليــا 
على تنفيذ مشروع التمكني 
االجتماعــي واالقتصــادي 

لالسرة الكويتية.
وأشــارت الهاجــري في 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
الى أن املشروع يهدف لتمكني 
متلقي املساعدات االجتماعية 

ومســاعدتهم على التوجه نحو العمل احلر 
الكتســاب دخل إضافي عبر تأهيلهم إلقامة 

مشــروعات منتجة ومدرة 
للدخــل وحتويلهم من فئة 
تعتمد على دعم الدولة الى 
فئــات منتجــة تعتمد على 
ذاتها، الى جانب املســاهمة 
في تعزيز الــدور التنموي 
واالجتماعــي لالســرة عبر 
ألفــراد  تدريبيــة  برامــج 
الكويتية ليكونوا  االســرة 
مســاهمني مــع الدولــة في 
حتقيــق األمن واالســتقرار 
املجتمعــي، واملســاهمة في 
التفاعل االيجابي  تنشــيط 
والتنســيق بني مؤسسات املجتمع الكويتي 

من اجل النهوض برؤية الكويت ٢٠٣٥.

عبر تأهيلهم إلقامة مشروعات منتجة ومدرة للدخل

هناء الهاجري

٦٥ ٪ نسبة إجناز املرحلة الثالثة حلديقة الشهيد

ندى أبونصر

قامت جلنة احملافظة على 
املعالم التاريخية والتراثية في 
املجلس البلدي برئاسة د.حسن 
كمال أمس بجولة على حديقة 
الشهيد لتفقد املرحلة الثالثة 
وصالة التزلج والوقوف على 
االعمال املنجزة في مشــروع 
تطوير املرحلة الثالثة. وقال 
عضو املجلس البلدي د.حسن 
كمال: زيارتنا تهدف الى متابعة 
اعمال املرحلة الثالثة حلديقة 
الشهيد والتحقق من تنفيذ قرار 
املجلس البلدي الذي صدر عام 
٢٠١٩ بتوسعة املرحلة الثالثة 
واملشاريع الداخلية واالنشطة 
الترفيهية واملساحات اخلضراء 
التي ستضيف كثيرا للحزام 
االخضر مــع احملافظــة على 
االماكــن التراثية والتاريخية 
املوجودة. وأضاف كمال: ملسنا 
التزام القائمني على املشروع 
باملساحات اخلضراء في جميع 
املراحل وحســن التعامل مع 
التاريخية والتراثية،  املواقع 
ومنها بوابة الشامية وصالة 
التزلج، مشيرا الى ان املشروع 
مت بالتنســيق املباشــر بــني 
الديــوان االميــري واملجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب والتعــاون مع جلنة 
احملافظة على املواقع التاريخية 
والتراثية في «البلدي». وذكر 
ان العرض املرئي الذي اطلع 
عليــه اعضاء اللجنة كشــف 

الكوادر الوطنية التي نسقت 
وتعاونت إلجنازه، واصفا إياه 
الذي يثلج الصدر،  بالشــيء 
معلنــا عن االنتهــاء من ٦٥٪ 
من االعمال في املشروع حيث 

مبهــرة للصغــار والكبار من 
رواد احلديقة وستلبي جميع 
االحتياجات ملختلف االعمار. 
وأشار الى ان املشروع يحتوي 
علــى صالــة تزلج رئيســية 
مبواصفــات اوملبيــة ومدينة 
ألعاب ثلجية بألعاب متنوعة 
وسيســتمتع مســتخدموها 
بشــكل كبيــر مبحتوياتهــا، 
إضافة الى ركن خاص لرياضة 
التحليق في الهواء «السكاي 
الترامبولني  دايــف» ولعبــة 
للبالغــني، ومضمــار خــاص 
بسيارات الكارتينغ الكهربائية، 
الفتا الى أن مســاحة املرحلة 
الثالثة في املشــروع تساوي 
تقريبا مساحة املرحلتني االولى 

والثانية.

سيتم تسليمه نهاية ٢٠٢٢.
ولفت الرندي الى ان ابرز 
العوائــق التي قامــت اللجنة 
بالتعامل معها كانت االلتزام 
باحملافظــة علــى املســاحة 
اخلضراء في املشروع والتي 
بلغت نسبتها ٩٠٪، اضافة الى 
احملافظة على املباني التاريخية 
واالثرية بقدر املستطاع او على 
االقل االبقاء على روحها. من 
جانبه، بني مدير ادارة العقود 
واحملاسبة الفنية في الديوان 
األميري ابراهيم أشكناني ان 
نســبة اجناز املرحلة الثالثة 
مــن املشــروع بلغــت ٦٥٪ 
متوقعا تســليمه في أكتوبر 
٢٠٢٢، مشــيرا الــى أن صالة 
االلعــاب الرياضية ســتكون 

جلنة احملافظة على املعالم التاريخية في «البلدي» اطلعت على أعمال املشروع

(أحمد علي) د.حسن كمال وم.عبدالسالم الرندي في صورة جماعية مع فريق عمل املشروع 

عن االنتهاء من إجناز نصف 
املشروع، اضافة إلى اإلبقاء على 
بعض الهياكل اخلشبية واجزاء 
مــن صالــة التزلــج القدمية 
الســتغاللها لعمــل متحــف 
ثالثي االبعاد متكامل، باالضافة 
الــى مقتنيات اخــرى خاصة 
باملوقــع، مؤكدا ان مشــروع 
حديقة الشــهيد يعــد إجنازا 
كبيــرا، معربــا عن ســعادته 
البالغة بالكوادر الوطنية التي 
ســاهمت في اجنازه وتنفيذه 
فنيا وتشــريعيا من الديوان 
األميــري واملجلــس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب. 
بدوره، شــكر عضو املجلس 
البلدي م.عبدالســالم الرندي 
القائمــني علــى املشــروع من 

«رعاية األحداث» كّرمت املوظف املثالي

بشرى شعبان

ضمن املشاريع التشغيلية إلدارة رعاية 
األحــداث لعــام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ نظمت اإلدارة 
حفال لتكرمي الــدار املثالية واملوظف املثالي 
على مستوى الدور واألقسام التابعة لإلدارة، 
وذلك بحضور الوكيل املساعد لقطاع الرعاية 
االجتماعية مسلم الســبيعي ومدير اإلدارة 
د.جاسم الكندري وموظفي الدور، لتشجيع 
املوظفني ومتييــز امللتزمني لتحقيق هدفني، 

أولهما مكافآتهم على جهودهم لالرتقاء بالعمل، 
بجانب حتفيز اآلخرين خللق روح تنافسية 
مبا يصب في صالح العمل. وعلى الصعيد ذاته 
افتتحت اإلدارة ورشة اخلياطة بدار الفتيات 
في مبادرة كرمية من مبرة الكنادرة اخليرية 
التي قدمت الدعم املطلوب لتأسيس املشروع 
لتعليم الفتيات حرفة بعد خروجهن للحياة 
العامة مما يصقل مهاراتهن احلياتية، باإلضافة 
الى افتتاح مشروع حديقة دار الفتيات خللق 

جو ترفيهي وأسري للنزيالت.

افتتاح ورشة خياطة لنزيالت دار الفتيات

مسلم السبيعي مع احلضور خالل احلفل

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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املطوطح: ندرس مساواة مزايا العمالة 
في القطاعني «العام» و«اخلاص»

بشرى شعبان

كشــف نائب املديــر العام لقطــاع العمالة 
الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبداهللا 
املطوطح ان الهيئة تعمل ضمن خطة ســنوية 
على تنظيم اليوم املفتوح للتوظيف في القطاع 
املصرفي والذي يقام في شهر فبراير كل عام.

وقــال املطوطح فــي تصريح صحافي على 
هامــش افتتــاح الــدورة التدريبيــة لتطويــر 
مهارات املرشدين الوظيفيني بالتعاون مع احتاد 
الصناعــات ان البرنامج يهدف لتقدمي خدمات 
التوظيف للباحثني عن عمل بكفاءة عالية وملدة 
يوم واحد.  وحــول الالئحة اخلاصة بتكويت 
وظائف العقود احلكومية التي اعلنت عنها وزارة 
األشــغال العامة، اكد املطوطــح ان العمل جار 
على اعتمادها، ثم تصدر بقرار وزاري لتنظيم 
العمل في جميع وزارات الدولة وباألخص قطاع 

العقود احلكومية. 
وبخصوص االلتزام بتوظيف نسب معينة 
من الكويتيني في مشــاريع العقود احلكومية، 
اكد ان نســب العمالة موجودة وملزمة في كل 
العقــود احلكومية والالئحة كما ذكرت ســابقا 

لتنظيم العمل. 
وعن رفع نسب العمالة في القطاع اخلاص، 
أوضح ان التصور مت رفعه الى ديوان اخلدمة 

املدنية، وخطة مســاواة العمالــة الوطنية في 
القطاع اخلاص مع موظفي اجلهات احلكومية 
مازالت قيد الدراســة مع اجلهات املعنية وفور 
موافقات اجلهات املعنية سنعلن عنها. بدوره، 
قال مدير ادارة االرشــاد والتوظيف في الهيئة 
أمني األيوبي ان الدورة التدريبية تقدمها د.منال 
احلساوي للمرشدين والباحثني في ادارتي االرشاد 
والتوظيــف وتنمية العمالة الوطنية تتمحور 
حول اإلشراف على الدورات التدريبية وتنظيم 
األيام الوظيفية وإجراء املقابالت الوظيفية لرفع 

الكفاءة لدى موظفي الهيئة.
وحــول نتيجــة اليوم الوظيفــي في قطاع 
املقاوالت والذي نظمته الهيئة بداية األســبوع 
احلالي، أوضح انه مت توفير ٥٠ مسمى وظيفي 
لـــ ١١٨ باحثا عن العمل ومت إجراء املقابالت مع 
أكثر من ١٦٠ باحثا عن عمل، وسيتم اعالن اعداد 
املقبولني، الفتا الى ان ادارة االرشاد والتوظيف 
تعمل بشكل مســتمر مع قطاعات جديدة ومع 
احتادات شركات القطاع اخلاص، وجار تنظيم 
يوم وظيفي خالل األســبوعني املقبلني لتوفير 
١٥٠ فرصــة وظيفية، والهيئــة تطمح لتوفير 
فــرص وظيفية في املصانع التــي تتبع احتاد 
الصناعات، نبحث مع جميع القطاعات توفير 
الفرص للشباب الكويتي، واخلطة املقبلة ستكون 

مع قطاعات التأمني والسيارات وغيرها.

«القوى العاملة» نظمت دورة تدريبية ملوظفيها بالتعاون مع «احتاد الصناعات»

ملشاهدة الڤيديوعبداهللا املطوطح وإميان األنصاري وأمني األيوبي في مقدمة احلضور   (محمد هاشم)
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«الدوائية» تفوز بانتخابات جمعية كلية الصيدلة

آالء خليفة

أعلن عميد شــؤون الطلبة 
بالوكالة ورئيس اللجنة العليا 
الكويت  لالنتخابات بجامعــة 
د.سلمان العنزي عن فوز قائمة 
الدوائية في انتخابات جمعية 
كلية الصيدلة بـــ ١٥٠ صوتا، 
وتلتهــا قائمــة الرؤيـــة بـ ٦٢ 
صوتا. وكانت عملية االقتراع 
فــي انتخابات كليــة الصيدلة 

الفرز من خالل استوديو جريدة 
آفاق اجلامعية، وتقدم بالشكر 
اللجان  إلــى جميــع  اجلزيــل 
العاملة في االنتخابات مبا فيها 
اللجنة اإلعالمية على جهودهم 
فــي تغطية أحداث االنتخابات 
بطريقة حديثة وسلسة تواكب 
العصــر احلديــث والطفــرة 
التكنولوجيــة. بدورها، قالت 
رئيسة جلنة اقتراع انتخابات 
جمعية الصيدلة طالبات شيخة 

الســعيد إن أجواء االنتخابات 
ســارت بكل سالســة ويســر 
خالل العمليــة االنتخابية في 
كلية الصيدلة، موضحة أن عدد 
املقترعات وصل ١٠٠ طالبة من 
أصل ٣٧١ طالبة حتى الســاعة 
١٢ ظهرا. وحــول القوائم التي 
تخــوض انتخابــات جمعيــة 
الصيدلة، أوضحــت أن قائمة 
الرؤية وقائمة الدوائية تتنافس 
على انتخابات جمعية الصيدلة.

خاضتها ألول مرة منافسة قائمة «الرؤية»

الطلبة حرصوا على اإلدالء بأصواتهم تسليم بطاقات االقتراع للطلبة

بجامعة الكويــت قد بدأت في 
متــام الســاعة ٩ صباحا، ومت 
إغالق الصناديق الساعة ٣ ظهرا، 
وخاضت القائمتان االنتخابات 
ألول مرة، حيث فازت املستقلة 
العامــني املاضيني،  بالتزكيــة 
و«الصيدلية» قبلها على مدار 

٣ سنوات بالتزكية كذلك.
وقال العنزي إن انتخابات 
هذا العام متيزت بعرض مباشر 
لألجواء االنتخابيــة ولنتائج 

٢٦ مدرسة جديدة في «غرب عبداهللا املبارك»
عبدالعزيز الفضلي

تعمــل وزارة التربيــة علــى االنتهاء 
مــن اجناز ٢٦ مدرســة جــار العمل على 
انشــائها مبنطقة غرب عبــداهللا مبارك، 

وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
وفي هــذا الســياق، كشــفت مصادر 
تربوية مطلعة لـ «األنباء» ان هذه املدارس 

تشمل جميع املراحل الدراسية وهي قيد 
االنشاء، مشيرة الى ان بعضها دخل مرحلة 
التشــطيبات النهائية وجار عمل الالزم 
لالنتهاء من اجنازها بشكل كامل، مبينة 
ان الــوزارة تعمل حاليــا على توفير كل 
االحتياجات املطلوبة قبل استالمها، وهناك 
عدد كبير من تلك املدارس ستكون جاهزة 
الستقبال الطلبة في العام الدراسي ٢٠٢٢- 

٢٠٢٣.وأضافت املصادر ان تعليمات صدرت 
بضــرورة االســتعداد لتجهيــز الهيئات 
التعليمية واإلدارية لهذه املدارس وحصر 
املتعلمني فيها لتوزيع املعلمني واملعلمات، 
الفتة الى أن املنطقة في ازدياد يومي من 
ناحية سكن املواطنني فيها، لذلك أصبحت 
احلاجة ملحة الفتتــاح املدارس وتوفير 
عناء الذهاب الى مدارس املناطق املجاورة.

جاٍر تشطيب بعضها الفتتاحها خالل العام الدراسي املقبل

«التربية» ناقشت عودة مدارس التعليم اخلاص
عبدالعزيز الفضلي

عقد وكيــل وزارة التربية 
د.علي اليعقوب والوكيل املساعد 
للتعليــم اخلــاص والنوعــي 
د.عبداحملسن احلويلة والوكيل 
املســاعد للبحــوث التربويــة 
واملناهــج والوكيــل املســاعد 
للتعليــم العام باإلنابة صالح 
دبشة اجتماعا مع االخصائية 
التربوية فــي التربية املبكرة 
التربويــة واالبداع  والقيــادة 
د.دنا املشعان ملناقشة العودة 
الكاملة ملدارس التعليم اخلاص 
فــي الفصــل الدراســي الثاني 
ومعاجلة بعض العوائق التي 
تتعلق بالعودة الكاملة والعمل 
على إيجاد احللول بالتعاون بني 

«التربية» و«الصحة».
وقالــت موجه عام باالنابة 
مادة علوم األسرة واملستهلك 

والتدابير االحترازية الصحية.
وأضافت العــراك أن هناك 
عــدة اقتراحــات قدمــت خالل 
االجتماع ضمنها رجوع بعض 
املــواد التــي مت وقفها من قبل 
وزارة الصحة مثل املوســيقى 
واألنشــطة األخرى، ومناقشة 
عودة الطلبــة غير احملصنني 

واألقــل مــن ١٢ عامــا في حال 
سفرهم وعودتهم للبالد، حيث 
يتم حجر الطالب في حال السفر 
وفحصــة مرتني فــي أول يوم 
واليوم السابع من احلجر، وفي 
حال إن كانت النتيجة سليمه 
يســتطيع الدخول للمدرســة 

بشكل طبيعي.
 من جانبها، قالت االخصائية 
التربوية فــي التربية املبكرة 
التربويــة واالبداع  والقيــادة 
د.دنا املشعان انه متت مناقشة 
العودة الشاملة للمدارس بحذر 
مــع االلتــزام باالشــتراطات 
الصحية ومت تقدمي ومناقشة 
مقتــرح زيــادة عــدد الطالب 
في الفصول وتســهيل بعض 
االجراءات املتخذة في املدارس 
باإلضافــة إلى تســهيل عودة 
املعلمني احملصنني من االجازات 

من غير أي عوائق.

خالل الفصل الدراسي الثاني مع االلتزام التام باالشتراطات الصحية

د.علي اليعقوب ود.عبداحملسن احلويلة خالل االجتماع

ورئيس غرفة العمليات ورئيس 
االشتراطات الصحية في ادارة 
التعليم اخلاص عذراء العراك 
انــه مت عقد اجتماع ملناقشــة 
مقترح العودة الكاملة للطلبة 
فــي الفصــل الدراســي الثاني 
ملــدارس التعليــم اخلاص مع 
مراعاة االحتفاظ في االشتراطات 

.. وبحثت مع «الصحة» اشتراطات املقاصف املدرسية

١٣٠٠ حلقة تعليمية ملادتي التربية اإلسالمية والقرآن

عبدالعزيز الفضلي

املســاعد  الوكيــل  عقــد 
للتنمية التربوية واألنشــطة 
بوزارة التربية فيصل املقصيد، 
اجتماعا مع الهيئة العامة للغذاء 
الوكيــل  والتغذيــة برئاســة 
املســاعد ونائب املديــر العام 
لقطاع شؤون تغذية املجتمع 
د.نــوال احلمــد بديــوان عام 
الوزارة، بهدف مناقشــة مواد 
القرار الوزاري ٢٠٢١/٥ املتعلق 
بالئحة املقاصف املدرسية التي 
تشمل االشــتراطات الصحية 
التي مت اعتمادها من قبل وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح. 
وتناولــت د.نــوال احلمد 
مــواد الالئحة التــي تضمنت 
الواجب توافرها  االشتراطات 
في املقصف املدرسي والعاملني 
فيه، وشروط تخزين وحفظ 
املــواد الغذائية وفــي األغذية 

عبدالعزيز الفضلي

أشــاد املوجه الفني العام 
د.محمد الراشد بدور توجيه 
التربية اإلسالمية في حتقيق 
عدة إجنازات بتعاون اجلميع، 
مؤكــدا تصويــر ١٣٠٠ حلقة 
التربيــة  تعليميــة ملادتــي 
الكرمي،  اإلســالمية والقــرآن 
وذلك بتضافر جهود املناطق 
الديني  التعليميــة والتعليم 
والتعليــم اخلاص والنوعي، 
معلنــا املوافقــة مبدئيا على 
تخرج املعلمني املتخصصني 
بتدريس مــادة القرآن الكرمي 
بالتنســيق بني كلية التربية 
األساســية ووزارة التربيــة، 
وإصــدار كتابــني تربويــني 
كتــاب بعنــوان «امليــزان في 
إعــداد االمتحــان» والثانــي 
بعنــوان «التبيان في الترقي 
للوظائف اإلشرافية»، مشيرا 

التي  واملشــروبات الصحيــة 
تعزز مــن طاقتهم هو املطلب 
األساســي للتعــاون الوثيــق 
بــني اجلهات املعنيــة املتمثلة 
فــي وزارتي التربية والصحة 
والهيئة العامة للغذاء والتغذية، 
مشيرة الى ان حتسني السلوك 

بحضور املوجهني واملوجهات 
الفنيني واملتقاعدين وتكرميهم 
على جهودهم الكبيرة.  بدوره، 
أكد املوجه الفني األول مبنطقة 
التعليمية ورئيس  اجلهــراء 
جلنــة اإلعــالم والعالقــات 
العامة عبدالرحيم السرحان 

الغذائي للطالب يتحقق بخلق 
التوعية املســتدامة املطلوبة 
وتوفير املعلومــات، والهيئة 
مســتعدة ملســاعدة املــدارس 
على اختيــار األفضل للطالب 
لتصحيح السلوكيات الغذائية 

اخلاصة بهم.

أن التواصل وتقوية العالقة 
بــني املوجهــني الفنيــني أحد 
اللجنــة االجتماعية  أهــداف 
باإلضافة إلى تزويد املوجهني 
بالتوجيهات التربوية خلدمة 
امليدان والترحيب باملوجهني 

اجلدد وتكرمي املتقاعدين.

فيصل املقصيد ود.نوال احلمد خالل االجتماع

جانب من املشاركني في اجتماع املوجهني الفنيني ملادة التربية اإلسالمية

واملشروبات من حيث األصناف 
واملواصفات والعبوات ووزنها 
الشــروط  وحجمها باإلضافة 

اخلاصة للمنتج.
وأكدت احلمد أن حتســني 
تغذيــة الطــالب وأوضاعهــم 
الصحية عبــر توفير األغذية 

أن هنــاك كتــاب ثالــث حتت 
الطبــع.  جــاء ذلــك خــالل 
االجتمــاع العــام للموجهــني 
الفنيني ملادة التربية اإلسالمية 
للعــام الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
والذي أقيــم صباح أمس في 
نادي بوبيان مبنطقة سلوى، 

معاون الشؤون في احلرس زار «التربية اخلاصة» بحولي

قام املعاون للشؤون املالية 
وإدارة املــوارد فــي احلرس 
الوطني اللواء رياض طواري 
بزيــارة إلــى إدارة مــدارس 
التربيــة اخلاصــة مبحافظة 
حولي وذلك لبحث تقدمي الدعم 

لفئة ذووي الهمم.

متقاعد الشيخ أحمد النواف، 
ووكيل احلرس الفريق الركن 
م.هاشــم الرفاعــي، وتفعيال 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
الدعم  للحــرس فــي تقــدمي 
واملساندة ملختلف القطاعات 
في الكويت. وأضاف سعدنا 

بزيــارة إخواننــا فــي إدارة 
التربيــة اخلاصــة  مــدارس 
مبحافظة حولي، لتقدمي الدعم 
لفئة ذوي الهمم العزيزة على 
قلوبنــا والتــي حتظى بدعم 
ورعايــة قيادتنا الكرمية في 

احلرس الوطني.

وقال اللواء رياض طواري 
إن الزيارة جــاءت بناء على 
العليــا  القيــادة  توجيهــات 
للحــرس الوطنــي ممثلة في 
سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ ســالم العلي، ونائب 
رئيس احلــرس الفريق أول 

اللواء رياض طواري خالل زيارته إدارة مدارس التربية اخلاصة في حولي

جامعة الكويت: املوافقة على إنشاء صندوق
الدعم املالي وقبول طلبة املنح الثقافية و«السفارات»

تأكيداً ملا انفردت «األنباء» 
بنشــره فــي عددهــا أمس، 
ترأس مدير جامعة الكويت 
باإلنابــة أ.د.بــدر البديــوي 
اجتمــاع مجلــس اجلامعــة 
صباح أمــس االول في قاعة 
اجتماعــات مجلس اجلامعة 
التابعة ملكتب مدير اجلامعة 
باخلالديــة، وذلــك بحضور 

أعضاء املجلس.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
أمــني عام اجلامعــة باإلنابة 
واملتحــدث الرســمي باســم 
اجلامعة أ.د.مرضي العياش 
إن مجلس اجلامعة ناقش في 
اجتماعه البنود املدرجة على 
جدول أعمالــه، حيث صدق 
املجلس على محضر االجتماع 
الذي عقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٤، 
كما اطلع على تقرير متابعة 
قرارات مجلس اجلامعة في 

اجتماعه رقم ٢٠٢١/٨.
وأشار العياش إلى املوافقة 
على قبول طلبة املنح الثقافية 
ومنح السفارات، وعلى مقترح 
الضوابــط واجراءات عملية 
االنتداب للتدريس أو املساعدة 
فــي التدريــس مــن خــارج 
اجلامعــة، وموافقة املجلس 
على زيادة رســوم تسجيل 
اختبارات القدرات األكادميية 
الورقيــة لتصبح ١٠ دنانير 
للمــادة اعتبــارا مــن العام 
اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، واقتراح 
كليــة العلــوم االجتماعيــة 
بإطالق اســم املرحوم بإذن 
اهللا تعالى أ.د.شــفيق ناظم 

الكويــت  جامعــة  وضــع 
العامليــة  بالتصنيفــات 
ملؤسســات التعليــم العالي 
التالية: مذكرة بشأن املنهجية 
املتكاملــة بتجهيز البيانات 
املطلوبة للمؤشرات األكادميية 
اخلاصة بالتصنيف العاملي، 
الطلبــة  مذكــرة قبــول 
العامليني في جامعة الكويت، 
ومذكــرة بشــأن حتديد 
البيانات املطلوبة في التقارير 

السنوية للكليات، 
مذكرة بشأن تطوير املوقع 
والتواجد االلكتروني جلامعة 

الكويت، 
مذكرة بشأن نظام تقييم 

أعضاء الهيئة األكادميية، 
مذكــرة بشــأن مبــادرة 
«اجلامعة فخر»، مذكرة بشأن 
الطلبة والباحثني من  إلزام 
هيئة أكادميية ومن منتسبي 
جامعــة الكويت كتابة جهة 
االنتمــاء Affiliation اخلاص 

بجامعة الكويت.
وذكر أنه متت مناقشــة 
كتــاب وزير التعليم العالي 
رقم ١٠٩٧ بشأن تقرير فريق 
العمل املشــكل مــن اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
التعليــم  وضمــان جــودة 
واخلاص في إعداد دراســة 
بشأن حتسني تصنيف جامعة 
الكويــت، واســتمع لعرض 
مرئي مقدم من قبل املختصني 
حول املقترحات والتوصيات 
الفنية بشأن كيفية تطوير 
التصنيــف جلامعة  ورفــع 

الكويــت بــني التصنيفــات 
العاملية املعتمدة وضوابطه 
وشروطه وذلك لتهيئة البيئة 
املناســبة لرفــع تصنيــف 

جامعة الكويت.
وأفاد بأن مجلس اجلامعة 
وافــق علــى مقتــرح عمادة 
القبول والتســجيل بشــأن 
حتديــد الرســوم اخلاصــة 
اللغــة  مقــررات  بجميــع 
اإلجنليزيــة التابعــة ملركز 
اللغــات، وذلــك بالنســبة 
الستمرار الطلبة املفصولني 
فصال نهائيا بسبب انخفاض 
معــدل التخصص أو املعدل 
العام من الدراسة في جامعة 
الكويت، وفق نظام طلبة رفع 
املعدل - قانــون اجلامعات 
احلكوميــة، ورأي مكتــب 
نائب مدير اجلامعة للشؤون 

العلمية في هذا الشأن.
كمــا وافق علــى مقترح 
كلية احلقوق بشأن تعديل 
الفقــرة الثانيــة مــن البند/ 
سادســا للمــادة اخلامســة 
من الئحة النظام الدراســي 
لكليــة احلقــوق واخلاصة 
باحتساب املعدل العام ألول 
١٠ مقــررات مختلفة حصل 
فيها الطالب على تقدير F أو 
FA وإعادة دراستها على أن 
يتم التطبيق بدءا من العام 
اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وإنشاء 
صندوق الدعم املالي بجامعة 
الكويــت وفقا للمادة ٣٨ من 
القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٩ 
في شأن اجلامعات احلكومية.

زيادة رسوم تسجيل اختبارات القدرات األكادميية الورقية إلى ١٠ دنانير للمادة

د.مرضي العياش

الغبرا على إحــدى القاعات 
الدراسية بالكلية ورأي مكتب 
نائب مدير اجلامعة للتخطيط 

بهذا الشأن.
وناقش مجلس اجلامعة 
اقتــراح مكتب نائــب مدير 
اجلامعة للتخطيط التنسيق 
بني جامعة الكويت وديوان 
اخلدمة املدنية عند استحداث 
أي برنامج أو تخصص جديد 
باجلامعة واستحداث املسمى 
الوظيفي املتوافق مع البرنامج 
قبل أن يتم فتح القبول بهذه 
البرامــج العلميــة، وناقش 
االستبدال النقدي لإلجازات 
الدورية للموظفني حيث قرر 
املجلس أن يتم دراســة هذا 
املوضوع من جميع اجلوانب 
القانونية واإلدارية ووضع 
اآللية والضوابط املناســبة 

لذلك.
إلــى أن مجلس  وأشــار 
اجلامعة استعرض التقرير 
الدولــي األول للجنة تعزيز 

ندب ١٣ أكادمييًا للعمل باملكاتب الثقافية 

ترقية ٩ إلى درجة أستاذ وأستاذ مشارك

وافق املجلس على قرارات مدير اجلامعة باإلنابة باملوافقة 
مبوجب التفويض املمنوح له من مجلس اجلامعة ومبوجب 
القانون ٧٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن اجلامعات احلكومية على طلب 
وزارة التعليم العالي انتداب بعض أعضاء الهيئة األكادميية 
انتدابا كليا ملدة عام للعمل باملكاتب الثقافية، وموافقة مجالس 

األقسام العلمية ومجالس الكليات كاآلتي: 
١ - د. مشاري الهاجري كلية العلوم اإلدارية - مكتب دبي
٢ - د.حصة العجيان كلية العلوم اإلدارية - مكتب لندن
٣ - د.عبير الشرهان كلية العلوم اإلدارية - مكتب أستراليا
٤ - د.نايف الشمري كلية العلوم اإلدارية - مكتب واشنطن
٥ - د.عبداحملســن القحطانــي كليــة التربيــة - مكتب 

اإلسكندرية

٦ - د.خالد احملارب كلية التربية - مكتب اإلسكندرية
٧ - د.محمد اجلاراهللا كلية احلقوق - مكتب عمان

٨ - د.بندر املطيري كلية احلقوق - مكتب دبي
٩ - د.حمود القشعان كلية العلوم االجتماعية - مكتب 

عمان
١٠ - د.فواز عبدامللك كلية الهندســة والبترول - مكتب 

لوس اجنيليس
١١ - د.عبدالرحمن الرجعان كلية الشــريعة والدراسات 

اإلسالمية - مكتب االسكندرية
١٢ - د. فهيمة العوضي كلية العلوم - مكتب إيرلندا

١٣ - د.فاطمة بوجــروة كلية العلوم احلياتية - مكتب 
لوس اجنيليس

ذكــر العياش أن مجلس اجلامعة وافق على اقتراح 
بعــض الكليات بترقية ٩ أعضاء هيئة تدريس لدرجة 

أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات، كاالتي: 
أوال: الكليات العملية

١ - د. عبدالوهاب سالم املسلم كلية الهندسة والبترول 
الهندسة الكيميائية - أستاذ

٢ - د. محمد وائل بيدس كلية الهندســة والبترول 
الهندسة الكهربائية - أستاذ

٣ - د. أبرار ناهس العنزي كلية طب األسنان العلوم 
الوقائية وعلوم النمو والتطور - أستاذ مشارك

٤ - د. أســماء محمــود اليحيى كلية طب األســنان 
العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور - أستاذ مشارك

٥ - د. حامد هالل احلمادي كلية علوم احلاســوب 
العلوم - أستاذ مشارك

ثانيا: الكليات اإلنسانية واالجتماعية

١ - د. ســعاد عبدالعزيــز الفريــح التربية املناهج 
وطرق التدريس - أستاذ

٢ - د. أمينة ســالم الديحاني اآلداب اللغة العربية 
وآدابها - أستاذ مشارك

٣ - د. أنس فيصل التورة احلقوق القانون اخلاص 
- أستاذ مشارك

٤ - د. ثامر عموش املطيري الشــريعة والدراسات 
اإلســالمية الفقه املقارن والسياسة الشرعية - أستاذ 

مشارك

مراجعة حتسني تصنيف جامعة الكويت ووضع خطة لرفع تصنيفها عامليًا 
مقترح بضوابط عملية االنتداب للتدريس أو املساعدة بالتدريس من خارج اجلامعة

تنسيق بني اجلامعة وديوان اخلدمة عند استحداث أي برنامج أو تخصص جديد
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«بست اليوسفي لإللكترونيات» تفتتح معرضها الثاني في اجلهراء

أعلنت شركة عيسى حسني اليوسفي وأوالده 
عن افتتاح معرض بست اليوسفي لإللكترونيات 
رقم ٢ في منطقة اجلهراء وحتديدا بشارع «مرزوق 
املتعب»، والذي يعتبر من أحدث معارض بســت 
لإللكترونيات، وينضــم هذا املعرض اجلديد إلى 
سلســلة معارض بســت اليوســفي املنتشرة في 

الكويت.
وذكرت الشــركة أن افتتاح معرضها هذا يأتي 
ضمن إطار السياسة التوسعية التي تنتهجها من 
أجل تقدمي خدماتها للعمالء بسرعة ومرونة، ولتوفير 
وقتهم وجهدهم وتلبية احتياجاتهم، ليصبح عدد 
فروع بست اليوسفي ٢٠ فرعا تغطي معظم مناطق 
الكويت وأيضا للعمل علي إرضاء عمالئها بإتاحة 
افضل وسائل وأماكن التسوق املمكنة، حيث تسعى 
شــركة بست من خالل التوسع في عدد معارضها 
املتاحة أمام اجلمهور إلى تعزيز اخلدمة وتوفيرها 

إلى أكبر قاعدة ممكنة من العمالء. وكانت شــركة 
اليوسفي قد افتتحت الفرع األول من معارض بست 
اليوسفي لإللكترونيات في منطقة حولي سنة ٢٠٠٩.
وأكد مدير عــام إدارة اإللكترونيات وائل ديب 
حرص الشركة على توفير أفضل اخلدمات بأسلوب 
مبتكر ومميز يناســب متطلبات العمالء وأضاف 
أن شــركة بست اليوســفي لإللكترونيات مازالت 
متلك خططا مســتقبلية الفتتــاح معارض مماثلة 
في املســتقبل سوف يتم اإلعالن عنها قريبا وذلك 
متاشــيا مع سياسة الشركة إلرضاء أكبر عدد من 

زبائنها الكرام.
شركة عيسى حسني اليوســفي وأوالده، ومن 
خالل شبكة شركات التجزئة اخلاصة بها وسمعتها 
اجليدة أصبحت بال شــك الشريك املفضل للعديد 
من العالمات التجارية العاملية التي ترغب في طرح 

منتجاتها في السوق الكويتي.

جميع متطلبات العمالء متوافرة بأسلوب مبتكر أجهزة كهربائية من أفضل العالمات التجارية

الفرع اجلديد في منطقة اجلهراء يوفر الوقت واجلهد على عمالء «بست اليوسفي»

عرض مميز للمنتجات

«بست» توفر كل احتياجات العمالء

البنك األهلي يرعى تكرمي متفوقي كلية الطب

رعى البنك األهلــي الكويتي حفل تكرمي 
طلبة وطالبات كلية الطب الفائقني في فندق 
امليلينيــوم الذي أقامتــه جمعية طلبة كلية 
الطب الكويتية بجامعة الكويت. وقد حضر 
احلفل مدير عام شــؤون مجلس إدارة البنك 
األهلي الكويتي فوزي الثنيان، حيث ألقى كلمة 
هنأ فيها الطلبة والطالبات الفائقني، وحثهم 
على املثابرة في سعيهم نحو التميز. كما أكد 

على ضرورة دعم الطلبة الكويتيني الكتساب 
وتنمية املهارات الالزمة التي ستساعدهم على 
تولي مهام ومسئوليات عملهم في املستقبل. 
ويحــرص البنك األهلــي الكويتي من خالل 
برنامــج املســؤولية االجتماعيــة على دعم 
البرامــج التعليمية التي تســتهدف الطلبة 
الكويتيني، مؤكدا بذلك التزامه بتطوير وتنمية 
املواهب الوطنية الشابة التي تخدم الوطن.

جانب من تكرمي البنك األهلي الكويتي لطلبة كلية الطب الفائقني

«احملاسبة»: ٢٫٣١٨ مليار دينار لتعاقدات 
اجلهات املشمولة بالرقابة في ٨ أشهر

صرحت عضو فريق 
الســنوي  التقرير  إعداد 
لقطاع الرقابة المســبقة 
والدعــم الفنــي بديــوان 
الفهد  المحاســبة فاطمة 
بــأن الرقابــة المســبقة 
مارســت اختصاصاتهــا 
وفقا لقانون إنشاء ديوان 
المحاسبة رقم (٣٠) لسنة 
١٩٦٤ وتــم إبــداء الــرأي 
بـــ١٩٧٩ موضوعا بقيمة 
مــا يقــارب ٢٫٣١٨ مليار 
دينــار خــالل الفترة من 

٢٠٢١/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠، وقد تبين 
أن نسبة ما يقارب ٧٥٪ من إجمالي عدد 
الموضوعات الصادرة خالل الفترة تمثلت 
في الموضوعات المعروضة من الوزارات 
واإلدارات الحكوميــة بقيمــة ما يقارب 
١٫٧٦٠ مليار دينار لـ١٤٨٢ موضوعا، ١٦٪ 
للموضوعات المعروضة من قبل الجهات 

ذات الميزانيات الملحقة 
بقيمة ما يقارب ١٨٨ مليون 
دينار لـ٣٠٦ موضوعات 
لموضوعــات  و٩٪ 
الميزانيات  الجهات ذات 
المستقلة بقيمة ما يقارب 
٣٧٠ مليــون دينار لـ١٩١ 

موضوعا.
بعــض  ان  وذكــرت 
الجهــات تأخــرت بإبرام 
صــدور  بعــد  العقــود 
موافقة ديوان المحاسبة 
لموضوعات بلغ اجمالي 
قيمتها ٦٩ مليون دينار لـ ٧١ موضوعا، 
األمر الذي يســتوجب دراسة اإلجراءات 
والسياســات المتبعة داخــل الجهة لما 
يترتــب على ذلــك من تأخر المشــاريع 
وتعطيــل التنميــة وإمكانية انســحاب 
المناقــص المزمــع التعاقد معــه، ما قد 

يحمل المال العالم مبالغ إضافية.

فاطمة الفهد

٢٠ برنامجًا تدريبيًا معتمدًا أكادمييًا
في املعهد العالي للطاقة

ضمــن جهــود الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب في ترســيخ 
مستوى اجلودة والتطوير 
ولضمان مواكبة مخرجاتها 
العمل،  ملتطلبات ســوق 
تسعى الهيئة الى احلصول 
على االعتمــاد األكادميي 
واملؤسسي جلميع البرامج 
والتخصصات التي تقدمها 

كلياتها ومعاهدها.
وفي هذا السياق، قال 
مدير املعهد العالي للطاقة 

ونائــب املديــر العام لشــؤون التدريب 
باإلنابــة م.فيصــل املطيــري إن املعهد 
حصل على االعتمــاد األكادميي لبعض 
برامجه التدريبية منذ ٢٠١٢ وتوالت باقي 
االعتمادات حتى ٢٠١٤ لتشمل ٢٠ برنامجا 
تدريبيا، الفتا الى ان االعتماد من األمور 
املهمة التي من خاللها يتم تعريف سوق 
العمل بجــدارة معاييــر التدريب الفني 

باملعهد ومطابقتها للمعايير العاملية.
وأضاف أن منظمة االعتماد األكادميي 
ABET التــي اعتمدت برامج املعهد توفر 

معاييــر عامليــة ترتكــز 
وتقييــم  قيــاس  علــى 
املعهــد خالل  مخرجــات 
الفترة التدريبية والعمل 
وال  تطويرهــا،  علــى 
التقييــم علــى  يقتصــر 
فترة التدريــب فقط، بل 
ميتد ليشمل قياس مدى 
حتقيق األهداف التدريبية 
للمتــدرب اخلريــج بعد 
قضــاء ســنتني فــي مقر 
العمــل ومتابعتــه مــن 
قبــل إدارة املعهد لضمان 
اكتسابه وتطبيقه جلميع املهارات أثناء 

فترة تدريبه في املعهد.
وذكر أن احلصول على هذه االعتمادات 
ساهم بشكل فعال في تقدمي برامج تدريبية 
علــى مســتوى عال من قبل مؤسســات 
عاملية ذات ســمعة عالية، وتطوير هذه 
البرامــج مبا يتواكب مــع أحدث الطرق 
التكنولوجية املتطورة التي تتيح الفرصة 
أمام خريجي املعهد في استكمال دراساتهم 
في اجلامعات والكليات العاملية احلاصلة 

على نفس االعتمادات العاملية.

م.فيصل املطيري

«أجيليتي» توقع على مبادئ «متكني املرأة»

«شركة علي عبدالوهاب املطوع» تشارك في أكبر
 مبادرة عالجية لدعم مرضى سرطان الثدي في الكويت

وقعت رئيســة مجلس 
هنــادي  أجيليتــي  إدارة 
الصالح على مبادئ متكني 
املــرأة والهادفة إلى تعزيز 
املســاواة بــني اجلنســني 
ومتكني املرأة في مكان العمل 
واملجتمــع. تعمل أجيليتي 
علــى استكشــاف املواهب 
النسائية وتبنيها وتعزيز 
مشــاركتها فــي أعمالهــا 

واستثماراتها.
وقــد تأسســت مبــادئ 
متكني املرأة من قبل االتفاق 
العاملي لألمم املتحدة وهيئة 
األمم املتحدة للمرأة، ويتم 
إطــالع العاملــني في مجال 
العمــل عليهــا مــن خــالل 
معاييــر العمــل وحقــوق 
اإلنســان الدوليــة وترتكز 
على االعتراف بأن األعمال 
التجاريــة لهــا مصلحــة 
ومســؤولية عن املســاواة 

علــي  شــركة  أعلنــت 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
وشركة «هوفمان ال روش» 
لألدوية في الكويت عن عقد 
التكاليف  اتفاقيــة تقاســم 
لضمان عالج أكبر عدد من 
مرضى ســرطان الثدي مع 
«حياة» املنبثقــة من مبرة 
رقيــة عبدالوهاب القطامي 
املتخصصــة فــي توفيــر 
عالجــات ســرطان الثــدي 
ودعــم الغيــر قادرين على 
حتمل تكاليــف العالج منذ 

عام ٢٠٠٧.
وقد مت اإلعــالن عن هذا 
الدعم خالل اجتماع عقد في 
مقر شركة علي عبدالوهاب 
التجارية، حضره  املطــوع 
رئيس مجلس إدارة الشركة 
فيصل  علي املطوع، ورئيس 
اجلمعيــة  إدارة  مجلــس 
ليلى عبداهللا ثنيان الغامن، 
واملديــر اإلقليمــي لشــركة 
روش في اخلليــج العربي 
د.أحمد توفيق، باإلضافة إلى 
ممثلني عن شركة «هوفمان 
ال روش» وجمعية «حياة». 
وقــد مت توقيع عقد لتزويد 
اجلمعيــة بأدويــة بقيمــة 
ألــف  مليــون وأربعمائــة 
دينــار، حيث قامت شــركة 
علــي عبدالوهــاب املطوع 
وهوفمــان الروش برعايــة 

إلى توفير الفرص املتكافئة، 
والبنى التحتية املســاندة 
التي تسمح للمرأة بالنجاح. 

الكويت. وأود أن أثني على 
اجلهود احلثيثــة والعطاء 
الكبيــر الذي تقدمــه مبرة 
رقية القطامي ملرضى سرطان 
الثدي في الكويت، وسنبقى 
إلى جانبهم في مســيرتهم 

اخليرة».
من جهتها، أعربت رئيسة 
املبرة ليلــى عبداهللا ثنيان 
الغــامن عن عميق شــكرها 
لشــركتي علي عبد الوهاب 
املطــوع وهوفمــان الروش 
لدعمهــم املتواصــل ألكثــر 
من عقد من الزمن والشــكر 
موصــول لــكل املســاهمني 

ومجتمعات أقوى».
يذكر أن أجيليتي شركة 
عاملية متخصصة في سالسل 
اإلمداد ورائدة ومســتثمرة 
في التكنولوجيات احلديثة 
التي من شأنها تعزيز كفاءة 
سالسل اإلمداد واالستدامة، 
فضال عن كونها شركة رائدة 
في األسواق الناشئة وواحدة 
من أكبر مالكــي ومطوري 
اللوجستية  املســتودعات 
الصناعــات  ومجمعــات 
اخلفيفة في الشرق األوسط 
وأفريقيــا وآســيا. تقــدم 
التابعة  شــركات أجيليتي 
خدمات املطــارات، ومتكني 
اإللكترونيــة،  التجــارة 
ورقمنة اجلمارك، والبنية 
التحتية في املناطق النائية، 
اللوجســتية  واخلدمــات 
العقارات  للوقــود، وإدارة 

واملرافق التجارية.

مجتمعنا املعطائني».
بدوره، قال املدير اإلقليمي 
لشركة روش، د.أحمد توفيق: 
«نقدر حرص املبرة ودعمها 
املستمر ومساهمتها اخليرة 
لتوفيــر الرعايــة الصحية 
الالزمة ملرضى سرطان الثدي 
فــي الكويت. ويســعدنا أن 
نكون من الداعمني للمرضى 
احملتاجني فــي الكويت من 
خالل مساهماتنا وحرصنا 
على توفيــر أحدث األدوية 
التي تستخدم في عالج هذا 

املرض».
«حياة» املنبثقة من مبرة 
رقيــة عبدالوهاب القطامي 
لسرطان الثدي قد انطلقت 
في عام ٢٠٠٣ ومت إشهارها 
عــام ٢٠٠٧ بهــدف تخفيف 
معانــاة مرضى الســرطان 
في الكويت. تساهم «حياة» 
ممثلة بأعضاء مجلس اإلدارة 
ليلى عبداهللا ثنيان الغامن، 
ود. لبيبــة متيــم، ومنــى 
الغــامن،  عبــداهللا ثنيــان 
وهــال عبداهللا ثنيان الغامن 
وفوزية حســن العميم في 
عالج املصابني من املقيمني 
عبر توفير العالج املجاني 
والنفسي من خالل مجموعة 
دعم اجتماعي، باإلضافة إلى 
حمــالت التوعيــة اخلاصة 

بسرطان الثدي.

نحــن نؤمــن بــأن متكــني 
املواهب متعــددة اخلبرات 
يؤدي إلى بناء شركات أفضل 

األفــراد  مــن  واملتبرعــني 
والشركات على وفير عطائهم 

وسخاء تبرعهم.
وأضافت املديرة التنفيذية 
في مبــرة رقية عبدالوهاب 
القطامي للسرطان د.لبيبة 
متيم: «لقد متكنا من تقدمي 
العالج املجاني ألكثر من ألفي 
مقيم مــن املصابني مبرض 
التأســيس  الســرطان منذ 
وحتى هــذه اللحظة، وهذا 
األمر لم يكن ممكنا لوال الدعم 
املادي واملعنوي الذي نحصل 
عليه من أصحــاب األيادي 
البيضاء من مؤسسات وأفراد 

تستهدف تعزيز املساواة بني اجلنسني واستكشاف املواهب النسائية وتبنيها وتعزيز مشاركتها في أعمالها واستثماراتها

عقدت اتفاقية مع «هوفمان الروش السويسرية» و«حياة» لتقاسم تكاليف عالج املرضى

هنادي الصالح مع د.خالد مهدي وسفير االحتاد األوروبي كريستيان تودور على هامش جلسة مناقشة متكني املرأة

صورة جماعية للحضور بعد توقيع العقد

من اليمني إلى اليسار: د.ٔاحمد توفيق وفيصل املطوع وليلى الغامن ود.شريف يونان فيصل املطوع وليلى الغامن خالل توقيع العقد

بني اجلنسني ومتكني املرأة.
املناســبة، قالت  وبهذه 
الصالــح: «تهدف أجيليتي 

برنامــج تقاســم التكاليف 
مع مبــرة رقية عبدالوهاب 
القطامي لضمان عالج أكبر 
عدد من املرضى غير القادرين 
على حتمل تكاليف العالج.
وبهــذه املناســبة، قــال 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
والرئيــس التنفيــذي فــي 
شــركة علــي عبدالوهــاب 
املطوع التجارية، فيصل علي 
املطوع: «حريصون دائما على 
تقدمي املساعدة والوقوف إلى 
جانــب اجلمعيات اخليرية 
فــي مســيرتها، التزاما منا 
جتاه مجتمعنا احلبيب في 

فيصل املطوع: حريصون على مسـاعدة ودعـم اجلمعيات اخليرية 
فـي مسـيرتها التزامـًا منـا جتـاه مجتمعنـا احلبيب فـي الكويت

«منظمة ABET» تعتمد معايير عاملية في القياس وتقييم املخرجات
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قرداحي

كالم من القلب

د.عبدالرحمن عادل العيسى

أظهرت أرقام رسمية ارتفاعا كبيرا في معدالت الطالق في الكويت، 
حيــث إن عدد معدل املطلقات في اليوم يصل إلى ١٥ كويتية، وفي 
٢٠١٦ بلغ عدد حاالت الطالق ٧٢٢٣ بينهم ٥٢٥٩ كويتية و٤٣٨٦ زوجا 

كويتيا و٨٧٣ زوجا غير كويتي.
وفــي عام ٢٠١٧ كانت هنــاك ٧٤٣٣ حالة طالق، بني ٥٤٠٢ حالة 

لكويتيات و٤٥١٠ أزواج كويتيني، و٨٩٢ زوجا غير كويتي.
وفي عام ٢٠١٨ وقعت ٧٨٦٩ حالة طالق بينا ٥٧٦٤ حالة لكويتيات 
و٤٨٣٩ زوجا كويتيا و٩٢٥ زوجا غير كويتي، وفي عام ٢٠١٩ كانت 
هناك ٧٨٨٨ حالة طالق بينهــا ٥٨٥٧ حالة لكويتيات و٤٩٣٨ زوجا 

كويتيا و٩١٩ زوجا غير كويتي.
وفي عام ٢٠٢٠ وقعت ٥٩٣٢ حالة طالق بينها ٤٢٩٤ حالة لكويتيات 

و٣٩٥٣ زوجا كويتيا و٣٤١ زوجا غير كويتي.
وهذه األرقام طالعتنا بهــا الزميلة «الراي»، فلماذا هذه األعداد 
الكبيرة حلاالت الطالق وما أسبابها؟ من األسباب عدم فهم الزوجني 
لبعضهما البعض واختالف شــخصيتهما قبل وبعد الزواج وعدم 
القدرة على التواصل معا بشكل إيجابي أو التحدث بأسلوب صحيح 
يساعدهما على فهم بعضهما البعض جيدا مما يوصلهما إلى طريق 
مسدود وفرض أحدهما رأيه على اآلخر وعدم االستماع إلى الطرف 
اآلخر وســوء املعاملة بني الزوجني وانعدام الشعور باحلب وتعامل 
الزوج باحتقار مع شريكة حياته والتعالي عليها بتفوقه عليها وانعدام 
الشــعور باحلب والعالقة الدافئة مع بعضهما البعض، وفي بعض 
األحيان تكون املشــاكل مادية، بأن يكون الزوج بخيال على أسرته، 

أو لرفض الزوجة أن تشارك زوجها املسؤولية.
وكي تكتمل الصورة لو أن كل أب وصى ابنه كما فعل األعرابي 
مع ابنه، وكل أم ربت وأوصت ابنتها بالوصايا الثمينة، واهتمت كل 
بنت مقبلة على الزواج باالســتفادة من هذه الوصايا اجلميلة من 
األم ملا شــهدنا هذا االنحالل والتفكك األسري. تقول األم البنتها 

في وصاياها: 
«أي بنية، إنك قــد فارقت بيتك الذي منه خرجت ووكرك الذي 
فيه نشأت إلى مكان لم تألفيه وقرين لم تعرفيه فكوني له أما يكن 
لك عبدا، واحفظي له عشر خصال يكن لك ذخرا، أما األولى والثانية 
فالصحبة بالقناعة واملعاشرة بحسن السمع والطاعة، أما الثالثة والرابعة 
فالتعهد ملوقع عينيه والتفقد ملوقع أنفه فال تقع عيناه منك على قبيح 
وال يشم منك إال أطيب ريح والكحل أحسن احلسن املوصوف واملاء 
والصابون أطيب املعروف، أما اخلامســة والسادسة فالتفقد لوقت 
طعامه والهدوء عند منامه فإن حرارة اجلوع ملهبة وتنغيص النوم 
مكربة، وأما الســابعة والثامنة فالعناية ببيته وماله والرعاية لنفسه 
وعياله، أما التاسعة والعاشرة فال تعصني له أمرا وال تفشني له سرا 
فإن أفشيت سره لم تأمني قدره. ثم بعد ذلك إياك والفرح حني اكتئابه 
واالكتئاب حني فرحه فإن األولى من التقصير والثانية من التكدير، 
وأشد ما تكونني له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، ولن تصلي إلى 
ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت 

أو كرهت، واهللا يصنع لك اخلير واستودعتك اهللا».
ولتجنب الطالق البد من معرفه األسباب واخلالفات املتكررة وإيجاد 
لها احللول بأسلوب راق والتركيز على التعبير اإليجابي للذات بدال 
من الدفاع واالندفاع والتنازل في بعض املواقف التي ال تسبب األذى 
في ســبيل سعادة األسرة، ولقد كرم اإلسالم املرأة وأعطاها منزلة 
عظيمة بعد أن كانت حبيســة خباتها تؤمر فقط، فأعطاها حقها في 
امليراث والشهادة وإبداء الرأي حتى إنه جعلها أحد مصادر استقاء 
الشريعة اإلسالمية، فجعلها راوية للحديث الشريف ومصدرا تستقي 

منه السيرة النبوية، كما حرم اإلسالم اإلساءة للمرأة. 
عن أبي موســى عن النبي ژ قــال «إذا أراد الرجل أن يزوج 
ابنته أن يســتأذنها». وقال الرسول ژ «خيركم خيركم ألهله وأنا 

خيركم ألهلي».
اللهم أصلح حال كل زوجني متخاصمني وأبعد عنهم الشــيطان 

واجعلهم سعداء يا رب العاملني.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشــعبها واملخلصني عليها 
من كل شر ومكروه، ونســأله كذلك أن تنقشع هذه الغمة ويذهب 

هذا البالء من جميع دول العالم، اللهم آمني.

هاهي النسمات الباردة بدأت تزورنا وتبعث فينا رغبة جامحة 
في اخلروج وقصد األماكن املفتوحة في مدينة الكويت، وكما هي 
في كل سنة، تتزين معالم هذه املدينة وتستعد الستقبال عدد هائل 
من املواطنني من شــمال وجنوب البالد بحفاوة وترحيب دون أن 
تنتبه ملكان وقوف سيارتك، األمر الذي قد يفقدك طعم االستمتاع 

بهذه األجواء واالستعدادات.
ســوق املباركية اليوم كمثال رائع على امتزاج الكويت القدمية 
باحلديثــة، واختالط كل األعمار واألمزجة في مكان مفتوح ورائع 
من بداية دخول الشــتاء حتى انتهائه في مطلع أبريل، رأت شركة 
النقــل العام في الكويت أن تبادر في حملة «باص املباركية» لرواد 
هذا املعلم الســياحي في قلب مدينة الكويت، فوفرت وسائل نقلها 
في مناطق محيطة لنقل املواطنني من الســاحات واملواقف البعيدة 
إلى منتصف السوق، األمر يعد مبادرة جميلة من شركة حكومية 
كانت في سبات عميق وقررت أن تكون لها الريادة في هذه األجواء.
 كل شــيء جميل حتى اآلن، تركن سيارتك في مواقف مجمع 
الوزارات أو مواقف سوق شرق أو مسجد امليلم، وتركب باص «النقل 
العام» لتصل إلى حدود املباركية وتنزل ليبدأ مشــوارك بالتسوق 
والعشاء واجللوس في أحد املقاهي واالستمتاع مبا يوفره السوق 
من فعاليات، ثم تقرر هذه الشركة أن خدمتها انتهت عند هذا احلد، 
فليست هناك باصات للعودة، وستضطر إلى ركوب سيارة أجرة أو 
شراء تذكرة باص من شركة أخرى، كما حدث مع صاحب مبادرة 
«كويت كوميوت - الباص وينه» جاسم العوضي حني قرر العودة إلى 
سيارته عبر الوسيلة املتاحة الوحيدة وهي باصات شركة «مواصالت».
 رمبا هي لفتة بســيطة عن أزمة املواقف في ســوق املباركية 
وطريقة معاجلتها املؤقتة وغير املكتملة، ولكنها فعليا هي أزمة تعصف 
بكل مرافق الكويت، فهل شاهدت مثال التحفة املعمارية املتمثلة في 
وزارة األوقاف، وكيف أنها على الرغم من جمالها وفنونها فهي بال 
مواقف مراجعني، ومواقف محدودة جدا للموظفني، وزارة التعليم 
العالي أيضا والتي «تســكن» مؤقتا في برج السنابل الذي يفتقر 
إلى مواقف ســيارات محترمة سوى ساحة ترابية تعمها الفوضى 

والطني عند هطول املطر.
 أزمة تصميم املباني واملوافق احلكومية اخلاصة والتجارية في 
الكويت تعجلنا نتساءل: هل فكر القائمون عليها أن املواطن لن يأتيها 
ماشــيا؟ فقد نصت املادة ٣٣ من القانــون ٢٠١٦/٣٣ على أنه مينع 
على اجلهاز التنفيذي منح تراخيص البناء للمباني االستثمارية أو 
التجارية ما لم يكن متضمنا لسرداب أو دو كامل من مساحة املبنى 
طابقا واحدا أو أكثر حســب االحتياج يخصص ملواقف املركبات، 
ومن املفروض أن الالئحة التنفيذية قد صدرت لتنظم هذه املأساة 
احلقيقية التي يعاني منها كل مواطن بشكل يومي قد تؤخر مصاحله 

ومراجعاته الضرورية.
تنظيم املباني وملحقاتها دليل على حداثة الدولة وتطورها، وال 
ينقصنا في الكويت إمكانيات أو عقول لعالج هذه املشكلة وحتديث 
كامل مرافق مدينة الكويت وكافة املرافق وااللتزام بقانون البلدية 

دون محاباة واستثناءات.

هدأت الزوبعة، لنتكلم عن هذا األمر 
قليال، بخصــوص موضوع قرداحي مع 
اململكة، أعتقد أن املوضوع أكبر كثيرا من 
مجرد تصريح، هوجمت الســعودية من 
أكثــر من ٢٠ عاما وهي صابرة متجاهلة 
اإلساءات التي جاء معظمها من جهات عربية 
بل وخليجية أحيانــا، بعض تلك الدول 
يعتمد أساسا على املساعدات السعودية، 
ومع ذلك صبرت، وهذه أخالق الشقيقة 
الكبيرة الســعودية، لكن هذه املرة إنها 
األفعال وليســت األقوال التي أغضبت 

الرياض، وما أكثرها.
في البداية، يبدو أن املنصب الوزاري 
في لبنان الشقيق له سحر خاص وعجيب، 
إذ ما إن يجلس أحدهم على ذلك الكرسي 
حتى يبدأ البعــض منهم بافتعال معارك 
ديبلوماسية ال ناقة للبنان فيها وال جمل، 
ال مكاسب على اإلطالق، يبدو أن البعض 
يفهم شــجاعة القرار السياسي بطريقة 
خاطئة، تصريحات وزير السياحة اللبناني 
وهجومه على مصر، هجوم وزير سابق 
على الســعودية من زاوية «هؤالء بدو»، 
مرورا بتعليــق وزير اإلعــالم احلالي 
قرداحي عن احلوثي وكالم وزير اخلارجية 
اللبناني بخصوص تصدير الكبتاغون إلى 
السعودية، وكالم جبران باسيل عن «العمال 

السعوديني» وغيرها، ال تعد.
احملرك األساسي للسياسة اخلارجية 
للدول هي املصالح، فما حاجة لبنان الفتعال 
هذه املشاكل مع السند احلقيقي واألساسي 
القتصاده وعمالته؟ هــذه معارك لبنان 
الطرف اخلاســر الوحيد فيها، ثم دعك 
من األقوال فلنتكلم عن األفعال، تهريب 
املخدرات والكبتاغون تصدير مقاتلني على 
حدود الســعودية باإلضافة إلى تدريب 
بعض عناصر احلوثي والسالح والطائرات 
املســيرة كل هذا واكثر، أليس بكفيل أن 
يغضب السعودية، وإذا غضبت السعودية 
غضب معها اخلليج وأغلب العرب، املصير 
واحد واخلليج واحد والقضية عادلة، من 
يعتقد أن املسألة كانت بسبب تصريحات 
فقط فهو واهم، فليشــاهد الڤيديوهات 
التي عرضها بعض عناصر حزب اهللا وهم 
لعله  السعودية،  يدربون احلوثي حلرب 

يفيق لرشده.
أما بخصوص الوزير قرداحي فيبدو 
أنه «بايع» املسألة، حرق كل املراكب ولم 
يترك لنفسه طريق رجعة، املهم أن تتعلم 
السعودية من هذا الدرس، حفظ اهللا خليجنا 

من كل سوء، وفي اخلتام سالم.

خاص يجــب أن يكون تداوله داخل 
القطاعات العسكرية املختلفة ال شأن 

له باإلعالم!
بالطبع، هذا احلوار الشيق جعلني 
أنسى بعض أسئلتي التي تتعلق باألمور 
الصحيــة والعالجية التي كنت أريد 
التعرف عليها من صديقي العميد د. 
فراس البــدر املتخصص في العالج 
الطبيعي ألكثر من ٣٠ ســنة خدمة 
مبستشــفى جابر األحمــد للقوات 
املســلحة وأيضا بالعيادات امليدانية 

التابعة للجيش!
من هنا خرجت برأي مهني وأمني 
رشيد يجب التحفظ حول هذه األمور، 
ألن «العدو» يهمه من هم قادة امليدان 
وخلفياتهم امليدانية وقدراتهم وكفاءتهم 

العسكرية!
شكرا للصديق حلرصه وهو خارج 
امليدان، مواطن يحرص على ســرية 
مهنته ويأمل األخذ مببادئه التي تعلمها 

بامليدان العسكري!
واهللا من وراء القصد!

املتحدة بطاقة تهنئة  العربية  اإلمارات 
لهم.. ولم أجد من كلمات للتهنئة غير 
كلمات النشيد الوطني ألردد معكم في 
هذا اليوم املميز، وفي هذا العام املميز 
الوطني لإلمارات  النشيد   ..٢٠١٢/١٢/٢

العربية املتحدة:
عيشي بالدي عاش احتاد إماراتنا

عشت لشعب 
دينه اإلسالم هديه القرآن

حصنتك باسم اهللا يا وطن
بالدي بالدي بالدي بالدي
حماك اإلله شرور الزمان

أقسمنا أن نبني نعمل
نعمل نخلص نعمل نخلص
مهما عشنا نخلص نخلص

دام األمان وعاش العلم يا إماراتنا
رمز العروبة 

كلنا نفديك بالدماء نرويك
نفديك باألرواح يا وطن

٭ مسك اخلتام: رحم اهللا زايد اخلير.. 
وحفظ اهللا حكام اإلمارات.

والســؤال الذي يطرح نفسه هو: 
هل بالفعل يعامل املستفيد من اخلدمة 
الصحية معاملة صاحب احلق مثل أي 
مستهلك يحصل على سلعة وهل سلعة 
اخلدمات الصحية بالرغم من كونها سلعة 
معقدة تســتحق أن تخضع للمراقبة 
واملتابعة ضمن إطار حقوق املستهلك، 
وهل هذا ما يتم بالفعل أم أنه فقط عند 

وجود أي شكوى؟
وفي هذه احلالة يكون التصرف 
رد فعل وليس ابتكارا واهتماما بحق 
املستهلك الذي يطمع في خدمة أفضل 
وقد يكون الثمن باهظا ألن الســلعة 
أو اخلدمة تتعلق بالصحة وهي أغلى 
ما ميلك وتســتحق التميز واإلبداع 
في تقدميها كسلعة خدمية من خالل 
منظومــة معقدة ولكن يســتحقها 
املســتهلك. فمتى نــرى ما نحلم به 
من خالل التطوير في فلسفة ورؤية 
وسياسات الرعاية الصحية ومراعاة 
حقوق املســتهلك ألغلى سلعة وهي 

الصحة والعافية؟!

ودالئل ملموسة نتيجة التساهل بصغار 
األمور التي تنتج عنها تضارب القيم 
السلوكيات  وذلك يجري على جميع 

التربوية امللتوية.
فقد خرجت األسرة اليوم عن دائرة 
السيطرة وعن دائرة األهداف التربوية 
التي  تلــك احلفالت  ألفرادها، حيث 
تتميز باملغاالة، وغيرها من السلوكيات 
الشــبيهة لها هي سبب لغرس املادية 
التي حولت الناس إلى وحوش فساد 
بكل أشكاله، إن التربية الصاحلة ليست 
في اإلشباع املادي العشوائي، وإمنا في 
التغذية السليمة للفكر الصانع للثقافة.
التي  التربويــة  الســلوكيات  إن 
يستسهل بها اآلباء ألبنائهم ما هي إال 
بارود قابل إلشعال ظاهرة اجتماعية لها 
أبعاد نفسية وخيمة ال ميكن السيطرة 
التقليد  عليها في املســتقبل، ومنها 
االجتماعي الذي أصبح مرضا معديا، 
إن لم يعالج بتغذية األبناء بالفكر القومي 
فلن يجدر باملجتمع السيطرة على هذا 
الوباء االجتماعي، فالشراكة التربوية 
ما بني األسرة والوزارة واجب حتتمه 

املصلحة الوطنية.

قادة سواء بالدفاع أو الداخلية وحتى 
الوطني رأيهم يطابق رأي  باحلرس 
العميد متقاعد البدر! واليوم هناك رتب 
عسكرية بني أفراد الشرطة النسائية 
وصلت إلى القيادات الوسطى ال نراهم 
وهذا في نظره عني الصواب! ألنه ال 
يهم املجتمع أن العقيد فالنة مدير أمن 
سجن النســاء أو املقدم فالنة مدير 

الرصد األمني باملرور وخالفه!
نعم، إنه شــأن عسكري وأمني 

عارف الشــيخ عبداهللا احلسن بكتابة 
كلمات للنشيد الوطني على أن تكون 
تلك الكلمات حتمل املشاعر والوطنية 
بالوطن. وبالفعل  باالرتقاء  واحلماس 
قام احلســن بكتابة الكلمات وحرص 
على أن تكون كلمات النشيد جتسيدا 
اإلماراتية واالنتماء  الوطنيــة  للهوية 
لها.. واليوم في الذكرى اخلمسني على 
تأسيس االحتاد أبعث الى أهلنا في دولة 

اإلدارة ويجب االستفادة بكل شفافية 
ومهنية من نتائج تلك االســتطالعات 
ملعرفة رأي املستهلك للخدمة الصحية 
ومدى حرص مقدم اخلدمة على حقوق 
املستهلك وهو ما يكون مردوده على 
حتقيــق األهداف والنتائــج املرجوة 
لالرتقاء بالصحة والتمتع بالعافية الكاملة 
وهي مصلحة الوطن واملواطن وتقدمي 
اخلدمة التي يجب أن تكون ضمن سياق 
حقوق املستهلك في جميع األحوال. 

- االتكالية وعدم الشعور باملسؤولية.
- اخلــروج عن دائــرة التواضع 
والدخول في دوامة االســتعالء في 

املكانة االجتماعية الوهمي.
- التذبــذب االجتماعي في اتخاذ 

القرارات.
- تعزيز املادية.

إن املفهوم التنموي ال يقتصر على 
اإلدارة والبنى التحتية للبلد وإمنا سنام 
ذلك كله هو صناعة اإلنسان، والتي من 
خاللها تصنع الثقافة املجتمعية القوية 
في نهجهــا وأهدافها ورؤيتها، حتى 
يتمكن الوطن من النهوض باملستوى 
احلضاري املطلوب، فتلك الظاهرة لرمبا 
القارئ يقول بينه وبني نفسه إن جميع 
ما سبق كان مبالغا فيه، ولكنه حقيقة 

وألنه يعتقد أن الشــارع والرأي 
العام ال يعنيه القائد فالن أو اآلمر زيد 
أو عبيد قائد سالح كذا أو حتى متت 
ترقية قيادات عســكرية لرتب عميد 
أو لواء مع ذكر أسماء هؤالء القيادات 
أو الضبــاط ألن ذلك يعتبر مبكنون 
اجليش أمرا سريا للغاية! يجب عدم 
اإلعالن عنه بوسائل اإلعالم املختلفة!

بالطبع حواري مع الصديق والعميد 
متقاعد فراس البدر لم ينته ألن هناك 

الوطني» الذي يعد عهدا وميثاقا يردد 
كل يوم وبكل مناسبة جتدد العهد ما بني 
الوطن واملواطن، فمنذ إعالن احتاد الدولة 
في عام ١٩٧١ لم يكن لإلمارات نشــيد 
بكلمات تردد، وإمنا كانت حتية العلم 
عبارة عن مقطوعة موسيقية ال حتتوي 
على أي كلمة. وفي عام ١٩٨٦ الحظ ذلك 
وزير التربية والتعليم اإلماراتي في ذلك 
الوقت أحمد الطاير، فقام بتكليف الشاعر 

وإن أي مرفــق صحــي يجب أن 
يحــرص على االســتفادة من نتائج 
استطالعات رأي املستفيدين لتطوير 
إجــراءات تقدمي اخلدمة بشــرط أن 
يتم هذا االســتطالع بصورة علمية 
وموضوعية ومحايدة. ويجب أن تكون 
اخلدمة الصحية املقدمة حترص على 
حقوق املستهلكني وتهتم برصد آرائهم 
ومقترحاتهم أوال بأول من خالل منظومة 
علمية وموضوعية محايدة ومستقلة عن 

له أبعاده االجتماعية والنفسية اخلطيرة 
التي تنعكس على اجليل احلالي فيقلب 
املوازين التربوية جليل قادم، ومن اآلثار 
السلبية املنعكسة من ذلك التصرف:

- هوس التكلف في املناسبات والبعد 
عن البساطة.

- اخلوف من النقص االجتماعي.
- اإلسفاف في توافه األمور.

- تعزيز الشخصية النرجسية التي 
ال تقبل بالقليل، والتي تسعى للكثير من 
اإلعجاب، واألنانية، والتي ينعدم لديها 
التعاطف مع اآلخرين، وهي شخصية 

هشة معرضة لالنتقاد.
- ضعف الــوازع الديني النعدام 

تغذية الفكر بالثقافة اإلسالمية.
- تشتت األهداف وضياعها.

قبل أن تبدأ املرأة الكويتية بارتداء 
البزة العســكرية والرتب نقول: هل 
ستقحم أسماء ضباط امليدان العسكري 
من النساء سواء بالقيادات امليدانية أو 
اإلدارية بكشوف التشكيل العسكري؟!
هذا احلوار جمعني مع الصديق 
واألخ العزيز العميد متقاعد د.فراس 
داود البدر الذي باألصل مؤيد إلعطاء 
املــرأة فرصتها ألنه خــدم بالقطاع 
الصحي والطبي أثناء خدمته العسكرية 
ويعرف جيــدا معاناة هــذا امليدان 
خاصة بعد توسع اجليش في خدماته 
امليدانية الصحية والطبية بكل امليادين 

واملعسكرات والقطاعات!
ولكن العميد فراس البدر له وجهة 
نظر تختلف عن اجلميع ألنه يعارض 
وبقوة نشر معلومات دقيقة وحساسة 
عن القيادات العسكرية بكل ميادينها، 
ألنه يعتبر ذلك سرا عسكريا وكذلك 
ظهورهم باإلعالم سواء بالصحافة أو 
بالتلفزيون وحتى بوسائل التواصل 

االجتماعي!

عام مميز.. وتاريخ مميز.. ليس فقط 
لدار احلي بل للعالم بأكمله، اليوم العيد 
الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
مبناســبة الذكرى اخلمسني الحتادها 

الذي تأسس عام ١٩٧١م.
خمسون عاما من التطور واالرتقاء 
باملواطن اإلماراتي ليرتقى ويقوم بتطوير 
بالده، نعم تلك استراتيجيتهم، وهاهي 
إجنازاتهم التي من الصعب أن تكتب في 
سطور، وتعجز الكلمات عن رصد هذا 
التطــور أكان على الصعيد العلمي أو 
السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي 
أو غيرها من مجاالت سواء كانت علمية 

أو عملية أو إنسانية.
رسائل لها الكثير والعديد من القواعد 
واألسس وضعت من حكام اإلمارات، 
وغرسوها في قلوب مواطنيها من أجل 
اإلمارات ومن أجل املواطن اإلماراتي، تلك 
الرسائل أساسها حب الوطن والتقدم به 

واالرتقاء بالوطن واملواطن.
من أهم تلك الرســائل «النشــيد 

تعتبر الرعاية الصحية سلعة تقدم 
في صورة خدمات للمستهلك وقد تتنوع 
ما بني تشخيص أو عالج أو تأهيل أو 
رسالة توعية ومن حق املتلقي أن يحصل 
عليها بجودة عالية وتوافق حقوقه سواء 
كانت مدفوعة األجر من جيبه اخلاص 
أو من الدولة أو من شركات التأمني أو 

من أي مصدر آخر للتمويل. 
وبالرغم من أن خدمة تقدمي الرعاية 
الصحية هي خدمة معقدة وليست سهلة 
فإن حق املســتهلك يجب أن يراعى 
عند التخطيط وتقدمي اخلدمة سهولة 
تقدميها واحترام املستهلك والتكلفة 
غير املبالغ بها إلى جانب مراعاة آراء 
واجتاهات املستفيدين من آن آلخر وهو 
ما يعرف بإجراء استبيانات استطالع 
الرأي والتعرف على مالحظات وآراء 
املستفيدين في جميع خطوات تقدمي 
الرعاية الصحية ألن هذا املؤشر يعكس 
قدرة إدارة املرفق الصحي على االرتقاء 
املستمر باخلدمة ومراعاة توافقها مع 
تطلعات واحتياجات املستفيدين منها. 

كلما دعمت العملية التربوية باملادة 
انحدرت القيم، فمن الظواهر التربوية 
احلديثة، حفالت تخرج املرحلة الثانوية 
في قاعات الفنادق، إنها ظاهرة ابتدأت 
منذ سنوات ليست بالقليلة، إنها حفالت 
ليســت من تنظيم املدرسة وإمنا من 
قبــل مجموعة طلبة مت تشــجيعهم 
ودعمهم من قبل أسرهم، بتكلفة تقدر 
من ١٠٠ - ١٥٠ دينــارا للفرد الواحد، 
مما يضطــر البقية من أولياء األمور 
إلى دفــع املبلغ من أجل احلفاظ على 
شعور االبن أو االبنة من النقص أمام 
زمالئهم، حيث الفعاليات والتنســيق 
الداخلي للحفلة يعتليه اللهو الزائف، 
فإلى أين يسير أبناؤنا الطلبة؟، وأين 
دور اآلباء واألمهات التربوي في بناء 
فكر أبنائهم، وأين دور وزارة التربية 
في املســاهمة في منع تلك احلفالت 
حفاظا على السلوك التربوي للطلبة؟

إن دور الغالبية من األسر اليوم بات 
ضعيفا في بناء شخصية قومية في 
اجتاهاتها وفكرها، وقوة ذلك ينعكس 
ببلورة ثقافة مجتمع بأكمل، وخطورة 
ذلك األمر ال يستهان به، فهو تصرف 
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الزميل  الكبير  تأييدا.. ملقــال األخ 
يوسف عبدالرحمن (بومهند) وعلى نسق 
عنوان مقاله «في املوت.. وقفة!» الذي نشر 
في «األنباء» الغراء قبل أيام.. ولعلي أبدأ 
مبا انتهى به األخ بومهند، حيث تناول 
في املقال تطور النظرة املجتمعية ألخذ 
العزاء خالل جائحــة «كورونا» ما بني 
العرف والسنة النبوية الشريفة، مشيدا 
باالكتفاء بالعزاء ليوم واحد وفقا ملا ورد 
في الســنة النبوية بالفتوى الشرعية، 
وبالطبع كانت كل هذه التطورات مبفهوم 
املواطن الكويتي وعرف املجتمع محكومة 
باحلد من انتشار ڤيروس كوفيد- ١٩ منعا 
للتجمعات، لكن الشرع دائما تكون كلمته 
الفصل في املستحدثات الزمانية واملكانية.

وهذا ال مينع من تغيير بعض املبادئ 
العرفية لدى املجتمع مبا يتناسب واحلفاظ 
على املظاهر الشرعية الواردة في السنة 
املطهرة ومنها كراهة زيارة النساء إلى 
القبور، ملا قد يحدث من سلوكيات تقوم 
بها الزائرات إلى املقبرة ومعهن مجموعة 
من النساء والصغيرات بداعي الزيارة، 
والدعاء للمتوفى قد يحدث اجللبة والكثير 
من املظاهر التي ال تتناســب وشرعنا، 
وقــد تقع األخوات في احملذور وهن ال 
املظاهر  لتلك  الشرعي  التفسير  يعلمن 
التي حتدث منهن خالل الزيارة للمقبرة، 
والتي قد يكون فيها لدى بعضهن شيء 

من الوقوع في احملذور.
وكما قال الزميل يوسف عبدالرحمن: 
«الناس تريد أن تعرف موقف الشرع من 
قضية العزاء باملقبرة»، وأقول إن الكثير 
منا والكثيرات يجهلون موقف الشرع من 
تداعيات زيارة النساء  القبور في الكويت، 
لذلك أطالب مشايخنا الكرام توضيح كراهة 
الزيارة، ومتى تصل إلى احلرمة، السيما 
أن احلال واملشهد على أرض الواقع يبينان 
«جتاوز الكثيرات منهن خالل زيارتهن 
للقبور»، كما أوضحت في بداية املقال، 
فهناك بعض املسائل الشرعية حتتاج إلى 

توضيح شرعي من العلماء.
وأتساءل: هل هناك ضرورة لزيارة 
النساء القبور؟ لذا أرى أن زيارة النساء 

للقبور حتتاج إلى وقفة شرعية.
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وفد «البرملاني الدولي»: قيادة اجلهود اإلقليمية نحو التوافق
بأجنــدة مرتبــة األفكار 
وواضحــة األهداف ســعيا 
نحو تطوير العمل البرملاني 
الدولي وتفعيل دوره، فضال 
عن حتقيق التوافق في شأن 
املتعلقة  الطارئــة  البنــود 
بقضايا املسلمني والعرب، 
شارك وفد الشعبة البرملانية 
الكويتيــة في أعمال مؤمتر 
االحتــاد البرملانــي الدولي 
الـــ ١٤٣، فــي مدريــد خالل 
الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ نوفمبر 

املاضي.
العامــة لتلــك  الرؤيــة 
األجندة عبــر عنها رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن 
في تصريح له عقب املشاركة 
في اجتماعــي املجموعتني 
العربيــة،  اجليوسياســية 
واجليوسياسية اإلسالمية 
في مدريــد بأن «مــا يهمنا 
كعضو فعال في املجموعة 
العربيــة  اجليوسياســية 
اإلســالمية  واملجموعــة 
واملجموعة اآلســيوية هو 
التوفيق ليكــون هناك حد 
أدنــى مــن التوافق إلجناح 
أي بند يقــع في مصلحتنا 

هذا امللف املهــم، بعيدا عن 
حساسية الشعار»، نافيا عن 
نقد النظام الدميوقراطي في 
حال اختاللــه فكرة االتهام 

باملس مبا هو مقدس».
الغــامن بشــكل  وحــدد 
صريح وواضــح معوقات 
الدميوقراطيــة  جتديــد 

وشدد على أنه «ال يجوز 
أن نتحول مع مرور الزمن 
إلى عبدة لوثن سياسي، أو 
صنم قانوني، وإن كان يحمل 

اسما دميوقراطيا».
أن  الغــامن  وذكــر 
الدميوقراطيــة هــي نظام، 
اتفق العالم على أنه أفضل 

العربي بصورة  البرملانــي 
لم يعتدها املجتمع الدولي، 
دور عربي يعيد بلورة ذاته 
تطورا ومشاركة فاعلة في 

القضايا العامة.
من ناحيــة أخرى، جاء 
خطاب الغامن ليتوج جهودا 
فاعلة جلميع أعضاء الوفد 
البرملانــي والتــي تنوعت 
التنســيق والتحضير  بني 
واملشــاركة فــي اجتماعات 

جلان املؤمتر.
من نتائج تلك اجلهود، 
اختيار االجتماع التنسيقي 
للمجموعة اجليوسياسية 
العربيــة النائــب د. حمــد 
املطر باإلجمــاع عضوا في 
الدائمــة املعنيــة  اللجنــة 
بالتنمية املستدامة والتمويل 
والتجــارة، والتي تضم ١٨ 
عضوا من مختلف برملانات 

العالم.
إلــى ذلك، فقــد واصلت 
البرملانيــة  الديبلوماســية 
الكويتية ممارسة أنشطتها 
لتعزيز آفــاق التعاون بني 
مجلس األمة وبرملانات العالم 
مبا يخدم املصالح املشتركة.

بأن «تأليــه أي نظام، وإن 
كان نظامــا يحمــل شــكال 
دميوقراطيا، هو أول معوقات 
جتديــد الدميوقراطيــة»، 
موضحا أن «الدميوقراطية 
في أصلها هي وسيلة ال غاية، 
وممارسة وليست شعارا أو 

رمزا»

من كل بدائله، التي جربتها 
اإلنسانية على مدار الزمن، 
لكنه ليــس النظام املقدس 
الذي مينــع فيه تصحيحه 
وتصويبــه متى مــا كانت 

املمارسة مختلة ومعتلة.
كلمة الغامن أمام برملانات 
العالم، أعادت صياغة الدور 

في هذا اإلطار، اســتهل 
الكويتــي زيارتــه  الوفــد 
إلى العاصمــة مدريد بعقد 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغــامن والوفــد البرملانــي 
املرافق له جلسة مباحثات 
رسمية مع رئيسة مجلس 
النواب اإلسباني ميريتشيل 
باتيت، وذلــك على هامش 
مشاركته في أعمال مؤمتر 
االحتــاد البرملانــي الدولي 
الـ ١٤٣، تطرقت إلى العديد 
من القضايــا وامللفات ذات 
االهتمام املشترك، إلى جانب 
تطــورات األوضــاع علــى 
املستويني اإلقليمي والدولي.
يذكر أن الوفد البرملاني 
الكويتــي املرافــق للغــامن 
واملشارك في أعمال مؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي الـ 
١٤٣ خالل الفترة من ٢٦ إلى 
٣٠ نوفمبــر ضم أمني ســر 
الشعبة البرملانية النائب د. 
حمد املطر، وأمني الصندوق 
النائــب ســلمان احلليلــة، 
وعضو الشعبة النائب أسامة 
املناور، واألمني العام ملجلس 

األمة عادل اللوغاني.

الغامن في كلمته أمام اجلمعية العامة: نقد املمارسات اخلاطئة في النظام الدميوقراطي ال يهدف إلى تقويضه بل حمايته وتعزيزه

كمسلمني وكعرب».
وأكــد الغامن مــن خالل 
تصريحــه ثبــات موقــف 
البرملان الكويتي الدافع نحو 
توحيد أجندات املجموعات 
العربيــة  اجليوسياســية 
واإلسالمية واآلسيوية جتاه 
قضاياها املستحقة والعادلة.
الكويتــي  الوفــد  وألن 
ال يهدف إلى مجــرد إثبات 
احلضور في احملفل الدولي، 
فقــد طرح الرئيــس الغامن 
خــالل كلمته أمام اجلمعية 
رؤيــة  للمؤمتــر  العامــة 
(كويتيــة) جريئة حلماية 
النظام الدميوقراطي من كل 
ما يشــوه جوهره ومعناه، 
قائــال «إن نقد املمارســات 
اخلاطئــة املتعلقة بالنظام 
الدميوقراطــي ومراجعتها 
يســتهدف  ال  باســتمرار 
تقويض هــذا النظــام، بل 
حمايته من حاالت النكوص 
والتراجع، ومن كل ما يشوه 

جوهره ومعناه».
وأكــد الغــامن أن «علــى 
التحلــي  اجلميــع واجــب 
باجلــرأة فــي التعاطي مع 

األمانة العامة ملجلس األمة تشارك في «إكسبو دبي»
تشــارك األمانــة العامة 
ملجلــس األمة فــي فعاليات 
«إكسبو دبي ٢٠٢٠» املقامة 
حاليا في إمــارة دبي بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وتأتي مشــاركة األمانة 
العامة في جناح الكويت في 
الفترة من ٢٨ اجلاري حتى 
١١ ديســمبر املقبــل، والتي 
يتخللها أســبوع (التسامح 
والشــمولية) وهــو أحــد 
املوضوعات الرئيســة التي 
يسلط عليها الضوء إكسبو 
دبي الذي يهدف إلى تعزيز 
الفهم املشــترك بــني الناس 

واملجتمعات بصورة أكبر.
وتهــدف املشــاركة إلــى 
استعراض مســيرة احلياة 
ودور  الدميوقراطيــة 

ومــن املقــرر أن تعرض 
األمانــة العامــة فــي جناح 
الكويــت وثائــق برملانيــة 
تاريخيــة خاصــة مبجلس 

وتعرض األمانة نســخا 
من محاضر جلســات جلنة 
الدستور، وجريدة «الكويت 
اليــوم» متضمنــة املالحق 

بإجــراء انتخابــات املجلس 
التأسيســي، باإلضافــة إلى 
مجسم ملبنى مجلس األمة.

ويتضمــن جناح األمانة 

األمة منهــا مخطوطة نادرة 
لدســتور الكويت تعود إلى 
عام ١٩٦٢، ونسخ من محاضر 
جلسات املجلس التأسيسي.

اخلاصة مبضابــط مجلس 
األمة في الفصلني التشريعيني 
األول ١٩٦٣ والثالــث ١٩٧١، 
وبعــض الوثائــق املتعلقة 

العامة في إكسبو دبي أيضا 
عرض مجموعة من الفالشات 
التلفزيونيــة التوعوية من 
إنتاج تلفزيون املجلس من 
ضمنها استعراض مميزات 
عدد من القوانــني الصادرة 
عن مجلس األمة ومن أهمها 
قانون حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وقانون حقوق الطفل 
وجملة من القوانني املتعلقة 

باألسرة.
وتستعرض هذه الفالشات 
التوعويــة أيضــا املســيرة 
الدميوقراطيــة في الكويت، 
إضافة إلى موضوع عن العمل 
التطوعــي في الكويت، وقد 
متت ترجمة هذه املوضوعات 
كافة إلــى اللغة اإلجنليزية 

ولغة اإلشارة.

مجلس األمة كوجه مشرف 
للدميقراطيــة فــي املنطقة، 
وكسلطة تشريعية مختصة 

في سن القوانني.

مرزوق الغامن يهنئ نظيريه 
في أفريقيا الوسطى واإلمارات 

باألعياد الوطنية
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلــى رئيس املجلس الوطني في جمهورية 
أفريقيا الوسطى ساميباليس ماثيو ساراندجي، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.
كمــا بعث رئيس مجلس األمــة مرزوق الغامن 
ببرقية تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني االحتادي 
فــي دولة اإلمارات العربيــة املتحدة صقر غباش 
سعيد املري، وذلك مبناسبة ذكرى اليوم الوطني 

اخلمسني لبلده.

عبداهللا الطريجي: إطالق أسماء الالعبني 
الفائزين بالبطوالت على املالعب

قدم النائــب د.عبداهللا 
الطريجــي اقتراحا برغبة 
جاء كالتالــي: إنه نظرا ملا 
قدمه بعض الرياضيني في 
مختلف األلعاب اجلماعية 
والفردية وإحرازهم الكثير 
مــن اإلجنــازات والفــوز 
بالبطوالت والدورات ومنهم 
اجليل الذهبي في لعبة كرة 
القــدم الذيــن متكنــوا من 
الوصول إلى نهائيات بطولة 

كأس العالم عام ١٩٨٢.
وطالــــــب د.عبــداهللا 

الطريجي فــي اقتراحه الذي قدمه الطالق 
أسماء الالعبني بالتالي:

١- إطالق أسماء الالعبني الذين حققوا 

الكويت  إجنــازات لدولــة 
بالفوز بالبطوالت اجلماعية 
أو الفوز بامليداليـــات على 
املالعب والصاالت الرياضية 
أو علــى مداخـــــل بوابات 
ســتاد جابــر أو املالعــب 
املناطــق  الرياضيــة فــي 
السكنيــــــة، مع وضـــــع 
صــورة الالعب مــع نبذة 
مختصــرة عــن ســيرته 

الذاتية.
وزارة  تضــع  أن   -٢
العامة  التربيــة والهيئــة 
للرياضـــة الشـــروط والضوابط الختيار 
الالعبــني الذين حققوا إجنازات وبطوالت 

لدولة الكويت.

استفسر عن اختراق املوقع الرسمي ألمانة التخطيط

تضع «التربية» وهيئة الشباب الضوابط الالزمة لذلك

د. عبداهللا الطريجي

بدر احلميدي يطلب بيانًا إحصائيًا مفصًال بعدد 
مستخدمي وسائل النقل بالشركة منذ ٢٠١٥

وجه النائب بدر احلميدي 
سؤاال إلى وزير املالية وزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار خليفــة حمادة، 
نص على اآلتي: تعد وســائل 
مــن  واحــدا  العــام  النقــل 
العوامل املؤثــرة في اإلنتاج 
االقتصادي واالجتماعي ومتثل 
شبكة الطرق املستخدمة في 
وسائل النقل العام أحد عوامل 
االنبعاث احلــراري والتلوث 
البيئــي الناجــم عــن غازات 
عــوادم الســيارات. وملا كان 

خطوطها على الطرق العامة 
والفرعية مع بيان نوعها من 
حيث عــدد أدوارهــا الفردية 

والثنائية؟
- بيان احصائي مفصل بعدد 
النقــل  مســتخدمي وســائل 
بالشركة منذ عام ٢٠١٥ حتى 
تاريخ ورود هذا الســؤال كل 
عــام على حــدة مقارنة بعدد 

الباصات؟
- ما السياسة املتبعة إلدارة 
أوقات االلتقاط (املدة الزمنية 

بني باص وآخر)؟

البنزيــن املعالج اخلالية من 
مــادة الرصاص، ومــا ينجم 
عــن اســتخدامه مــن تلــوث 
بيئي تشــهده البالد حتى ان 
بعض الهيئات العاملية أدرجت 
الكويــت إلى حــد اخلطر في 
التلــوث البيئي، لــذا يرجى 
إفادتي وتزويدي باآلتي على 
أن يكون الرد مــزودا بكل ما 
يتطلبه البيان من مكاتبات أو 

دراسات أو إحصائيات:
- كم عــدد الباصات التابعة 
لشركة النقل العام التي تسير  بدر احلميدي

املالحظ تكدس الطرق العامة 
مبركبات وباصات النقل العام 
مع اختالف أنواعها وأحجامها 
والتي يسير الغالب منها بعدد 
قليــل مــن الــركاب مــا يثير 
التساؤل حول جدوى هذا الكم 
منها ويشكل ازدحاما مروريا.
وبنــاء على مــا تقدم وما 
لوحظ مــن قلة مســتخدمي 
باصات النقل العام إضافة إلى 
االنبعاث الغــازي من عوادم 
معظمهــا نتيجــة اســتخدام 
(الســوالر) بدال من مشتقات 

هشام الصالح لتسليم القسائم اجلاهزة في خيطان
قدم النائب د.هشام الصالح 
اقتراحا برغبة، قال في مقدمته: 
ألزم القانون رقم (٤٧) لسنة 
١٩٩٣ املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بتوفير هذه الرعاية 
ملستحقيها في مدة ال تتجاوز 
خمــس ســنوات مــن تاريخ 
تســجيل الطلبــات وبصفــة 
اســتثنائية فــي مــدة ثماني 
ســنوات بالنســبة للطلبات 
املســجلة عند تاريخ صدور 

ذلك القانون.
وقد أطلقت الدولة مشاريع 
اسكانية عديدة متفاوتة احلجم 
لتلبية الطلبات امللحة لألسر 
الكويتيــة املتعطلــة للظفــر 

بنحو ١٤٤٨ قســيمة منوذجا 
لذلك.

حيــث لــم يتــم اســتالم 

قد يتطلب اخالؤها مزيدا من 
الوقــت. وحرصا علــى إنهاء 
معاناة كثير من األسر املنتظرة 
في طابور اإلســكان لسنوات 

طويلة.
وطالب في اقتراحه باآلتي:
«بقيــام وزارة األشــغال 
العامــة بإجراءات االســتالم 
اخلاصة بالقســائم اجلاهزة 
في القطعتني ١-٢ من مشروع 
خيطان اجلنوبي وتســليمها 
العامــة للرعاية  للمؤسســة 
السكنية والتي عليها مخاطبة 
كل اجلهــات املعنية من أجل 
متكني األســر املســتفيدة من 

قسائمها السكنية».

االشغال اخلاصة بالقطعتني 
إلــى اآلن  املقــاول  ١-٢ مــن 
على الرغــم من التصريحات 
الرسمية التي تفيد بأن نسبة 
اإلجناز ناهزت ٩٨٪ في أوائل 
أكتوبــر ٢٠٢١ (تاريخ انتهاء 
املدة التعاقدية مع هيئة الطرق 
القاعدة  البري) وألن  والنقل 
املأثورة تقول (إن ما ال يدرك 

كله ال يترك جله).
ومبــا أن واقــع األمــر في 
مشــروع خيطــان اجلنوبي 
يؤكــد توافر أراضــي جاهزة 
قابلة للتوزيــع وأخرى غير 
ذلك بســبب وجــود أنقاض 
من صخــور وأتربة وغيرها 

د. هشام الصالح

بشروط السكينة واالستقرار 
التي تعتبر من دعامات املجتمع 
التي تصونها الدولة ويكفلها 
الدســتور. غير أن اســتكمال 
اجناز غالبية تلك املشــاريع 
اصطدم بالكثير من العوائق 
التــي يعــود الى الســوء في 
التقاعــس عــن  او  التقديــر 
التدبير مما حول أحالم وآمال 
األسر في استالم مساكنها - 
املوزعة ورقيا - الى كوابيس 
جراء طول ســنوات االنتظار 
وتســويف مواعيــد اإلجناز 

وتعثر األشغال.
ويعتبر مشــروع خيطان 
اجلنوبي الذي تقدر قسائمه 

مرزوق اخلليفة: ما أسباب تأخر اإلنتاج البحري للغاز أو النفط؟
وجــه النائــب مــرزوق 
اخلليفة ســؤاال إلــى وزير 
التعليــم  النفــط ووزيــر 
الفارس،  العالــي د.محمــد 
قــال فــي مقدمتــه إنــه من 
ضمن إستراتيجية مؤسسة 
البترول الكويتية وشــركة 
نفــط الكويــت (٢٠٤٠) هو 
االستكشــاف واإلنتــاج من 
البحــر ملــا لــه مــن أهمية 
لوجود احتياطات متوقعة 
ولكون اإلنتاج البحري سواء 
غاز او نفط ســيكون رديفا 

ضوئية من موافقات اللجان 
سواء املتخصصة داخل شركة 
نفط الكويت او في مؤسسة 

البترول الكويتية.
- مــا تأثيــر ذلــك على 
احملتوى احمللي ومشــاركة 
العنصــر الكويتــي في هذا 
(Local content) املشــروع 

احليوي؟
- مــا اجلهــة التي أعدت 
كراســة املناقصــة؟ يرجــى 
تزويــدي بصــورة ضوئية 
من كتاب تكليف تلك اجلهة.

الترســية وأعادت الترسية 
على ثاني اقل االسعار بزيادة 

٤٠ مليون دينار.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
- أسباب تأخر املشروع 
احليوي ملدة تقارب ٣٠ شهرا؟

- ما سبب تفاوت أسعار 
املناقصة؟

- تزويــدي بــكل مــا مت 
بشأن هذا املشروع متضمنا 
كل القــرارات التــي اتخذت 
بشأن هذه املناقصة وصور  مرزوق اخلليفة

إلنتاج احلقول البرية، ناهيك 
عن االهمية االســتراتيجية 
والسياســية، وعليه قامت 
شــركة نفط الكويت بطرح 
مناقصة للحفر البحري لعدد 
ست آبار في بداية يناير ٢٠١٨ 
وكان متوقعا ان يبدأ احلفر 
في ١/٦/٢٠١٩ وملدة ٤ سنوات.
وفي فبراير ٢٠١٩  رست 
شــركة  علــى  املناقصــة 
شــلمبرجيه اقــل األســعار 
مببلــغ ١٤٠ مليــون دينــار 
وبعدها نقضت املؤسسة تلك 

عبدالعزيز الصقعبي: ما إجراءات تعيني 
األمني العام في منظمة أوپيك؟

النائــــــــب  وجـــــه 
د.عبدالعزيــز الصقعبــي 
سؤاال إلى وزير النفط وزير 
التعليــم العالــي د.محمد 

الفارس جاء كما يلي: 
سؤال إلى وزير النفط

نشــرت وكالــة األنباء 
العامليــة رويترز عن عزم 
الكويت ترشيح محافظها 
السابق لدى منظمة البلدان 
املصدرة للبترول (أوپيك) 

لقيـادة املنظمـــة.
لــذا يرجــى تزويــدي 

وإفادتي مبا يلي:
١- مــا إجــراءات تعيني األمــني العام في 
منظمــة أوپيك؟ ومــا املوعد املقرر للبت 
في ترشــيح الكويت لألمني العام القادم 

للمنظمة؟
٢- هل ســبق أن تولى أمــني عام كويتي 
قيادة منظمــة األوپيك؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب يرجى بيان اسم األمني العام وفترة 

توليه هذا املنصب.
٣- كم عدد الكويتيني املوظفني في منظمة 
أوپيك؟ وكم نسبتهم من العدد اإلجمالي 

للموظفني في املنظمة؟
كما قدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي  

ســؤاال إلى وزيــر املالية 
خليفة حمادة جاء كالتالي:
منى إلى علمي تعرض 
الرســمي لألمانة  املوقــع 
العامــة للمجلــس األعلى 
للتخطيــط والتنميــة في 
عــام ٢٠٢١، والــذي أدى 
إلــى ضياع وفقدان بعض 
البيانات الرسمية للدولة 

في ٢٠٢١.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي مبا يلي:
١- ما مدى صحة الواقعة 
املذكورة أعاله؟ إذا كانت اإلجابة بصحته 
فهل شكلت جلنة حتقيق ملعرفة من وراء 

هذا االختراق؟
إذا كانت اإلجابة اإليجاب فما الذي وصلت 

إليه هذه التحقيقات؟
وهل حوســب املقصرون؟ مــع تزويدي 

باملستندات الدالة على ذلك.
٢- هل اخترق املوقع الرسمي لألمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط منذ إنشائها؟

إذا كانــت اإلجابة اإليجاب فيرجى إفادتي 
مبــا توصلت إليه التحقيقــات (من وراء 
االختراق)، مع تزويدي باملستندات الدالة 

على ذلك.

د. عبدالعزيز الصقعبي
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

كلمة السر: من الطيور اجلارحة من ٧ 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

الشاهني

محمد السالم

عغمقراعماا

طنوعللرملل

وادبيحويرج

رءارصاقزحا

اسقةاناةبد

اميألشلةال

ارسلاممينا

لعوقءكربيل

عذمهاتجرست

مبليربمعبر

لةانثةرلاا

ييمألاحاقث

١ - رمى - اقتله بالسم، ٢ - أمراس - يجول 
بعينيه،٣- الكثير(معكوسة)- عالمة موسيقية، ٤ - 
أرشد - من اخلضار، ٥ - ساكنة، ٦ - مشيا - في 
وجهه (معكوسة)، ٧ - بسط - عكس حركة - للنداء 
(معكوسة)، ٨ - يجمع - غناء شعبي كويتي، 

٩ - يحب - حيا، ١٠ - يوضع للطعام - خيرات.

التراث
العملي
األمي
غناء

أحلان

عذبة
اجلاد

الرحباني
مكتبة

املوسيقا

العربية
ثراء
رقم

مميزة
عروق

املرج
األصيل

شوق
عطور
مرح

سمر
ود
ألق

سباق

١ - علم مذكر - والدتي، ٢ - مرتفع عن األرض (معكوسة) 
- برهان، ٣ - تكلم - لهو ولعب، ٤ - من معالم الكويت - من 
األقارب، ٥ - جدال (معكوسة) - متشابهان، ٦ - مطرب وملحن 
مصري راحل، ٧ - علقم - من ا ألطراف - عكس رواج 
(معكوسة)، ٨ - للتنبيه - متشابهة - وجع (معكوسة)، ٩ - 
انهض - أحجبة (معكوسة)، ١٠ - علم مذكر - حيوان ضخم.

أفقياً: عموديًا:
١ - ألقى - سمه، ٢ - حبال - يراقب، ٣ - اجلم 
(معكوسة) - مي، ٤ - دل - بامية، ٥ - راكدة، ٦ - سارا 
- فمه (معكوسة)، ٧ - مد - جمود - يا (معكوسة)، 
٨ - يلم - يامال، ٩ - يرغب - سلم، ١٠ - ملح - بركات.

١ - أحمد - أمي، ٢ - اجلبل (معكوسة) - دليل، ٣ - قال - 
مرح، ٤ - األبراج، ٥ - مراء (معكوسة) - ب ب، ٦ - سيد 
مكاوي، ٧ - مر - يد - كساد (معكوسة)، ٨ - ها - ه ه ه - ألم 
(معكوسة)، ٩ - قم - متائم (معكوسة)، ١٠ - نبيل - فيل.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

٢٠٠٠ عام عمر أقدم «شاي» في العالم

أنهم  أعلن علماء اآلثار الصينيون، 
اكتشفوا أقدم مشروب شاي في العالم 

عمره أكثر من ٢٠٠٠ عام. 
ويشير العلماء إلى أنهم اكتشفوا هذا 
املشروب في مقاطعة شاندونغ، خالل 
عمليات التنقيب في مقبرة أسرة تشو 
التي تعود إلى الفترة من القرن احلادي 
عشر إلى القرن الثالث قبل امليالد. وبعد 
حتليل تركيب أوراق الشاي استنتج 
الباحثون أن مشروب الشاي مت تخديره 

بني أعوام ٤٥٣ و٤١٠ قبل امليالد.
ويذكر أن أقدم مشروب شاي قبل هذا 
االكتشاف، كان علماء اآلثار قد عثروا 
عليه في مقبرة اإلمبراطور هان جينغ دي 
الذي توفي في ربيع عام ١٤١ قبل امليالد.
أكد االكتشاف اجلديد على أن  وقد 
الشاي كان يزرع في جميع أنحاء الصني 

قبل امليالد أيضا. 
وأن البعض يعتقدون أن الشاي في 
عهد أسرة تشو لم يكن مشروبا، بل دواء 

لعالج اضطرابات املعدة. 
ولكنه أصبح يستخدم مشروبا في 
عهد أسرة هان (٢٠٦ قبل امليالد - ٢٢٠ 
ميالدي)، وفي عهد أسرة تان (القرنني 
السابع - العاشر امليالدي) التي نشرت 
فيها «قواعد الشاي» الشهيرة، بدأ انتشار 
الشاي في العالم، حيث انتقل أوال إلى 
إلى أوروبا في  اليابان وكوريا ومنها 

القرن السادس عشر.

هل الطقس الغائم يسبب الصداع؟

ليشينكو،  إيرينا  الطبيبة  أعلنت 
العيون، أن  اختصاصية طب وجراحة 
الغائم واملمطر يسبب أحيانا  الطقس 
الصداع، وتقدم النصائح لكيفية جتنب 

هذه احلالة.
وتشير ليشينكو، إلى أن هناك في أيام 
الطقس الغائم واملمطر خاصية ال ينتبه لها 
غالبية الناس، وهي أن قلة كمية الضوء 
تؤثر سلبا في العيون، حتى ان اإلضاءة 

السيئة ميكن أن تسبب الصداع. 
وتقول «عالمات تعب العيون مختلفة 

من شخص إلى آخر. 
فمثال البعض يشعر بالنعاس، أي ان 
الرأس،  النوم وليس  إلى  العيون متيل 
لذلك عندما يستلقي الشخص يغمض 
عينيه ولكن نشاط دماغه يبقى مستمرا. 
كما يشعر الشخص بحكة في عينيه 
ويرغب بفركها. وقد يشعر بألم في عينيه 

أو الصداع».
وتضيف، لتجنب الصداع الناجت عن 
سوء اإلضاءة عندما تكون السماء ملبدة 
بالغيوم، يجب إنارة املكان حسب احلاجة 

وليس حسب الوقت.
وتقول «من املهم جدا أن تكون إنارة 

مكان العمل جيدة وصحيحة. 
لذلك في أيام الطقس الغائم من الضروري 
تشغيل اإلضاءة االصطناعية، من أجل 

إراحة العينني. 
ومع أن للكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية 
األخرى إضاءة، إال أنها غير مريحة للعني 

إذا كان الغرفة مظلمة».

عن «سبوتنيك»

عن «نوفوستي»
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ُعمان في إصدارات وأنشطة
مؤسسة البابطني للشعر العربي

ليــس هذا املقال ترفا ثقافيا وال فخرا ذاتيا، وال 
مزايدة على املتحقق واملنجز الفكري العماني، وإمنا 
فصل من فصول جتربتي الثقافية وتبيان للجهود 
املتواضعــة التــي قمت بهــا خدمة لبلــدي «ُعمان» 
والتعريف بها في األوســاط الثقافية العربية، فقد 
شرفت مبعرفة مؤسسة البابطني لإلبداع الشعري 
ذائعــة الصيت قبل أكثر من ربع قرن، ثم شــرفت 
بالعمل مندوبا لها في الســلطنة خــالل الفترة من 
(١٩٩٩ - ٢٠٠٤)، وقدمت خالل هذه الفترة الذهبية 
من حياتي الثقافية جملة من الكتابات التي أحسبها 
مبكرة، فقد قامت عليها دراســات نقدية وتاريخية 
سعدت بها عندما وجدتها في قوائم املصادر واملراجع 
جلملة من األطاريح والرسائل األكادميية بل والكتابات 
الثقافيــة، وال أدعي مطلقا أن الشــعر العماني غير 
معروف قبل ما قدمته في منشورات هذه املؤسسة بل 
أحسب أن هذه املؤسسة كانت عامال من عوامل نشره 
ضمن منظومة نظائره اآلداب العربية األخرى، وهذا 
ما جعلني أعتز بهذا اإلجناز الذي مارســته بشغف 
في ريعان الشباب واأللق العلمي املتأجج، وفي ظل 
مؤسسة متخصصة رعتني غضا يافعا ودفعتني في 
نهاية املطاف إلكمال جهودي في كتابة تاريخ الشعر 
العمانــي في القرن العشــرين، وإن قلت كانت أحد 
عوامل حتفيزي حلب البحث فيه فال أجانب الصواب، 
إذ أحسب في نفســي أنها كانت الدافع املعنوي لي 
نحو كتابة عدد من دراساتي التأريخية والتحليلية 
والنقدية ومنها كتابي املرجعي «الشعر العماني في 
القرن العشرين» وكتابي األخير «والسطر األول في 
النقد األدبي العماني احلديث» وبينهما كتب أخرى 

ليس آخرها الصحافة العمانية املهاجرة.
ال أنســى ذلك اللقاء اجلميل الذي جمعني بأمني 
عام املؤسســة األديــب املثقف املســرحي املعروف 
األستاذ عبدالعزيز السريع الذي زار السلطنة مبعية 
أســتاذي د.إبراهيم غلوم في شــهر أكتوبر من عام 
١٩٩٠، وكانت زيارتهما ملا كان يسمى بوزارة التراث 
القومي والثقافة ولقائهما الرسمي بصاحب السمو 
السيد فيصل بن علي، رحمه اهللا، للتعريف باملؤسسة 
وإيضــاح رؤيتها وتقدمي أفق تعاون يخدم الثقافة 
واملثقفني العمانيني.. وبعد هذا اللقاء التقيت مساء 
ذلــك اليــوم بهمــا وتباحثت معهما حــول عدد من 
املواضيع التي تخص الشعر العماني بصفتي أحد 
املتخصصــني فيه واملهتمني بتجــارب أعالمه، ومت 
اختيــاري وتكليفــي بالعمل مع املؤسســة والقيام 
بجمع مناذج الشعر العماني ومحاولة خلق روابط 
بني املؤسسة والوســط الثقافي العماني الذي كان 
يتشــكل في ظل مؤسســتني رســميتني معروفتني: 
النــادي الثقافــي، واملنتدى األدبــي وبينهما جهود 
فردية وجتارب ذاتية ومجالس خاصة كان لها دور 

قبل ميالد جمعية األدباء والكّتاب.
كانت هناك ثمة عقبات كأداء واجهتني وأنا بصدد 
هذا العمل في هذه املؤسسة، فقد ولدت بعيد احلدث 
الفاجع السياســي الذي هز الكيان العربي والعاملي 
وقسم املثقفني العرب إلى شطرين متنافرين أال وهو 
احتالل العراق للكويت، ولهذا جنم عن هذا احلدث 
الفارق تأثير نفسي في نفوس النخب العربية قاطبة 
وبدا صداه في تباين املواقف بني املثقفني العمانيني 
شأنهم شأن املثقفني العرب، فكانوا بني مؤيد ومعارض 
فأبدى بعض مثقفينا وشعرائنا بالصدود وشاحوا 
بوجوههم عن تقبل أي فعل ثقافي مهما كانت نواياه 
قادم من الكويت تضامنا مع العراق الذي شنت عليه 
بســببها حربا ضروســا لم تبق فيه شيئا، فكانت 
مواقف الرفض من املشاركة في إدخال أسمائهم ضمن 
مشــروع «املعجم الشــعري» الذي تنوي املؤسسة 
إعداده، وكذلك عدم الرغبة في املشاركة في أي فعل 
ثقافي تقيمه حتى ولو لم تكن له عالقة بالسياسة.. 
كانــت العقبة كأداء واإلقناع صعبا لتزّمت بعضهم 
وعدم تفهمه لدور املؤسســة الثقافــي وبعدها عن 
اجلانب السياســي، ومع تكرار احملاولة اســتطعت 
إقناع بعضهم وجذبهم إلى فضاءات هذه املؤسســة 

وأنشطتها بعدما اتضحت لهم الرؤية حول طبيعة 
أنشطتها الثقافية، فصارت مضرب املثل للحضور 
الثقافي العربي في ذلك الوقت الهام، فأم فعالياتها 
الشــعراء واملثقفون والكتاب والصحافيون العرب 
األكثر شــهرة حتى أنه لم يبق اسم عربي أو مهتم 
بالشعر العربي إال واستجاب لدعوات هذه املؤسسة 
والكتابة فيها وحضور فعالياتها، فغدا نشاطها وفعلها 
الثقافي محط رحالهم، ومهوى أفئدتهم وإن أنسى ال 
أنــس تزاحم الكبار عليها فرأيت فيها ما كنت أحلم 
برؤيته وااللتقاء به، واحلديث معه، وقد ال قد يخطر 
على بالي ذات يوم أن أرى هذه الكوكبة من النخب 
العربية واألســماء العليا في الكتابة واإلبداع التي 
كانت تثير شغف فضولي لرؤيتها واالستماع إليها 
عن قرب حتى توطدت لدي من لدن بعضهم عالقات 
وتواصالت وروابط مازلت أحتفظ بذكراها ولدي منهم 
كما من رسائلهم املكتوبة وصورهم الفوتوغرافية 

عندما كان للرسائل الورقية والصور ألف معنى.
شملت جهود مؤسسة البابطني األقطار العربية 
كلهــا ولــم حتد عمان عــن مثيالتهــا العربيات من 
احلضور والتمثيــل في أغلب فعاليــات، فوفودها 
الثقافية جابت اآلفاق مع مثيالتها العربيات وكان ذلك 
بفعل حضور شعرائها ومثقفيها وكتابها، وقد شرفت 
بترشيح الكثير منهم باعتباري مندوبا للمؤسسة في 
السلطنة، فكانت قوائم املثقفني ترسل مني قبيل كل 
فعالية، فجبنا معهم أقطار ممتدة من سراييڤو إلى 
طشقند ومن بالد فارس حتى قاهرة املعز، وأقاصي 
مراكش وفاس وموريتانيا واألندلس، وكان األمل أن 
تكلل جهودنا بعقد احدى دوراتها في زجنبار لوال 
ظروف اســتجدت لم تكن في احلســبان، حتى اني 
سافرت للتمهيد لذلك احلدث في مارس من عام ١٩٩٩.
كانت ُعمان حاضرة في فعاليات هذه املؤسسة 
عبر ما قدمناه عنها وما قدمه غيرنا، وكانت حصيلتنا 

اجلهود اآلتية:
أوًال: العمل مندوب للمؤسسة: واملندوب وظيفيا مبثابة 
املسؤول اجلغرافي عن عمل املؤسسة الثقافي والعلمي 
فــي القطر الذي يكون فيه، وقد مت تعييني مندوبا 
ملؤسســة البابطني لإلبداع الشــعري الكويتية في 
سلطنة ُعمان خالل الفترة (١٩٩٩ - ٢٠٠٤) مبوجب 

رســالة أمني عام املؤسسة رقم ٥٣١/ مجب، بتاريخ 
١٩٩٩/٣/٣٠. وكنت قبلها متعاونا مع املؤسســة في 
الفتــرة ١٩٩١ - ١٩٩٨، واقتصر دوري على أن أكون 
حلقــة وصل تربط املؤسســة باملثقفــني العمانيني 
واملشــاركة في فعالياتها املقامة وإعداد الترتيبات 
اخلاصــة بدعوات الشــعراء وترشــيحهم للجوائز 
والندوات وسائر الفعاليات، وأكثر من ذلك الكتابة 
والتأليف وإبداء الرأي في كثير من القضايا العلمية 

ذات االختصاص األدبي عامة والشعري خاصة.
ثانيًا: املشــاركة في جلان حتكيم جوائز املؤسسة جلان 
التحكيم في املؤسسة البابطني عنصر قيمي ال يناله إال 
من أوتي خبرة ومكانة علمية، عادة تقدرها املؤسسة 
وفق ضوابطها املنصوصة في نظامها، ومما أتشرف 
به إحلاقي بلجان عضوية حتكيم جائزة مؤسســة 
عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري (جلنة 
حتكيم أفضل ديوان الشعر) - وذلك. مبوجب رسائل 
أمني عام املؤسســة م.ج.ب/٨٨، بتاريخ ٢٠١٠/٢/٨، 
وكانــت حصيلتها تلك اللجنة التي شــاركت فيها 
األستاذين الكبيرين الناقدين عثمان بدري ووهب 
رومية عميد كلية اآلداب بجامعة دمشق، وقد كانت 
لقاءاتنا بفندق «بلودان بدمشق» في صيف من عام 
٢٠١٠ مناسبة إلقرار الفائزين وإنهاء عملية االختيار 
مبنهجيــة دقيقــة وبرؤية علميــة، وكانت جلنتنا 
مختصة بتحكيم وترشيح ١٠ دواوين من املتقدمني 
لنيل اجلائزة فــي هذا الفرع وكتابة تقرير مفصل 
عن كل ديوان، وعن حيثيات اختياره، وترشــحه، 
وترتيــب الفائزين الـ ١٠ حســب قيمتهم من األول 
حتى العاشــر، وقد بلغ عدد الدواوين املتقدمة ١٣١ 

ديوانا، عملنا على اختيار األجود منها.
ثالثًا: املشــاركة بالكتابة البحثية وهي جتربة مبكرة 
كلفت فيها بكتابة مبحث مفصل عن الشعر العربي 
املعاصر في سلطنة ُعمان، وردت فصال في معجم 
البابطني للشعراء العرب املعاصرين، م٥، م ٦، (مزيدة 
ومنقحة) وهو مدخل لدراسة الشعر العماني يقدم 
رؤية شبه كاملة عن مراحل وقد أصدرته مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، 
الكويــت، ٢٠٠٢، ط١، ص (٣٤٣ - ٣٦٥) - ط٢(ص 
٤٠٠ - ٤٢١). وفي هذه الدراسة تناولت مرجعيات 

الشعر ومراحله وأعصره وجتارب أعالمه وأغراضه 
وأمناطه، وانتهيت إلى رسم صورة كلية له في دراسة 
وصفية استفاد منها من عدد الباحثني وكانت رائدة 
فــي وقتها ومفيدة، وقامت عليها عديد الدراســات 
والرسائل األكادميية واعتبرتها مرجعا من مراجعها.

رابعا: أعداد املختارات ومقدمات الشعر وهي مهمة علمية 
في غاية األهمية، فاالنتقاء له من الصعوبة مبكان 
في ظل جتربة واســعة مترامية األطراف، ألن على 
القائم بها أن يقرأ إنتاج مراحل شــعرية وجتارب 
متفاوتة، من هنا كان السعي حثيثا الختيار اجلياد 
اجلواهر من القصائد ذات الشــهرة وحتقق البنى 
الفنية واملوضوعية، وقد عنيت بهذا العمل، وقمت 
به باستشــارة أهل اخلبرة والدراية من أســاتذتي 
وأصدقائي، الســيما أســتاذي أحمد الفالحي الذي 

كان لي عونا ويدا ال ميكن أن أنساها.
بلغ عدد األعمال التي قمت بإعداد تراجم ومختارات 
شعرية لها ٣٠ شاعرا عمانيا صدرت فصال مستقال 
في كتاب «مختارات من الشعر العربي احلديث في 
اخلليج واجلزيرة العربية، ج٥، ط١، إصدار مؤسسة 
البابطني، الكويت، ١٩٩٦، ص ٤٤٧ - ٥٣٤، وقد اخترت 
فيهــا قصائد منتقاة ألبي الصوفي، وألبي وســيم 
األزكوي، وألبي سالم الكندي، وألبي الفضل احلارثي، 
وألبي مسلم البهالني، وألبي سرور اجلامعي، والبن 
شيخان الساملي، ولنور الدين الساملي، ولعبدالرحمن 
الريامي، وعائشــة بنت صالح احلارثي، وللمحقق 
ســعيد بن خلفان اخلليلي، ولشــاعر الشرق ومن 
شــعراء قصيدة التفعيلة ســعيدة خاطر وسعيد 
الصقــالوي وهالل العامري، من احملدثني لســيف 
الرحبي، وســماء عيسى، وعبداهللا الريامي وزاهر 
الغافري، وصالــح العامري، وســيف الرمضاني، 
وعاصم السعيدي، وعلي بن شنني الكحالي، ولسالم 
الكلباني، ولهالل الســيابي، ومحمــود اخلصيبي 

وعبداهللا الطائي.
وفي مقام آخر، قمت أيضا بإعداد تراجم ومختارات 
شعرية خلمسة وعشــرين شاعرا عمانيا، صدرت 
فصال مستقال في كتاب «مختارات من الشعر العربي 
في القرن العشــرين، ط١، مؤسســة البابطني، ج٣، 
الكويت، ٢٠٠١، ص ٥ - ١٠٩. وقد قدمنا لهذه املختارات 

بدراسة حتليلية وصفية للشعر العماني في العصر 
احلديث تناولنا فيها قيمة الشعر العماني ومكانته 
في خارطة الشــعر العربي، وما متيز به من غزارة 
مادته، وامتداد حضوره في مســاحة جغرافية من 
عمــان حتى زجنبــار، إضافة إلى الســمات الفنية 
ألغلب جتاربه وخروجها من طابع الصنعة والتكلف 
التي سادت الشعر العربي في العصرين العثماني 
واململوكي، وعرجنا علــى العوامل التي تضافرت 
على توجيه احلركة الشعرية العمانية والدفع بها 

إلى ميدان التطوير.
كما تناولنا شــقي الشــعر العمانــي التقليدي 
واحملدث، ففي األول أشرنا إلى األغراض التي بدت 
في هذا الشــعر وهي أغراض ما انفك حضورها عن 
املتعارف عليه في أغراض الشــعر العربي، وركزنا 
على أغراض العالقات اإلنسانية، واملواقف الفكرية، 
كالرثاء والغزل واإلخوانيات، وشعر الوصف والشعر 
السياســي الوطني االستنهاضي، والشعر القومي، 
وأشرنا إلى حضورها املكثف في جتارب أعالم الشعر 
كأبي مســلم البهالني وابن شيخان الساملي احملقق 
سعيد بن خلفان اخلليلي وغيرهم من الشعراء الذين 
اخترنا لهم، وانتهينا إلى تناول الشق احملدث عبر ما 
سمي بقصيدة التفعيلة، أو شعر قصيدة النثر وأشرنا 
إلى ظروف نشأتها ومرجعياتها وميالدها وتكوينها 
وانبثاقهــا في خارطة الشــعر العمانــي، والعوامل 
التي دفعت بالشــعراء إلى التجديد من مثل االتكاء 
علــى مرجعية حضارية خصبة قابلة للتوظيفات، 
والتناصات الشعرية ومن خاللها استنبطت سائر 
الرموز الداللية التي قامت عليها بنية النص اجلديد، 
إضافة إلى ظهور احلركات السياسية التي غذت النص 
مبالمح ثورية، وحرص فيها الشــعراء على إيجاد 
لغة خطاب شــعري يبتعد عن املباشــرة، ويتوجه 

نحو الرمز والغموض واإلبهام.
كما تناولنا عوامل كثيرة منها التأثير مبا وجد 
في الثقافة العربية التي كانت احملفز لشعراء عمان 
نحو التجديد كاملنابر الثقافية، ووسائل البث الثقافي، 
واجلمعيات والكيانات األدبية في اخلليج وما كان 
يدعو فيها شــعراؤها املجددون ومــا يقدمونه من 

أطروحات نحو تطوير بناء النص شعري.
ولم ننَس التأثر بالشعر العاملي واملذاهب األدبية 
التي أذكتها ثورة الشعر العربي عند رموزه الكبرى 

كأدونيس واملاغوط وغيرهما.
وختمنــا دراســتنا بالقول: إن الشــعر العماني 
كسائر الشعر العربي تأثر بالنص التراثي في طابعه 
التقليدي، وبنصه اجلديد في طابعه املتجدد، ولكنه 
حافظ على خصوصيته وهويته املنبثقة من بيئته 

وكيانه وثقافته وحضارته وطبيعة أعالمه.
وفي مجال حضور  خامسا: حضور فعاليات املؤسسة  
ندوات املؤسسة، فقد شاركت ُعمان في أغلب الندوات 
باحلضور وبخاصة الندوات والفعاليات املصاحبة 
كزيارة املعالم وتوزيع اجلوائز املخصصة كجائزة 
اإلبداع في مجال الشــعر، ونقــده، وجائزة التفوق 

الشعري، وجائزة أحسن قصيدة.
ورغــم حضــور عمان فــي دوريات املؤسســة 
وأنشــطتها إال أن جهدنا ظــل مقصورا على اإليفاء 
بحــق ما كنت أرنو إليه وتقدميه جتاه بلدي، ومبا 
أراه حقا لها ومنسجما مع تراثها الشعري وقيمتها 
احلضارية الراســخة، وذلك ألســباب عــدة تندرج 
كلها ضمن حتقيــق رؤية صاحبها وتوافق أعضاء 

مجلس األمناء.
من هذه املنطلقات لم حتظ اقتراحاتنا بتخصيص 
دورة لشاعرنا العماني أبي مسلم البهالني وحتققت 
مناداتنا باسم عبداهللا اخلليلي متأخرا، فقد اقترحت 
علي املؤسسة إقامة ندوة عن أي من الشاعرين في 
مسقط أو زجنبار، ولم يلق اقتراحي موافقة وال ردا.
ومع ذلك، ظلت املؤسسة مشعل ثقافة ينتظره 
املثقفون ويســألون عنه بشــغف ويرســلون إلينا 
باقتراحاتهــم، فما إن يهل شــهر أكتوبر من كل عام 
ترد إلينا خطابات الدعوة وترتيبات األسفار مع ما 
يصحبها من حمل إلصدارات كثيرة، كنت أمتنى أن 
تكون أسفارها لشاعر من بلدي عمان مبثل ما كنت 
أمتنى أن تقام إحدى دوراتها عن قطب شــعري من 
أقطابها واألمل معقود على برنامج املؤسسة القادم 

وإن طال الزمن.

ُعمانيات ثقافية

اإلهداء 
(إهداء لألستاذ عبدالعزيز السريع..)

ما زلت أذكر بحب كم كنت دافعًا إلجناز ما 
كلفتني به فتحية لك يا أبا منقذ بعد ربع قرن

مبنى مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي

أبومسلم البهالنيسيف الرمضانيعبدالعزيز السريع عبدالعزيز البابطني

 معاجم البابطني لشعراء العربية في القرون املختلفة وكتبها التأصيلية أعمال علمية متقنة وضعت شعراء األمة حتت مظلة تأليفية واحدة وأسهمت في تطور النقد

مؤسسة البابطني جمعت عمالقة الشعر واألدب والثقافة حتت سقف واحد في وقت كانت السياسة تفرقهم وحظ ُعمان من املشاركة وافر

جائزة أحسن قصيدة ذهبت للشاعر املبدع سيف الرمضاني ١٩٩٥ وكنت أمتنى أن تكون إحدى دورات املؤسسة لشاعر عمان الكبير أبي مسلم البهالني

بقلم د.محسن بن حمود الكندي

«ُعمانيات».. مقاالت ثقافية تستهدف ترسيخ التعاون 
بني الكويت وســلطنة ُعمان في املجاالت األدبية 
واملعرفية وإلقاء الضوء على التاريخ البعيد والقريب 

للبلدين والتالقي بني األدباء والنقاد.
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١٥ مليار دينار «كاش» لدى الشركات القيادية
احملرر االقتصادي 

زادت ٢٨ شركة من الشركات القيادية املدرجة 
في البورصة الكويتية من رصيد السيولة في 
ميزانياتها العمومية بنهاية سبتمبر املاضي، 
أي بنحو ١٠٪ على أساس سنوي، حيث أضافت 
١٫٣٤ مليار دينار إلى حجم الكاش املتراكم لديها، 
والذي بلغ بنهاية الربع الثالث ١٤٫٧ مليار دينار 
مقارنة مبستوياتها بنهاية سبتمبر من العام 

املاضي والبالغة ١٣٫٣ مليار دينار.
ورغم مرور ١٨ شهر على بدء اجلائحة في 
مارس من العام املاضي، يكشف االستمرار في 
مراكمة السيولة عن استمرار الترقب في البيئة 
التشغيلية في الكويت وعدم التوسع في االنفاق. 
ومن بني الشركات القيادية الثمانية والعشرين 
والتي تضم كل الشركات املدرجة بالسوق األول 
إضافة إلى البنــوك الكويتية الثالثة املدرجة 
بالسوق الرئيسي، زادت السيولة لدى ٢١ شركة 

مدرجة مقابل تراجعها لدى ٩ شركات. 
احتياجات تشغيلية

والشركات التسع التي تراجع لديها معدل 
السيولة جميعها شركات تشغيلية وقابضة، 
باســتثناء بنــك برقان، حيــث يعتبر عامل 
التراجع هذا مؤشــرا على أن تلك الشــركات 
مستمرة في متويل عملياتها التشغيلية من 
مصادرها (ومصادر أخرى)، في وقت يؤشر 
الــكاش املتراكــم على أن الشــركات ال تريد 
اتخاذ خطوات في متويل مشاريع جديدة أو 
مازالت الصورة غير واضحة لديها للبدء في 

مشاريع جديدة.
وتصدرت شركة مشاريع الكويت القابضة 
«كيبكو» قائمة مستخدمي السيولة حيث تراجع 
الكاش لديهــا بنحو ٢٧٩ مليون دينار ليصل 
إلى ١٫١٦ مليار دينار بنهاية سبتمبر املاضي، 

مقارنة بنحو ١٫٤٤ مليار دينار بنهاية سبتمبر 
٢٠٢٠. يليها بنك برقان الذي تراجعت سيولته 
بنحــو ١٩٥ مليون دينار ليصــل كاش البنك 
إلى ٧١١ ماليني دينار بنهاية ســبتمبر مقارنة 
بنحو ٩٠٧ ماليني دينار بنهاية ســبتمبر من 

العام املاضي.
وضمت القائمة شركات تشغيلية رائدة من 
بينها «بوبيان للبتروكيماويات» بانخفاض في 
الكاش بلغت قيمته ٤٦ مليون دينار و«أجيليتي» 
بقيمة ٤٨ مليون دينار وشركة «زين» بقيمة 

٢٣٫٥ مليــون دينار، وكذلــك القرين لصناعة 
البتروكيماويــات وهيومن ســوفت وشــركة 

شمال الزور. 
سيطرة مصرفية

وسيطرت البنوك على قائمة الشركات التي 
زادت مــن حجم الســيولة لديها، حيث لعبت 
النتائج املالية للربع الثالث التي حققت فيها 
البنــوك منوا كبيرا في أرباحها دورا في ذلك، 
حيث زادت الســيولة لدى ١٠ بنوك مدرجة ما 

يزيد على ١٫٧ مليار دينار مقابل تراجع وحيد 
لبنك برقان.

وبلغت ســيولة البنوك الكويتية العشرة 
بنهاية سبتمبر ١٢٫٦ مليار دينار، بزيادة بلغت 
نســبتها ١٥٫٥٪ على أســاس سنوي باملقارنة 
بتسجيل كاش بلغت قيمته ١٠٫٩ مليارات دينار 

بنهاية سبتمبر من العام املاضي. 
وتصــدر االرتفاعات في الــكاش لدى بنك 
الكويت الوطني بزيادة ٨١٠ ماليني دينار بعدما 
بلغــت الســيولة ٥٫٢ مليارات دينــار بنهاية 

ســبتمبر املاضي مقارنة بســيولة بلغت ٤٫٤ 
مليارات دينار بنهاية سبتمبر من العام املاضي، 
يليه بيت التمويل الكويتي بسيولة بلغت ٢٫٩ 
مليارات دينار بنهاية سبتمبر املاضي بزيادة 
قدرها ٤٤٨ مليون دينار مقارنة بسيولة ٢٫٤٥ 
مليار دينار بنهاية سبتمبر من العام املاضي.
وحــل بنك بوبيان في املرتبــة الثالثة من 
ناحية زيادة السيولة بقيمة ١٤١ مليون دينار، 
بعدما بلغت ســيولة البنك بنهاية ســبتمبر 
املاضي ٣٥٧ مليون دينار مقارنة بسيولة بلغت 
قيمتها ٢١٦ مليون دينار. وفي املرتبة الرابعة 
وبزيــادة في الكاش بلغت قيمته ٩١٫٦ مليون 
دينار حل البنك التجاري الكويتي بعدما بلغت 
السيولة ٦٤٨٫٣ مليون دينار بنهاية سبتمبر 
املاضــي يليه بنك KIB بزيــادة بلغت قيمتها 
٨٦ مليــون دينار لتصل الســيولة إلى ١٢١٫٤ 
مليون دينار بنهاية ســبتمبر املاضي مقارنة 
بنحو ٣٤٫٥ مليون دينار في نهاية ســبتمبر 

من العام املاضي.
ودائع اخلاص

على مــدار عام بالكامل تغيــرت اجتاهات 
ودائع القطاع اخلاص لدى البنوك والتي وصلت 
إلى ٣٥٫١ مليار دينار بنهاية ســبتمبر املاضي 
بانخفاض ســنوي بلغت نســبته ٣٪ مقارنة 
بنحو ٣٦ مليار دينار بنهاية سبتمبر من العام 
املاضي، بينما زادت ودائع القطاع اخلاص لدى 
البنوك الكويتية بنحو ٠٫٥٪ على أساس ربع 
سنوي مقارنة بودائع بلغت ٣٤٫٩ مليار دينار 

بنهاية يونيو املاضي. 
فــي املقابل، تراجعت ودائع احلكومة التي 
وصلت إلى ٧٫٣٧ مليارات دينار بنهاية سبتمبر 
املاضي بانخفاض ٥٫٥٪ على أســاس سنوي 
مقارنــة بودائع حكومية بلغــت ٧٫٨ مليارات 

دينار بنهاية سبتمبر من العام املاضي.

متلكها ٢٨ شركة مدرجة بالبورصة بنهاية سبتمبر ٢٠٢١

الكاش يتركز لدى البنوك مقابل استنزافها لتمويل عمليات الشركات التشغيليةالسيولة زادت ١٠٪ على أساس سنوي وسط حتسن نتائج أعمال الشركات 

«البورصة» تعوض بعض خسائر «أوميكرون» مبكاسب ٨٢٠ مليون دينار
شريف حمدي

حققت بورصة الكويت مكاسب كبيرة امس على 
مستوى القيمة السوقية، بلغت ٨٢٠ مليون دينار 
بنسبة ارتفاع ٢٪ بإغالق اجللسة والقيمة السوقية 
عند ٤٠٫٧٤٦ مليار دينار ارتفاعا من ٣٩٫٩٢ مليار 
دينار أول من امس، وبذلك تكون القيمة السوقية 
قد استعادت مستوى ٤٠ مليار دينار بعد ان فقدته 
جراء االنخفاضات احلادة للسوق في إطار تراجع 
األسواق العاملية بسبب املخاوف من انتشار واسع 

للمتحور اجلديد من كورونا.
وجاءت هذه القفزة في القيمة الســوقية على 
وقع استهداف املتعاملني بالسوق عدد من األسهم 
القيادية املدرجة بالسوق األول، وذلك في أعقاب 
مراجعة MSCI ألوزان بورصة الكويت اول من أمس 
ودخول سيولة اجنبية بالسوق في مزاد اإلغالق.

واستهل الســوق تعامالت امس على تراجع 
استكماال للجلسة السابقة، إال ان الزخم الشرائي 
عاد للسوق بعد مرور ساعة تقريبا من التداول، 
واستمر حتى نهاية التعامالت، رغم بعض عمليات 

البيع التي أدت إلى تذبذب املؤشرات.
وعلى مستوى السيولة، شهدت تراجعا بنسبة 
٤١٪ مبحصلة أمس ٧١٫٧ مليون دينار تراجعا من 
١٢٢٫٧ مليون دينار في جلسة أول من امس التي 
 ،MSCI شهدت دخول املؤسسات االجنبية التابعة لـ

وكان الفتا ان الســيولة متمركزة حول األسهم 
القياديــة في مقدمتها أهلي متحد وجي اف اتش 
وبيتك والوطني واجيليتي التي استحوذت على 
٤٠٫٧ مليون دينار متثل ٥٧٪ من اجمالي السيولة، 
وحظي سهم اهلي متحد بـ ١١٫٦ مليون دينار من 

السيولة تشكل ١٦٫٢٪ من االجمالي وارتفع السهم 
بنسبة ٨٪. 

وفي إطار عودة التوازن لسوق األسهم الكويتي، 
ارتفعت بنهاية جلسة امس اسهم ٩٧ شركة تشكل 
٥٨٪ من األسهم املتداولة، فيما تراجعت قيمة ٣٧ 

سهما، واستقرت قيمة ٩ اسهم، ولم يجر التداول 
على أسهم ٢٤ شركة.

ومت تداول ٣٨٧ مليون سهم انخفاضا من ٤٢٣ 
مليون سهم بنســبة ارتفاع ٨٫٥٪، وكان السهم 
االكثر تداوال جي اف اتش بـ ١٢٤٫٧ مليون سهم، 

وارتفع بنسبة ١٠٫٨٪.
ودعم اجللســة ارتفــاع ٨ قطاعات تصدرها 
«اخلدمات املالية» بـــ ٢٫٤٪، بينما تراجع قطاعا 
الطاقة والتأمني بنسبة ٠٫٩٨٪ لألول و٠٫٣١٪ للثاني، 
فيما استقر قطاعا السلع االستهالكية والتكنولوجيا.
وأنهت اجللسة تعامالتها على ارتفاع جماعي 
للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 
٢٫٤٪ بإضافــة ١٧٥ نقطة ليصل إلى ٧٥٢٠ نقطة، 
كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ١٫٠٦٪ 
مبكاسب ٦٠ نقطة ليصل إلى ٥٧٧٩ نقطة، وارتفع 
مؤشر السوق العام بنسبة ٢٫٠٥٪ مبكاسب ١٣٩ 

نقطة ليصل إلى ٦٩٢٩ نقطة.
خليجيا، حققت بورصات اخلليج مكاسب شبه 
جماعية امس، بلغت ٢٨٫٩ مليار دوالر، تصدرها 
السوق السعودي بـ ٢٣٫٦ مليار دوالر، تاله سوق 
الكويت بـ ٢٫٧ مليار دوالر، ثم سوق قطر بـ ٢٫٣ 
مليار دوالر، وسوق البحرين بـ ٣٠٢ مليون دوالر، 
وسوق مسقط بـ ٣٤ مليون دوالر، فيما لم تشهد 

اسواق دبي وابوظبي مكاسب او خسائر.
وجنحت اسواق املنطقة في حتقيق ارتفاعات 
ملؤشراتها بنهاية جلســة امس، وكانت بورصة 
الكويت األعلى مكاســب بنسبة ٢٫٤٪، تاله سوق 
قطر بـ ١٫٥٪، والبحرين بـ ١٫١٪، وابوظبي بـ ٠٫٨٪، 
والســعودي بـ ٠٫٨٪، ودبي بـ ٠٫٤٪، ثم ســوق 

مسقط بـ ٠٫٢٪.

٢٨٫٩ مليار دوالر مكاسب األسواق اخلليجية.. والسوق الكويتي األعلى ارتفاعاً بـ ٢٫٤٪

عبداهللا املال لـ «األنباء»: أرباح شركات الصرافة ٢٣٣٫٩ مليون دينار رصيد الكويت لدى «صندوق النقد»
سترتفع ٥٪ خالل ٢٠٢١ عالء مجيد

تراجع االحتياطي النقدي 
للكويت لــدى صندوق النقد 
الدولي خالل شــهر سبتمبر 
املاضــي ليصل الى مســتوى 
٢٣٣٫٩ مليون دينار متراجعا 
من ٢٣٦٫٣ مليون دينار خالل 
شهر اغسطس املاضي ومبقدار 
٢٫٤ مليون دينار وبنسبة ١٪، 
علما أن املستوى القياسي قد 
حتقق في يوليو املاضي الذي 
بلغ ٢٣٦٫٥ مليون دينار، وذلك 
بحســب بيانات بنك الكويت 
املركزي لشهر سبتمبر ٢٠٢١.
وعلــى صعيــد ســنوي 
فقــد زاد حجــم االحتياطيات 
الكويتية املودعة لدى صندوق 
النقد الدولي بنهاية سبتمبر 
املاضي بنسبة ٨٫٩٪، وبقيمة 
١٩٫١ مليــون دينــار، مقارنــة 
مبســتوياتها البالغــة ٢١٤٫٨ 
مليون دينار بنهاية سبتمبر 

من عام ٢٠٢٠.
ويتكون وضع االحتياطي 
في صندوق النقد الدولي من 
شريحة االحتياطي، أي مبالغ 
العمالت األجنبية التي يجوز 
للبلــد العضــو ســحبها من 
صندوق النقــد الدولي خالل 
مهلــة وجيــزة، ومديونيــة 

رباب اجلوهري

قال رئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي 
لشركات الصرافة عبداهللا  املال، في تصريح 
لـ «األنباء»، إن أرباح شــركات الصرافة 
احمللية سترتفع مبا ال يقل عن ٥٪ خالل 
العام احلالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي، مشيرا إلى أن االوضاع 
االقتصاديــة تتحســن بشــكل تدريجي 
خصوصا مع القرارات احلكومية الصادرة 
في سبتمبر املاضي، والتي أبرزها قرار فتح 
املطارات والسماح للموظفني املوجودين 
باخلارج إلــى العودة مجــددا إلى البالد 
وتســهيل اجراءات دخولهــم عالوة على 
أصحاب االعمال في القطاعات املختلفة ما 
انعكس بشكل واضع على تنامي شركات 

عمل شركات الصرافة.
وأضــاف أن نتائــج أربــاح شــركات 
الصرافة ستتضح بشكل كامل خالل الربع 
االول من ٢٠٢٢، وذلك تزامنا مع االحداث 
املســتقبلية التــي سيشــهدها االقتصاد 
احمللي، الفتا إلى أن العديد من شــركات 
الصرافة خرجت من السوق دون رجعة 
جــراء اجلائحة، حيث أعلن بنك الكويت 
املركــزي عن الغاء تراخيص ٣ شــركات 

صرافة عاملة في السوق.
وعــزا املال خروج تلك الشــركات إلى 
عــدم قدرتهــا علــى تطبيق اشــتراطات 

اخلاصة بنسبة كبيرة خالل 
شهر سبتمبر املاضي حيث بلغ 
١٣٦٦٫٦ مليــون دينار مقارنة 
بـــ ٥٧٣٫٤ مليون دينار خالل 
شهر اغسطس بزيادة قدرها 
٧٩٣٫٢ مليون دينار وبنسبة 
١٣٨٪ وهــي أصول احتياطية 
دوليــة اســتحدثها صندوق 
النقد الدولي كأصل احتياطي 
مكمل لألصول االحتياطية لدى 
البلدان األعضاء في الصندوق، 
ويــوزع الصنــدوق حقــوق 
السحب اخلاصة بني أعضائه 

املركــزي الصارمة، الســيما فيما يتعلق 
بالرقابــة املالية وقانون غســيل االموال 
وضوابط االلتزام، مشيرا إلى ان قرارات 
املركزي تنطوي دائما على حماية السوق 
ودعم الشركات، متوقعا خروج املزيد من 
الشركات املتعثرة ماليا خالل الفترة املقبلة.
وطالــب شــركات الصرافــة احملليــة 
التكنولوجي واالسراع  التطور  مبواكبة 
فــي تطبيق انظمــة التحويالت احلديثة 
السيما في ظل اجتاه العديد من شركات 
حتويل االموال العاملية العاملة في الكويت 
إلى تلبية متطلبات العميل في هذا اجلانب 

على أســاس نسب حصصهم 
في الصندوق.

بينمــا تراجعــت مجموع 
العملة االجنبية والودائع في 
اخلارج بنهاية شهر سبتمبر 
الــى ١٢٫٣٤٨ مليــار  ليصــل 
دينــار بتراجــع بلغ نســبته 
١٫١٥٪ مقارنة بـ ١٢٫٤٩٢ مليار 
دينار خالل شــهر اغســطس 
املاضي. واملقصــود بالودائع 
هنا هــي الودائع املتاحة عند 
الطلب وهــي الودائع املتاحة 
لدى البنوك املركزية األجنبية 
الدوليــة  التســويات  وبنــك 
وبنوك أخــرى. كمــا تتكون 
العملة مــن النقــود الورقية 
واملعدنية املتداولة من العمالت 
االجنبية واملستخدمة عموما 
ألداء املدفوعات وتستثنى منها 

النقود املعدنية التذكارية.
ويعمــل صنــدوق النقــد 
الدولي على تعزيز االستقرار 
املالــي والتعاون فــي املجال 
النقدي على مســتوى العالم 
وتيســير التجــارة الدوليــة 
وزيادة توظيف العمالة والنمو 
االقتصادي القابل لالستمرار، 
كما يســاعد في جهــود احلد 
من الفقر على مستوى العالم 
البلدان  والصنــدوق تديــره 

األعضاء وعددها ١٨٩ بلدا.

التكنولوجي، موضحا ان تلك الشــركات 
تنافس وبقوة ولهذا يجب اعادة النظر في 
آلية عمل الشركات احمللية كي ال تخسر 

حصتها السوقية احلالية.
وحول القطاعات االخرى، قال املال ان 
القطاع الغذائي يأتي على قائمة القطاعات 
التي استطاعت استعادة عافيتها مجددا، 
الســيما فــي ظــل تخفيف االشــتراطات 
الصحيــة ما حــرك مياه قطــاع املطاعم 
وكذلك قطاع السيارات الذي بدأ في حتقيق 
مبيعات مجددا، ما يشــير إلى ان السوق 

يتجه إلى التعافي.

طالبهم بتطبيق نظم حتويل األموال احلديثة جتنباً خلسارة حصتهم السوقية في املستقبلبارتفاع سنوي ٨٫٩٪ وبقيمة ١٩٫١ مليون دينار

عبداهللا املال
علــى صندوق النقــد الدولي 
(مبوجــب اتفاقية قرض) في 
حساب املوارد العامة، وتكون 
حتت تصرف البلد العضو مبا 
فــي ذلك إقــراض البلد املبلغ 
لصندوق النقد الدولي مبوجب 
االتفاقــات العامة لالقتراض، 
واالتفاقات اجلديدة لالقتراض، 
واملطالبــات علــى الصندوق 
الســحب  احملــررة بحقــوق 
اخلاصــة تعتبــر مطالبــات 

بالعملة األجنبية.
وارتفع حجم حقوق السحب 
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علي البدر: الضرائب ال تصلح للكويت حاليًا.. 
وحصيلتها ٥٪ فقط من مصروفات امليزانية!

«أسواق املال»: إطالق احلملة التوعوية اخلليجية 
املشتركة «حوكمة فعالة أساس للتنمية املستدامة»

أطلقت اجلهات املنظمة لألسواق املالية 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج حملة 
توعية بأهمية حوكمة الشركات، حتت شعار 
«حوكمة فعالة أساس للتنمية املستدامة»، 
وذلك فــي إطار ســعي اجلهــات املنظمة 
لألســواق املالية بدول مجلــس التعاون 
لدول اخلليج العربية لرفع مستوى الوعي 

لدى املواطنني واملقيمني في دول املجلس، 
ومتاشــيا مع توجيهات أصحاب املعالي 
والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية لرؤساء 
مجالس إدارات اجلهات املنظمة باألسواق 
املاليــة بدول املجلس.وتهدف احلملة إلى 
تقدمي اإلرشادات واللوائح واألنظمة اخلاصة 
باحلوكمة ألعضاء مجالس إدارات الشركات 

املدرجة واملسؤولني بها، وجتنب املخاطر 
املتعلقة بأداء الشركة وإداراتها، وترسيخ 
مفهوم أن احلوكمة الرشيدة للشركة تقود 
الشركة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، 
واالستخدام األمثل للموارد واإلدارة الواعية 
للمخاطر، فضال عن وضع اســتراتيجية 

ذكية ألعمال الشركة.

قال عضو املجلس األعلى 
للتخطيــط والتنميــة علي 
رشيد البدر، إن الضريبة ال 
تصلح للكويــت في الوقت 
احلالــي، مبينــا أن وزارة 
املالية ذكــرت أن احلصيلة 
من الضريبة، بحسب وزارة 
املالية، لــن تتجاوز ٥٪ من 
البالغة  إجمالي املصروفات 
٢٣ مليار دينار وهو ما ميكن 
تغطيته في حال زادت أسعار 

البترول. 
وبني البــدر، خالل ندوة 
نظمتها اجلمعية االقتصادية، 
بعنوان «معوقات ومصاعب 
تطبيق الضريبة في الكويت»، 
على أن الضرائب تكون مجدية 
فــي الكويــت عندمــا يكون 
االقتصاد منتجا ناميا ويحقق 
أرباحا، وبالتالي يكون هناك 
دخل يغطي تكاليف اجلهاز 
الضريبــي، مضيفا أنه لكي 
يكــون االقتصــاد منتجــا، 
يجب أن يتم إدارته بطريقة 
مؤسسية وجتارية تهدف إلى 
الربح، مؤكدا على ضرورة أن 
تؤمن الكويت باالقتصاد احلر 
وتقوم احلكومة بتقليل من 
سيطرتها وملكيتها لألنشطة 

االقتصادية. 
وأشــار إلى أن االقتصاد 
الكويتي غير صالح لتطبيق 
الضريبــة، فالدولــة متلــك 
وتديــر أكثــر مــن ٧٠٪ من 
النشاط االقتصادي وهو ما 
يعني أنه بيئة غير قادرة على 
تنمية الضريبة، وأضاف أن 

نحو  ٢٠ سنة، ففي سنة ٢٠٠٠ 
امليزانية  كانت مصروفــات 
٣٫١ مليــارات دينار، واليوم 
أصبحت مصرفات امليزانية 

٢٣ مليار دينار.
وأضاف أن املشكلة تكمن 
في أن اخلدمــات التي كانت 
الدولة توفرها في ذلك الوقت 
بكفــاءة كالســكن والتعليم 
والصحة باتت غير متاحة أو 
غير كفؤة، وبالتالي فإن النمو 
املتعاظم في املصروفات يجب 
أن يتوقــف لكن كيف ميكن 
أن يتوقف اذا كانت احلكومة 
التي تضع للمصروفات هي 
التي تكسره في أول مناسبة، 
ناهيك عن األسلوب اجلديد 
املتعلــق بقــرارات مجلــس 
الوزراء بخفض املصروفات 
١٠٪ بعد شهر واحد فقط من 
متريرها بـــ ٢٣ مليار دينار 
مع أن اجلدية تتطلب إقرار 

ميزانيــة تقشــفية تراعــي 
الصدمة املزدوجة لالقتصاد 
الكويتي من تداعيات كورونا 

وانخفاض أسعار النفط.
البغلــي عــن  وحتــدث 
التحديات الفنية التي تواجه 
تطبيق الضريبة في الكويت 
والتي تتجاوز األفكار العامة 
املتعلقــة بضــرورة وجود 
متثيــل عالــي للمجتمع في 
سدة اتخاذ القرار مقابل إقرار 
الضريبة أو ما يتعلق بالعدالة 
االجتماعية أو االعتراض على 
تفشي الفساد التي ارتفعت 
الســنوات  وتيرتــه خــالل 
املاضيــة. وقــال إن هــذه 
التحديات الفنية إذا لم تتم 
معاجلتها بشكل موضوعي 
فإن الضريبة ستتحول إلى 
نقمة علــى الكويت بدال من 
أن تكون منفعة القتصادها 

أو ماليتها العامة.

خالل ندوة نظمتها اجلمعية االقتصادية.. بعنوان «معوقات ومصاعب تطبيق الضريبة في الكويت»

علي رشيد البدر ومحمد البغلي خالل الندوة

الشركات النفطية لن يأخذوا 
عليهــا ضريبة والشــركات 
احلكوميــة كذلك فمــن أين 

يأتي املال؟
من جانبه، تساءل رئيس 
قســم االقتصاد فــي جريدة 
اجلريدة محمــد البغلي هل 
تطبيــق الضريبة أولوية؟، 
الفتا الى أن الضريبة بشكل 
عام هي أفضل أدوات متويل 
امليزانية، وامليزانية اجليدة ال 
تكون مرتبطة مبورد ناضب 
مثل النفط إمنــا من متويل 
األنشطة الضريبية الناجتة 
عن نشاط اقتصادي عام في 

الدولة.
وأكد البغلي على أن هناك 
أولويات ورمبا شروط أولها 
أن تكــون لدينا حصافة في 
إدارة مصروفات امليزانية - 
هذه املصروفات التي تشهد 
منوا ســنويا ال يتوقف منذ 

«صندوق النقد»: تداعيات «كورونا» اقتصاديًا.. األسوأ
علي إبراهيم

كشــفت نــدوة صندوق 
النقد الدولي حــول تقريره 
عن آفــاق االقتصاد االقليمي 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، عن أن الوضع ما بعد 
جائحة كورونا لن يكون كما 
كان قبلها، وأن أثر اجلائحة 
هو األســوأ منذ أزمة النفط 

واألزمة املالية العاملية.
وخالل الندوة التي ترأسها 
مديــر مركز صنــدوق النقد 
الدولي لالقتصاد والتمويل 
في الشرق األوسط د.باولو 
درومونــد، فيمــا كان مدير 
النقاش نائب مدير املركز د. 
خالــد عبدالقادر، إذ شــملت 
الندو ٣ متحدثــني من إدارة 
األوســط وآســيا  الشــرق 
الوســطى في صندوق النقد 
وهم كل من رئيس القســم، 
بيلني بيركمن، واالقتصادي 
األول، رودريجــو جارســيا 
فيــردو، واالقتصادي محمد 
بلخير، أكد املشــاركون على 
أن التعافي مرتبط مبعدالت 
إعطاء اللقاحــات إلى جانب 

تراجع معدالت التضخم.
 مــن جهتها، قالت، بيلني 
بيركمــن إن هنــاك موجات 
من جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد ولكن التعافي مازال 
جاريا ومستمرا، وعلى الرغم 
من ذلك التزال هناك حتديات 
تتعلق بالتضخم الذي يتسم 
باالزدياد، متوقعــة أن يبدأ 
في التدني خالل العام القادم. 
وأشارت إلى أن التيسير 
النقدي في ٢٠٢٠ بدأ بالتباطؤ 
وســيزداد فــي التدني خالل 
القادمة، ناهيك عن  الفترات 
أن التعافي في جهة التوظيف 
مازال بطيئا، متوقعة للمنطقة 
التعافــي وحتســن الوضع 
بنسبة ٤٫١٪، مشيرة إلى أن 
النمــو فــي ٢٠٢١ كان متقلبا 
وغيــر متــوازن متوقعة في 
الوقت ذاته أن يستقر خالل 

العام املقبل.
وأشــارت إلــى أن الدول 

ســلبا بصورة أكبــر، حيث 
ســجلت ثاني أعلى مستوى 
بطالة بنحو ٨ ماليني شخص 
فقدوا عملهــم وهو أمر غير 

مسبوق.
وأشــار رودريجــو إلــى 
أن كورونا تركــت أثرا على 
معدالت البطالة أكبر بقليل من 
األزمات السابقة كونه أسوأ 
الصدمات الـ ٣ األخيرة، وذلك 
نظرا إلى التدني في معدالت 
التوظيــف قياســا إلــى عدد 

السكان في سن العمل.
وذكــر أن النشــاط غيــر 
بــدوره  لــم يقــم  الرســمي 
التقليدي باستيعاب الصدمة 
إذ عــادة مــا يــزداد دوره 
خــالل األزمات، إال أنه معدل 
التوظيف فيه شهد تراجعا، 
كما أن أثر اجلائحة تركز على 
الفئات األكثر ضعفا وتأثرت 
بها النســاء أكثر من الرجال 
أمــا جلهة الفئة العمرية فقد 
تأثر الشباب من الرجال أكثر 

من السيدات.
وأكد أنه عند تعافي النمو 
البطالة،  ستتحسن معدالت 
إال أنه ستكون هناك خسائر 
دائمــة فــي إجمالــي الناجت 
احمللي إثر جائحــة كورونا 
والتي نطلق عليها «الندوب 
االقتصادية»، وكذلك خسائر 
دائمة في النمو، إال أنه سيكون 
هنــاك تعاف ولكن مبعدالت 
توظيف وحتســن بطيء في 
معدالت البطالة. وشدد على 

ضــرورة العمل علــى زيادة 
النــاجت احمللــي احلقيقــي 
لتحسني املؤشرات، خصوصا 
أن منــوه يؤدي إلى التعافي 
فيما ستعمل السياسات التي 
تتبعهــا الدول علــى تقليل 
مخاطر الندوب االقتصادية.

من جهتــه، حتدث محمد 
بلخير عن قطاع الشــركات، 
الفتــا إلى وضــع الصندوق 
توقعاته وفقا سيناريوهني 
أحدهمــا أساســي واآلخــر 
معاكس، إذ يشير «األساسي» 
إلى النــاجت احمللي اإلجمالي 
سيتحســن، أما الســيناريو 
املعاكــس فيــرى أن النمــو 
ســيتراجع،  االقتصــادي 
وسيكون هناك ايقاف للدعم 
على مســتوى السياسات ما 
سيؤثر على معدالت الفائدة.
وأشــار إلــى أن ضغوط 
الســيولة ســتبقى مرتفعة 
علــى املــدى املتوســط مــا 
يعــرض حجمــا كبيــرا من 
إلــى مخاطــر عدم  الديــون 
الســداد، متحدثا عن أن عدم 
توافر السيولة سيؤثر على 
مؤشرات الشركات الصغيرة 
واملتوســطة في ٢٠٢٣ ألنها 
ستعتمد على االقتراض حلل 
مشكالتها ما ســيخلفها عن 
سداد التزامات. وذكر أنه في 
٢٠٢٣ ستكون ٣٢٪ من الديون 
معرضة لعدم السداد، و٣٧٪ 
من الشــركات مدينة وحتت 

مخاطر عدم السداد.

التعافي من آثار اجلائحة لن يعيدنا إلى ما قبل حدوثها

جانب من الندوة

املنتجة للنفط ستستفيد من 
التحســن الذي يحدث، وأن 
النــاجت احمللــي فــي املنطقة 
ســيبقى دون مســتويات ما 
قبل اجلائحة، فهناك قدر كبير 
من عــدم اليقني حول تطور 
اجلائحــة، كمــا أن معــدالت 
التضخــم املرتفــع ســتلقي 
بظاللهــا علــى االقتصادات، 
مبينة أن دول اخلليج وضعها 
جيد بالنسبة للقاحات، وأن 
تسريع وتيرتها يساعد على 
التعافي، متطرقة إلى بعض 
املخاطر التي تتعلق بهروب 
رأس املــال، وأن هناك بلدان 
ليســت لديهــا احتياطيــات 
خارجية كبيرة ستدفع نحو 

مخاطر تتعلق بالدين.
وشــددت على ضــرورة 
التعــــافي  التركيــز علــى 
االحتوائي الشامل والتعافي 
املالي واالقتصادي، كما يجب 
توجيــه دعم املاليــة العامة 
للشركات القابلة لالستمرار، 
والتركيز على االستفادة من 
الفرص الناشئة عن التحول 
والتكنولـــوجي  الرقمــــي 
ودعــم الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة وأن يكون القطاع 
اخلاص هو احملرك لالقتصاد 

في املستقبل.
حتــدث  جانبــه،  مــن 
رودريجو جارســيا فيردو، 
حول تأثيرات جائحة كورونا 
على سوق العمل في املنطقة، 
مبينا أن آسيا الوسطى تأثرت 

أحمد بهبهاني: العالقات بني الكويت ومصر تاريخية

القاهرة - ناهد إمام 

اســتقبل وزير املالية في جمهورية 
مصــر العربية د.محمــد معيط مبكتبه 
أمس رئيــس اللجنــة املنظمة ملعرض 
الكويت للطيران ٢٠٢٢ ورٔييس حترير 
جريدة «اخلليج الكويتية» أحمد اسماعيل 
بهبهاني، حيث تنــاول اللقاء العالقات 
املصرية- الكويتية التاريخية الراسخة، 
وعددا مــن املوضوعــات ذات االهتمام 
املشترك، وتقدم بهبهاني بالشكر إلى وزير 
املالية املصري على حفاوة االستقبال، 

متمنيا له دوام الصحة والعافية.
من جهة أخرى، استقبل وزير الدولة 
لإلنتاج احلربي املصري م.محمد أحمد 

مرسي، أحمد إسماعيل بهبهاني، وذلك في 
جناح الوزارة مبعرض مصر للصناعات 
 ،«EDEX الدفاعيــة والعســكرية «٢٠٢١
والــذي يقــام مبركز مصــر للمعارض 
الدولية خالل الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى 
٢ اجلاري، حتت رعاية رئيس جمهورية 

مصر العربية عبدالفتاح السيسي.
وفي بداية اللقاء رحب مرسي بضيفه، 
مشــيرا إلــى أن العالقــات املصريــة - 
الكويتيــة تاريخية وراســخة، مضيفا 
أنه مت خالل اللقاء التباحث بشــأن عدد 
من موضوعات التعــاون ذات االهتمام 

املشترك.
وأكد مرسي على دور الوزارة األساسي 
والذي يتمثل في تلبية احتياجات ومطالب 

القوات املســلحة من أســلحة ومعدات 
وذخائر، الفتا الى أنه يتم استغالل فائض 
الطاقات اإلنتاجية باجلهات التابعة في 
تصنيع منتجات مدنية واملشــاركة في 
املشروعات القومية والتنموية بالدولة، 
كما أشار إلى ضرورة تعميق أطر التعاون 

املشترك بني اجلانبني.
من جانبه، أشار بهبهاني إلى اهتمام 
اجلانــب الكويتي بتعزيز الشــراكة مع 
اجلانب املصــري خاصة وزارة اإلنتاج 
احلربي، وذلك في إطــار ما متتلكه من 
إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية 
وبشرية وبحثية كبيرة، موجها الدعوة 
إلى شركات اإلنتاج احلربي للمشاركة في 

معرض الكويت للطيران ٢٠٢٢.

خالل لقاءات متفرقة مع وزير الدولة لإلنتاج احلربي ووزير املالية املصريني

م.محمد أحمد مرسي مستقبالً أحمد إسماعيل بهبهاني د.محمد معيط خالل استقباله أحمد إسماعيل بهبهاني أمس

«كامكو إنفست»: ٢٠٥ مليارات دوالر 
تبّخرت من األسواق اخلليجية خالل نوفمبر

قال تقرير شركة «كامكو 
إنفست» الشهري ألداء أسواق 
األوراق املالية بدول اخلليج 
إن   ،٢٠٢١ نوفمبــر  لشــهر 
األســواق اخلليجية سجلت 
تراجعت للمرة األولى منذ ١٣ 
شهرا في نوفمبر املاضي، ذلك 
بعد اكتشاف إصابات مبتحور 
أوميكرون، الساللة اجلديدة 
من ڤيــروس كورونا، والتي 
عصفت باألسواق املالية على 

مستوى العالم.
وتراجع مؤشــر مورغان 
ســتانلي اخلليجي بنســبة 
٤٫٧٪ خالل الشهر مبا يتسق 
مــع أداء معظــم البورصات 
الرئيسية على مستوى العالم، 
أما من حيث القيمة السوقية، 
انخفضــت القيمة اإلجمالية 
لألســهم املدرجة في املنطقة 
مبقدار ٢٠٥ مليــارات دوالر 
لتصل إلــى ٣٫٥ تريليونات 
دوالر بنهايــة الشــهر، وأثر 
الــذي  الشــهري  التراجــع 
شهدته البورصات اخلليجية 
في نوفمبر علــى األداء منذ 

تداوالت شــهر نوفمبر ٢٠٢١ 
على تراجع، باستثناء سوق 
أبوظبي لألوراق املالية وسوق 
دبــي املالــي اللذيــن حققــا 
مكاسب بلغت نسبتها ٨٫٧٪ 
و٧٫٣٪ على التوالي. وسجل 
املؤشــر الرئيســي للســوق 
الســعودية «تداول»  املالية 
أعلــى معدل تراجع بنســبة 
٨٫١٪ حيــث خســر الســوق 
نحو ٢٤٠٫٣ مليار دوالر من 
قيمته السوقية خالل الشهر. 
وســلط هذا التراجع الضوء 
على تأثير انخفاض أســعار 

النفط إلى ما دون مســتوى 
٧٠ دوالرا للبرميل، على الرغم 
من أنه كان لفترة وجيزة من 
الوقت. وشــهد الشهر أيضا 
أبوظبــي  تعزيــز بورصــة 
لريادتهــا العاملية من حيث 
األداء منــذ بداية العام ٢٠٢١ 
بنمو بلغت نســبته ٦٩٫٤٪، 
فيما يعد أحد أعلى املكاسب 
علــى مســتوى العالــم. كما 
تقدمت سوق دبي املالي مرتبة 
لتحتل املركز الثالث كأفضل 
األســواق أداء على مستوى 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
مبكاسب بلغت نسبتها ٢٣٫٣٪ 
منذ بداية العــام ٢٠٢١ حتى 
تاريخــه. مــن جهــة أخرى، 
احتفظت السعودية مبركزها 
وجاءت في املرتبة الثانية على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجــي، وإن كان بفــارق 
ضئيل عن دبي بتســجيلها 

ملعدل منو بنسبة  ٢٣٫٨٪.

بداية العام ٢٠٢١ حتى تاريخه 
والذي يبلغ اآلن ٢٩٫٧٪.

على مستوى أسواق دول 
اخلليــج، احتفظت بورصتا 
أبوظبي ودبي مبرونتهما إلى 
حد كبير في مواجهة الضغوط 
العاملية، على الرغم من أن تلك 
األسواق لم تسلم من تبعات 
يوم ٢٨ نوفمبــر ٢٠٢١ الذي 
شــهد ضغوطا بيعية حادة 
على مستوى العالم في يوم 
واحد، وتراجعا بنسبة ١٫٨٪ 
و٥٫٢٪، على التوالي. وأنهت 
معظم البورصات اخلليجية 

التفاصيل على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw



اقتصـاد
اخلميس ٢ ديسمبر ٢٠٢١

16

HONOR تطلق سلسلة HONOR 50 في الكويت

توطني التكنولوجيا اليابانية لتطوير املهارات الكويتية

بهــدف توفير منتجــات مبتكرة 
 HONOR وعالية اجلودة، أعلنت شركة
HONOR 50: HON- عن إطالق سلسلة

OR 50 وHONOR 50 Lite بالشراكة 
مع شركات شبكات الهواتف احملمولة 
الرئيســيني زين وأوريدو وSTC في 

الكويت.
ويعد طراز HONOR 50 املتميز أول 
هاتف ذكي ملدونات الڤيديو من الشركة 
 Qualcomm›s والذي يتميــز مبنصة
للهواتــف   Snapdragon TM778G
احملمولة، ويأتي مزودا بستة أوضاع 
تصوير ڤيديو متعددة مع مجموعات 
تسمح لصانعي احملتوى بالتصوير 
مــن الكاميــرات األماميــة واخللفية 
في نفــس الوقت، مما يجعل جتربة 

تدوين الڤيديو ممتعة ومثيرة ومليئة 
 HONOR 50 Lite بالتفاعل، كما يوفر
للمستخدمني ســرعات شحن فائقة 
مع أداء قوي شامل وبسعر مناسب، 
ويأتي كال الطرازين مزودا بخدمات 
غوغل للهاتف احملمول (GMS) وتقنية 
HONOR SuperCharge بقوة 66 واط 
وبطارية مذهلة تبلغ 4300 ملي أمبير 
في الساعة. ابتداء من اليوم، سيتوافر 
(8GB+256GB) HONOR 50 بسعر 
 HONOR 50 Lite199 دينارا كويتيا و
8GB + 125GB)) بسعر 84.9 دينارا. 
وقد مت اطالق السلسلة اجلديدة 
مــن HONOR مؤخرا من خالل حدث 
خاص بالعالمة التجارية مت تنظيمه 
لوكالء التجزئة في قاعة نسيمة في 

فندق ومنتجع النخيل في الكويت.
وبهذه املناســبة، قال ليون منغ، 
 HONOR املديــر االقليمــي لشــركة
الكويــت: اســتمرارا إلرث سلســلة 
HONOR فــي دمج اجلمــال واملظهر 
HON- بالتكنولوجيا، يتميز هاتف
OR 50 وHONOR 50 Lite اجلديــد 
مبجموعة مــن االبتــكارات الرائعة 
والتي تنعكس في الكاميرا والتصميم 
واألداء، من خالل التعاون مع شركائنا 
العامليني الرائدين في الصناعة. ومع 
إطالق HONOR 50 تســعى العالمة 
التجارية الى تغيير سوق الهواتف 
احملمولــة واملضي قدما فــي هدفها 
االستراتيجي لتصبح عالمة جتارية 
تكنولوجية رائدة من خالل التركيز 

على تقــدمي التكنولوجيا املتطورة 
وامليزات املتقدمــة ملنتجاتها وخلق 

عالم ذكي للجميع.
ومع النمو السريع ملقاطع الڤيديو 
القصيــرة، مييــل الشــباب بشــكل 
متزايد الى مدونات الڤيديو لتسجيل 
ومشاركة حلظاتهم اليومية مع العالم. 
يرتقي HONOR 50 بتجربة تصوير 
مدونة ڤيديو ملرة واحدة الى مستوى 
مذهل وغير مسبوق، مزود بكاميرا 
أمامية بدقة 32 ميغابكســل بزاوية 
عرض 90 درجة، ميكن للمستخدمني 
التقاط صور سليفي ومقاطع ڤيديو 
مثاليــة، مــع املزيد من األشــخاص 
واملشاهد التي ميكن التقاطها داخل 

االطار. 

عقد اجلانــب الكويتي للجنة 
الكويتيــة - اليابانيــة ألصحاب 
األعمــال اجتماعــه الثانــي لعام 
٢٠٢١ أمس برئاسة رئيس اجلانب 
الكويتي للجنة عبداهللا جنيب املال.
وقد جــاء هذا االجتماع بهدف 
الترتيبات اخلاصة بعقد اجتماعها 
الثالــث والعشــرين  الســنوي 
خــالل العــام املقبل، كمــا التقى 
أعضاء اللجنة مع ســفير اليابان 
لــدى الكويت ماســاتو تاكا أوكا، 
حيث متت مناقشــة سبل توطيد 
الكويتيــة  العالقــات املشــتركة 
-اليابانيــة في شــتى القطاعات 
احليويــة، كما مت تقدمي نبذة إلى 
السفير الياباني عن تاريخ اللجنة 
التي تأسســت عــام ١٩٩٥ بهدف 
االســتفادة من اخلبرة اليابانية، 
اليابانية  التكنولوجيــا  وتوطني 
لتطوير املهارات الكويتية، وحث 
الشركات واملؤسســات اليابانية 
على إنشاء مشاريع استثمارية في 
الكويت مبختلف القطاعات دعما 
لالقتصاد الكويتي وكذلك بعض 
اإلجنازات، أهمها إعداد الدراســة 
الشاملة لسياسة حماية البيئة في 
الكويت التي أعدت عام ٢٠٠٤، ومت 
تسليمها للحكومة آنذاك، باإلضافة 
إلى تطبيق برنامج التعليم البيئي 
(كيــدز آيــزو ١٤٠٠٠) في بعض 
املدارس للمرحلة االبتدائية، كما 
ســاهمت اللجنة أيضــا في حث 
احلكومــة على حل العقبات التي 
يشكلها برنامج العمليات املقابلة 
(األوفست) أمام الشركات اليابانية، 

والذي مت إيقافه فيما بعد.

«stc»بالشراكة مع مشغلي شبكات الهواتف احملمولة «زين» و«أوريدو» و

خالل اجتماع اللجنة الكويتية ـ  اليابانية ألصحاب األعمال

جانب من احلضور

جانب من اجتماع اجلانب الكويتي للجنة الكويتية - اليابانية ألصحاب األعمال مع السفير الياباني ماساتو تاكا أوكا

ليون مينج لياجن وخالد املجرن الرومي ومحمد صهيب ومكرم أبو شنب ومحمد عالء الدين مع فريق عمل HONOR الكويت

عبداهللا جنيب املال وسفير اليابان ماساتو تاكا أوكا

«الوطني» يدّشن رسميًا خدمة «سويفت للرقابة على احلواالت»

دشن بنك الكويت الوطني 
رســميا خدمــة «ســويفت 
علــى  للرقابــة  العامليــة 
احلواالت»، والتي تعد أحدث 
احللول الذكية التي تساعد 
على احلد من مخاطر عمليات 
املدفوعات  االحتيال ومنــع 
عاليــة املخاطــر، باإلضافة 
إلى تعزيز مســتوى األمان 
بفضل قدراتها الفريدة على 

التنبيه واإلبالغ. 
وخدمــة «الرقابــة على 
احلواالت» التي دخلت حيز 
التنفيذ فــي الكويت وكافة 
البنــك اخلارجيــة،  فــروع 
ستوفر عناصر للتحكم في 
املدفوعات واحلواالت تشمل 
تنبيهات وحظر حلظي ملنع 
االحتيال وتوفر حماية من 
خالل حجــب عمليات الدفع 
املشــبوهة وإعداد التقارير 
اليومية حول حالة العملية 
عمليــات  دعــم  وكذلــك 

االسترداد.
وبهــذه املناســبة، قــال 
رئيس مجموعة العمليات في 
مجموعة بنك الكويت الوطني 
محمــد اخلرافي: يعــد بنك 
الكويت الوطني سباقا دائما 
في تبنــي أحدث االبتكارات 
في مجال التكنولوجيا املالية 
وذلــك بهدف تقــدمي خدمة 

عالية اجلودة لعمالئه.
إلــى أن خدمــة  وأشــار 
العامليــة للرقابة  ســويفت 
علــى احلــواالت تعــد أحد 
احللول األكثر تطورا والتي 
ستساهم في تعزيز القدرة 
الكويت  التنافســية لبنــك 
الوطني في مجال أنظمة الدفع 

وشــدد اخلرافــي علــى 
أن البنــك وضمــن رحلــة 
التحــول الرقمي قام بضخ 
اســتثمارات كبيــرة خالل 
السنوات املاضي في سبيل 
املدفوعات  تطوير أنظمــة 
واحلــواالت املصرفية، كما 
يعد أول البنوك التي ادخلت 
أحــدث التقنيات في مجال 
املدفوعــات والتحويــالت 
الفورية في الكويت ومنها 
التحويــالت  ميــزة تتبــع 
عبر قنواتــه الرقمية التي 
تشمل الوطني عبر املوبايل 
والوطنــي عبــر االنترنت 
والوطنــي عبــر اإلنترنت 

املتطورة.
وأثنى اخلرافي على فريق 
عمل البنك الذي عمل لضمان 
جناح دخــول اخلدمة حيز 
التنفيــذ بسالســة وبكفاءة 
عاليــة وذلك على الرغم من 
التحديــات التــي فرضتهــا 

جائحة كورونا.
واجلدير بالذكر أن مجلة 
«جلوبل فاينانس العاملية» 
توجت بنك الكويت الوطني 
خــالل عــام ٢٠٢١ بباقة من 
الســنوية علــى  جوائزهــا 
مســتوى الكويت وذلك في 
إطار تفوقه في تقدمي حلول 

الدفع املتطورة واملبتكرة.

للشــركات، حيــث ميكــن 
لعمالء البنــك التحقق من 
حالة التحويل عبر اإلنترنت 

بشكل آمن وسريع. 
وأوضــح أنــه وفي إطار 
السعي الدائم ملواءمة الركائز 
الرئيســية لالســتراتيجية 
الرقميــة للبنك نبحث وبال 
كلل عن كل ما هو جديد في 
البنوك  عالــم تكنولوجيــا 
لتحسني مســتوى خدماتنا 
املصرفيــة وهــو مــا جنني 
ثماره حاليــا بنجاح البنك 
فــي تغييــر مشــهد حلول 
الدفع الرقميــة في الكويت 
بتقدمي باقة من حلول الدفع 

محمد اخلرافي

بفضل قدراتها على التحكم 
باملدفوعات واحلد من عمليات 

االحتيال بشكل فوري.

موظفو «اخلليج» يحصلون
«EuroMoney» على فرص تدريبية من

«بوبيان» يختتم برنامجه التدريبي 
«سيكولوجية القيادة املؤثرة»

«التجاري» يختتم شهر التوعية بسرطان البروستاتا

٤ أخطاء شائعة في مواجهة برمجيات الفدية

تعاون بنك اخلليج مع 
يوروموني للتعليم، ليتيح 
ملوظفيه الوصول إلى برامج 
تعليمية رائدة في القطاع، 
تغطي موضوعات مختلفة 
الصيرفــة  مجــاالت  فــي 
مــدى  علــى  والتمويــل. 
السنوات اخلمس املاضية، 
قدمــت يورومونــي برامج 
تدريبية ألكبر ١٠ بنوك في 
العالم، ووصلت إلى أكثر من 

٢٥٠٠٠ موظف، في أكثر من ٨٠ دولة. وسيشجع 
توفر منصة يوروموني للتعليم موظفي بنك 
اخلليج على املبادرة في احلصول على التدريب، 
من خالل منصة تعليمية مالية إلكترونية، سهلة 
االستخدام، تشجع على التعلم الذاتي وتوفر 
التعليم عند الطلب والذي ميكن الوصول إليه 
في أي وقت وفي أي مكان. وحول هذه املبادرة، 
قالت مدير عام املوارد البشرية في بنك اخلليج، 

أعلــن بنــك بوبيــان 
عــن اختتــام برنامجــه 
التدريبي «سيكولوجية 
الذي  املؤثــرة»  القيــادة 
أطلقه مؤخرا مواكبة مع 
استراتيجيته الهادفة إلى 
تطوير مهــارات قياداته 
فــي مختلف اإلدارات مبا 
ميكنهم من فهم موظفيهم 

بشــكل أعمق والتحليل النفسي للمواقف 
املتنوعة بهدف تقدمي حلول مناسبة حتدث 

تأثيرا إيجابيا في بيئة العمل.
وقــال املديــر العــام ملجموعــة املوارد 
البشــرية في بنك بوبيان عادل احلماد إن 
فكرة برنامج «سيكولوجية القيادة املؤثرة» 
وحتديد محاوره اســتهدفت مساعدة عدد 
كبير من القادة على فهم قدرات موظفيهم 
واالرتقاء مبعنوياتهم حرصا على حتقيق 
النمو املناسب وخلق بيئة عمل إيجابية.

اختتم البنك التجاري الكويتي شهر التوعية 
بسرطان البروستاتا الذي يصادف شهر نوفمبر 
من كل عام ضمن جهوده التوعوية املستمرة 
ملكافحة السرطان وحفاظا على الصحة العامة 
للرجال ونشــر التوعية بهــذا املرض وطرق 
الوقاية منه. وبهذه املناسبة، صرحت نائب 
املدير العام - قطاع التواصل املؤسسي أماني 
الورع بأن البنك التجاري الكويتي يدعم كافة 
جهود التوعية في املجاالت الصحية بشكل عام 
ويولي أهمية خاصة ملكافحة مرض السرطان 
من خالل دعم ورعاية برامج توعوية تنسجم 
مع سياسته الراسخة للنهوض مبسؤولياته 
االجتماعية وواجباته اإلنســانية، وتشجيع 
أفراد املجتمع على القيام بالفحوصات الطبية 
خاصة خالل شــهر نوفمبر كونه يتزامن مع 
املبادرة العاملية للتوعية بسرطان البروستاتا. 
وأضافت الورع أن البنك حريص كل احلرص 
على تقدمي أوجه الدعم الالزمة جلهود التوعية، 
وضــرورة إجراء الكشــف املبكر للوقاية من 
هذا املرض، وذلك من خالل قنوات التواصل 
االجتماعي املختلفة للبنك. وجتدر االشارة الى 
أن البنك قام بالتعاون مع مستشفى املواساة 

بالو  كشــفت شــركة 
ألتــو نتوركــس عــن ٤ 
أخطــاء شــائعة ملديري 
أمن املعلومــات وطواقم 
األمــن اإللكترونــي عند 
محاولتهم مواكبة الوتيرة 
املتسارعة للتطورات التي 
تشهدها برمجيات الفدية 
وتعقيداتها واتساع رقعة 
الهجمات املستهدفة بها.

وقــد طالــت تأثيرات 
برمجيات الفدية كل القطاعات االقتصادية 
بشدة العام املاضي، وتفاقم خطرها نتيجة 
عمــل املوظفني مــن املنازل إثــر اجلائحة. 
وســارعت معظم املؤسســات في االنتقال 
إلى بيئة احلوســبة السحابية على عجل 
أو تدريجيــا. فيما كشــف تقرير تهديدات 
برمجيــات الفديــة الصادر عــن بالو ألتو 
نتوركــس في وقت ســابق من هــذا العام 
أن متوســط مبالغ الفديــة املطالب بها قد 
تضاعف تقريبا وصوال إلى ٨٤٧ ألف دوالر.
هناك رأي يقــول إن التعلم من أخطاء 
اآلخرين يعتبر من أجنع السبل للوصول 
إلى اجلاهزية. وفيما يلي ٤ أخطاء شائعة 
يجب جتنبها عند بنــاء الدفاعات األمنية 

والوقائية ملواجهة برمجيات الفدية: 
 ١ - النسخ االحتياطي دون متييز

غالبا ما يواجــه مديرو أمن املعلومات 
عقدة لدى محاولة التوصل إلى توافق في 
الــرأي مع مديري العمل حيال حتديد أهم 
الضرورات احليوية. ويتراوح النقاش بني 
فكرة أن «كل شيء مهم» وحتى مقولة إنه 
«ميكن العودة إلى األرشيف الورقي». لذلك 
تلجأ معظــم طواقم التقنيــة إلى تخزين 
كل شــيء احتياطيــا، وهو أمر يســتغرق 
وقتــا ثمينا وله تبعات من ناحية التكلفة 
واستمرارية العمل. لذلك يجب االسترشاد 
بنصائح املدير التنفيذي لتحديد جوانب 
اخلطر على األعمال والوقوف على املعلومات 
احلساسة واحليوية بهدف حمايتها وحفظها. 

 ٢ - التعميم في حمالت التوعية 
متتلك فرق العمل في معظم القطاعات 
االقتصادية القدرة على الوصول إلى بيانات 
حيوية مختلفة وفق مســتويات متفاوتة 

سلمى احلجاج: إن قدرة املؤسسة على التعلم 
املستمر والتطور السريع هي ميزتها التنافسية 
األكبر. في بنــك اخلليج، نفخر بأن نكون من 
أوائل البنوك الرائدة التي تستثمر في رأس املال 
البشري لتعزيز الكفاءات الفنية واملالية على 
حد سواء. لتحقيق أهدافنا االستراتيجية، من 
الضروري االستثمار في موظفينا وتزويدهم 

بإمكانية الوصول إلى أحدث اخلبرات.

وأضــاف أنه بعد النجــاح الكبير الذي 
حققه البرنامج في مرحلته األولى لتطوير 
مهارات قادة الفرق في مركز خدمة العمالء، 
قررنا توســيع دائرة التجربة بشكل أكثر 
احترافية على نطاق مجموعة من اإلدارات 
الداخلية لبنك بوبيان، مؤكدا ان البرنامج 
أسهم في حتقيق النمو املطلوب وخلق بيئة 
عمل إيجابية ساعدت على زيادة مستوى 
رضا العمالء، وأثرت إيجابيا على دينامية 

فريق العمل وأدائه بشكل عام.

اجلديد لتقدمي خصومات وحث املوظفني على 
إجــراء الفحوصات الالزمــة للوقاية من هذا 
املرض إميانا من البنك بأن «الوقاية خير من 
العالج».  إضافة إلى ذلك، قام قطاع التواصل 
املؤسســي مبســابقة داخلية للموظفني على 
حساب مخصص لهم عبر تطبيق انستغرام. 
وتشجيعا على املشاركة، وفر البنك اشتراكني 
بالتعاون مع شركة «LUVF» للوجبات الغذائية 

الصحية لرابحني اثنني محظوظني.

مــن األهميــة. ولذلــك يجب علــى مديري 
أمــن املعلومات تقــدمي املزيد من التدريب 
والتوعيــة باألمن اإللكترونــي للموظفني 
بحسب اختصاصاتهم وبشكل يتناسب مع 
حساسية املعلومات التي ميكنهم الوصول 

إليها. 
٣ - معاملة كل املكونات بنفس القدر من املساواة

منــح الثقة األمنية على قدم املســاواة 
إلى كل املكونات واألجهزة والشبكات التي 
تشكل البنية التقنية للمؤسسات يعتبر من 
األخطاء التاريخية املستمرة حتى اليوم. 
وكثير من مديري أمن املعلومات يدركون أن 
احلد من اختراق برمجيات الفدية لألنظمة 
يستدعي نشر وتنفيذ مبدأ الثقة الصفرية، 
أي ال ثقة ضمنية بأي مكون مهما كان. ورغم 
أن هذا املبدأ ال يســتلزم الكثيــر لتنفيذه 
عمليــا إال أنه يحتاج إلى ســنوات طويلة 
حتى تتغير العقليات واملمارسات األمنية 

التي يتبعها األفراد في املؤسسات.
 ٤ - االفتقار إلى خطة استجابة مجربة

رغــم أن املهاجمني يفضلون أســاليب 
تقليدية مكررة في التسلل إلى الشبكات، 
مثل التصيد االحتيالي واستغالل كلمات 
املرور الضعيفة، إال أن أدوات الدفاع األمنية 
املنتشــرة باألصل في البيئات املستهدفة 
يجــب أن تخضــع للتغيير علــى الدوام، 
وتعتبر خطة االستجابة لألحداث األمنية 
من أبرز اجلوانب التي يجب تطويرها على 
الدوام، لكن معظم املؤسســات ال تتدرب 
على تنفيذها أو ال تأخذ باحلسبان أدوات 
أو تكتيكات جديدة بشكل دائم كما يفعل 

املهاجمون.

سلمى احلجاج وفريق بنك اخلليج

اإلدارة العليا لبوبيان تتوسط املوظفني املتدربني

محمد اخلرافي: البنك سّباق في تبني أحدث التقنيات واخلدمات في أنظمة املدفوعات واحلواالت
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«بنك برقان» ينتقل إلى املبنى اجلديد ملقره وفرعه الرئيسي

طارق عرابي

افتتــح بنــك برقــان صباح 
امس مقره الرئيسي الواقع في 
شــارع عبداهللا األحمد في قلب 
العاصمة الكويتية، وذلك حتت 
رعاية محافظ العاصمة الشيخ 
طالل اخلالد، وبحضور كل من 
رئيس مجلــس إدارة مجموعة 
بنك برقان ماجد  العجيل، ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للمجموعة مســعود  
حيات، ونائب الرئيس التنفيذي 
للمجموعة والرئيس التنفيذي - 
الكويت رائد الهقهق، باإلضافة 
إلى كبار املديرين واملســؤولني 
في كل من بنك برقان ومحافظة 

العاصمة. 
وعقب قص شريط االفتتاح 
أكــد رئيــس مجلــس اإلدارة 
ملجموعة بنك برقان ماجد العجيل 
في تصريحاته للصحفايني، أن 
استراتيجية البنك اجلديدة تركز 
على التوســع وتقــدمي خدمات 
أفضــل، باإلضافة إلى توســيع 

قاعدة العمالء.
وأضاف ان البنك سيســتمر 
في تطوير اخلدمات التي يقدمها 
لعمالئه من الشركات واألفراد، 
الفتا إلــى اخلطوات الســريعة 
التــي يتبعهــا في إطار ســعيه 
نحو التحول الرقمي الذي بدأت 
إجراءاتــه قبــل وقــوع جائحة 
كورونا، فيما ازدادت وتيرة هذه 
االجراءات بعــد وقوع اجلائحة 
وبســبب القيود التــي فرضتها 
تلك اجلائحة، السيما فيما يتعلق 

بجوانب العمل عن بعد.
وتابع العجيل يقول: «يعمل 
بنــك برقــان بثبات علــى تأكيد 
مكانتــه الرياديــة في األنشــطة 

املصرفيــة التقليديــة والرقمية 
محليا وإقليميا، وتعكس التحوالت 
االســتراتيجية التي نخطط لها 
بعناية التزامنــا الكبير بضمان 
أفضل جتربة مصرفية لعمالئنا 
من خــالل توفير أجود اخلدمات 

وأفضل املنتجات في بيئة مصرفية 
آمنــة. ســوف نواصــل االعتماد 
على ركائز االســتدامة والرقمنة 
واالستثمار في تطوير املوظفني 
من أجل مواءمة ثقافة البنك أكثر 
مع أهدافه االستراتيجية ولتعظيم 

القيمــة التي تضيفها أنشــطتنا 
جلميع أصحاب املصلحة».

جتديد كامل

ولفــت إلى أنه قــد مت جتديد 
مبنــى املكاتب الرئيســي للبنك 

بالكامل، وذلك لتوفير بيئة عمل 
تسهل التفاعل بني مختلف اإلدارات 
واألقسام وتدعم العمل اجلماعي 
املثمر وتعزز إنتاجية املوظفني. 
كما مت حتديث الفرع الرئيســي 
اجلديد بالكامل الستقبال العمالء 

في إطــار عصــري ومســاحات 
واسعة ومريحة تسهل تقدمي كافة 
اخلدمات املصرفية املميزة لبرقان 
وتعــزز التواصــل مــع العمالء 
لضمان أفضــل جتربة مصرفية 
بجودة خدمات حتظى برضاهم. 

مــن جانبه، صــرح محافظ 
الشــيخ طالل اخلالد  العاصمة 
خالل االفتتاح قائال «ميثل القطاع 
املصرفي إحدى الركائز األساسية 
لتحســني االقتصاد الوطني من 
خــالل مســاهمته الكبيــرة في 
دفــع عجلة التنمية االجتماعية 
واالقتصادية املســتدامة، وبنك 
برقان مؤسسة مصرفية كبرى 
وقوة رائدة في القطاع املصرفي 
الكويتي. وقد ساهم بنك برقان 
بشكل كبير في تطوير املنافسة 
املنتجــات  العادلــة وحتســني 
واخلدمات املصرفية باستمرار 
وهــو ما يدعــم جهــود القطاع 
املصرفــي الرامية إلــى حتقيق 
الهدف االستراتيجي املتمثل في 
حتويل الكويت إلى مركز مالي 

وجتاري في املنطقة».
بــدوره، أكــد نائــب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للمجموعة مســعود حيات، ان 
البنك يســعى بثبــات الى دعم 
تنفيذ اســتراتيجيته من خالل 
تعزيز أصوله، واالستثمار في 
التحول الرقمــي، باإلضافة إلى 
دعم ثقافة مؤسســية مستدامة 
ومبتكــرة وفعالــة، معربا عن 
ثقته بأن هذا االنتقال ســيخدم 
بشكل كبير أهداف النمو والتطور 
وسيسهل تقدمي أفضل اخلدمات 
واملنتجــات املصرفيــة الرقمية 

والتقليدية جلميع العمالء.
وأضاف أن بنك برقان يواصل 
باالعتماد على االستثمار املستمر 
فــي تطوير موظفيه وتوســيع 
خدماتــه الرقميــة، العمل على 
الوفاء بالتزامه بالتميز وتعزيز 
مكانته كالعب رئيسي فاعل في 
التغييــر اإليجابــي ورائــد في 
القطاع املصرفي محليا وإقليميا.

في خطوة جديدة تدعم حتقيق أهدافه اإلستراتيجية

ماجد العجيل وحمد احلساوي

الشيخ طالل اخلالد مغادرا مبنى بنك برقان

رائد الهقهق وناصر القيسي في لقطة جماعية مع موظفي البنك

الشيخ طالل اخلالد وماجد العجيل ومسعود حيات خالل قطع كعكة االحتفال

خدمات العمالء

الشيخ طالل اخلالد يتوسط ماجد العجيل ومسعود حيات

(متني غوزال) الشيخ طالل اخلالد وفيصل العيار وماجد العجيل ومسعود حيات أثناء قص شريط افتتاح بنك برقان 

فيصل العيار والشيخ طالل اخلالد وماجد العجيل ومسعود حيات ورائد الهقهق وناصر القيسي في لقطة جماعية مع اإلدارة التنفيذية لبنك برقانمن اليمني: ماجد العجيل والشيخ طالل اخلالد وفيصل العيار وسعدون علي

صورة للبنك من الداخلخدمات مصرفية مميزة في الفرع الرئيسي لبنك برقان

ماجـد العجيـل: خطـوات التحـول الرقمـي بـدأت قبـل وقـوع «كورونـا» وتسـارعت بعدها
الشـيخ طالل اخلالد: القطاع املصرفي ميثل إحدى الركائز األساسية لتحسني االقتصاد الوطني
مسـعود حيات: نسعى إلى دعم إستراتيجيتنا من خالل تعزيز األصول واالستثمار بالتحول الرقمي

فرع رقمي في «املارينا مول»تغطية اكتتاب بنك برقان
أكــد العجيل أن بنك برقان جنح في تغطية االكتتاب في زيادة 
رأس املال بنسبة ٢٢٠٪، مما يدل على ثقة املساهمني في البنك وأدائه. 
وأضاف انه ســيتم توظيف تلك الزيــادة في تقدمي املزيد من 

القروض للعمالء من الشركات واألفراد. 

كشــف ماجد العجيل عن نية «برقان» افتتاح 
فرع رقمي بالكامل في «املارينا مول»، لكنه أكد في 
الوقت نفســه أنه ال توجد نية لدى البنك الطالق 

بنك رقمي في الوقت الراهن. 

وأضاف أن تركيز «برقان» احلالي ســينصب 
على «الرقمنة» من خالل األفرع احلالية، إلى جاب 
تقدمي اخلدمات املصرفية من خالل التطبيق واملوقع 

والقنوات اإللكترونية التابعة للبنك.

ملشاهدة الڤيديو
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«الصحة العاملية» تهّدئ املخاوف من «أوميكرون»: ال حاجة لتطوير لقاحات
عواصمـ  وكاالت: حاولت 
العامليــة  منظمــة الصحــة 
تهدئــة الرعــب الــذي اثاره 
«أوميكــرون» املتحــور عن 
ڤيروس كورونــا في االيام 
املاضية، فيما أعلنت اململكة 
العربية السعودية امس عن 

رصد أول حالة إصابة به. 
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
السعودية الرسمية (واس)، 
نقال عن مصدر مسؤول في 
الســعودية،  وزارة الصحة 
أنــه «مت رصــد حالة إصابة 
 «omicron» بالساللة املتحورة
مــن الفيروس فــي اململكة، 
ملواطن ســعودي قــادم من 
إحدى دول شــمال أفريقيا، 
ومت إجراء التقصي الوبائي 
وعزل املصاب واملخالطني له 
واستكمال اإلجراءات الصحية 

املعتمدة».
وقــال املصــدر، ان ذلــك 
يأتي ذلك اســتمرارا جلهود 
الــوزارة وهيئــة الصحــة 
العامة «وقاية» في التقصي 
والتعامل مع الوضع الوبائي 
لڤيروس كورونا (كوفيد-١٩) 
والسالالت املتحورة بشكل 
مســتمر وإجــراءات فحص 
التسلسل اجليني للڤيروس 
الوطنية  وجهــود اجلهــات 
في مكافحة اجلائحة ومنها 

إجراءات مراقبة املنافذ.
علــى  املصــدر  وشــدد 
ضــرورة مســارعة جميــع 
أفراد املجتمع في اســتكمال 
اللقــاح  جرعــات  تلقــي 
وااللتــزام بــكل اإلجــراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية 
والبروتوكــوالت املعتمدة، 

في توزيع اللقاحات هو من 
أكثر األســباب مدعاة للقلق 

في مواجهة اجلائحة.
واعتبــرت املنظمــة أن 
احلظر الذي يفرض بســبب 
اجلائحة سيترك عبئا ثقيال 
على شعوب العالم وميكنه 
أن يؤثر ســلبا على اجلهود 

خصوصا إذا زاد انتشــارها 
بني األفــراد. وقــال د.أحمد 
املديــر اإلقليمي  املنظــري، 
لشــرق املتوســط باملنظمة 
خالل مؤمتر صحافي عقده 
امس، إن كل الدالئل تشــير 
إلــى أن أعــراض املتحــور 
«أوميكرون» ليست شديدة.

وأضاف: «توجــد أمور 
كثيــرة ال نعرفهــا عن هذا 
التحــور اجلديــد، وتعمل 
منظمة الصحة العاملية مع 
شبكات خبرائنا في جميع 
أنحاء العالم لتحديد تأثيره 
على انتقال املرض وشدته، 
ومــا إذا كان قــد يفلت من 
املناعة التي اكتسبناها سواء 
من خالل عدوى ســابقة أو 
من خالل اللقاحات، واإلجابة 
عن هذه األســئلة وغيرها 
ستستغرق أياما أو أسابيع 
حتى نتوصل إليها، وسوف 
تواصــل املنظمــة اطــالع 
املجتمع العاملي باملستجدات 

كلما علمنا املزيد».
وإذ أعلنــت «الصحــة 
أوروبــا  أن  العامليــة» 
أصبحــت مركــزا لتفشــي 
جائحــة كورونــا، قالــت 
رئيسة املفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير الين إن 
الوقت للتفكيــر في اتخاذ 
قرار بإلزامية التطعيم في 
االحتاد األوروبي، مشــيرة 
إلــى أن العلمــاء يؤكــدون 
اللقاحــات واجلرعــات  أن 
اإلضافية توفر أكبر حماية 

ضد الوباء.
إلى  وأضافــت «نحتــاج 
أســبوعني للحصــول على 
معلومات دقيقة فيما يخص 

أوميكرون».
وأوضحت ديــر الين أن 
هناك زيادة كبيرة في أعداد 
املصابني بڤيروس كورونا، 
خصوصــا ممن لــم يتلقوا 
اللقــاح، وحثت كل األطراف 
املعنية على «التأهب لألسوأ».

الصحيــة العاملية من خالل 
تثبيط البلدان عن اإلبالغ عن 
البيانات الوبائية وتبادلها.

وأكدت املنظمة أنه لم يتم 
حتى اآلن تسجيل أي حالة 
وفاة باملتحور «أوميكرون»، 
إلــى أن التحــورات  الفتــة 
صفة أساســية للڤيروسات 

وأكد املنظري أن اإلجراءات 
والتباعــد  االحترازيــة 
االجتماعي وارتداء الكمامة هي 
أجنح وأسلم الطرق للحماية 
من ڤيروس «كورونا» بوجه 
عام واملتحور «أوميكرون» 
بوجه خــاص باإلضافة إلى 

توسيع تلقي التطعيمات.

وفي خطــوة اخــرى قد 
تثير االرتياح، أعلنت فرنسا 
الرحالت  أنهــا ستســتأنف 
اجلويــة مــع دول إفريقيــا 
اجلنوبيــة اعتبــارا من بعد 
غد السبت، ولكن مع فرض 
قيود «جذرية» تسمح فقط 
بقدوم املواطنني الفرنسيني 
ومواطني االحتاد األوروبي، 
إلى ديبلوماســيني  إضافــة 

وطواقم اجلو.
هــؤالء  وســيخضع 
املســافرون لفحص الكشف 
عن كوفيد لدى الوصول مع 
إلزامية احلجر ســبعة أيام 
حتــى وإن كانــت النتيجــة 
ســلبية، واحلجــر عشــرة 
أيام في حال كانت النتيجة 
إيجابيــة، حســبما أعلــن 
املتحــدث باســم احلكومــة 
غابريــال أتــال فــي أعقــاب 

اجتماع حكومي أسبوعي.
وقال أتال إن الســلطات 
الفرنسية ســجلت ١٣ حالة 
إصابــات  بأنهــا  يشــتبه 
بأوميكرون بانتظار االنتهاء 

من التحاليل.
وســيكون علــى جميــع 
املسافرين القادمني من خارج 
االحتاد األوروبي إبراز اختبار 
كوفيد تكون نتيجته سلبية 
أجري قبل أقل من ٤٨ ساعة، 
في مســعى لوقف انتشــار 

أوميكرون.
وسيكون على املسافرين 
غير املطعمــني القادمني من 
دول االحتاد األوروبي إبراز 
نتيجــة ســلبية الختبــار 
للكشــف عن كوفيــد أجري 

قبل أقل من ٢٤ ساعة.

السعودية ترصد أول إصابة بـ «املتحّور».. وفرنسا ترفع حظر السفر عن جنوب أفريقيا لكن مع «قيود جذرية»

وكذلك أهمية التزام القادمني 
بالتعليمــات  الســفر  مــن 
املتعلقــة باحلجر والفحص 
املخبري لسالمتهم وسالمة 

اجلميع.
من جهتها، أعلنت منظمة 
الصحة العاملية امس أنه ال 
دليل حتى اآلن على تراجع 
فاعليــة اللقاحــات بســبب 
املتحور أوميكرون، مؤكدة 
انه ال حاجة للتطوير لقاح 
جديــد مــن أجــل مكافحــة 
الســاللة اجلديدة، بل ميكن 
إجراء تعديالت بسيطة على 

اللقاحات املوجودة أصال.
وشدد مسؤول في املنظمة 
التابعة لألمم املتحدة، على 
أن معظم اإلصابات بالساللة 
املســتجدة التــي ظهرت في 
جنــوب إفريقيــا، قبــل أن 
تتســلل إلى عدد من الدول 
العالــم، «بســيطة  حــول 
وال توجــد حــاالت إصابات 
خطيــرة». إال أنــه أكــد في 
الوقــت عينــه أنــه «اليزال 
هناك الكثير ممــا ال نعرفه 
عن أوميكرون» بحســب ما 
نقلت «رويترز» لكنه أوضح 
أن حضانة املتحور اجلديد 
ال تختلف عن الڤيروســات 

السابقة لكورونا.
وكشفت املنظمة أن بعض 
متحــورات ڤيروس كورونا 
تنطوي على خطــر متزايد 
النتشــار العدوى، موضحة 
 (Delta) «أن متحور «دلتــا
أصبح املتحور األكثر انتشارا 
لڤيروس كورونا في الدول 

األوروبية.
واعتبرت أن عدم املساواة 

إيران «ُتشعل» محادثات ڤيينا ببدء التخصيب 
بأجهزة متقدمة بنسبة ٢٠٪ في «فوردو» النووية

عواصم- وكاالت: أعلنت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أمس بدء إيران عملية تخصيب 
لليورانيوم بدرجة نقاء ٢٠٪ 
بأجهزة طرد مركزي متطورة 
في منشأة «فوردو»، في خطوة 
من املرجح أن تشــعل التوتر 
خــالل احملادثات النووية بني 
طهــران ومجموعة (٤+١) في 
ڤيينا التي تهــدف الى إحياء 
االتفــاق النووي املبــرم عام 

.٢٠١٥
الذريــة  الوكالــة  وقالــت 
التابعة لألمم املتحدة في بيان، 
إنهــا حتققت أمــس األول من 
أن إيران قامت بضخ ســادس 
اليورانيوم املخصب  فلوريد 
بدرجــة تصــل إلــى ٥٪ فــي 
سلســلة تتألف من ١٦٦ جهاز 
طرد مركزي من طراز «آي.آر-
٦» في منشــأة فوردو املبنية 
داخــل جبل بهدف رفع درجة 

نقائها إلى ٢٠٪.
وكانت الوكالة الذرية قالت 
في تقرير اصدرته في نوفمبر 
املنصرم ان إيران كانت تعمل 
علــى تشــغيل ١٦٦ جهازا من 
طراز «آي.آر-٦» في املنشــأة 

النووية املذكورة. 
فــي غضــون ذلــك، نقلت 
وكالة «تسنيم» اإليرانية عن 
مصدر لم تسمه، أن األطراف 
األوروبية في مفاوضات ڤيينا 
النووية دعت إلى إنهاء سريع 
لهذه اجلولة مــن احملادثات، 
فيما يفضل «الفريق اإليراني 
املفاوض مواصلتها مادام ذلك 

ضروريا».
ولفتت املصدر ذاته إلى أن 

من جهتها، جــددت إيران 
رفــع  بضــرورة  مطالبهــا 
العقوبــات املفروضــة عليها 
مقابــل أن تعــود إلــى كامــل 
التزاماتها في االتفاق النووي 

الشــخصي علــى «تويتــر» 
ونقلتها وكالة أنباء «فارس» 
االيرانية شبه الرسمية، أمس 
إن كبيــر املفاوضني النووين 
االيرانيــي علي باقــري كني 
ناقش مع وزير خارجية النمسا 
مايكل لينهــارت على هامش 
محادثات ڤيينا رفع اجراءات 
احلظر األميركية الالإنسانية 

على طهران.
وأضاف باقربور اردكاني: 
مبجرد أن يكونــوا جاهزين، 
نحن ايضا جاهزون في اشارة 

الى االميركيني.
وفي الســياق، قال مصدر 
مطلع في ڤيينا إنه في اجللسة 
االفتتاحية حملادثات ڤيينا التي 
عقدت االثنني املاضي، إن أحد 
املفاوضني أشــار ضمنيا إلى 
دور إســرائيل فــي التخريب 
النووي في إيــران، وقال إنه 
ال ينبغي أن ننسى أن الضرر 
الذي حلــق بكاميرات الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية كانت 
لـ  العمــل التخريبي  بســبب 

«طرف ثالث».
وقــال املصــدر املطلع في 
ڤيينــا فــي مقابلة مــع وكالة 
أنباء «فارس»: أشــار مندوب 
أحــد الوفــود املشــاركة فــي 
محادثات ڤيينا خالل مناقشة 
تعاون إيران مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، ضمنا إلى الدور 
التخريبي إلسرائيل. وقال ال 
ينبغي ان ننســى ان األضرار 
التي حلقت بالكاميرات ومعدات 
املراقبــة التابعــة للوكالة في 
إيــران كانــت نتيجــة العمل 
التخريبي من قبل طرف ثالث.

املبرم مع القوى الدولية الكبرى 
الست (٥+١) عام ٢٠١٥.

وقال السفير االيراني في 
ڤيينا عباس باقربور اردكاني 
في تغريدة نشــرها بحسابه 

أكدت متسكها بـ «رفع العقوبات مقابل العودة لالتفاق».. و«التشاور مع واشنطن في كل شيء» يعرقل املفاوضات

«أهم عقبة أمام حتقيق تفاهم 
حتى اآلن هي إصرار األطراف 
األوروبيــة علــى ضــرورة 
التشاور مع الواليات املتحدة 

بشأن كل القضايا».

«سانا»: احتراق شاحنتني أميركيتني 
بانفجار عبوة ناسفة بريف احلسكة

مخيمات الشمال السوري تئن حتت العواصف

عواصــم - وكاالت: أفــادت مصادر 
محليــة ســورية بانفجار بوة ناســفة 
برتل شــاحنات حتمل مواد لوجيستية 
للقوات األميركية في منطقة املالكية بريف 
احلسكة، ما أدى إلى احتراق اثنتني منها.

ونقلت وكالة األنباء السورية «سانا» 
عن املصادر قولها إن «شاحنتني حتمالن 

مواد لوجســتية لدعــم قواعد االحتالل 
األميركي احترقتا نتيجة انفجار عبوة 
ناســفة بالقرب من معبر سيمالكا غير 
الشرعي في منطقة املالكية بريف احلسكة 

الشمالي الشرقي».
ولفتت املصادر إلــى أنه «لم يعرف 
ما إذا كانت قد وقعت خسائر بشرية».

الســنوية  بــدأت املواجهــة  وكاالت: 
املتجددة كل شــتاء بني نازحي الشــمال 
الســوري والعواصف الهوائية واألمطار 
الغزيرة والبرودة الشــديدة، وتعرضت 
عشــرات اخليــام ألضرار كبيرة بســبب 
العاصفة الهوائية ورياحها شديدة السرعة 
والهطوالت املطرية في مناطق مختلفة من 

محافظة إدلب وحلب.
ووثق فريق «منسقو االستجابة» تضرر 
أكثر من ١٣ مخيما في ريف إدلب الشمالي 

وريف حلب بأضــرار متفاوتة، تراوحت 
بني تهدم اخليام واقتالع اآلخر، إضافة إلى 
أضرار ضمن املواد الداخلية ضمن اخليم. 
وأشــار في بيان نشره على صفحته في 
فيسبوك، إلى أن مجمل األضرار يعود إلى 
سوء اخليام املستخدمة ضمن املخيمات 
املسماة «خيام السفينة» وهي غير قادرة 
على مقاومة العوامل اجلوية، إضافة إلى 
اهتراء مئــات اخليام نتيجــة طول املدة 
الزمنية وعدم االستبدال بها خياما جديدة.

أنباء سورية

صورة نشرها فريق «منسقو استجابة سوريا» لتضرر اخليام في أحد مخيمات الشمال

ليبيا: «بأمر القضاء» الدبيبة يعود 
إلى السباق الرئاسي وحفتر خارجه

طرابلــس- وكاالت: أصــدرت محكمــة 
استئناف طرابلس في ليبيا أمس حكما لصالح 
عبداحلميد الدبيبة رئيس الوزراء ورفضت 
طعنني بحقــه وأعادته إلى قائمة مرشــحي 

االنتخابات الرئاسية.
وقدم الطعون فتحي باشاغا املرشح املنافس 
وعدد من الشــخصيات األخــرى بدعوى أن 
الدبيبــة لم يتقدم مبا يفيد توقفه عن العمل 
قبل ٣ أشهر من تاريخ االنتخابات املقررة في 
٢٤ اجلاري، بحسب الئحة قانون االنتخابات 

الرئاسية.
وذكرت وســائل إعالم محلية أن محكمة 
استئناف طرابلس قبلت طلب استئناف الدبيبة 
على احلكم املطعون فيه األحد املاضي، ومن 

ثم أعيد إلى سباق التنافس على الرئاسة.

وأكد عبد الرؤوف قنبيج محامي الدبيبة، 
صدور قرار لصاحله، وأشــار عقب خروجه 
من احملكمة إلى أن «احلكم نهائي وغير قابل 
للطعن». جاء ذلك غداة حكم احملكمة االبتدائية 
مبدينة الزاوية الليبية، باستبعاد خليفة حفتر 

من قائمة املرشحني لالنتخابات الرئاسية.
وبثت قناة «ليبيا األحرار» اخلاصة مقطعا 
مصورا للحظة إعــالن قضاة احملكمة قبول 
الطعن املقدم ضد حفتر واستبعاده من قائمة 

املرشحني.
وقررت احملكمة «قبول الطعن شكال وإلغاء 
قرار املفوضية العليا لالنتخابات رقم ٨٠ لسنة 
٢٠٢١ بشأن ترشح املطعون ضده خليفة حفتر، 
واستبعاده من قائمة املرشحني لالنتخابات 

الرئاسية».

حمدوك يرهن بقاءه في احلكومة بتنفيذ اتفاقه مع البرهان
عواصم- وكاالت: قال مصدر مقرب من رئيس 
الوزراء السوداني عبداهللا حمدوك لوكالة «رويترز» 
إنــه لن يبقــى في منصبــه إال بتطبيــق االتفاق 
السياسي املوقع مؤخرا مع قادة اجليش، والذي 
عاد حمدوك مبوجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق 

بني القوى السياسية.
وأطلق سراح حمدوك وأعيد ملنصبه مبوجب 
اتفــاق في ٢١ نوفمبر الفائت ويقوم االتفاق على 
أســاس اتفاقية تقاسم السلطة في عام ٢٠١٩ بني 
اجليش واجلماعات السياســية التي ساعدت في 

اإلطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
مــن جهة أخــرى، حذر نائــب رئيس مجلس 
السيادة في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، 

امللقب بـ «حميدتي» من أن العالم قد يواجه أزمة 
الجئني جديدة إن فتحت بالده احلدود. وقال دقلو 
في مقابلة عبر الڤيديو مع صحيفة «بوليتيكو» 
امس: «أوروبــا والواليات املتحــدة قد تواجهان 
زيــادة في عــدد الالجئني، إذا لم تدعما الســلطة 
والنظام في الســودان في ظل احلكومة اجلديدة 

التي ستشكل».
واعتبر أن الغرب ليس لدي خيار سوى دعم 
احلكومــة لتجنب أزمة الالجئني، مبينا أن حدود 
السودان تخضع ملراقبة اجليش والقوات األمنية 
التــي تعرضت النتقادات شــتى منــذ ٢٥ أكتوبر 

املاضي لفرضها إجراءات استثنائية.
وأضاف «نظرا اللتزامنا جتاه املجتمع الدولي 

والقانون، فما زلنا نراقب هؤالء األشخاص.. لكن 
إذا فتحنا احلدود، فســتحدث مشــكلة كبيرة في 

جميع أنحاء العالم».
ودعــا الــدول األوروبية وأميــركا إلى تنحية 
شكوكها جانبا، واعتباره وقائد اجليش عبد الفتاح 
البرهان مصدرين لالستقرار، في ظل عدد الالجئني 
الكبيــر فــي البالد. فيما اعتبر أنــه يتعرض إلى 

حمالت تلفق «أخبارا كاذبة» عنه.
يذكر أنه وفقا لألمم املتحدة، يستضيف السودان 
أكثــر من مليون الجئ مــن دول متعددة. كما أن 
ما يقرب من ٧ ماليني سوداني وجنوب سوداني 
نزحوا قسرا، إما داخل بالدهم أو إلى بلدان ومناطق 

خارجها.

حميدتي يُخّير الغرب بني دعم اجليش السوداني أو مواجهة موجة الجئني

اشتباكات باألسلحة الثقيلة 
بني «طالبان» وحرس احلدود اإليراني

عواصــم - وكاالت:اندلعــت اشــتباكات 
باســتخدام أســلحة ثقيلة على احلدود بني 
أفغانستان وإيران بني مقاتلي حركة «طالبان» 

وعناصر حرس احلدود اإليراني.
وذكرت أفادت وكالة «أماج نيوز» األفغانية، 
امس بأن مواجهات مســلحة مكثفة دارت في 
قضاء كانغ مبحافظة نيمروز شمال أفغانستان، 
حيث طلبت «طالبان» من السكان احملليني مغادرة 
منازلهــم. وأضافت الوكالــة أن كال اجلانبني 

استخدم في االشتباكات أسلحة خفيفة وثقيلة 
مبا في ذلك منظومات مدفعية. ونقلت عن مصادر 
قولها ان مقاتلي «طالبان» سيطروا على عدة 
نقاط تفتيش حلرس احلدود اإليراني، كما نشرت 
مقاطع ڤيديو قالت إنها توثق االشتباكات، فيما 
لم حتدد أسباب النزاع. من جهة اخرى، جددت 
«طالبان» دعوة الواليات املتحدة لإلفراج عن 
مليارات الدوالرات التي جمدتها، بعد محادثات 

استمرت يومني في الدوحة.

(فارس لألنباء) املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده 
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طيب!!!

إعادة بناء اإلنسان (٣)
احلمــد هللا أن اإلدارة احلالية لديها 
قناعــة بضــرورة إعادة بناء اإلنســان 
املصــري، وأهمية إعــادة التأكيد على 
ثوابت الهوية املصرية، وقد كتب فالسفة 
ومفكرون كثيرون في هذه القضية املهمة 
والشــائكة كالفيلسوف الراحل الكبير 
زكي جنيب محمود، واملفكر جالل أمني 
وما قدمته الباحثة د.جنوان عاصم في 
رســالة الدكتوراة التــي حملت عنوان 
«سمات الشخصية املصرية بعد ثورة 
يناير ٢٠١١» والتي سأقتبس منها مدخال 
لهــذا املقــال إذ تؤكد الدراســة: «أنه ال 
ميكن حتديد سمات الشخصية املصرية 
املعاصــرة، ألنها مليئــة باملتناقضات 
واملتغيــرات، وتتداخل في حتديد هذه 
السمات العديد من العوامل والظروف 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وال 
ميكن تفسير هذه السمات إال من خالل 
حتليل السياق االجتماعي واالقتصادي 

والسياسي الذي تعيش فيه».
واملسألة ليست سهلة أو بسيطة، بل 
حتتاج إلى جهود جبارة وعلى أصعدة 
متعددة، حتى ننجح في تعديل التغيرات 
التي حدثت للشخصية املصرية، والتي 
لم تكن إيجابية في أغلبها، ولكي نصل 
الى مرحلة إعادة التوازن وبث اإليجابية، 
والكشف عن املعدن األصيل للشخصية 
املصريــة، وإعادة إحيــاء قدرتها على 
االنسجام مع التطورات املتالحقة، البد 
مــن تنفيذ مخطط ســريع يعتمد على 
العديــد من العناصر بــدءا من «دمج» 
احملافظات احلدودية بباقي محافظات 
إقامــة  اجلمهوريــة، والتركيــز علــى 

املشــاريع االقتصادية وتطوير البنية 
التحتيــة لها، وانتهــاء بتدريس مقرر 
في املدارس واجلامعات يهتم باألخالق 
ومنظومة القيم والسلوكيات احلميدة 
مرورا بربط األطفال والشباب باملوروث 
الثقافي واالجتماعي للشخصية املصرية 
عبر التاريخ، مع التركيز على اجلوانب 
املضيئة التي تشعرهم بالفخر والعزة 
واالعتزاز بتاريــخ أجدادهم، وتعميق 
الشــعور باالنتماء والــوالء والوطنية 
وجتديــد اخلطــاب الديني مبا ال ميس 
ثوابــت الديــن، والعمل علــى تطوير 
منظومة التعليم بكل درجاته، وزيادة 
مشاركة الشباب ومتكينه من الوظائف 
القيادية وعقد الدورات التدريبية وتوفير 
الدعم له، والتحــول الى التكنولوجيا 
املتســارعة وافتتــاح معاهــد التعليم 
املهني والتكنولوجي املتطورة، والتنمية 

املستدامة.
األمر جد خطير، وعلى درجة عالية 
من األهمية، وإعادة بناء اإلنسان املصري 
وصقل هوية الشخصية املصرية البد 
ان يكونا على رأس هرم أولويات صانع 
القرار، ويحظيا بأهمية تتقدم على كل 

ما عداها من أولويات.
ولعلنــا نــدرك ان كل اإلجنــازات 
التي شهدتها السنوات السبع املاضية 
حتتاج إلــى «مصري» جديــد يحافظ 
عليها، ويصونها، وإال ما فائدة تطوير 
احلجر والطرق واالقتصاد والنقل واملدن 
اجلديدة دون إنسان متطور قادر على 

احلفاظ على كل هذه اإلجنازات؟
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي لرئيس وزراء إسبانيا: موقف مصر ثابت
 في التوصل التفاق ملزم بشأن سد النهضة

القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي أن إســبانيا تعــد 
شريكا رئيسيا ملصر، مشيرا 
إلــى أن التعاون بني البلدين 
يتم من خالل املنتدى الوزاري 
املشترك، الفتا إلى أنه أجرى 
مباحثات مثمــرة مع رئيس 
وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، 
عكست تطابق الرؤى املشتركة 
لتعزيز العالقات بني البلدين 

في مختلف املجاالت.
وأضاف الرئيس السيسي 
خــالل املؤمتــر الصحافــي 
املشــترك مع رئيــس وزراء 
إســبانيا عقــب مباحثاتهما 
بقصر االحتادية أنه ورئيس 
أكــدا علــى  وزراء إســبانيا 
احلاجــة إلى زيــادة التبادل 

التجاري بني البلدين.
وأضاف الرئيس السيسي 
أن املباحثــات تناولت أيضا 
جهــود مصــر فــي مواجهة 
جائحة كورونا والتي راعت 
التوازن بني إجراءات مواجهة 
اجلائحة ومواصلة األنشطة 

االقتصادية.
وأشــار الرئيــس إلى أنه 
اتفــق مع «سانشــيز»، على 
أهمية العمل املشــترك، نحو 
زيادة االستثمارات اإلسبانية 
في مصر وضرورة االستفادة 
مــن الفــرص الكبيــرة التي 
القومية  توفرها املشروعات 
العمالقة، اجلاري تنفيذها في 

بالتعاون املصري - اإلسباني، 
فــي العديد من املشــروعات 
االستثمارية والتنموية املهمة 
باعتباره تعاونــا ننتظر أن 
تتفتح له آفاق جديدة من خالل 
عقد منتدى رجــال األعمال، 
بني ممثلي القطاع اخلاص في 
البلدين خــالل هذه الزيارة، 
مبشــاركة رئيــس احلكومة 
اإلســبانية مــع د.مصطفــى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء 
والذي سيمثل خطوة بناءة، 
على صعيد توثيق الروابط 

علــى موقف مصــر الثابت، 
بالتمسك بصون أمنها املائي، 
اآلن وفي املســتقبل، مؤكدا 
على أهمية التوصل إلى اتفاق 
شامل وعادل وملزم قانونا، 
بني كل من مصر والسودان 
وإثيوبيا، حول قواعد ملء 
وتشــغيل «ســد النهضــة» 
وأهميــة أن يدفــع املجتمع 
الدولي بهذا االجتاه، ويعمل 
على دعم ومســاندة عملية 
تفاوضية فعالــة، لتحقيق 

هذا الهدف.

بــني القطــاع اخلــاص على 
اجلانبــني وفتــح مجــاالت 
جديدة للتعاون املشترك في 
القطاعــات االقتصادية ذات 

األولوية.
وقال الرئيس السيسي إنه 
حرص خــالل مباحثاته مع 
رئيس احلكومة اإلســبانية 
على تناول عدد من القضايا 
اإلقليميــة والدوليــة، محل 
االهتمــام املشــترك، حيــث 
أطلعــه على آخــر تطورات 
قضية «سد النهضة»، مشددا 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بقصر االحتادية

مختلــف ربوع البالد خاصة 
فــي مجاالت النقــل والطاقة 
املتجددة والزراعة وغيرها، 
مشيرا إلى أنه ورئيس وزراء 
إســبانيا أكدا علــى احلاجة 
التبــادل  لزيــادة معــدالت 
التجاري بني بلدينا بالتوازي 
مع العمل على حتقيق التوازن 
فــي امليــزان التجــاري عبر 
إتاحة الفرصة ملزيد من نفاذ 
الصادرات املصرية إلى السوق 

اإلسبانية.
الرئيس السيسى  وأشاد 

أنباء لبنانية

اخلبير االقتصادي جاسم عجاقة لـ «األنباء»: 
لبنان في األمتار األخيرة قبل توقف االقتصاد

خالف يرجئ بحث ضوابط التحويالت للخارج

بيروت - احتاد درويش

رأى اخلبيــر االقتصادي 
جاسم عجاقة أن لبنان يعاني 
أزمة اقتصادية ومالية حادة 
تتطلــب اجــراءات ســريعة 
الســقوط  دون  للحــؤول 
املريع، مؤكدا ان هناك خسائر 
الدولــة ومصرف  تتكبدهــا 
لبنان واملصــارف واملواطن 
جراء اجلمــود الذي يصيب 
عمل احلكومة، واملســؤولية 
هنا تقع على القوى السياسية 

التي تتشــكل منها هذه احلكومة، وأكد أنه ال 
أحد يأخذ املبادرة باجتاه انقاذ ما ميكن انقاذه، 
ويبدو أن هذا القرار له أبعاد خارجية، معتبرا 
أنــه كلما تأخرنا في االصالحات التي يطلبها 
صندوق النقد الدولي أضحت عملية النهوض 
باملالية العامة مكلفة أكثر وتأخذ وقتا أطول.

وأشار عجاقة في تصريح لـ «األنباء» الى 
أن لبنــان بات في األمتار األخيرة قبل توقف 
املاكينة االقتصادية والعملية هنا ليست كبسة 
زر نشغله لتعمل ساعة نشاء، الفتا الى العديد 
مــن الشــركات واملصانع توقفت عــن العمل 
وتوجهت نحــو اخلارج وكان آخرها مصانع 
الذهب الذي يعتبر لبنان مصنعا له من الدرجة 
األولــى. معتبرا أن املواطن اللبناني ســلبت 
ابســط حقوقه من كهرباء ومياه ومواصالت 
وطرقــات وهو اليوم يدفع األثمــان الباهظة 
مع خســارة مدخراته في املصارف ومع تآكل 
قدرته الشرائية مع كل ارتفاع في سعر صرف 
الدوالر الذي يسجل قفزات غير مسبوقة مقابل 

انهيار العملة الوطنية.
ورأى عجاقة ان مصداقية املصارف تصاب 
يوما بعد يوم فهي لديها استحقاقات داخلية 
على صعيد التزاماتها جتاه املودعني وخارجية 
جتاه املقرضني، وبالتالي فان احللول السريعة 
هي الوحيدة التي تســاهم في احلد من اهدار 
الوقت القاتل الذي حترق فيه األموال من اجلميع 
باستثناء قلة قليلة من املستفيدين الذين نراهم 
علــى أرقام توزيع الثــروات التي انتقل منها 
ثمانية آالف من الطبقة الوسطى الى الطبقة 
الغنية منذ بدء األزمة الى اليوم على حساب 
الطبقة املتوســطة التي اضمحلت إلى حدود 
الـ ٢٠٪ وطبقة فقيرة فاقت نســبتها الـ ٧٢٪ 
بحسب تقرير اإلسكوا، مما يعني أن الثروات 
تتركز في مكان معني في نظام يســمح ألكبر 
عملية احتكار تتغذى من الفساد، وعلى رأسها 

املافيات التي تتحكم مبصير 
اللبناني واستفادت  الشعب 
من الدعم الذي قدمه مصرف 
لبنان وتستفيد من التطبيقات 
التي تعطي أسعار الدوالر في 

السوق السوداء.
وأشــار عجاقــة الــى أن 
االســباب احلقيقية للقفزات 
القياسية لسعر صرف الدوالر 
هو نتيجة مضاربات وتالعب 
بالســعر من خالل تطبيقات 
تقدم أسعار بشكل مدروس 
لتحقيق أرباح معينة وخلدمة 
أجندات سياسية، معتبرا أن سعر صرف الدوالر 
املتصاعد ال يعكس الواقع االقتصادي احلقيقي 
وهو يتعلق بشق منه بعملية االحتكار وحتقيق 

األرباح والشق اآلخر سياسي.
ورأى عجاقة أن املطالبة بوقف التطبيقات 
هــي مســؤولية احلكومــة التــي عليها طلب 
املســاعدة من اخلــارج فإذا لم يلــب اخلارج 
تكون األيادي خارجيــة، اما االحتمال الثاني 
فإن هناك عصابة محلية تسيطر على القرار، 
الفتا الى جتربــة نيجيريا التي تعد من أكبر 
اقتصــادات افريقيا والتي تعرضت ألزمة في 
العام ٢٠١٤ وتفشــت فيهــا كما في لبنان هذه 
التطبيقات وكان أشهرها أبوكي-أف-أكس وقد 
أحلق ضررا باالقتصاد وعندها طلبت الدولة 
النيجيرية املساعدة من السلطات البريطانية 

وجرى تعطيلها.
وأكد عجاقــة أن هذه التطبيقات تســرق 
أمــوال املواطن وهو في منزله حيث انه كلما 
ارتفع الدوالر الف ليرة ترتفع األسعار مئات 
األلوف التي تسلب من جيوب املواطن من غير 
وجــه حق، الفتا الــى أن املادة ٣١٩ من قانون 
العقوبــات تقول بوضوح ان كل تشــهير أو 
مضاربة على العملة الوطنية هو أمر مخالف 

للقانون وجتري محاكمة املتسببني بذلك.
وأكد عجاقة أن القرار الدولي واضح أنه ال 
أموال للبنان باستثناء املساعدات االنسانية اال 
في اطار برنامج مع صندوق النقد الدولي الذي 
هو في وضعنا احلالي املتردي اقتصاديا وماليا 
بات يشكل املمر االلزامي لتوفير املداخيل من 
اخلارج ألن نظامنا يحتاج الى دوالرات لوقف 
عملية امتصاص هذه العملة، مشــيرا الى ان 
هذا األمر يفرض جملــة اصالحات التي منها 
الكابيتال كونترول، فاذا جرى أن قدم صندوق 
النقد الدولي أمواال للبنان أو غيره فهم يريدون 
ضمانات لعدم خروج هذه األموال الى اخلارج.

بيروت - أحمد عز الدين

أرجأت اللجان النيابية املشــتركة مناقشة 
اقتــراح القانــون الرامي الى وضــع ضوابط 
استثنائية ومؤقتة على التحويالت املصرفية 
للخارج، على خلفية إشــكاالت نتيجة اسقاط 
احلكومة مشروعا جديدا يفرغ االقتراح النيابي 
الذي درســته اللجان على مدى عدة أشهر من 
مضمونه. وكشف نواب شاركوا في اجللسة، 
عن أنهــم فوجئوا في بدايــة االجتماع بطرح 
مشــروع جديد من قبل نائب رئيس احلكومة 
ســعادة الشــامي، يفرغ االقتراح الذي أقرته 

جلنتا املال واإلدارة والعدل من غايته.
وذكر رئيــس جلنه املال النائــب ابراهيم 

كنعان، أن مشــروع احلكومة جتاهل أو أغفل 
البنود األساسية التي تشكل جوهر املشروع، 
وهي السحوبات الشهرية للمودعني، وأعطى 
صالحيات استثنائية ملصرف لبنان بهذا الشأن. 
وكذلك شطب املبالغ املخصصة سنويا للطالب 
الذين يتابعون دراســتهم في اخلارج، والتي 
كانت بحــدود ٢٠٠٠٠ دوالر كحد أدنى، وترك 
احلرية في األمر للمصارف، وكذلك فإن املشروع 
االساسي يعطي حق املراجعة القضائية بوجه 
املصارف التي ال تلتزم بالقانون، وقد غاب ذلك 

عن املشروع اجلديد.
إلى جانب هذه املواد لم يعرض هذا املشروع 
على صندوق النقد الدولي وهو شرط أساسي 

إلقراره.

جاسم عجاقة

صمت عون عن قرداحي يعرقل وساطة ماكرون مع «اخلليج» 
وميقاتي يتريث في دعوة احلكومة الحتواء مقاطعة «الثنائي»

بيروت - عمر حبنجر - خلدون قواص

عــاد رئيــس اجلمهوريــة 
ميشــال عــون مــن الدوحــة، 
كمــا ذهب، وبدال مــن ان ميهد 
الطريق امام املساعي القطرية 
الفرنســي  الرئيــس  وجهــود 
اميانويل ماكــرون، القادم الى 
الســعودية ودول خليجيــة 
أخــرى، لفتح ثغــرة في جدار 
العالقات اللبنانية مع هذه الدول 
الشــقيقة، بدا في تصريحاته 
ومواقفه «كالعايز ومستغني» 
ولم يحاول ان يكون املبادر أبدا.
وال حــظ املتابعون ملقابلة 
تلفزيونية أجريت مع الرئيس 
عون في قطر، انه عندما سئل 
عن مصير وزير االعالم جورج 

قرداحي، اعتصم بالصمت.
بيد ان التركيز السياســي 
على مســألة التمديد الرئاسي 
والنيابي، يعني ان االنتخابات 
النيابية مجرد ملهاة الستقطاب 
االهتمام الدولي، واكثر من ذلك 
لإليحاء بأن أزمة لبنان داخلية، 
واســتطرادا ان الرهــان علــى 

مفاوضات ڤيينا وهم. 
إشــارة الرئيس عــون الى 
احتماليــة التمديد املشــروطة 
بقبــول مجلس النــواب، صب 
املــاء البارد على االســتحقاق 
االنتخابــي، وعرقلــت ســعي 
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
الى استئناف جلسات حكومته، 
ولم تهــدئ العالقة بني رئيس 
مجلــس النــواب نبيــه بري، 

والنائب جبران باسيل.
أمــا الرهــان على املســعى 
القطــري واجلهــد الفرنســي، 
فيكاد ان يتبدد، على يدي سلطة 
ممعنة في افقار شــعبها، عبر 
التالعب اخلفي بأسعار الدوالر 
األميركــي، او مــن خالل وقف 
الدعم عن االحتياجات الشعبية 
كافــة، فــي اســتجابة ضمنية 
لشروط صندوق النقد الدولي.
رئيــس احلكومــة جنيــب 
ميقاتــي، الــذي أعلــن أمــس 
تريثه في دعوة مجلس الوزراء 
لالنعقاد، احتواء ملقاطعة وزراء 
الثنائي حزب اهللا وأمل، يريد 
استقالة الوزير جورج قرداحي، 
صاحب االســاءة للســعودية، 
قبل وصول الرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكرون الى الرياض 
يوم الســبت، لتكــون مبنزلة 
النافذة املفتوحة، امام احلوار 
مع املسؤولني السعوديني حول 
األزمة مع لبنان. وقد نقلت عنه 
صحيفة «األخبار» القريبة من 
حزب اهللا، ان الفرنسيني أبلغوه 
بأن عدم استقالة قرداحي قبل 
٤ (ديســمبر) يعني ان لبنان، 
لن يكــون على جــدول أعمال 

خــالل رعايته إطــالق منصة 
التمويليــة  البطاقــة  دعــم 
واملشروع الطارئ لشبكة األمان 

االجتماعية.
وأكد أنه سعى ومازال يسعى 
للوصول الى حل، ويدعم «أي 
خطوة تؤدي الى تقريب وجهات 
النظــر مراهنــا علــى احلكمة 

والوعي لدى اجلميع.»
وأكد: «قطعنا مرحلة متقدمة 
السيما في موضوع التفاوض 
مع صندوق النقد الدولي، وحل 
معضلــة الكهربــاء، وامللفــات 

وتابــع، إن ما نحن بصدده 
من إطالق منصة دعم البطاقة 
التمويلية واملشــروع الطارئ 
لشبكة األمان االجتماعية يهدف 
الى تخفيف معانــاة أهلنا من 
الشــريحة األكثــر حاجــة في 
لبنان بتمويل ودعم من البنك 
الدولي واألمم املتحدة، ومبتابعة 
ومثابرة من املجلــس النيابي 

الكرمي.
وأكد ميقاتي في كلمته، انه 
سيتم اختيار املستفيدين من 
املشروعني وفق معايير شفافة 
لتأمني املســتلزمات األساسية 
حليــاة كرميــة. وبعــد انتهاء 
مرحلــة التســجيل التي بدأت 
امس، ملدة شهرين وستخضع 
لتقييــم واضــح املعايير منعا 
ألي استغالل، فإن عملية الدفع 
ستبدأ بإذن اهللا في مطلع العام 
املقبــل مع مفعــول رجعي من 

شهر يناير ٢٠٢٢. 
وأشار إلى زيارته للڤاتيكان 
ولقائــه البابا، وقــال «أبلغت 
الحقا بــأن تواصال حصل بني 
قداســة البابا وســماحة اإلمام 
األكبــر شــيخ األزهــر د.أحمد 
الطيب وتوافقا على تنســيق 
اجلهود االسالمية - املسيحية 
لدعــم لبنان اجتماعيا في هذه 
الظروف، وستكون هذه اخلطوة 
موضــع تنفيــذ فــي القريــب 

العاجل».
واستطرد، في كل اللقاءات 
التي عقدتها في اخلارج، وكل 
الديبلوماســية  االجتماعــات 
التي اعقدها هنا، تتردد أمامنا 
كلمة واحدة «ساعدوا أنفسكم 

لنساعدكم».
هذا، وعلى الرغم من اللقاءات 
التــي عقدها ميقاتــي مع بري 
وحزب اهللا والوزير الســابق 
سليمان فرجنية، ومع قرداحي 
بالــذات، اال انه لــم يلمس أي 
تراجع في املواقف، وال موافقة 
ال علــى اســتقالة قرداحي وال 

على إقالته.
خالصة الوضــع، يقول ان 
احلكومة ماشية، أما جلساتها 
فمش ماشية وستبقى متوقفة 
الى ان يقتنع رئيسها بأن الفرج 
آت، لكــن ثنائــي التعطيل لن 
يقتنع بإبعــاد مجلس الوزراء 

عن كل ما ال شأن له به.
في هذا الوقت، حجم الكارثة 
االقتصادية واالجتماعية يكبر، 
واألزمــات تتناســل وتتفاقــم 
وشهر األعياد امليالدية يواجه 
حتــركات شــعبية متنقلــة، 
والســلطة ليــس فــي يدها ما 
يداوي احلــال باحلال، وإطالة 
طوابير الفقراء التي باتت تشمل 
مليونــني و٣٠٠ ألف مقيم في 

لبنان بحسب البنك الدولي.

املرتبطــة بواقع اإلدارة، وفور 
معاودة جلسات مجلس الوزراء 
قريبا بإذن اهللا، سيتم عرض 

هذه امللفات وإقرارها».
وشــدد علــى ان «مــا نحن 
اليــوم يظهــر حجم  بصــدده 
الكارثة التي نحن فيها ووجوب 
اإلقالع عن سياســة التعطيل 

وفرض الشروط».
وقال في كلمته ان الظروف 
الصعبة «أفرزت واقعا لم يعد 
ممكنــا معاجلتــه إال بتدابيــر 

طارئة».

البنك الدولي: طوابير الفقراء تشمل مليونني و٣٠٠ ألف مقيم في لبنان

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون مستقبال في بعبدا رئيس احلكومة جنيب ميقاتي  

اللقاءات التي سيعقدها ماكرون 
في الرياض.

وقال ميقاتي انه يتريث في 
الدعوة الى عقد جلسة للحكومة 
على أمل أن يقتنع اجلميع بإبعاد 
املجلس عن كل ما ال شــأن له 
به، خصوصا أننا كنا توافقنا 
على أن القضاء مســتقل، وأن 
أي إشــكالية حتل في القضاء 
ووفق أحكام الدستور، من دون 

أي تدخل سياسي.
موقف الرئيس ميقاتي جاء 
امــس، في الســراي احلكومي 

جنبالط زار السفيرة األميركية للخروج من اجلمود

بيروت - عامر زين الدين

زار رئيس احلزب التقدمي االشتراكي 
وليد جنبالط ترافقه زوجته نورا مســاء 
امس االول الســفيرة االميركية في لبنان 
دوروثي شيا، وتناول العشاء الى مائدتها. 
وقال جنبالط: «كانت مناسبة لتبادل اآلراء 
حول شؤون شتى خاصة الوضع السياسي 
واملعيشي وسبل اخلروج من هذا اجلمود 
القاتل والذي ينعكس على كل شيء». وكان 

جنبالط استضاف ظهرا سفيرة فرنسا آن 
غريو في قصر املختارة، وشدد أمامها على 
املصاحلة التي جرت عام ٢٠٠١ مع البطريرك 
الراحل نصر اهللا صفير، كما دعا احلكومة 
الى االجتماع بغض النظر عن املواقف بشأن 
القضاء واالستقاالت احلكومية الستمرار 

التفاوض مع البنك الدولي.
بدورها، أعربت غريو عن «وقوف فرنسا 
الدائم الى جانب لبنان للخروج من األزمات 

التي مير بها».

رئيس احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط برفقة عقيلته خالل زيارته السفيرة األميركية دوروثي شيا



20
اخلميس ٢ ديسمبر ٢٠٢١ اليوم الوطني الـ٥٠ 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة

حتيي اإلمارات العربية 
املتحــدة، فــي الثاني من 
ديســمبر ذكــرى يومهــا 
الوطنــي، بــكل فخــر مبا 
قام به اآلباء املؤسســون 
لكيان الدولة، وعلى رأسهم 
قائد الوحدة وباني نهضة 
الدولة املغفور له بإذن اهللا 
الشيخ زايد بن سلطـــان 

آل نهيان.
وتكتسب احتفاالت هذا 
العــام أهمية اســتثنائية 
كونــه يصــادف اليوبيل 
الذهبي ومرور خمسني عاما 
من روح الوحدة، ويتزامن 
مع احلــدث االســتثنائي 
األبــرز واألضخــم وهــو 

«اكسبو ٢٠٢٠ دبي».
وال يعد تأسيس دولة 
اإلمارات عــام ١٩٧١ مجرد 
ذكــرى تاريخيــة مهمــة 
فحســب، بــل إنهــا قصة 
ملهمــة للعالــم كلــه مبا 
حتويه من دروس وعبر، 
عن قيمة وأهمية االحتاد، 
عــن اإلميــان باألهــداف، 
عــن العطاء، عن اإلصرار 
والتحــدي، عن اإلخالص 

والنجاح.
إنهــا قصــة ٧ حــكام 
جمعهــم حلــم الوحــدة، 
والسعي لتطوير إماراتهم 
والنهــوض بهــا وتعزيز 
استقـــــــاللها وحتقيــق 
رفاهية شعوبهم، فاتفقوا 
على تأسيس كيان قوي، 
يجمعهم في دولة واحدة، 

حتت علم واحد.
ومهــدت نوايــا القائد 
املخلصــة لتحقيق احللم 
واقعــا،  أصبــح  حتــى 
وكللت مساعيهم بالنجاح 
بإعالن االحتاد بينهم في 
٢ ديســمبر ١٩٧١، معلنني 
للعالم قيام وتأسيس أول 
دولة احتاديــة في العالم 
العربي، وهــا هي القيادة 
الرشيدة تواصل مسيرة 
اآلباء واألجداد حتت لواء 
الشــيخ  الســمو  صاحب 
خليفــة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة، وصاحب 
السمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائــب 
الدولــة رئيــس  رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي، وصاحــب الســمو 
الشيــــــخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات 

املسلحة. 
أعلــن صاحــب  وقــد 
السمو الشيخ خليفة بن 
زايــد تســمية العام ٢٠٢١ 
بـ «عام اخلمســني» وذلك 
اليوبيل  احتفاال بذكــرى 
الذهبــي لتوقيــع اتفاقية 
التوحيــد وإنشــاء دولة 
اإلمارات العربية املتحدة.
اليــوم  يجســد  وإذ 
الوطنــي وحدة الشــعب 
الهــدف  فــي  والقيــادة 
اعــالن  فــإن  واملصيــر، 
اليــوم  «اليونيســكو» 
الوطنــي االماراتــي يوما 
عامليا للمستقبل ما هو اال 
اعتــراف دولي بها كدولة 
أمنوذج ملا يجب ان تكون 
املســتقبل،  دول  عليــه 

وتقدير كبير لدورها الريادي.
وعليه، أكد صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد أن 
اعتمــاد منظمة األمم املتحدة 
للتربيــة والعلــوم والثقافة 
اليوم  «يونيسكو» باإلجماع 
الوطني لإلمارات «يوما عامليا 
للمستقبل» هو تقدير دولي 

لنا.
وأضــاف أن «االعتــراف 
اإلمــارات  بدولــة  الدولــي 
كدولة للمســتقبل وأمنوذج 
الستشرافه ومحطة رئيسية 
لصناعتــه هو تقديــر عاملي 
يضع علينا مســؤولية أكبر 
في تطويــر قدراتنــا لنكون 
أمنوذجا الستشراف املستقبل 
ومواكبة متغيراته واالستفادة 
مــن فرصه أمام كل حكومات 
العالم.. كل عام ودولتنا بخير 
ومســتقبلنا أفضــل وأكبــر 

وأعظم».
اخلارجية اإلماراتية..  اجنازات 

تاريخية

منذ إنشــائها من بني أهم 
املؤسســات الدســتورية في 
دولة اإلمارات، جسدت وزارة 
اخلارجيــة والتعاون الدولي 
مقومــات املجتمــع اإلماراتي 
فكانت والتــزال نافذته على 
العالم والعني الســاهرة على 
مواطنــي الدولة في اخلارج، 
ينشر من خاللها فكر ورؤية. 
وتشكل وزارة اخلارجية 
عبــر  الدولــي،  والتعــاون 
ســفاراتها وإداراتها املختلفة 
الديبلوماســية  وبعثاتهــا 
املنتشــرة حول العالم، صلة 
الوصل بني القيادة الرشيدة 
اإلمــارات وشــعوب  لدولــة 
العالم بكافــة أطيافه وتعمل 
على توطيد أواصر الصداقة 
والتعــاون بينهــا وبني دول 

العالم. 
الديبلوماسية الثقافية

الديبلوماســية  تشــمل 
الثقافية والعامة، على سبيل 
املثال ال احلصر، تبادل األفكار 
والفــن واللغة لغــرض أكبر 
وهو خلــق التفاهم بني األمم 
والشعوب. كما يدعم احلوار 
الثقافي  والتعليم والتبــادل 
الدولــي  التعــاون  تطويــر 

واالزدهار العاملي.
وتنعكــس اليــوم رؤيــة 
املغفور له التاريخية في بناء 
دولــة مزدهــرة وقائمة على 
التســامح، حيث تستضيف 
دولة اإلمــارات أكثر من ٢٠٠ 
جنســية، وهي موطن ألكثر 
من ٤٠ كنيسة ومكان للعبادة، 
باإلضافة إلى العديد من مراكز 
التعليم والثقافة ذات املستوى 
العاملي، مثل جامعة السوربون 
أبوظبي، وجامعة نيويورك 
ومتحف اللوڤر في أبوظبي. 
وهــذا خير دليل على أن قيم 
التســامح واحلريــة الدينية 
واالحترام املتبادل التي دعمها 
األب املؤســس الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان «طيب 
اهللا ثراه» متأصلة في جذور 

الشعب اإلماراتي.
وقد حتققت الريادة وعلى 
الرغــم مــن التحديــات التي 
مير بهــا العالم إثــر جائحة 
كوفيد-١٩ ومع افتتاح إكسبو 

GEM – NECI عن سنة ٢٠٢٠، 
باإلضافة إلى مؤشرات أفضل 
الوجهات اآلمنــة للمواطنني 

واملقيمني على أرضها. 
الديبلوماسية االقتصادية

 وتهدف وزارة اخلارجية 
والتعــاون الدولي من خالل 
البعثات والسفارات وعالقتها 
املتميزة مــع دول العالم إلى 
جذب وتشجيع االستثمارات 
األجنبيــة، وحتفيز التجارة 
وتعزيز العالقات االقتصادية 

الثنائية ومتعددة األطراف.
وتشكل هذه اجلهود جوهر 

٩١٪، ومســاعدات إنســانية 
بنسبة ٧٪، ومساعدات خيرية 
بنســبة ٢٪. وقــد اتســعت 
الرقعة اجلغرافية للمساعدات 
اإلماراتيــة لتصــل ألكثر من 
١٩٦ دولة، ومنطقة جغرافية 
حول العالم، كما وصل العدد 
اإلجمالي للمستفيدين إلى نحو 
مليــار شــخص، بينهم ٧٦٧ 
مليونا من النساء واألطفال.

ومن األمثلة الساطعة في 
هذا املضمار، اجلهود اإلماراتية 
خــالل جائحــة كوفيــد-١٩، 
فأرسلت إمدادات ومستلزمات 
طبية ومستشفيات ميدانية 
إلــى مئــات الدول الشــقيقة 
والصديقــة ملســاعدتها فــي 
مكافحــة واحتــواء تداعيات 
اجلائحة. وقدمت دولة اإلمارات 
منذ بداية تفشي اجلائحة حتى 
منتصف ٢٠٢١، ما يزيد على 
٢٣٠٠ طــن من املســتلزمات 
واإلمــدادات الطبية إلى نحو 

١٣٦ دولة. 
ديبلوماسية ما بعد اجلائحة

وبينمــا نحتفل باليوبيل 
الذهبي، فإن املســتقبل يؤكد 
أن دولــة اإلمارات ســتمضي 
إلــى جانــب  الوقــوف  فــي 
القضايا العادلة. فقد ســعت 
دولة اإلمارات دائما إلى بناء 
اجلســور ولعب دور إيجابي 
علــى الصعيديــن اإلقليمــي 
والدولي. وعلى مدى السنوات 
املقبلة، ســتعمل الدولة على 
تعزيز هذه الرؤية من خالل 
االســتمرار في القيــام بدور 
إيجابــي مــن خــالل تعزيــز 
التعــاون، وحــل اخلالفــات 
عبر احلوار والدبلوماســية 

واملشاركة البناءة.
وستواصل دولة اإلمارات 
تعزيز املصالح االستراتيجية 
السياســية واالقتصادية من 
خالل ديبلوماسية فعالة تدعم 
االستقرار، والتنمية املستدامة، 

وتعزز التعاون والتعايش.
أكبر تطوير للتشريعات والقوانني

فــي واحــدة مــن أحــدث 
خطــوات التطويــر، اعتمــد 
رئيس الدولة قبل ايام أضخم 
مشروع لتطوير التشريعات 
والقوانــني االحتاديــة فــي 
تعزيــز  بهــدف  الدولــة، 
البيئة االقتصاديــة والبنية 
االســتثمارية والتجارية في 
اإلمــارات، باإلضافة الى دعم 
أمن واستقرار املجتمع، وحفظ 
حقوق األفراد واملؤسسات على 
حد سواء، في حزمة متكاملة 
من القوانني وتعديالتها تواكب 

نهضة وتطلعات اإلمارات.
وتأتي التغييرات في عام 
اخلمســني لتشــمل أكثر من 
٤٠ قانونــا وتهــدف حكومة 
اإلمــارات من هذه التعديالت 
إلى إجراء تغييرات قانونية 
نوعية، مبا يتناسب مع رؤية 
قيادتها وطموحات مجتمعها، 
ويلبــي فــي الوقــت نفســه 
تطلعــات قطاعــات محورية 
ومتنوعــة، ويعــزز مكانــة 
الدولة وتنافسيتها وموقعها 

على خارطة املستقبل.
التعديــالت  وتتضمــن 
تطوير بنية تشريعية تشمل 
قوانني ذات عالقة بالقطاعات 

٢٠٢٠ في شهر أكتوبر ٢٠٢١، 
توجهــت حكومــة اإلمــارات 
نحــو مزيد من االنفتاح على 
العالم وعودة احلياة الطبيعية 
واستقطاب أصحاب املواهب 
قــرارات  واألعمــال ضمــن 
استراتيجية تهدف إلى متكني 
الدولــة من رفــع مكانتها في 
مؤشرات سهيل األعمال خاصة 
بعد حلولها في املرتبة األولى 
إقليميــا والرابعــة عامليا في 
مؤشر ريادة األعمال بحسب 
التقريــر الصادر عن املرصد 
 Global العاملي لريادة األعمال
 Entrepreneurship Monitor

وبــرزت دولــة اإلمــارات 
كمركز جتاري إقليمي وعاملي، 
السيما من خالل استثماراتها 
الكبيرة في البنية التحتية. 
وعلى مدى مسيرة امتدت 
خمســني عامــا عملــت دولة 
اإلمارات علــى تفعيل دورها 
اإلنســاني في احلد من الفقر 
علــى النطــاق العاملــي، فقد 
تضاعفت املساعدات اخلارجية 
اإلماراتية ألكثر من ١٨٧ ضعفا 
بقيمة إجمالية جتاوزت ٣٢٢ 

مليار درهم إماراتي. 
وتوزعت املســاعدات إلى 
مســاعدات تنموية بنســبة 

الديبلوماســية االقتصاديــة 
لدولــة اإلمارات التــي تدعم 
في نهاية املطاف االحتياجات 
طويلة األجل للدولة التي مت 
تسليط الضوء عليها في إطار 
«رؤية ٢٠٢١» و«رؤية مئوية 

اإلمارات لعام ٢٠٧١».
جتــدر اإلشــارة إلــى أن 
اإلمارات العربية املتحدة هي 
ثاني قوة اقتصادية في العالم 
العربــي، حيث يعزى منوها 
القوي واملستدام إلى السياحة 
والنقل واخلدمات اللوجستية 
واملالية والعقارات والبنوك 

والطاقة املتجددة. 

والتجاريــة  االســتثمارية 
والصناعية، وقوانني الشركات 
التجاريــة، وتنظيم وحماية 
امللكيــة الصناعية، وحقوق 
املؤلف، والعالمات التجارية، 
والسجل التجاري، واملعامالت 
الثقة،  اإللكترونية وخدمات 
والتخصيــم، وقانون دخول 
وإقامــة األجانــب وقانــون 
العامــة املوحــدة  القواعــد 
للعمل باإلضافة إلى القوانني 
ذات العالقــة باملجتمع وأمن 
أفــراده مثل قانــون اجلرائم 
وقانــون  والعقوبــات، 
مكافحة الشائعات واجلرائم 
اإللكترونيــة ومكافحة املواد 

املخدرة واملؤثرات العقلية.
وركــزت التعديــالت علــى 
اســتحداث مجــاالت جديــدة 
للحماية وحتقيق عوامل السرعة 
واملرونة والفعالية في عمليات 
الفحص الشــكلي واملوضوعي 
وإجراءات وخدمات التســجيل 
جلميع طلبات امللكية الصناعية، 
والتي تشمل براءات االختراع، 
وشــهادات املنفعة، والرســوم 
البيانية، والتصاميم الصناعية، 
 Integrated والدوائر املتكاملــة
Circuits والتــي لهــا أهمية في 
حتفيز االبتكارات واالختراعات 
اإللكترونية وحمايتها، وحماية 

املعلومات غير املفصح عنها.
وتعتبر الثروة البشــرية 
هي االستثمار األمثل للحاضر 
واملســتقبل، وهو ما حترص 
القيادة الرشيدة على ترجمته 
إلى سياسات وبرامج وخطط 
ومشــروعات، تتمحور كلها 
حول بناء اإلنسان ورفاهيته 
وتقدمــه وحتســني نوعيــة 
حياتــه، مــن أجــل توفيــر 
البيئة التي تسهم في إطالق 
طاقاته وإبداعاته. وتســتند 
اإلمــارات في سياســاتها إلى 
رؤية اســتراتيجية شــاملة 
لألهــداف تســعى لتحقيقها 
عبر إشاعة األمن واالستقرار 
اإلقليمي والعاملــي، وتعزيز 
التعاون والتضامن والتنسيق 
الدولي في مواجهة التحديات 
اجلديدة التي تهدد شــعوب 
العالم، وهو ما أهلها للحصول 
على ثقة العالم في الكثير من 
املؤشرات واملناسبات، أبرزها 
نيلها العضويــة في مجلس 
األمــن للفتــرة ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٣ 
وفوزهــا بعضويــة مجلس 
حقوق اإلنسان في الفترة من 
٢٠٢٢ إلــى ٢٠٢٤، مــا يعكس 
املكانة الديبلوماسية اإلماراتية 
املتميزة على املستوى العاملي.

الصحة اجليدة والرفاه

وتتصدر اإلمارات العالم في 
٩ مؤشرات تنافسية مرتبطة 
التقــدم فــي حتقيق  مبــدى 
الثالــث مــن أهداف  الهــدف 
التنمية املســتدامة «الصحة 
اجليدة والرفاه» وفقا للرصد 
الذي أجــراه املركز االحتادي 

للتنافسية واإلحصاء.
فقــد تصــدرت اإلمــارات 
العالــم فــي «مؤشــر  دول 
نســبة اجلنس عند الوالدة، 
النســبة املئويــة  ومؤشــر 
لعدد الرضــع األحياء الذين 
تلقــوا لقاحني موصــى بهما 
مــن منظمة الصحة العاملية، 
الرعايــة  ومؤشــر تغطيــة 

اإلمارات.. اليوبيل الذهبي 
لتأسيس الدولة األمنوذج لدول املستقبل

برج العرب

برج خليفة

عيد االحتاد اخلمسون.. وحدة الشعب والقيادة في الهدف واملصير
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لدولة اإلمارات العربية املتحدة

السكان باألمان عند جتوالهم 
مبفردهــم، وفــق تصنيــف 
«جالــوب» للقانون والنظام 

لعام ٢٠٢١.
وأعــرب ٩٥٪ من ســكان 
اإلمارات عن شعورهم باألمان 
عنــد جتوالهم في الشــوارع 

مبفردهم.
ومن املقاييس التي اعتمدت 
عليها املؤسسة، مدى شعور 
الناس باألمان أثناء ســيرهم 
مبفردهــم ليال باملنطقة التي 
يعيشون فيها، وكذلك ثقتهم 
في الشرطة احمللية، باإلضافة 
إلــى ما إذا كان الشــخص قد 
تعرض للســرقة أو االعتداء 

خالل الـ ١٢ شهرا املاضية.
اإلمــارات  واحتفظــت 
بصدارتها على مستوى منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
للعام الثالث على التوالي ما 

اإلماراتية،  القيم  ومســتقبل 
والوظائف ومواهب املستقبل.
وتنسجم هذه املبادرة مع 
املشــروع الوطنــي «تصميم 
اخلمسني عاما القادمة لدولة 
الذي يســتهدف  اإلمــارات»، 
العقــول والــرؤى  توحيــد 
لتحقيــق االبتــكار، وإقامــة 
شراكات مع كل فئات املجتمع 
للوصول إلى مرحلة جديدة 

من التنمية في الدولة.
أطلقت مبادرة ٥٠X٥٠ من 
قبل وزارة التربية والتعليم 
وهيئــات التعليــم احملليــة. 
وشارك فيها طلبة من أكثر من 
١٢٠٠ مدرسة حكومية وخاصة 
على مســتوى الدولة. وجنم 
عن املبادرة توليد ٧٠٦٦ فكرة، 

وتسجيل ٣٥٧ ورشة عمل.
وحّلــت اإلمــارات باملركز 
األول عامليا في مؤشر شعور 

الســابقة للــوالدة، ومؤشــر 
غياب الوفيات واإلصابة من 
الطبيعية، ومؤشر  الكوارث 
أمــراض  ضــد  التحصــن 
«الدفتاريا» املعدية، ومؤشر 
وجود برامج طبية للكشــف 
املبكر، ومؤشــر مدى تغطية 
الرعايــة الصحية، ومؤشــر 
نســبة األطفال الذيــن تلقوا 
مطعوم الكبد الوبائي، ومؤشر 

التحصن ضد احلصبة».
وحصــدت االمــارات تلك 
املراكــز بنــاء علــى تقاريــر 
كبريــات املرجعيات الدولية 
املعنية، والتي تضمنت تقرير 
الفجوة العاملية بني اجلنسني 
الصادر عن املنتدى االقتصادي 
العاملي، ومؤشر أهداف التنمية 
املستدامة الصادر عن مؤسسة 
«بيرتلسمان» وشبكة حلول 
التنمية املســتدامة، وتقرير 
مؤشــر االزدهار الصادر عن 

معهد «ليجاتيم».
التعليم يسابق املستقبل

 ٥٠Xأتاحــت مبــادرة ٥٠
طالــب  ألــف   ٥٠ مشــاركة 
املــدارس  مــن  وطالبــة 
احلكوميــة واخلاصة بورش 
تفاعليــة عن بعد واإلســهام 
في اجلهــود الوطنية إلعداد 
خطة االســتعداد للخمســني 
عاما القادمة، وذلك بالتعرف 
آرائهــم وتطلعاتهــم  علــى 
ومقترحاتهــم،  وأفكارهــم 
واخلروج بتصورات مبتكرة 
تســهم فــي تطويــر اخلطة 
التنموية للدولة للخمســني 
عاما املقبلة. وتركزت ورش 
العمل على أربعة محاور هي: 
أسلوب احلياة في املستقبل، 
واالستدامة ومستقبل البيئة، 

يعكس اجلهــود املبذولة من 
الدولة في إرساء دعائم األمن 

بكل ربوعها.
املرأة اإلماراتية.. طموحات 

اخلمسني املقبلة

حققــت املــرأة اإلماراتية 
إجنــازات تاريخية على مدار 
٥٠ عاما من تأسيس اإلمارات، 
التحديــات  لترفــع ســقف 
بتحقيق املزيد منها في الـ٥٠ 

عاما املقبلة.
إجنــازات  بــني  ومــا 
«اخلمســني» عامــا املاضية، 
وطموحات اخلمسني القادمة، 
حتتفل اإلمارات بسيداتها في 
عيد املرأة في ٢٨ أغسطس كل 
عام حتت شعار «املرأة طموح 

وإشراقة للخمسني».
وتتوالى إجنازات اإلمارات 
بشــهادة املنظمــات األمميــة 

والدولية في حتقيق املساواة 
بني اجلنسني وتعزيز مكانة 
املرأة اإلماراتية، ومتكينها من 
املساهمة الكاملة في مسيرة 
الوطن بدعم من القيادة سيرا 
على خطى املؤســس الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان الذي 
وضع اللبنات األولى لتمكني 

املرأة في دولة اإلمارات.
املثــال ال  وعلــى ســبيل 
احلصــر، وصلــت مشــاركة 
املرأة اإلماراتية في مشــروع 
مسبار األمل إلى ٣٤٪ من فريق 
العمل، حيــث كانت حاضرة 
بقوة لصناعة التاريخ اجلديد 
للدولة، كما شكلت املرأة ٨٠٪ 
من الفريــق العلمي اخلاص 

باملسبار.
كما مثلت املرأة اإلماراتية 
قرابة ٢٠٪ من مجموع موظفي 
مؤسســة اإلمــارات للطاقــة 
النووية والشــركات التابعة 
لهــا، وهي من أعلى النســب 
في قطاع الطاقة النووية على 

مستوى العالم.
وشكلت سيدات اإلمارات 
٦٠٪ من إجمالي القوى العاملة 
املواطنــة في «إكســبو ٢٠٢٠ 
دبي» لتعكس رؤية اإلمارات 
الطموحة في مجال متكني املرأة 
وحرص قيادتها الرشيدة على 
متكــني مجتمع اإلمــارات من 
خالل املرأة في القطاعات كافة.

وتبلــغ نســبة التمثيــل 
البرملاني للمرأة اإلماراتية نحو 
٥٠٪ من عدد أعضاء املجلس 
الوطنــي االحتــادي، وتتبوأ 
اإلمارات املركــز األول عربيا 
وإقليميا في نســبة عضوية 
املرأة فــي البرملــان والثالث 
عامليا بعد جمهوريتي رواندا 

وكوبا.

قطاع الفضاء اإلماراتي.. 
محطات في رحلة الوصول للقمة

العالم يجّدد ثقته بقدرات اإلمارات 
عبر استضافتها كبرى الفعاليات الدولية

جدد العالم ثقتــه العالية بقدرات دولة 
اإلمارات التنظيمية من خالل التصويت 
لصالح استضافة الدولة لعدد من كبرى 
املؤمترات والبطوالت الدولية خالل الفترة 
املتحدة  القادمة، ويتصدر مؤمتر المم 
لتغير املناخ في دوره الثامنة والعشرين 
أبرز  «كوب٢٨» و«آيكوم ٢٠٢٥» قائمة 
تلك األحداث إلى جانب مؤمتر الروبوتات 

واألنظمة الذكية ٢٠٢٤.
واستفادت اإلمارات من قصص النجاح 
التي سطرتها عبر استضافة العديد من 
التي باتت تشكل أجندة ثابتة  األحداث 
في قائمة األحداث العاملية البارزة، حيث 
دشنت الدولة مرحلة التعافي العاملية عبر 
استضافة سلسلة من املعارض واملناسبات 
الدولية التي تصدرها استضافة «إكسبو 
دبي ٢٠٢٠»، ومعــرض دبي للطيران، 
والقمة العامليــة للتصنيع، وغيرها من 
األحداث الفارقة التي عززت بها ثقة العالم 

بقدراتها على اســتضافة وإجناح أهم 
األحداث العاملية.

وتبرز مجموعة عوامل في تعزيز جاذبية 
اإلمارات وقدرتها على استضافة وتنظيم 
األحــداث واملناســبات الدولية أهمها 
املناخ اآلمن واالستقرار الذي تتمتع به، 
والتخطيط الناجح واالبتكار في تنظيم 
األحداث الكبرى، والبنية التحتية املتطورة 
التي تعتبر األفضل على مستوى العالم، 
واإلمكانات الهائلة على مستوى شبكات 
السياحية  الفنادق واملرافق واخلدمات 
واملنافذ وخطوط النقل، إلى جانب القدرات 
املتطورة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات في الدولة.
اإلمارات موقعها في قائمة  وكرســت 
املرشحني الدائمني الستضافة أي حدث 
دولي بارز استنادا إلى ما حتظى به من 
سمعة عاملية قوية على مختلف الصعد 

السياسية واالقتصادية والثقافية.

فرضت اإلمارات خالل 
نفسها  قياسي  زمن 
الالعبني  أهــم  كأحد 
الدوليني فــي قطاع 
الفضــاء، حيث باتت 
أكثــر من ١٧  متتلك 
قمرا اصطناعيا مداريا، 
و٧ مركبات فضائية 
التطوير،  جديدة قيد 
وأكثر من ٥٠ شركة 
ومؤسســة ومنشأة 
فضائية عاملية وناشئة، 
و٥ مراكز بحثية لعلوم 

الفضاء وثالثة برامج جامعية في العلوم 
الكوادر  الدولة لتخريج  الفضائية في 
القطاع نحو املزيد من  املؤهلة لقيادة 
التطور. ويقدر عدد العاملني في قطاع 
الفضاء اإلماراتي بأكثر من ٣١٠٠ شخص، 
فيما جتاوز حجــم اإلنفاق في قطاع 
الفضاء اإلماراتي ٢٢ مليار درهم، خالل 
السنوات القليلة املاضية، منها ٥٠٪ من 

القطاع اخلاص.
ودشنت دولة اإلمارات في عام ٢٠١٧ 
البرنامج الوطني للفضاء، الذي تضمن 
إعداد رواد فضاء إماراتيني، وخطة ملائة 
عام تهدف إلى بناء أول مستوطنة بشرية 

على الكوكب األحمر بحلول ٢١١٧. 
وأطلقت اإلمارات في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨ 
القمر االصطناعي «خليفة سات»، الذي 
يعد أول قمر اصطناعي إماراتي ١٠٠٪ 
من تصميم وتصنيع «مركز محمد بن 

راشد للفضاء».
وشكل وصول رائد الفضاء اإلماراتي 
هزاع املنصوري في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ 
إلى محطة الفضاء الدولية للمشاركة في 
العلمية  الفضاء واألبحاث  استكشاف 

على منت مركبة الفضاء 
ســويوز إم إس -١٢، 
إجنــاز ســباق، في 
بالنجاح  رحلة تكللت 
الدولة  وسطرت اسم 

في قطاع الفضاء.
وفي ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ 
اإلمــارات  دخلــت 
رسميا السباق العاملي 
الفضاء  الستكشاف 
اخلارجــي وذلك مع 
انطالق مسبار األمل 
اإلماراتي إلى املريخ في 
رحلة تهدف إلى فهم التغيرات املناخية 
على الكوكب األحمر، واكتشاف أسباب 
تآكل غالفه اجلوي، وعدم وجود بيئة 

مناسبة للحياة على سطحه.
وبعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر 
في الفضاء، جنح «مسبار األمل» في 
الدخول إلى مدار االلتقاط حول الكوكب 
األحمر، لتدخــل بهذا اإلجناز التاريخ 
كأول دولة عربية، وخامس دولة على 
مستوى العالم تصل إلى الكوكب األحمر.

وأعلنت اإلمارات في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠ 
عن أول مهمة عربية علمية الستكشاف 
القمر والتي تدخل ضمن االستراتيجية 
التــي أطلقها مركز محمد بن راشــد 

للفضاء «٢٠٢١ - ٢٠٣١».
وكشفت اإلمارات في ٥ أكتوبر ٢٠٢١ عن 
مهمة جديدة في مجال الفضاء تتضمن 
بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة 
مقدارهــا ٣٫٦ مليارات كيلومتر تصل 
خاللها إلى كوكب الزهرة وسبعة كويكبات 
ضمن املجموعة الشمسية وتنفذ هبوطا 
تاريخيا على آخر كويكب ضمن رحلتها 

التي تستمر خمس سنوات.

ابنة االمارات .. طموح يعانق السماء

مسبار األمل

«إكسبو ٢٠٢٠».. العالم يجتمع في دولة
كّرســت دولة االمارات العربية املتحدة ريادتها 
العاملية بنجاحها في استضافة احلدث العاملي األضخم 
معرض «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»، في أول انعقاد له في 
منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا وجنوب آسيا، 
متجاوزة التحديات التــي فرضتها جائحة كورونا 
على الكرة األرضية، ومبشــاركة ممثلي ١٩٢ دولة 
ووفــود املنظمات والهيئات واملؤسســات الدولية 
املشــاركة والتي حرصت على القدوم إلى دبي لبدء 
حوار ثقافي وإبداعي ميتد على مدار ســتة أشهر 
يتم من خاللها رســم مالمح مستقبل العالم بتقدمي 
احللول واالبتكارات واألفكار التي تعني على حتقيق 
طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل 

العمل املشترك نحو غد أفضل للجميع.
وأقيم االحتفال في ســاحة الوصل التي تشكل 
قلب اكسبو والرابط بني محاوره الثالثة: «االستدامة» 

و«التنقل» و«الفرص». 
وأعلنت سلطات إمارة دبي اإلثنني املاضي أن عدد 
زوار معرض «اكسبو ٢٠٢٠» العاملي في دبي بلغ ٤٫٨ 

ماليني زائر منذ بدء املعرض.
وقال املكتب اإلعالمي حلكومة دبي في تغريدة 
على تويتر «عدد زوار إكسبو ٢٠٢٠ دبي يرتفع إلى 
٤٫٨ ماليني زائر منذ انطالقته وحتى ٢٨ نوفمبر».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

املسلحة افتتحا احلدث التاريخي، وقال الشيخ محمد 
بن راشد إن دولة اإلمارات دشنت بافتتاحه «محطة 
جديدة في مسيرة املستقبل التي ستنطلق بتسارع 
أكبر من أي وقت مضــى، حيث إن كل الطموحات 
ممكنــة التحقق باإلرادة القوية واإلدارة احلكيمة»، 
مؤكدا أن «اإلمارات تثبت للعالم أنها دولة على قدر 
التحديــات.. وأنها األقدر على اخلروج من األزمات 

عبر خلق الفرص وصنع األمل.
وقال بن راشــد «أعلنا أن اإلمارات ليست دولة 
وإمنا العالم في دولة.. ووعدنا بأن تكون هذه الدورة 
من إكسبو استثنائية وعالمة فارقة في تاريخ إكسبو.. 

واليوم نشهد حتقيق هذا الوعد».
وأكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة، أن اإلمارات فتحت ذراعيها وقلبها للعالم 
على أرضها، وأن «هــذه األرض التي كانت ملتقى 
احلضــارات والثقافات على مــر التاريخ، ونقطة 
التقاء الشرق والغرب، وموطن التسامح والتعايش 
منذ القدم، معتبرا أن استضافة دولة اإلمارات هذا 
احلدث الدولي الكبير للمرة األولى في منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تؤكد الثقة العاملية 
فيها وفي جتربتها التنموية الرائدة وما جتسده من 
قيم وسياسات وتوجهات تدعو إلى اخلير والتنمية 

والتعاون والسالم».
وعاش العالم في قلب ساحة الوصل حفال أسطوريا 
تضمن عرضا مرئيا وصوتيا غامرا لم يسبق له مثيل، 

ضمن سلسلة من العروض املبهرة على أكبر شاشة 
محيطية من نوعها في العالم، بزاوية ٣٦٠ درجة احتفت 
بقيم السالم واحملبة والتعايش والتعاون التي يدعو 
لها احلدث الكبير وتتناغم في جوهرها مع رسالة دولة 
اإلمارات الدائمة إلى العالم، والتي تنشــد من خاللها 

نشر السالم واحملبة بني مختلف شعوب األرض.
واســتلهم احلفل شعار «إكســبو ٢٠٢٠ دبي»: 

«تواصل العقول وصنع املستقبل».
وعقدت في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» فعاليات الدورة 
الرابعــة من القمــة العاملية للصناعــة والتصنيع 
مبشاركة ١٣٠ دولة ورواد عامليني في مجال التصنيع 
والتكنولوجيا ملناقشة ورسم مستقبل هذا القطاع 
احليوي. وتواصلت في املعرض الفعاليات اخلاصة 
بالتسامح حيث شهد احلدث موكبا احتفاليا لفرسان 
مبادرة «درب زايد للتسامح» مبناسبة اليوبيل الذهبي 
لدولة اإلمارات مبشاركة فرسان وخيول من شرطة 
دبي جنبا إلى جنب مع فرقة شرطة دبي املوسيقية، 
وستنطلق املبادرة في مثل هذا التوقيت من كل عام 
لتطوف كل إمارات الدولة وتكون شاهدة على حرص 
املجتمع اإلماراتي على قيمه األصيلة وتالحمه خلف 

القيادة الرشيدة.
ونظم «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» حفال عامليا مبناسبة 
اليوم العاملي للطفل بحضور عدد كبير من املسؤولني 
واخلبراء إلى جانب أعضاء من برملان الطفل اإلماراتي 
وذلك بالشــراكة مع وزارة تنمية املجتمع ومنظمة 

األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف).

هزاع املنصوري
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فرقة التلفزيون تتغنى بأعياد اإلمارات والبحرين وقطر الوطنية
مفرح الشمري

تواصل فرقة التلفزيون للفنون 
الشعبية نشاطها الغنائي املعهود 
بــكل همة ونشــاط لتتغنى بأعياد 
دول مجلس التعاون اخلليجي، فبعد 
احتفالها باليوم الوطني لســلطنة 
عمان الشقيقة في ١٨ نوفمبر املاضي، 
انتهى امللحن املوسيقار د.سليمان 
الديــكان من تصويــر أغان وطنية 
لعيد دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الذي يصادف اليوم، ولعيد مملكة 
البحرين الشقيقة الذي يصادف ١٦ 
اجلاري ولعيد دولة قطر الشقيقة 
الذي يصــادف ١٨ اجلــاري، وهذه 
األغاني من أحلان وتوزيع د. سليمان 
الديــكان ومت تصويرها جميعا في 
مبنى وزارة اإلعالم مبشاركة فرقة 
التلفزيون للفنون الشــعبية وهي 
مبنزلــة إهــداء مــن وزارة اإلعالم 
الكويتية إلى األشقاء في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

اإلنتاج الفي السبيعي، فيما تصدى 
لإلشــراف الفني املوسيقار الكبير 
غنام الديكان، وتصدى لإلشــراف 
األدائي بدر اجلويهل واحمد القطامي، 
واإلشراف اإليقاعي واإلداري تصدى 

له جنم العميري واحمد البقشي.

األغانــي مــن كلمات الشــاعرة 
املميزة فاتــن عبدالعزيز وتصدى 
الديكان ومساعدة  إلخراجها بشار 
املخــرج شــريفة العمــران وحتت 
إشــراف وكيــل قطــاع التلفزيون 
بالتكليف تركي املطيري ومدير إدارة 

األغانــي ســتبث عبــر شاشــة 
التلفزيــون بالتزامن مع احتفاالت 
الدول األشــقاء بأعيادهم الوطنية، 
حيث سيخصص قطاع التلفزيون بثا 
خاصا لرصد فرحة األشقاء وفرحة 
الشعب الكويتي بأعيادهم الوطنية.

فرقة التلفزيون واالحتفال بعيد مملكة البحرين

د سليمان الديكان

.. واالحتفال بعيد دولة اإلمارات العربية املتحدة

املوسيقار غنام الديكان

الديهان: إطالق املوسم التدريبي 
األول في «بيت املوسيقى»

مفرح الشمري

أعلن املستشار في املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب وعضو اللجنة 
العليا لبيت املوسيقى د.محمد الديهان 
البــدء باســتقبال الطلبــة امللتحقــني 
في املوســم التدريبــي األول في «بيت 

املوسيقى».
وذكر الديهان في تصريح صحافي أنه 
مت اجراء املقابالت الشخصية واختبار 
الراغبني في تعلم املوسيقى، ومت اجتياز 

عدد منهم وقبولهم.
وأشــار إلــى أن املوســم التدريبــي 
التعليمي سينطلق يوم السبت املقبل 
مع أســاتذة أكادمييــني لتعليم العزف 
على اآلالت املوسيقية «البيانو والعود 

والكمان».
ولفت الديهــان الى أن تلك الدورات 

التدريبية جاءت بناء على توجيهات وزير 
االعالم والثقافة وزير الدولة لشــؤون 
الشباب رئيس املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب عبدالرحمن املطيري، 
وذلك لتحقيق االســتدامة والشراكة ما 
بني املجتمع واملجلس والوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.

املاس والقطان..«قالوا عنا»
طرح املطرب أحمد القطان أغنية جديدة 
جتمعه مــع املطرب عادل املــاس بعنوان 
«قالــوا عنا» واألغنيــة باللون احلضرمي 
وهــي من فكرة أحمــد القطان ومن كلمات 
عمر الصبان وأحلان فيصل الفرج وكمان 

د. جراح احلداري وقانون د.مايسترو أيوب 
خضر وجيتار أمني فكهاني وبيز جيتار أحمد 
شوقي وإيقاعات عبدالعزيز القعيد وتوزيع 
ومكس وماستر مهدي الكوت واألغنية من 

تنفيذ وإخراج صالح املطوع.

أحمد القطان عادل املاس ميثم بدر لـ «األنباء»: مازالت بداخلي 
أنانية الفنان فأنا أعرف ما أريده

سماح جمال 

كشف الفنان ميثم بدر عن مشاركته في مسلسل «عائلة عبداحلميد حافظ» واملقرر عرضه في املوسم الرمضاني القادم. وقال 
بدر في حواره مع «األنباء» مازالت بداخلي أنانية الفنان فأنا أعرف ما الذي أريد حتقيقه - على حسب تعبيره - وقال بدر إن تكراره 
للقوالب الفنية التي يقدمها متنعه من التجديد والتطوير في أدائية كممثل. وأكد  أنه يرى اإلصرار في رؤية وزير اإلعالم من خالل 

مشاركتي بجلسات املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، هذا وحتدث بدر عن تفاصيل أخرى فيما يلي:

٭ سنشــارك مبســرحية «مطلــوب 
مهرجــني»، العمل من تأليــف تغريد 
الداوود وإخراج عيسى احلمر، وهذه 
التجربة الثالثة للكاتبة تغريد الداوود 

معنا. 

وماذا عن مشاركتكم في مهرجان الشباب 
املسرحي؟

٭ قد يقام املهرجان في شــهر مارس 
القادم وهناك حتضيرات له من اآلن.

كانت لديك مشاركة في اللجنة التي تضع 
للثقافة  الوطني  للمجلس  االستراتيجية 
والفنون واآلداب للسنوات اخلمس القادمة؟

٭ كنت سعيد باملشاركة في جلستني 
معهم وارى أهمية تنظيم احلركة الفنية 
من خالل موظفــي املجلس والفنانني 
واملثقفــني وهــذا التضافــر للجهــود 
سيعود على الوسط الفني والعاملني 
فيه وســيكون هناك تطــور للحركة 
املســرحية، الثقافية، والفنية عموما، 
وكل هذا سيتماشى مع الرؤية واخلطط 
اجلديــدة التــي قدمها وزيــر اإلعالم، 
وإميانه بطاقات الشباب وأستطيع أن 
أرى اإلصرار والرغبة في التغيير كون 
هذه اللجنة متواصلة في اجتماعاتها 

وأنشطتها. 

ترى أن انتشار املنصات اإللكترونية كان 
مبنزلة املتنفس خاصة للمسرحني؟

كيف اختلفت حياتك الفنية بعد زواجك؟
٭ زوجتي كانت تعلم بطبيعة عملي 
في الوســط الفني ودائما تشــجعني 
خاصة أنني فــي مرحلة التحضيرات 
واالختيار لألعمال في الفترة القادمة٬ 
وأتناقــش معها في بعــض اخلطوط 
العريضة للعمل أو الشــخصية التي 

أعكف على قراءتها. 

عادة اختياراتك لألعمال يعتمد على قرارك 
أم انطباعات احمليطني بك؟

٭ مازالــت بداخلي أنانية الفنان فأنا 
أعرف ما الذي أريد حتقيقه وما املكان 
الذي اريد أن أصل له في حياتي املهنية، 
ولذا تقتصر عادة مشاوراتي عن أعمالي 
على دائرة األهل وزوجتي واألصدقاء 

من باب االستماع لوجهات نظرهم. 

ماذا عن حتضيراتك للفترة القادمة؟
٭ سنشرع في تصوير مسلسل «عائلة 
عبداحلميد حافظ» وهو من تأليف مرمي 
نصير وإخراج سعود بوعبيد، وكان 
من املقرر أن يكون تصويره في العام 
املاضي ولكنه تأجل، والعمل من املقرر 
عرضه في املوســم الرمضاني املقبل، 
واملسلسل فكرته اجتماعية والشخصية 

التي أقدمها فيها جانب كوميدي. 

ماذا عن مشاركة فرقة مسرح اخلليج 
العربي في مهرجان الكويت املسرحي ٢١؟

٭ املنصــات االلكترونية ظهورها في 
توقيت فترة كورونا وتوقف املسارح، 
كان مبنزلة املتنفس للفنانني، كما أنها 
فتحت بابا للكثير من املواهب للظهور 

وتقدمي قوالب فنية مختلفة. 

حتاول اخلروج من إطار األدوار املركبة؟
٭ أرى أن تكرار القوالب مينعني من 
التجديــد والتطوير في ادائي كممثل، 
ولهذا أحرص على االبتعاد عن تكرار 
الشخصيات التي أقدمها، وعلى سبيل 
املثال قدمت املوسم الرمضاني املاضي 
دور محام في مسلسل «نبض مؤقت» 
ولعبــت علــى تفاصيــل الشــخصية 
اخلارجية ولغة اجلسد وكل تفصيلة 
كبيرة أو صغيرة مع املخرج بالطبع، 
وهذا التعمق في الشخصية سيجعلني 
أشــعر بحالة من التشبع الفني جتاه 
هذه الشخصية لفترة من الوقت قبل 
أن أقدم شــخصية احملامي مجددا، اال 
إذا عرضت علي شــخصية بتفاصيل 
مختلفة متاما لتمنحني مساحة لإلبداع.

هذا التعمق في الشخصية هو ما مينعك 
من تقدمي أكثر من عمل في نفس التوقيت؟
٭ ألننــي أضــع الكثيــر مــن اجلهــد 
والتركيز، وطبيعة التصوير حتتاج 
الى تفرغ ملدة ال تقل عن ثالثة أشــهر 
وبني التصوير والتعمق في الشخصية 
أجد انه من الصعوبة اجلمع بني أكثر من 

شخصية والتصوير في نفس الوقت. 

قلة األعمال التي تقدمها جتدها نوعا من 
الظلم ملوهبتك؟

٭ كل جتربة يجب أن تأخذ حقها من 
ناحية التشبع والتعمق في تفاصيل 
الشخصية، ومقياس النجاح ليس بكثرة 
األعمال التي يقدمها الفنان بل بنوعيتها، 
ومــن الطبيعي أن يظهــر جنوم جدد 
ويقدمون جتربتهــم اخلاصة وهذا ال 
مينع أن اجليل الذي ســبقهم تبقى له 

مكانته وله أدواره. 

الفن  البعض كان يرى أن توجهك في 
سيختلف بعد الدور الذي قدمته في مسلسل 

«أنا عندي نص»؟ فما الذي حدث؟
٭ ال أعلم متاما، وكنت أتوقع ان تكون 
هناك أدوار مركبة تعرض علي بصورة 
أكبر بعد هذه الشخصية، لكن ما قدم لي 
بعدها كانت أدوارا اجتماعية وكوميدية. 

كيف جتد طفرة األعمال خارج املوسم 
الرمضاني؟

٭ صنعت حراكا فنيا على مســتوى 
الصناعة والعاملني فيها، وقدمت أعماال 
مميــزة اســتطاعت أن حتصد متابعة 
كبيرة من املشاهدين ومن بينها مسلسل 
«كف ودفوف» الذي ظهرت فيه عناصر 
اإلتقان مــن ناحية الكتابــة، اإلخراج 

والتمثيل. 

يستعد للمشاركة في مسلسل «عائلة عبداحلميد حافظ» للموسم الرمضاني املقبل

جنوم نادي الكويت للكوميديا.. أضحكونا على ما يبكينا
ياسر العيلة

يقــال إن «احلياة حلظــة، فامألها بالفرح 
واكسها باألمل وأطربها بالضحك»، فإضحاك 
اآلخرين فن ال يتقنه الكثيرون، وعرض قضايا 
اجتماعية واقتصادية وسياســية بأســلوب 
كوميدي ساخر ليس مهمة سهلة، وحني يتعلق 
األمر بالـ«ستاند اب كوميدي» نكتشف انه فن 
ليس فيه مجامالت، فال أحد يجامل في الضحك، 
كما ليس فيه مخرج ومنتج ومؤلف ومصور، 
إذ يعتمــد على وقوف املمثلني على املســرح، 
فيكون التقييم مبنيا بالكامل على ما يقدمونه.

منذ أيام تلقينا دعوة كرمية من نادي الكويت 
للكوميديا حلضور عرض من عروضهم الفنية 
بعنوان «عرض األلعاب االرجتالية، وستاند 
اب كوميدي» وعلى مدار ساعة او اكثر قليال 
وجدت نفسي أمام أشخاص موهوبني، يتحدثون 
بكل عفوية عن هموم تراودنا، فنضحك عليها 
ونراها أبســط مما كنا نتوقع، فندرك تلقائيا 
قيمة ذلك الفن الذي أضحكنا على ما يبكينا، 

مجموعة من الفنانني الشباب بقيادة رائد من 
رواد ستاند اب كوميدي في الكويت واخلليج 
وهو احمد وليد الشــمري، «شــريك مؤسس 
لنادي الكويت للكوميديا»، والذين استطاعوا 

خالل العرض 
ان يحققوا التواصل الفوري والتفاعل الكامل 

مع اجلمهور، معتمدين بشــكل رئيســي على 
الكوميديا وحس الفكاهة وروح الدعابة لديهم 
وقدرتهم في احلديث وقدرة على إلقاء اجلمل 

بشكل ال يوحي بالتحضير املسبق.
قدم الشــمري وزمالؤه املوهوبون التوأم 
عبدالهادي وعبدالوهاب حسني وحمد الشريعان 

واحمد العبدالرزاق واحمد الرشيدي واللبنانية 
دياال صالح، باإلضافة الى أحمد بوسيف «شريك 
مؤســس لنادي الكويــت للكوميديا» ومحمد 
الصالح وجاســم البلوشــي مجموعة شائقة 
من األلعاب االرجتالية املنوعة وشاركهم فيها 
عدد من احلضور الكبير الذي امتأل به املسرح 
املقام في سرداب مجمع سيمفوني، وبخالف 
األلعاب االرجتالية تناول الفنانون املشاركون 
من خالل الـ«ستاند اب كوميدي» مجموعة من 
الفقرات عن العديد من القضايا االجتماعية التي 
تهم الناس بأسلوب فكاهي محبب يضيء على 
القضية دون اخلروج على العادات والتقاليد 

بشكل راقي.
ومن أهــم ما مييــز فريق نــادي الكويت 
للكوميديــا، أنهم ال يتقيــدون بنص ثابت أو 
موضوع، ويتمتعون مبساحة كبيرة من احلرية 

واالرجتال على املسرح.
احلقيقة العرض رائع من املرح والضحك 
ويستحق املشاهدة ويثبت ان ارض الكويت 

ال تنضب من املواهب في كل املجاالت.

وليد مع فريق «نادي الكويت للكوميديا»

احمد وليد الشمري واداء كوميدي مميز

من خالل عرض جمع بني األلعاب االرجتالية و«ستاند أب كوميدي» أقيم في مجمع سيمفوني

ياسمني تطلب تعويضًا بـ ١٠٠ مليون
أصدرت احملكمة االقتصادية 
فــي مصر حكمها في القضية 
املقامة مــن الفنانة ياســمني 
صبري ضد احد األشــخاص 
اتهمته بسبها وقذفها، فحكمت 
احملكمة على املتهم باحلبس 
سنة مع الشغل وكفالة ١٠ آالف 
جنيــه وغرامة ٢٠ ألف جنيه 
وإحالــة الدعــوى املدنية الى 

احملكمة املدنية املختصة.
وكانت اإلجراءات القانونية 
والقضائيــة قــد اتخذت من 
جانب محامي ياســمني ضد 
املدعــى عليــه، الــذي حضر 
أمام النيابة العامة واحملكمة 
حتــى صــدر احلكــم ضده، 
وأكد احملامي، حســب مجلة 
«لها»، أنــه مت االدعاء مدنيا 
ضد املتهم مببلغ مائة مليون 
جنيه على سبيل التعويض 
املدني املؤقت، وقررت احملكمة 

حجز الدعوى للحكم.
وأكــد محامــي ياســمني 
صبــري أن حكــم احملكمــة 
االقتصاديــة لصالح املجني 
عليها الفنانة ياسمني صبري 
يعتبر قصاصا عادال على ما 

اقترفه املتهم.
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«ألدو» في الســجن بتهمة االحتيال 
الضريبي.

يبرع كل من «درايفر» و«باتشينو» 
فــي التعامــل مــع شــخصيتيهما، 
ويتألقــان بتنفيــذ قصــة الرجلــني 
اللذين ميثالنهما، ســواء بالصعود 
أو االنهيار على التوالي، في أدوارهما 
ضمن العائلة أو األعمال بطرق يتردد 
صداها لدى املشاهد، ويقدم باتشينو 
أداء موزونا بشكل مفاجئ، حيث يقدم 
بشــكل واقعي دور الذكــر اإليطالي 

املسيطر.
 House of»الســاعة األخيرة مــن
Gucci» كانــت غير ممتعة، فقد ركز 
املخرج ســكوت على أشــياء غريبة 
بلقطات ال عالقة لها مبا ســبق مثل 
جلســات تصوير لـ «ماوريتسيو» 
أو طيــور «باولــو»، ويتــم اختزال 
«باتريزيــا» إلى مشــاهد قليلة، مما 
يعني أن تصعيدها لتنفيذ عملية قتل 
ال يوضع في سياق مقنع باستثناء 
نوبات الغضب الكرتونية، مما يؤدي 
إلــى ذروة أحــداث بــاردة وعدمية 
اإلحســاس ألن الفيلم لم يعد مهتما 
بتقدميها كشــخص مجســد بشكل 
متكامل، وبعد ذلك ينتهي الفيلم بشكل 
مفاجــئ وبدون أي دراما مما يعطي 

شعورا كبيرا بالفراغ واإلحباط.
ولو اتخذ سكوت قرارا بقص ما 
ال يقل عن ٤٥ دقيقة وإضافة وتيرة 
مــن اإلثــارة لتصوير عمليــة قتل 
«ماوريتســيو» وهوس «باتريزيا» 
 House of» لالنتقــام، فلرمبــا كان
Gucci» فيلما أفضل بكثير، لكن بدال 
من ذلك، تعمق سكوت أكثر من الالزم 
بصــراع آل غوتشــي للحفاظ على 
شركتهم، مما سلب الطابع الشخصي 

من العمل.

على أنهــا طامعة انتهازية بالثروة، 
ومتلك طموحا اجتماعيا وماليا يفتقر 

له زوجها بالكامل.
تقدم ليدي غاغا أداء ساحرا بدور 
«باتريزيــا» حتى عندما تســتخدم 
قريبه وعمه كبيادق للعمل لصاحلها، 
لكــن ال يوضح الســيناريو ســبب 
تفضيلها لهذا املسار على زوجها، لذلك 
يترك لنا األمر لتخمينه، مما يجعلها 
تبتعد أكثر فأكثر كشــخصية قابلة 
للتواصل، ثم ينتقل كل التعاطف إلى 
«ماوريتسيو»، حيث يضطر للتحول 
إلى الرجل البارع باحلسابات الذي لم 
يرغب أبدا في أن يكونه، وهو مدرك 
طوال الوقت للفساد األخالقي الذي 
يأتي مع املال والسلطة في عائلته، 
إنه كسمكة خارج املاء في هذا العالم، 
غير مستعد للعيش فيه حقا، لكنه 
عاجز عن ردع خطط «باتريزيا»، ومع 
مرور الوقت، يقوم «سكوت» بتنحية 
زواجهما نوعا ما، ويضحي باحلميمية 
في عالقتهما من أجل الصورة األكبر 
للدراما العائلية، وبسبب ذلك تتحول 
«باتريزيا» و«ماوريتسيو» إلى أشباح 

لشخصيتيهما.
ومــع تفــكك العالقــة، تصبــح 
«باتريزيا» آلة من العواطف، تنفجر 
بالغيــرة أو الغضــب بينمــا يبتعد 
«ماوريتسيو» عنها أكثر فأكثر، األمر 
الذي يستحق النظر في سلوكها، ومع 
شخصيتها اإليطالية املزدرية، فإنها 
تعتمد بشكل متزايد على جوزيبينا 
أورييما (ســلمى حايك) التي ال يتم 
اســتغاللها بشــكل كاف فــي الفيلم 
ويتــم تهميشــها، في حــني يتطور 
«ماوريتسيو» إلى الرجل الذي أرادته 
زوجته الســابقة أن يكــون، فيتخذ 
قرارات قاسية باألعمال والتي تضع 

التناقض الكبير بني شــخصيتيهما 
يحفز لقاء ساحرا ومشتعال للحظة، 
وهــو مــا يؤســس الشــخصيات 
ومشاعرنا جتاهها قبل التحول إلى 

أقاربه آل غوتشي.
يضطر الثنائي للدخول في دوامة 
عائلته املشهورة عامليا عندما يرفض 
والده رودولفو غوتشــي (جيرميي 
آيرونز) باتريزيا واعتبارها  طامعة 
بأموالهم ويقطع اإلرث عن ابنه ألنه 
يريــد الزواج منها في النهاية، ومن 
خــالل جلســات العشــاء العائلية، 
التــي مت تصويرهــا بشــكل جميل، 
واحملادثات فــي الفناء داخل وحول 
عقارات غوتشــي الضخمــة، يقوم 
سكوت بعمل جيد في إعداد العالقات 
الديناميكيــة الضمنية باحملظورات 
واملسموحات في القصة، وكيف أنه 
يتم تنسيق حياة «ماوريتسيو» دائما 
وراء الكواليس علــى أيدي الرجال 

في عائلته.
لكن «باتريزيا» غير راضية بهذا 
القــرار، لــذا فهي حتثــه على قبول 
مبــادرة عمه ألــدو (آل باتشــينو) 
للعــودة إلــى العائلة، فمــع وجود 
وريثــني فقــط مــن الذكــور لتولي 
مســؤولية الشــركة، يعرف «ألدو» 
أن ابنه األحمق باولو (جاريد ليتو) 
فاشــل وأن «ماوريتسيو» هو خيار 
العائلة الوحيد للحفاظ على إرثهم 
قويــا، إال أنــه مجرد بيــدق حتركه 
زوجته وأقاربه من أجل الســيطرة، 
وهذا هو املكان الذي يبدأ فيه الفيلم 
باالنحــراف عــن مســاره، رمبا ألن 
ســكوت قام بعمل جيــد في الفصل 
األول في جعل اجلمهور يتعاطفون مع 
«باتريزيا» و«ماوريتسيو»، فليس من 
املنطقي أن تظهر «باتريزيا» نفسها 

يبدأ فيلم «House Of Gucci» بشكل 
واعد، حيث يقدم آدم درايفر وليدي 
غاغا وآل باتشــينو أداء رائعا يبرز 
التعقيد العاطفي لعائلة «غوتشي» 
املختلة تاريخيا. ويركز املخرج ريدلي 
سكوت بشكل كبير على تتبع سقوط 
الشــركة ومكائدها العائلية بدال من 
التركيز على االنهيار الشخصي األكثر 
إقناعا لـ «باتريزيا» و«ماوريتسيو»، 
حيث يتم إعطاء الكثير من املشاهد 
لشخصيات ومشاهد جانبية بدرجة 
مفرطــة، مما يقلل من قــوة القصة 
املأساوية وانشــدادنا جتاه املصير 

الذي ينتهي بهم جميعا.
مــن الصعــب معرفــة مــا ميكن 
توقعه مــن «House Of Gucci» فمع 
عروضــه الدعائية التــي تعود إلى 
حقبة الثمانينيــات وطاقم املمثلني 
املثيــر لإلعجاب بلكنتــه اإليطالية، 
ميكن أن يكون هذا الفيلم أي شيء، 
ابتداء من كوميديا سوداء ووصوال 
إلــى دراما شــبيهة بسلســلة أفالم 
«األب الروحــي»، لكن مــادام الفيلم 
بني يدي املخرج ريدلي سكوت فإن 
االحتمالية الثانية هي األغلب، وفي 
حني أن هذا بالتأكيد يحترم القصة 
احلقيقية القامتة في صميمها، إال أن 
املخرج يترك املســألة تصبح جادة 
ومظلمة للغاية في نهايته امللتوية 
لدرجة تركت املشاهد يتوق للفيلم 
األفضل املدفون داخــل هذه القصة 

في مكان ما.
يستخدم السيناريو، الذي يأتي 
من تأليف بيكي جونستون وروبرتو 
بينتيفينيا، كتاب «سارة جاي فوردن» 
لبنــاء هذا العمل، فهــي قصة مقتل 
الرئيس السابق لدار أزياء غوتشي 
ماوريتســيو غوتشي (آدم درايفر) 
على يــد زوجته الســابقة باتريزيا 

ريجياني (ليدي غاغا).
مع اختيار غاغا بدور «باتريزيا»، 
قد يتوقع املرء أن وجهة نظر العمل 
ستكون من منظورها، لكن للمفاجأة 
لــم يكن األمر كذلــك، ففي حني يبدأ 
«House Of Gucci» وينتهــي مــع 
«ماوريتسيو» يوم مقتله، فإن القصة 
مبعثرة للغايــة في محاولة خلدمة 
طاقــم املمثلــني الكبير فيــه لدرجة 
أنه ليس من الواضح أي نسخة من 
األحداث بالضبط يسرد الفيلم، اجلزء 
األكثر جناحا فيه هو الدقائق الـ ٤٥ 
األولى منه، وفيه يقدم املخرج سكوت 
لقاء سريعا ورومانسيا ومثيرا بني 
«باتريزيا» و«ماوريتسيو» سنة ١٩٧٠، 
وهي طريقة لطيفة بشكل غير متوقع 
الفتتاح الفيلم وجتعلنا نتعاطف مع 
كل من «باتريزيا» و«ماوريتســيو» 
عندما يلتقيــان بطريقة لطيفة في 
حفل صديق مشترك، ويقدم لنا درايفر 
شــخصية «ماوريتسيو» بطبيعته 
املبهجة واخلجول اجتماعيا بشــكل 
غير متوقع، وهو الشــخص املثالي 
لشــخصية «باتريزيــا» الواثقة من 
نفســها التــي تؤديهــا غاغــا، وهذا 

The King
,
s Man

يجـــــب علــــــى رجـــل 
واحــد ينتمــي الــى منظمة 
إيقاف  استخباراتية ســرية 
مجموعــة مــن أســوأ طغاة 
التاريخ والعقول اإلجرامية 
الذين يسعون إلى بدء حرب 
تقضي على املاليني من الناس.

الفيلم إخراج: ماثيو فون، 
وبطولــة: ماثيو جود، جيما 
أرتيرتون، ستانلي توتشي، 
آرون تايلور جونسون، رالف 
فاينس، ومــن املقرر عرضه 
على شاشــات «سينسكيب» 

٣٠ اجلاري.

The Matrix Resurrections
بعد مرور ٢٠ عاما، يعيش 
«نيو» حياة عادية في مدينة 
سان فرانسيســكو، وحينما 
يتقابل مجددا مع «مورفيوس»، 
سرعان ما يساعده األخير على 
تذكــر الماضي وفتــح عقله 
بالعودة إلى عالم المصفوفة 

(ماتريكس) مجددا.
النــا  إخــراج:  الفيلــم 
واتشوسكي، وبطولة: كيانو 
ريفــز، جيســيكا هنويــك، 
يحيى عبدالمتين، كريستينا 
ريتشي، كاري آن موس، ومن 
المقرر عرضه على شاشــات 

«سينسكيب» ٢٣ الجاري.

Resident Evil Welcome to Raccoon City

... أقرب إلى الكوميديا من الرعب
عندما أعلنت شركة «Sony» أنها ستعيد 
 «Resident Evil» إطــالق سلســلة أفــالم
الواقعية، تفاءل اجلمهور بحذر، حيث شعر 
كل محبي السلسلة بالفضول ملعرفة إلى 
أي مدى سيلتزم املخرج يوهانس روبرتس 
باملادة املصدر بعد العرض الدعائي األول 
الواعد، لكن لسوء احلظ جاء الفيلم مخيب 
لآلمال، في الواقع شعرنا وكأنه أقرب إلى 
الكوميديا في بعض األحيان أكثر من كونه 
فيلــم رعب يبقينا مشــدودين وخائفني. 
صحيــح أنه يقدم بعــض األفكار املثيرة 
لالهتمام، لكن بني التأليف الضعيف الذي 
ال يوفي الشــخصيات غير العميقة حقها 
وبني الفصل الثالث املتســارع، ســيكون 
مــن الصعب إعادة مشــاهدة هــذا الفيلم 

كمعجب للسلسلة.
 Resident Evil Welcome» تأتي حبكة
to Raccoon City» مبنية على قصص أول 
لعبتي «Resident Evil» مع تركيز جزء من 
القصة على كريس ريدفيلد (روبي أميل) 
وجيل فالنتاين (هانا جون كامني) وألبرت 
ويســكر (توم هوبر) وهم يستكشــفون 
قصر سبنسر، في حني تركز حبكة أخرى 
على ليون كينيدي (أفان جوغيا) وكلير 
ريدفيلد (كايا سكوديالريو)، حيث يبحث 
الثنائــي عن مخرج مــن مدينة «راكون» 

قبل انفجارها.
طاقم املمثلني ليس املشكلة، بل يقدمون 
أداء قويا يناسب شخصياتهم اخليالية، 
أضف إلى ذلك مشهد ما بعد شاشة النهاية 
الــذي يشــوق بأننا ســنرى املزيد حول 
شخصية معينة لو حصل اجلزء الثاني 
على الضوء األخضر، وعلى الرغم من األداء 
اجليد من «جوغيا»، هناك مشكلة مزعجة 
إلــى حد ما فــي طريقة كتابة شــخصية 
«ليون»، حيــث مت تغيير خلفيته قليال، 
واليــزال يعتبر ذاك «العضو املبتدئ في 

 Resident» القوات املسلحة» كما كان في
٢ Evil» مجرد شرطي ليوم واحد في تلك 
اللعبة، ومع ذلك، يظهر «ليون» في معظم 
املشاهد إما غير كفء إطالقا أو يكون أكثر 
من يتأثر باألحداث، األمر الذي قد يصبح 
محبطا ومزعجا، خاصة لو كنتم من محبي 

«ليون كينيدي».
وأكثــر مــا كان يقلــق اجلماهير عند 
ذهابهم ملشاهدة الفيلم هو أنه يجمع في 
الواقع حبكتي لعبتي ڤيديو سوية، وميتد 
على طول ١٠٧ دقائق فقط، وبالتالي يبدو 
مستعجال مبجرد اقتراب الفصل الثالث، 
وبالرغم من أن الفيلم بأكمله يبدو مخيبا 
بسبب املقدار الكبير للتفاصيل التي حاولوا 
حشرها به، إال أنه يجدر منح «روبرتس» 
الفضل لرغبته في محاولة صنع عمل له 
صــالت وثيقة بألعــاب الڤيديو أكثر من 
أي فيلــم مــن أفالم املخرج «بــول دبليو 
إس أندرســون»، ومع ذلك لرمبا كان من 
الواقعي أكثــر التركيز على قصة واحدة 
من األلعاب فقط على سبيل املثال بدال من 
محاولة معرفة مقدار ما ميكنهم حشــره 

في فيلم مدته قصيرة.
من ناحية أخرى، فإن املوقع الرئيسي 
(مدينــة راكــون) رائعة بشــكل خاص، 
ففــي الفصــل األول يصــور «روبرتس» 
مدينة «راكون» بشكل متهالك وفي حالة 
مــن الفوضــى االقتصادية بعــد مغادرة 
شــركة «أمبريال» صاحبة التأثير القوي 
جدا واملعروفة بتصنيع املســتحضرات 
الصيدالنية واألسلحة، مع بقاء عدد قليل 
من موظفيها، وتساعد األجواء واملشاهد 
العديــدة التي تركز على املدينة نفســها 
بتقدمي ملسة جديدة على هذا املوقع اخليالي، 
ولكان مــن الرائع رؤية املزيد حول هذا، 
حيث إنه يترك الكثير من األمور لتفسيرنا 

اخلاص.

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..  
وهي مقدمة  للقارئ بشكل مختصر ألكبر قدر  من االستفادة.

House Of Gucci
يعطي شعورًا كبيرًا بالفراغ واإلحباط!

إعداد: محمود منير

ملشاهدة الڤيديو
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«الفنية» حتسم برنامج إعداد 
«األزرق» و«األوملبي» األحد املقبل

مبارك اخلالدي

تعقد اللجنة الفنية باحتاد كرة القدم 
برئاســة الشيخ أحمد اليوسف اجتماعا 
مهما مســاء االحد املقبل العتماد برامج 
إعــداد املنتخب الوطني االول واملنتخب 
االوملبــي، حيــث يســتعد املنتخبــان 
خلوض استحقاقات خليجية وآسيوية 
مهمة خالل األشــهر القليلة املقبلة وفي 
مقدمتها مشــاركة منتخبنا االوملبي في 
دورة االلعاب اخلليجية التي تستضيفها 

الكويت وتنطلق ٩ يناير املقبل.
وعلمــت «األنبــاء» ان امللف اخلاص 
بإعداد املنتخب االوملبي يحظى باألولوية 
اذ بدأ العد التنازلي النطالق دورة االلعاب 
اخلليجية، وفي هذا االطار تتجه اللجنة 
التخاذ توصية باالعتماد على أسماء العبي 
املنتخب االوملبي دون االستعانة بالعبي 
االزرق االول انسجاما مع خطط االحتاد 
السابقة والتي اعتمدت سياسة االحالل 

والتجديد، فضال عن ان االستعانة بعدد 
مــن الالعبني فوق الســن قــد يأتي على 
حســاب العبي االوملبي وهذا ما يرفضه 

اعضاء اللجنة.
كما علمت «األنباء» ان االندية رفضت 
تأجيــل مباريــات الــدوري وباألخــص 
اجلوالت املتزامنة مع قرب انطالق دورة 
االلعاب في ٩ يناير املقبل، االمر الذي قد 
يؤخر التجمع االول لألزرق االوملبي قبل 

مشاركته في الدورة.
وفــي جانــب آخــر، ناقــش رئيــس 
احتاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ملف 
املستحقات املالية للحكام العاملني باالحتاد 
مع مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود 
فليطح ونائبة د.صقــر املال، حيث نقل 
اليوســف تذمر احلكام من تأخر صرف 
مستحقاتهم املالية. من جانبه أكد فليطح 
انه سيجتمع مع احلكام األحد املقبل مبقر 
الهيئة لبحث املشكلة وإيجاد احللول التي 
تساهم في تذليل العقبات التي تواجههم.

األندية ترفض إيقاف الدوري.. وفليطح يسعى إلى حل مشكلة مستحقات احلكام

«األبيض» يفرض السرية
والفاضل يغيب عن موقعة القادسية

يحيى حميدان

الفريــق األول  رفــع 
لكرة القدم بنادي الكويت 
اســتعداداته  وتيــرة 
املرتقبة  القمــة  خلوض 
أمام القادسية املقررة بعد 
غد السبت ضمن اجلولة 
 stc الثالثــة مــن دوري
املمتاز. ويغلف «األبيض» 
حتضيراته بسرية كاملة 
للحفــاظ علــى تركيــز 

الالعبني.
وسيكون العب خط 
الوســط طــالل الفاضل 

خــارج حســابات اجلهاز الفنــي للفريق 
الكويتاوي بقيادة املدرب التونسي نبيل 
معلول بسبب االصابة، كما سيفتقد جهود 
املهاجم يوســف ناصر بعد حصوله على 
البطاقة احلمراء في املباراة املاضية امام 
التضامن. وعمل اجلهاز الفني على جتهيز 

املهاجم ابراهيم كميل بعد غيابه عن لقاء 
التضامن لإلصابة لتعويض غياب ناصر، 
وتبقى مسألة مشاركته مرهونة بوصوله 
الى اجلاهزية املطلوبة. ومن املقرر أن يدخل 
الكويت في معسكر داخلي بأحد الفنادق 

عقب تدريب اليوم لزيادة التركيز.

١٠٠ راٍم في كأس «علي السالم»
تنطلق صباح اليوم على 
مجمع ميادين الشيخ صباح 
األحمــد األوملبــي للرمايــة 
مســابقات كأس املغفور له 
الشيخ علي صباح السالم في 
رمايات «السكيت والتراب» 
للرجال والسيدات والناشئني، 
مبشاركة رماة النادي ورماة 

احلرس الوطني.
حيث تبدأ في التاســعة 
صباحا املسابقات الرسمية 
لرمايــة الســكيت ورمايــة 
الســيدات  لفئــة  التــراب 

وستكون الرماية موزعة على ثالث جوالت 
لكل مشاركة بإجمالي ٧٥ طبقا على أن يتبعها 

الرمايــة على جولتني بـ ٥٠ 
طبقا فــي اليوم التالي ومن 
ثم حتديد الراميات املتأهالت 
الــي اجلولة النهائيــة، كما 
ستنطلق في نفس التوقيت 
الرسمية لرماية  التدريبات 
السكيت والتراب لفئة الرجال 
والناشــئني. وقــال محمــد 
الغربة أمني الســر املســاعد 
بنادي الرماية ان هذه الكأس 
حتظى مبشاركة عدد كبير من 
رماة وراميات نادي الرماية 
ورمــاة االحتــاد الرياضــي 
للحرس الوطني، حيث بلغ عدد املشــاركني 

ما يقارب ١٠٠ رام ورامية.

محمد الغربة

كاظمة عينه على الصدارة.. والشباب يستضيف الفحيحيل
مرة اخــرى للمنافســة على 
الصدارة بعدما ابتعد البرتقالي 
طويال عــن البطــوالت وهو 
قــادر علــى ذلــك إذا حافــظ 
على مســتواه التصاعدي مع 
عدم التفريط في النقاط، أما 
النصر فهــو اآلخر قادر على 
خطــف النقــاط الثالث حيث 
كانت بدايته مشجعة للغاية 
بإشــراف مدربه سلمان عواد 
وحقــق الفوز على الســاملية 
٣-٢ لكنــه عاد وتعــادل مع 
الفحيحيل سلبيا، ويغيب عن 
العنابي اليوم مدافعه أدو روبن 
حلصوله على بطاقة حمراء.

وفي املباراة األخرى، فإن 
الفرصة متاحة لكاظمة لالنفراد 
بالصدارة مؤقتا بعدما حقق 
فوزين ثمينــني آخرهما على 
اليرمــوك بثالثيــة مواصــال 
عروضه اجليدة بقيادة مدربه 
الصربي داركو نيستروڤيتش 
ومجموعة متعطشة للعودة 

بوريس تيشــا تعديل وضع 
فريقه وإال فسيجد نفسه في 
مأزق، أما الفحيحيل فتعادل في 
آخر مباراة مع النصر ويسعى 
اليوم للفوز لالبتعاد عن املراكز 
املتأخرة حيث ميلك الفحيحيل 
عناصر جيدة تســاعده على 

تقدمي األفضل.

وفــي مبــاراة اجلاريــن 
الشباب والفحيحل فإن األول 
خســر مباراتيــه باجلولتني 
املاضيتــني رغــم اســتعداده 
اجليد للموســم احلالي لكنه 
فاجــأ املتابعــني بخســارتني 
آخرهما أمام الساملية بهدفني، 
ويجب على مدربه السلوڤاكي 

ناصرالعنزي

اليــوم  مســاء  تنطلــق 
الثالثــة  منافســات اجلولــة 
لــدوري stc املمتــاز بإقامــة 
مباراتــني، حيث يســتضيف 
في األولى الشــباب «األخير» 
واخلالي رصيــده من النقاط 
جــاره الفحيحيل «الســابع» 
بنقطة واحــدة، وفي املباراة 
األخرى يتطلع كاظمة صاحب 
املركز الثاني بـ ٦ نقاط لالنفراد 
بالصدارة في مواجهته للنصر 
الرابــع بـ ٤ نقاط على ملعب 

الثاني في جليب الشيوخ.

في انطالقة اجلولة الثالثة من دوري stc املمتاز

٢٦ العبًا ملعسكر أزرق اليد مبقدونيا استعدادًا لـ «اخلليجية»
يعقوب العوضي

وقــع اختيــار اجلهــاز 
الفنــي ملنتخبنــا الوطنــي 
لكــرة اليــد بقيــادة املدرب 
بوريــس دينيتش على ٢٦ 
العبــا لتمثيــل األزرق فــي 
األلعــاب اخلليجيــة  دورة 
التــي تســتضيفها الكويت 
ينايــر املقبــل، وســيقيم 
األزرق معســكرا تدريبيــا 
في مقدونيــا ومونتنيغرو 
استعدادا للبطولة. وضمت 
القائمة: صالح املوســوي، 
عبــداهللا الشــمري، حيــدر 
العدواني،  دشــتي، ســيف 
عبدالرحمن البالول، مشعل 
احلربي، فــواز عبداجلليل، 
عبــداهللا اخلميس، عبداهللا 
العطيــة، فــواز املشــاري، 
عبــداهللا الغربللــي، خالــد 
الغربللي، مشاري صيوان، 
يوسف ضايف، محمد عامر، 
عبدالعزيز ساملني، إبراهيم 
األميــر، مبــارك اخلالــدي، 
يوسف العجمي، صقر الفهد، 
نواف الشمري، عبدالعزيز 
الدوســري، علــي صفــر، 
محمد بويابس، حسن صفر 

وسليمان كمال.
الــى ذلك، فاز فريق كرة 
اليــد بنادي الســاملية على 

القادسية  نقطة والوصيف 
برصيد ١٤ نقطة، فيما بقي 
القرين على رصيده السابق 

بنقطتني.
وفي مبــاراة أخرى، فاز 
برقان على العربي ٣١ - ١٨ 
ورفع رصيده إلى ١٢ نقطة 
معززا تواجــده في منطقة 
األمان باحتالله املركز الرابع 
بينمــا ظــل العربــي علــى 

ورفع العنابي رصيده إلى ١٥ 
نقطة في املركز الثالث بينما 
ظــل التضامن على رصيده 
السابق بـ ٦ نقاط في املركز 
السادس، وفاز اجلهراء على 
الساحل ٣١-٢٠ ورفع رصيده 
إلى ١٠ نقــاط محتال املركز 
اخلامس بينما بقي الساحل 
على رصيده السابق بنقطتني 

في املركز األخير.

رصيده الســابق بـ ٤ نقاط 
محتال املركز قبل األخير.

وفــي إطــار منافســات 
اجلولة احلادية عشــرة من 
دوري الدرجــة األولــى فاز 
النصــر علــى التضامن ٣٠ 
-٢٧ في اللقاء الذي جمعهما 
مســاء أول من أمــس على 
صالة الشــهيد فهــد األحمد 
مبقر احتاد اليد في الدعية، 

برقان يعّمق جراح العربي.. والساملية ينجح في تخطي القرين

القرين ٣٧ - ٣٥ في املباراة 
التي جمعتهما مساء أول من 
أمس ضمن منافسات اجلولة 
الـــ١١ مــن الــدوري املمتاز 
لكرة اليد على صالة مجمع 
الشيخ ســعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم، ورفع 
الساملية رصيده إلى ١٣ نقطة 
محتال املركــز الثالث خلف 
املتصدر الكويت برصيد ٢٢ 

«الفتاة» بطًال لـ «قوى السيدات» األولى
من نصيب إميــان الزنكوي 

(الفتاة).
مــن جانبــه، ذكر رئيس 
مجلــس إدارة احتــاد ألعاب 
القــوى ســيار العنــزي أن 
البطولــة جنحــت بدرجــة 
كبيــرة، نظــرا للمشــاركة 
االيجابية لألندية اخلمسة، 
التــي  اجليــدة  واألرقــام 
حصدتها الالعبات في مختلف 
املنافســات، ونأمل أن تشهد 
الفترة املقبلة مشاركة أندية 
أكثر، مما يرفع من مستوى 
املنافسة بني الالعبات، ويسهم 

باالرتقاء باملستوى الفني.
من جهتها، هنأت رئيسة 
جلنــة رياضــة املــرأة في 
الكويتية  اللجنة األوملبية 
فاطمة حيــات نادي الفتاة 
حلصوله على املركز األول، 
وشكرت احتاد ألعاب القوى 
على حسن التنظيم، مؤكدة 
أن جناح البطولة يعد جناحا 

للجميع.

في ســباق ٥٠٠٠ متر، وفي 
الوثــب الطويل جاءت مرمي 
مــال اهللا (الفتاة) أوال، فيما 
كان املركز األول في دفع اجللة 

عــدو، وفي ســباق ١٠٠ متر 
حواجز جاءت أمينة املرحوم 
(الفتاة) باملركز األول، فيما 
فازت لولوة العسكر (الفتاة) 

١٠٠ متر، فيما حصدت فجر 
مندنــي (الكويت) «ذهبية» 
إطاحة املطرقة، وأمل الرومي 
(الفتــاة) ســباق ١٥٠٠ متر 

هادي العنزي

تــوج نادي الفتــاة بطال 
للبطولة التنشيطية األولى 
أللعاب القوى للسيدات التي 
أقيمــت على مضمــار نادي 
كاظمــة، بعدمــا جمــع ١٧٣ 
نقطــة، وحل نادي ســلوى 
الصباح باملركز الثاني بـ ١٦٥ 
نقطة، فيما جاءت ســيدات 
نادي الكويت باملركز الثالث 
بعدما جمعن ١٠٥ نقاط، وحل 
الســاحل رابعا (٣٠ نقطة)، 
ونــادي فتيــات العيون في 

املركز اخلامس (١٥ نقطة).
وشــهدت البطولــة التي 
امتــدت علــى مــدار يومــني 
منافسات قوية بني الالعبات 
فــي مختلــف املســابقات، 
ومتكنــت العــداءة مضاوي 
الشمري (ســلوى الصباح) 
من الظفر بامليدالية الذهبية 
الثانية بعد فوزها في سباق 
٢٠٠ متــر عدو بعــد ذهبية 

سيار العنزي يقدم كأس املركز األول إلى العبات نادي الفتاة

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٥:٢٠الشبابالشباب – الفحيحيل

كويت سبورت٧:٣٥علي صباح السالمالنصر – كاظمة

«سوبر هواة الكرة» غدًا
تقام مساء غد اجلمعة 
الســوبر  الــكأس  مبــاراة 
لرابطــة هواة كــرة القدم، 
التــي جتمــع بــني فريقي 
بــوكا جونيورز وســوكر 
اجلسار على مالعب مركز 
أجيال بجمعيــة اإلصالح 
في منطقة الروضة، وذلك 
برعاية النائب د.حمد املطر 
وحضور مدير الهيئة العامة 

للشباب مشعل الربيع.
وتسبق احلدث الرئيسي 
اقامة مباراة اســتعراضية 

بني فريقــي برنامج «الديربــي» وبرنامج 
 .«atv» ون تو» على درع قناة»

وكشــف رئيس رابطة 
القــدم عمــر  هــواة كــرة 
األنصــاري عــن وجــود 
املفاجآت واجلوائز  بعض 
للجماهيــر احلاضرة لهذا 
املهرجان الــذي مت اإلعداد 
لــه منذ أشــهر، كمــا تقدم 
بالشكر الى النائب د.حمد 
املطر ومشعل الربيع ورعاة 
احلــدث وهم: شــركة زين 
لالتصــاالت، بنك بوبيان، 
اتــس ســبورتس، مبخر، 
سيليبر ٨، مناء اخليرية، 
ومركــز ريجيمي على دعمهــم ورعايتهم 

لهذا املهرجان.

عمر األنصاري

الناصر يشيد مبشوار عيسى في «اليد»
حتــت رعايــة رئيــس 
اللجنة األوملبية الكويتية 
الشــيخ فهد الناصر تقام 
العــب  اعتــزال  مبــاراة 
الوطنــي لكرة  منتخبنــا 
يعقــوب  الســابق  اليــد 
عيســى وذلك خــالل لقاء 
منتخب الكويت ومنتخب 
البحرين الذي ســيقام في 
األلعــاب اخلليجية  دورة 
التي تســتضيفها  الثالثة 
الكويــت. وأشــاد الناصر 
الناجح،  مبشوار عيســى 
مؤكــدا انــه ال يتوانى في 
دعم الرياضة والرياضيني 
السابقني  الالعبني  السيما 

الذين خدموا الرياضة الكويتية متمنيا التوفيق 
له في حياته املستقبلية ومواصلة العمل في 
املجــال الرياضي لنقل خبراتــه الى االجيال 

املقبلة. ومن جانبه، قال يعقوب ان دعم الشيخ 
فهد الناصر غير مستغرب عليه، متمنيا ان 

يظهر مهرجان االعتزال بالصورة الطيبة.

الشيخ فهد الناصر يتسلم درعا تذكارية من يعقوب عيسى



25
اخلميس ٢ ديسمبر ٢٠٢١

إعداد: زكي عثمان

«أسود األطلس» يشحن رصيده بنقاط «الفدائي»

«الفراعنة» يفك شفرة دفاع لبنان بركلة جزاء

النيران الصديقة أطاحت بالسعودية أمام األردن

الدوحة- فريد عبدالباقي

سحق منتخب املغرب 
منتخب فلسطني (املكافح) 
برباعية نظيفة في لقاء من 
طرف واحد، سجلها محمد 
النهيــري (٣١) وعبداإلله 
احلافيظي (٥٦ و٦٣) وبدر 
بانون (٨٦)، وبهذه النتيجة 
نال منتخب املغرب ٣ نقاط.
وقــد ســيطر «اســود 
األطلــس» علــى الشــوط 
األول، وكانت له أفضيلة 
بفضل تألق العب الزمالك 
أشرف بن شرقي الذي أهدر 
العديد من الفرص أبرزها 
بالدقيقة السادسة، عندما 
انفــرد بحارس فلســطني 
عمرو قدورة، حيث حاول 
مراوغته، ولكن لم يستطع 
السيطرة على الكرة لتمر 
بسالم على منتخب الفدائي، 

اســتهل منتخــب مصر مبارياته في بطولــة كأس العرب، 
املقامــة حاليا في قطر، بالفوز على منتخب لبنان بهدف دون 
رد، في املباراة التي جمعتهما امس على ستاد «الثمامة»، ضمن 
منافســات اجلولة األولى من املجموعة الرابعة. وسجل هدف 
مصر واللقاء الوحيد، الالعب محمد مجدي «أفشة» من ضربة 

جزاء في الدقيقة ٧١.
ومنــح الفــوز منتخب مصر أول ثالث نقاط في مشــواره 
بالبطولــة ليحتل املركز الثاني في املجموعة، بفارق األهداف 
عــن منتخب اجلزائر املتصدر، فيما احتل املنتخبان اللبناني 

والسوداني املركزين الثالث والرابع دون نقاط.
وسيطر منتخب مصر على مجريات اللعب متاما طوال 
اللقاء، ولكن افتقد العبوه اللمسة األخيرة من أجل تسجيل 

األهداف.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي، بعدما أهدر الفراعنة 
العديد من الفرص أبرزها كانت عن طريق محمد شريف (٤٢) 
بضربة رأسية مرت أعلى العارضة، فيما جنح الدفاع اللبناني 
وحارس مرماه مصطفى مطر في التصدي لكل الهجمات املصرية 
خالل الشوط الذي شهد تعرض حمدي فتحي إلصابة قوية في 
الرأس منعته من استكمال املباراة، ليشارك بدال منه مهند الشني.

وفي الشوط الثاني، استمرت السيطرة املصرية ولكن دون 
تشــكيل خطورة حقيقية على املرمــى اللبناني، وفي الدقيقة 
٧١، سجل محمد مجدي «أفشة» هدف مصر الوحيد من ضربة 
جزاء، كان قد حصل عليها أحمد فتوح بعدما تعرض لعرقلة 

داخل منطقة اجلزاء.

فاز املنتخــب األردني على الســعودية 
بهدف وحيد جاء بنيران صديقة من العب 
املنتخب السعودي خليفة الدوسري (٦٢)، 
وذلك فــي املباراة التي دارت بينهما ضمن 
منافســات املجموعــة الثالثة مــن بطولة 
كأس العرب املقامة في قطر، ليحتل األردن 
املركز الثاني برصيد ٣ نقاط خلف املغرب 
وبفــارق األهداف فيما احتلت الســعودية 
املركز الثالث، وتلقى العب األردن إحسان 
حداد البطاقة احلمراء (٥٣)، فيما زاد خليفة 
الدوسري هموم السعودية عبر تلقيه البطاقة 

احلمراء (٧٣).

قوية فــي تعزيز تقدمهم، 
اذ أشــرك املدرب احلسني 
عموته وليد أزارو لزيادة 

الهجومية، وفي  الفاعلية 
الدقيقة ٥٦ أرســل محمد 
مــن  الشــيبي عرضيــة 
الناحيــة اليمنــى وجدت 
في طريقها احلافيظي الذي 
أودعها داخل الشباك، وعاد 
الالعــب مجددا بتســجيل 
هدفــه الشــخصي الثاني 
والثالث لبــالده بالدقيقة 
٦٣ عندما ســدد كرة قوية 
الزاويــة  زاحفــة تســكن 
اليسرى حلارس فلسطني.
وقد ألغى حكم املباراة 
هدفا لوليد أزارو بالدقيقة 
(٧٠)، بداعي التسلل بعد 
رجــوع حكم املبــاراة إلى 
تقنيــة «VAR»، وبعدهــا 
حافظ املنتخب املغربي على 
تقدمه حتى نهاية املباراة.
بانــون  بــدر  وســجل 
الهدف الرابع من ركلة جزاء 

في الدقيقة (٨٦).

الدوحة - فريد عبدالباقي

٭ «املواهب العربية» حتت املجهر: تشهد بطولة 
كأس العــرب لكرة القــدم ٢٠٢١ املقامة 
حاليا في العاصمــة القطرية الدوحة 
تواجد عدد كبيــر من وكالء الالعبني، 
من أجل متابعة مباريات البطولة التي 
تضم مواهب كروية كبيرة قادرة على 
االحتراف في أفضــل األندية العاملية، 
ويأتي على رأســهم املهاجم اجلزائري 
لنادي الســد القطري بغداد بوجناح، 
وصانــع ألعــاب منتخــب قطــر أكرم 
عفيف، والثنائي التونسي سيف الدين 
اجلزيري، وفرجاني ساسي، واملغربي 
أشرف بن شرقي، باإلضافة إلى جنوم 
منتخب مصر أحمد سيد «زيزو»، ومحمد 

شريف، واحلارس محمد الشناوي.
٭ أصداء كبيرة حلفل االفتتاح: مازال أصداء 
حفل افتتاح بطولة كأس العرب وتدشني 
ستاد البيت املونديالي، املشيد بطراز 
اخليمة العربية، مستمرة بعد االنبهار 
الذي صنعته اللجنة املنظمة للبطولة، 
حيــث تضمن حفــل االفتتاح عروضا 
موســيقية وفنيــة، إضافة إلــى فقرة 
فنية تستعرض تاريخ املنطقة العربية 
وتروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم، 
عبر شــخصية «جحــا» املتواجدة في 
التراث الشعبي في كثير من الثقافات 
القدمية. كما شــهد احلفــل فقرة فنية 
متزج بني الســالم الوطني رمز العزة 

والكرامة، فــي مختلف الدول العربية 
في أغنية تفاعل معها جميع احلاضرين 
في املدرجات من مختلف اجلنســيات 

الغربية.
الظهير  ثاني إصابة لالعب بكورونا: خرج  ٭ 
األمين ملنتخب تونس حمزة املثلوثي من 
معسكر منتخب بالده، وذلك بعد تأكد 
من إصابته بڤيروس كورونا املستجد، 
خالل مشاركته مع منتخب تونس في 
لقاء موريتانيا والتي انتهت بفوز نسور 
قرطاج بنتيجة ٥-١، وهذه احلالة الثانية 
التي تتعرض إلصابة بڤيروس كورونا، 
حيث غادر أنس العوضات العب منتخب 
األردن معســكر منتخب بالده بسبب 
إصابته بڤيروس كورونا، في حني طلب 
االحتاد األردني لكرة القدم اســتدعاء 
محمد أبوزريق بديال له للمشاركة في 

كأس العرب.
٭ أجواء رائعة في قطر: أشــادت أمني عام 
االحتاد الدولــي لكرة القــدم «الفيفا» 
السنغالية فاطمة سامورا باألجواء في 
ســتاد البيت والتي كانــت مذهلة في 
افتتاح كأس العرب، مضيفة: «األجواء 
في قطر كانت مذهلة وفاتنة، شاهدنا 
ألعابا نارية وقطعا موسيقية متعددة، 
وعرض افتتاح رائعا احتفاء بالتاريخ 
الغنــي للمنطقــة العربيــة، كما تتيح 
البطولــة للفرق واملشــجعني الفرصة 
لتجربــة روح قطر واملالعــب الرائعة 
التي سوف تستضيف مونديال ٢٠٢٢.

واستمر الضغط املغربي 
النهيــري،  حتــى باغــت 
حارس «الفدائي» بتسديدة 

صاروخية.
ونــزل العبــو املغرب 
الثانــي برغبــة  الشــوط 

ممثل األمير باالفتتاح: ما حققته قطر 
من تقدم وتطور جعل منها مضربًا لألمثال

من أجواء البطولة

شــارك ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلي في االفتتاح الرسمي للبطولة أمس 
األول، وذلــك تلبية لدعوة من صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير 
قطر. وقد نقل الشيخ حمد خالل حضوره 
حفــل االفتتاح حتيات وتقدير صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح 
اخلالد إلــى أمير قطر صاحب الســمو 

الشيخ متيم بن حمد.
وأشاد الشيخ حمد جابر العلي مبا 
حققته قطر من تقدم وتطور جعل منها 
محطــا لألنظار ومضربــا لألمثال، في 
كيفية القيادة والعمل على حتقيق مفهوم 
النهضة الشــاملة، والتي نشــهد اليوم 
آثارها من إجنازات تعكس عمق الرؤية 
وحنكة التخطيط، والسعي إلى حتقيق 
األهداف املنشــودة وجني ثمار النجاح 

بســواعد أبناء الشــعب القطري الذين 
أبهروا العالم بعلو همتهم ومتيز قدراتهم، 
وها هم اليوم أشقاؤهم من الرياضيني 
من شــباب الوطن العربي يشاركونهم 
فرحة هذا التجمع الرياضي ويبادلونهم 

أصدق مشاعر املودة واإلخاء.
كما أبدى العلي سعادته مبا شاهده 
من منشآت رياضية حديثة ومتطورة 
واستعدادات فنية وإدارية كبيرة، والتي 
تأتي استعدادا الستضافة قطر للحدث 
الرياضي الدولي األهم وهو «كأس العالم 
٢٠٢٢»، مؤكدا  أن هذه االستضافة تعد 
إجنازا مهما يسجل لدول املنطقة كافة، 
ويســهم في حتقيق النهضة والتطور 

واالرتقاء للحركة الرياضية العربية.
من جانبه، عبر رئيس احتاد الكرة 
الشيخ أحمد اليوسف، عن إعجابه الشديد 

بستاد البيت املونديالي.
وبني أن الكويت وحكومة وشــعبا 
وجميع الرياضيني حتت خدمة قطر في 

املشاركة بتنظيم مونديال قطر.

مدرب العراق يقتحم امللعب.. ويعتذر

العــراق  خطــف مــدرب منتخــب 
املونتينيغــري جيليكــو بتروفيتــش 
األضواء في اجلولة األولى، عندما اقتحم 
أرضية امللعب ليمنع العبه أمين حسني 
من إعادة تسديد ركلة اجلزاء التي أهدرها، 
واعتذر الحقا لالعب في غرف املالبس.

وفيما كان العراق متأخرا أمام عمان 
بهــدف صالح اليحيائي من ركلة جزاء 
أيضا (٧٨)، حصل «أسود الرافدين» على 
ركلــة جزاء في الوقت القاتل، اذ انبرى 
لها أمين حســني بالدقيقة السادسة من 
الوقت بدل الضائع لكنه أهدرها. وفيما 
كان يستعد لتنفيذها مجددا بعد طلب 
احلكم إعادتها كــون احلارس العماني 
حتــرك مبكرا على خــط املرمى، اقتحم 
بتروفيتش امللعب في مشهد غريب، طالبا 

من الشاب حســن عبد الكرمي تنفيذها 
الــذي جنح في التســجيل مانحا نقطة 
التعادل للعراق الذي كان يكمل املباراة 
بعشرة العبني منذ الدقيقة ٦٨ بعد طرد 

ياسر قاسم.
وفي غرف املالبس بعد املباراة، ظهر 
بتروفيتــش الذي حل قبل أيام بدال من 
الهولندي ديك أدفوكات املســتقيل من 
منصبه لســوء النتائج فــي تصفيات 
مونديال ٢٠٢٢، وهو يعتذر من حسني، 
وقال باالجنليزية وهو يقف إلى جانب 
مترجم نقل حديثه بالعربية إلى الالعبني: 
«ارتكبت خطأ كبيرا. اعتذرت أمام وسائل 
اإلعالم من أمين. اشــعر باألسف جتاه 
الالعب. من الصعب شرح مدى صعوبة 
األمر لو أضاع ركلة اجلزاء مرة ثانية».

«محاربو الصحراء» يدك شباك السودان برباعية
وجه املنتخب اجلزائري 
حتذيــرا شــديد اللهجة إلى 
البطولة بدك  منافســيه في 
الســوداني  شــباك نظيــره 
ضمــن  نظيفــة  برباعيــة 
منافسات املجموعة الرابعة، 
وبالتالــي، اســتهل منتخب 
«محاربي الصحراء» مشاركته 
الثالثــة فــي البطولــة على 
أحســن وجــه، بعــد عامــي 
١٩٨٨ فــي األردن و١٩٩٨ فــي 

قطر أيضا.
وبكر اجلزائريون بافتتاح 
التسجيل بالدقيقة ١١، عندما 
تسلم بوجناح متريرة بينية 
من وســط امللعــب اخترقت 
الدفــاع ووصلتــه، لينفــرد 
الســوداني علي  باحلــارس 
أبوعشــرين ويتخطاه ويهز 
الشــباك. وجنح قائد الريان 

القطري ياسني إبراهيمي في 
تسجيل الهدف الثاني (٣٧). 
وأحــرز اجلزائريــون ثالث 

األهــداف عندما وصلت كرة 
مــن ركنية فشــل الدفاع في 
تشتيتها إلى بن العمري الذي 

حول برأســية منخفضة في 
املرمى (٤٣).

ومــع انطالقــة الشــوط 

الثانــي، جاء الهــدف الرابع 
عندما أخطأ املدافع السوداني 
محمد أرنق بترويض الكرة 
على مشارف منطقة اجلزاء، 
ليخطفها سوداني ويسكنها 
في املرمــى اخلالي مع تقدم 
احلــارس (٤٦)، كما ســجل 
بوجناح هدفا خامسا بالدقيقة 
٥١، غير أن حكم املباراة عاد 
وألغاه بعد احتسابه، لوجود 
تســلل أكدتــه تقنيــة حكم 

الڤيديو املساعد.
والحت فرصــة تقليص 
الفارق للسودانيني في الدقيقة 
٧٠، عندما منحهم حكم املباراة 
ركلة جزاء إثــر اللجوء إلى 
«VAR»، لكن احلارس وقائد 
الفريــق املخضــرم رايــس 
مبوحلي تألــق في التصدي 
لتسديدة محمد عبدالرحمن.

املجموعة الرابعة
النقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعباملنتخب
٣+١١٠٠٤٠٤اجلزائر
٣+١١٠٠١٠١مصر
٠-١٠٠١٠١١لبنان

٠-١٠٠١٠٤٤السودان

املجموعة الثالثة
النقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعباملنتخب
٣+١١٠٠٤٠٤املغرب
٣+١١٠٠١٠١االردن

٠-١٠٠١٠١١السعودية
٠-١٠٠١٠٤٤فلسطني

الشيخ حمد جابر العلي خالل حضوره افتتاح البطولة ممثال لصاحب السمو األمير
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أملانيا تتجه بسرعة إلى «األبواب املغلقة»!

سجل الكرواتي ماريو باساليتش 
ثالثة أهداف وقاد فريقه أتاالنتا للفوز 
على ضيفه فينيزيا ٤-٠، في افتتاح 
مباريات املرحلة الـــ١٥ من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
وحقــق باســاليتش «هاتريك» 
في الدقائق ٧ و١٢ و٦٧، فيما أضاف 
الهولنــدي تون كومباينــرز الرابع 

.(٥٧)
وعزز أتاالنتا مركزه الرابع برصيد 
٣١ نقطة، وضيق اخلناق على اإلنتر 

حامل اللقب، ومتأخرا بفارق نقطة 
عــن الوصيف ميالن. ورفع أتاالنتا 
رصيده إلى ٩ مباريات من دون هزمية 
في جميع املسابقات، حقق خاللها ٥ 
انتصارات مقابل ٤ تعادالت، وذلك منذ 
خسارته أمام مان يونايتد االجنليزي 
٢-٣ في ٢٠ أكتوبر في اجلولة الثالثة 

من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وفي ساليرنو، استعاد يوڤنتوس 
مضيفــه  علــى  بفــوزه  توازنــه 
ســاليرنيتانا متذيل الترتيب ٢-٠، 

ســجلهما االرجنتيني باولو ديباال 
فــي (٢١) والبديل اإلســباني ألفارو 
موراتا (٧٠). ورفع فريق «الســيدة 
العجــوز» رصيده إلى ٢٤ نقطة في 
املركز الســابع بفــارق األهداف عن 
فيورنتينا الســادس. وقــال املدافع 
املخضــرم جورجيــو كييليني بعد 
الفوز: «اآلن أكثر من أي وقت مضى، 
نحن بحاجة إلى الشعور باملسؤولية، 
لقد قدم لنا يوڤنتوس الكثير، هناك 
أوقــات في احلياة يتعني عليك فيها 

رد اجلميل». وفي مباراة ثالثة، فاز 
فيورنتينا على ضيفه ســامبدوريا 
٣-١، ليرفع الفائــز رصيده إلى ٢٤ 
نقطة في املركز السادس، فيما جتمد 
رصيد سامبدوريا عند ١٥ نقطة في 
املركز اخلامس عشــر. وتختتـــــم 
املرحلــــــة الـــ ١٥ لـ «الكالتشــيو» 
مبواجهتني، حيث يلعب في األولى 
تورينو على ملعبه مع إمبولي، فيما 
يحل اودينيزي ضيفا على التسيو 

في الثانية.

ســيتوجب علــى بايــرن 
ميونيخ متصدر الدوري االملاني 
لكرة القــدم، على غرار جميع 
األندية الباڤارية، أن يخوض 
مبارياته خلف أبواب موصدة 
بوجه اجلماهيــر مرة أخرى، 
بســبب اإلجــراءات اجلديــدة 
ملكافحــة ڤيــروس كورونــا، 
وذلك بحسب ما أعلن الرئيس 
التنفيذي اإلقليمــي الباڤاري 
ماركوس سودر. وبعدما خاض 
اليبزيغ مباراته السبت املاضي 
مــن دون جماهير، ومع إعالن 
فرايبورغ وشتوتغارت انهما 
مع اإلغالق، من املرجح أن يتخذ 
«البوندسليغا» هذه اخلطوة 
ليصبح أول دوري أوروبي من 
الدوريات اخلمس الكبرى يعيد 
إغــالق املالعب أمام املتفرجني 

بسبب تداعيات كورونا.

ستتولى زمام املبادرة بغض 
النظــر عــن أي شــيء، مؤكدا 
«هنــاك طرق مختلفــة ولكن 
إذا لــم نتخــذ قــرارا خــوض 

وقــادة األقاليم، يتفق اجلميع 
على أنه يجب القيام بشيء ما 
في كرة القدم، في إشــارة إلى 
االنتقادات الواسعة التي طالت 
اقامة ديربي الراين بني كولن 
وبوروسيا مونشنغالدباخ (٤-

١) الســبت بحضــور ٥٠ ألف 
متفرج. وفشل املجتمعون أمس 
األول في االتفاق على قرار إقفال 
املالعب بوجه اجلماهير، على 
أن يتخــذوا قرارهــم النهائي 
اليــوم. وتتمتع كل والية في 
أملانيا باحلكم الذاتي وبشــأن 
اتخاذ قرارات وتدابير ملكافحة 
جائحة «كوفيــد-١٩»، حيث 
ميكن لبعــض األندية اللعب 
أمام مدرجات بقدرة استيعابية 
١٠٠٪، أو ممتلئة جزئيا، بينما 
يلعــب البعض اآلخــر خلف 

أبواب موصدة.

املباريات خلف أبواب موصدة 
على الصعيــد الفيدرالي، فإن 
باڤاريا ستفعل ذلك مبفردها»، 
مضيفا عقب اجتماع للحكومة 

وقال ســودر الذي ناشــد 
السلطات احمللية بحظر دخول 
اجلماهيــر إلــى املالعب على 
الصعيد الوطنــي، إن باڤاريا 

روبرتو يواصل الغياب عن برشلونة لـ ٤ أشهر
سيخضع العب وسط برشلونة اإلسباني 
الدولي ســيرجي روبرتــو لعملية جراحية 
فــي فخذه في األيام املقبلة، كما أعلن النادي 
الكاتالوني أمس. وأشار النادي إلى أن العملية 
اجلراحية ستجرى في توركو (فنلندا) بإدارة 
الطبيــب الســي ليمباينن وإشــراف اجلهاز 
الطبي في برشلونة. وبحسب وسائل اإلعالم 
الكاتالونية، فإن الالعب قد يغيب عن املالعب 
لفترة أربعة أشهر، في حني اشار النادي الى 
انه ســيصدر بيانا طبيا إثر خضوع الالعب 

للعملية اجلراحية.

وخاض سيرجي روبرتو، أحد أربعة نواب 
لقائد برشلونة، ١٢ مباراة هذا املوسم (٩ في 
الدوري احمللي و٣ في دوري األبطال) وسجل 
هدفني. وكان سيرجي روبرتو يخضع لعالج 
من أجــل التعافي من متدد عضلي في فخذه 
األمين تعرض له أواخر أكتوبر ٢٠٢١، وعاود 
التدريبات اجلماعية أخيرا، لكنه كان ضحية 
االصابة مجددا. وغاب سيرجي روبرتو عن 
٣٧ مباراة املوسم املاضي أيضا بسبب اصابات 
متكررة وغاب اسبوعني قبل انطالق املوسم 

احلالي إلصابة في اضالعه.

يأمل أرسنال، وبعدما نفض غبار 
اخلسارة برباعية أمام ليڤربول بفوزه 
على نيوكاسل ٢-٠ السبت، في متابعة 
نغمة االنتصارات في رحلة محفوفة 
باملخاطر إلى مسرح األحالم في «أولد 
ترافورد» ملواجهة مان يونايتد ضمن 
منافســات املرحلــة الـــ ١٤ للدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ويــدرك رجال املدرب اإلســباني 
ميكيل أرتيتا الذين يحتلون املركز 
اخلامــس مع ٢٣ نقطة مرارة الواقع 
الذي مير به فريق «الشياطني احلمر» 
القابع في املركز الثامن مع ١٨ نقطة، 
متأخرا بفارق ١٢ نقطة عن املتصدر 
تشلســي، إال أن ذلــك ال يضمن لهم 
الفوز أمام فريق جريح يريد أن يقوم 

برد فعل.
يعتبر حارس «املدفعجية» آرون 
رامسدايل ضمانة الفريق بعدما حافظ 
على نظافة شباكه للمرة السادسة في 
١٠ مباريات في الدوري هذا املوسم.

واســتعاد أرســنال توازنــه بعد 
بداية سيئة شهدت خسارته مبارياته 
الثالث االولــى، فحقق ٤ انتصارات 
فــي مبارياتــه الســت االخيــرة في 
مختلف املسابقات، منها ٤ تواليا قبل 
السقوط برباعية أمام ليڤربول. من 

ناحيته، منح التعادل أمام تشلسي 
١-١ في مباراة بدأها النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو على دكة البدالء 
قبل أن يشــارك في الشوط الثاني، 
فريق يونايتد جرعة ثقة هو بأمس 
احلاجــة إليهــا، حيث اكتفــى بفوز 
واحد في مبارياته الثماني االخيرة 

في الدوري.
وفي مباراة ثانية، يستقبل توتنهام 
هوتســبر نظيــره برينتفــورد في 
مواجهــة يأمل فيها مــدرب توتنهام 
انطونيو كونتي الظفر بنقاط املباراة 
كاملة لالقتراب أكثر من األربعة الكبار، 
حيث يحتل املركز السابع بـ ١٩ نقطة.
إلى ذلك، فشــل نيوكاسل مجددا 
في حتقيق الفوز في مباراته الرابعة 

عشرة منذ مطلع املوسم احلالي في 
الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم 

بتعادله مع ضيفه نوريتش ١-١.
وكان نيوكاســل صاحــب املركز 
األخيــر ميني النفس بتحقيق فوزه 
االول هــذا املوســم علــى نوريتش 
صاحب املركز قبل األخير، لكن مهمته 
تعقدت مبكرا ألن مدافعه االيرلندي 
الشمالي شياران كالرك تعرض للطرد 
بعد مــرور ٩ دقائق فقط العتراضه 
مهاجم الضيــوف الفنلندي الدولي 
تيمــو بوكــي، ليكمل فريقــه اللقاء 

بعشرة العبني.
بيــد أن أصحــاب االرض تخطوا 
النقص العددي وافتتح لهم املهاجم 
كالوم ويلســون التسجيل من ركلة 

جزاء في الدقيقة ٦١، احتسبت 
له اثر ملسة يد لالسكتلندي 
بيلي غيلمور داخل املنطقة، 
لكــن نوريتش رد من خالل 

بوكي الذي رفع رصيده الى ٥ 
أهداف هذا املوسم (٧٩).

ومنذ أن تســلم تدريبه 
بعــد النافذة الدولية، لم 
يتمكن مدرب نيوكاسل 
اجلديــد ادي هاو الذي 
حل بــدال من ســتيف 
بروس، من حتقيق أي 
فوز في ثالث مباريات، 
فتعــادل مــع برايتون 

٣-٣ وخسر أمام أرسنال 
٠-٢ قبل ان يتعادل مجددا 

أمس األول.
وفي مباراة ثانية، حقق 

ليدز فوزا متأخرا على ضيفه 
اللندني كريستال باالس بهدف 

وحيد سجله جناحه البرازيلي 
رافينيا من ركلة جزاء في الدقيقة 

الرابعة من الوقت بدل الضائع. ورفع 
ليدز رصيده الى ١٥ نقطة في املركز 
اخلامس عشر، في حني جتمد رصيد 
كريســتال باالس عنــد ١٦ نقطة في 

املركز الثاني عشر. 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

اجنلترا (املرحلة الـ ١٤)
HD Premium ٢ ١٠:٣٠beIN Sportsتوتنهام - برينتفورد 
HD Premium ١ ١١:١٥beIN Sportsمان يونايتد - أرسنال

إيطاليا (املرحلة الـ ١٥)
٨:٣٠تورينو - إمبولي

١٠:٤٥التسيو - أودينيزي

بيكرمان في مهمة شاقة إلنقاذ ڤنزويال
أعلــن االحتــاد الڤنزويلي لكــرة القدم 
عن تعاقده مع املدرب األرجنتيني جوزيه 
بيكرمان لإلشــراف على املنتخب الوطني 
األول الذي فقد فرصة التأهل الى نهائيات 
مونديــال قطر ٢٠٢٢، وأوكلــت إليه مهمة 
قيادة الفريق الى املشــاركة للمرة األولى 

في كأس العالم عام ٢٠٢٦.
وقال االحتاد احمللي لدى تقدمي بيكرمان 
في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة كاراكاس 
«أهال وســهال بجوزيه نستور بيكرمان»، 
في حني وصف رئيس االحتاد الڤنزويلي 
خورخي خيمينيس تعيني بيكرمان بـ «يوم 

فرح لكرة القدم الڤنزويلية».
في املقابل، علق املدرب على توليه تدريب 
منتخب ڤنزويال بقوله: «أدرك متاما أنني 
في املكان الصحيح، لدينا فكرة مشــتركة 

تكمن في أن نترك بصمة».
وسيحل بيكرمان بدال من املدرب احمللي 
ليو غونزاليس الذي تســلم املهمة لفترة 

وجيــزة بعد اســتقالة املــدرب البرتغالي 
جوزيه بيسيرز في أغسطس املاضي الذي 
فسخ عقده لعدم حصوله على معاشه على 

مدى أشهر عدة.

«السيدة العجوز» تنهض.. وأتاالنتا يتقدم

أكد وزيــر الرياضة في واليــة فيكتوريا بأن منظمي 
بطولة أستراليا املفتوحة للتنس، أولى البطوالت األربع 
الكبرى ضمن الغراند سالم لم يبتزوا املصنف أول عامليا 
الصربي نوفاك ديوكوڤيتش، مؤكدا أن االجراءات املتخذة 
بشأن جائحة كوفيد-١٩ تتعلق بالصحة قبل أي شيء آخر. 
ويقف ديوكوڤيتش على بعد لقب واحد كبير من حتطيم 
الرقم القياســي الذي يتقاســمه مع السويسري روجيه 
فيدرر واالســباني رافايل نادال مع ٢٠ لقبا، في البطولة 

املقررة في يناير املقبل، لكنه يرفض الكشف عما إذا كان 
تلقى اللقاح من عدمه. وكان ســيردان ديوكوڤيتش والد 
النجم الصربي كشــف عن أن جنله قد ال يدافع عن لقبه 
في أستراليا، بسبب قواعد التلقيح اإللزامية ضد ڤيروس 
كورونا، مشــبها القيود بـ «االبتزاز»، وكشف في حديث 
مع قناة «برادا تي في» احمللية «بالطبع يرغب بشدة في 
الذهاب، ألنه رياضي وهناك العديد من شعبنا، من اجلالية 

الصربية هناك والتي ستكون سعيدة برؤية نوفاك».

«أستراليا» للتنس ترفض انتقادات ديوكوڤيتش

«الشياطني» و«املدفعجية» في قمة «األحالم»  
وتوتنهام  لالقتراب أكثر من الكبار

اإلصابة حترم تورينو 
من بيلوتي لعدة أسابيع

سيغيب مهاجم تورينو ومنتخب إيطاليا أندريا 
بيلوتي ألســابيع عدة عن املالعب إلصابته بتمزق 
حاد في العضلة اخللفية كما اعلن ناديه. وقال نادي 

شمال إيطاليا على موقعه الرسمي: «أثبتت الفحوص 
التي اجريت لالعب عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في 
العضلة اخللفية لساقه اليمنى»، مضيفا «سيخضع الالعب 
مباشرة للعالج وسنكشف عن حالته في االسابيع املقبلة»، 
وذلك من دون الكشف عن مدة غيابه عن املالعب علما أن 
بعض وسائل االعالم احمللية أشارت الى إمكانية غيابه 
حتى فبراير املقبل. وخاض بيلوتي ٤١ مباراة دولية مع 
منتخب بالده ســجل خاللها ١٢ هدفا وكان أحد أفراده 
عندما توج بطــال لكأس أوروبا الصيف املاضي، علما 

أنه يلعب عادة مهاجما بديال في املنتخب لألساســي 
تشيرو اميوبيلي من نادي التسيو.

نيوكاسل ال يعرف طريق االنتصار.. وليدز يخرج بفوز متأخر على «باالس»



األمنية
اخلميس ٢ ديسمبر ٢٠٢١

27

وجهة نظر

الشرطة النسائية..

وتعليمات الوكيل
aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

في سبتمبر املاضي وبعد تزايد شكاوى ومتابعة ملا يصدر 
عــن بعض رجال األمن، وجه وكيل وزارة الداخلية الفريق 
الشيخ فيصل النواف تعميما شفهيا إلى الوكالء املساعدين 
بالتعميم على رجال األمن عدم اجللوس في املطاعم بزيهم 
الرســمي، ومنع رجال األمن من التجول في األسواق وفي 
أيديهم أكواب من القهوة أو املشروبات، ومتى ما رغبوا في 
ذلك فيكون في مكاتبهم، إلى جانب االلتزام بالزي الشرطي 

الكامل خالل قيامهم بدوريات راجلة في املجمعات.
مبجرد صدور هذه التوجيهات استبشرنا خيرا بأن يتم 
التطبيــق نظرا ملا كنا نرصده من جتاوز، واألهم كنا نأمل 
فــي متابعة تنفيذ تلك التوجيهات من قبل املديرين العامني 
باعتبار ان الوكيل والوكالء املساعدين لديهم انشغاالت ومهام 
عدة، ولكن مع األسف لم جند متابعة لتنفيذ القرارات فعادت 
األمور الى طبيعتها من قبل واستمر البعض من رجال األمن 
في سلوكياتهم وكأنهم لم يتلقوا هذه التوجيهات الصادرة 

عن وكيل الوزارة. 
ال شك ان تعميم الفريق الشيخ فيصل النواف جاء في 
إطار سياسة الضبط والربط العسكري التي يحرص عليها 
وزير الداخلية الشــيخ ثامر العلي ومبا يحافظ على هيبة 
رجل األمن ويحول دون تعرضهم ألي انتقادات، وبالتالي 
من املهم ان نوصل لهم هذه الرسالة وان يكون لديهم وعي 

بأهمية االلتزام بالضبط والربط.
املجمعات التجارية تكاد تكون املتنفس ملعظم العائالت في 
الكويت خاصة بعد اغالق معظم املرافق الترفيهية إما بسبب 
كورونا أو ألسباب أخرى، لذا، فمن املهم توفير أفضل سبل 
الراحة واألمان والتعامل مع أي جتاوزات تصدر من البعض 

سواء كانت مشاجرات او مضايقات او معاكسات.. إلخ.
وزارة الداخلية قامت بتدشــني نقــاط أمنية في معظم 
املجمعات وهو جهد يشــكرون عليــه ولكن املالحظ ندرة 

الدوريات الراجلة من أخواتنا من الشرطة النسائية.
تواجد الشرطة النسائية في املجمعات التجارية على مدار 
اليوم من األمور املهمة باعتبار ان سلوكيات غير الئقة قد 
تصدر من بعض الشــباب ووجود شرطية يتيح للمجني 
عليها او الضحية ان تسرد ما حدث لها دون حرج، وأيضا 
هناك مشــاجرات أو مشاكل قد تقع بني نساء وحتتاج الى 
التدخل والتعامل معها من قبل شــرطتنا النسائية، أمتنى 
توزيع املزيد من الشــرطة النسائية في املجمعات وتوقيع 
عقوبات على متجاهلي األوامر والضوابط من رجال األمن 

خالل عملهم في املجمعات.

وفاة شاب في تصادم دراجة نارية 
بعمود إنارة وإصابة ٣ آخرين 
في تصادم وانقالب مركبتني

أميركي ومواطن فقدا السيطرة 
فأتلفا نظارتي مخفرين

إطالق سراح ضابط أتلف مركبات 
أسرة رفضته للزواج بكفالة ٥٠٠ 

دينار وتسليمه للشرطة العسكرية
أمير زكي

أطلق محقق مخفر شــرطة مبارك الكبير ســراح ضابط 
في إحدى املؤسسات العسكرية من مواليد ١٩٨١ اتهم بإتالف 
مركبات أسرة فتاة رفضته للزواج وذلك بكفالة ٥٠٠ دينار.

كما مت تســليم الضابط إلى الشــرطة العسكرية التخاذ 
إجراءات بحقه تتناســب مع مكانته. يشــار الى ان الواقعة 

مت تداولها على نطاق واسع يوم امس االول.

اقتحام منزل مواطنة 
وسرقة حقيبة بها ٥٠٠٠ دينار

سرقة مركبة من مواقف 
موظفي «املرور» ظهرًا

السيطرة على حريق اندلع 
بإطارات في أمغرة

أكادميي يبلغ عن سرقة ٧٠٠ 
حمامة ويتهم حارسه

عبداهللا قنيص

توفي شاب كويتي من مواليد ١٩٩٩ اثر اصطدام دراجة نارية 
كان على متنها بعمود إنارة مبنطقة ميناء عبداهللا. وتوفي فور 
االصطدام. من جهة أخرى، اسفر حادث تصادم وانقالب مركبتني 
على طريق جاسم اخلرافي باجتاه املسيلة مقابل سكراب امغرة 
عن إصابة ٣ أشخاص وتعامل مع احلادث مركز إطفاء اجلليب، 
حيث متكنوا من إخراج شــخص حشر داخل مركبته، وجرى 

تسليم املصابني إلى الطوارئ الطبية.

عبداهللا قنيص

وجــه محققو مخفــري صباح األحمد الســكنية وأبو 
حليفة تهمة إتالف مال الدولة ملواطن (٢٩ عاما) وأميركي 

من مواليد ١٩٧٦ على خلفية إتالف نظارتي املخفرين.
 وبحسب مصدر أمني، فإن الوافد األميركي مت توقيفه 
لالشــتباه في أنه بحالة غير طبيعيــة حيث قام بإتالف 
بايب املياه والشــطاف، أما املواطن فتم توقيفه لالشتباه 
فيه وحتى يتم االســتعالم عنه والتأكــد من عدم وجود 
قضايــا عليه أو يكون مطلوبا، ومبجــرد ادخال املواطن 
النظارة فقد الســيطرة على نفسه حيث قام بكسر كل ما 
طالت يداه، ومت تسجيل قضية بحقه حملت رقم ٢٠٢١/١٧١ 
جنــح، فيما تبني أن الشــخص املوقوف ليــس عليه أي 

قضايا وغير مطلوب.

عبداهللا قنيص

انتقــل فريق من االدلة اجلنائية الــى منزل مواطنة في 
منطقــة أبوحليفة لرفع اآلثار من داخلــه، وكانت املواطنة 
وهي مــن مواليــد ١٩٩١ أبلغت عمليــات الداخلية بتعرض 
منزلها للســرقة عن طريق الكسر، وقام اجلاني باالستيالء 
على حقيبتها وكان بداخلها ٥٠٠٠ دينار، وســجلت قضية 

سرقة عن طريق اقتحام غرفة وكسر بابها.

أمير زكي

ســجلت قضية في مخفر شــرطة الشويخ حتت عنوان 
سرقة، وذلك بعد ان تقدم وافد مصري من مواليد ١٩٧٣ وأبلغ 
عن مجهول ســرق مركبته اليابانية موديل ٢٠٠٣ وذلك في 
الســاعة ٢ بعد الظهر خالل توقفها في مواقف املوظفني في 

اإلدارة العامة للمرور.
هذا، ولم يعرف ما اذا املجني عليه يعمل موظفا باملرور، 

وما اذا كانت املركبة في وضعية تشغيل أم ال.

تعاملت فرق اإلطفاء مساء أمس االول مع حريق إطارات 
وأخشــاب ومهمالت في ســاحة مكشــوفة مبنطقة سكراب 
أمغــرة. وقال بيــان لإلطفاء ان فرقة إطفــاء مركز التحرير 
ســيطرت على ألسنة اللهب وفتح حتقيق للوقوف على اذا 

ما كان متعمدا.

عبداهللا قنيص

«حاميهــا حراميها» هذا املثل انطبق على قضية ســرقة 
تقدم بها أكادميي كويتي الى مخفر شــرطة الوفرة وحملت 

عنوان سرقة.
وبحسب مصدر أمني، فإن القضية رقم ١٥٣ سجلت بعد 
ان قال دكتور من مواليد ١٩٧٦ ان عدد ٧٠٠ حمامة ســرقت 
مــن داخل جاخور ميلكه في منطقة الوفرة، واتهم الدكتور 
في البالغ حارسه الهندي من مواليد ١٩٨٧ بأنه وراء السرقة، 
مشيرا الى ان العامل توارى عن األنظار بعد الواقعة وأغلق 
هاتفه النقال وعليه أدرج اســم الوافد على قوائم املطلوب 
القبض عليهــم للتحقيق ومعرفة كيفية تصريفه هذا الكم 

الكبير من احلمام الذي سرقه من محل عمله.

من احلادث الثالثي على طريق جاسم اخلرافي

من حريق اإلطارات

مصدر أمني: ال صحة إلحالة وكيلني مساعدين 
ومديرين عامني إلى التقاعد

ضبط آسيويني انتحال صفتي طبيب وممرض في «اجلليب»

محمد اجلالهمة

نفى مصدر أمني صحة 
ما أشيع يوم امس عن إحالة 
وكيلني مساعدين ومديرين 
عامني في قطاع األمن العام 

سعود عبدالعزيز

بعد أيام من إغالق رجال 
االدارة العامة ملباحث شؤون 
االقامة عيادة طبية في منطقة 
الفروانية، وهو ما أشــارت 
إليــه «األنباء» فــي حينه، 
استطاع رجال االدارة العامة 
للمباحــث اجلنائية ممثلة 

املصدر التأكيد على ان إحالة 
أي قيــادي للتقاعد مرهون 
بانتهــاء فترة التمديد التي 
ســبق وأن منحــت لــه من 
قبل، الفتا إلى ان القياديني 
الذين انتهت الفترة القانونية 

وبحسب مصدر امني فإن 
معلومات وردت الى رجال 
مباحث اجلليــب عن تردد 
اعداد غير قليلة على شــقة 
في اجلليب على مدار الساعة 
التحريات  وعليه مت اجراء 
والتي اكدت استغالل الشقة 
في تقدمي اخلدمات الطبية 
ليتم تنفيذ املداهمة وإلقاء 

لوجودهــم فــي اخلدمــة 
أمرهــم علــى  ســيعرض 
القيــادة العليا على ان يتم 
التجديد في حــدود ضيقة 
للغايــة ومبوجب مــا تراه 

الوزارة.

القبض على الوافدين حيث 
تبني انهما يقسمان األدوار 
فيما بينهما فأحدهما ينتحل 
صفة طبيــب واآلخر صفة 
ممــرض، واعترفــا بأنهمــا 
يقدمــان اخلدمات الصحية 
وأنهمــا ليســا خريجي اي 
مــن اجلامعــات الطبية في 

بلديهما.

يقدمان خدمات الرعاية الصحية ملخالفي قانون اإلقامة

إلــى التقاعــد، مشــيرا إلى 
ان وزير الداخلية الشــيخ 
ثامر العلــي أحال فقط إلى 
التقاعد قياديــني في قطاع 
املنافــذ أحدهما برتبة لواء 
واآلخر برتبة عميد. وجدد 

في مكتب جليب الشــيوخ 
من ضبط وافدين آسيويني 
امتهنا تطبيب الوافدين من 
مخالفي قانون االقامة. وعثر 
رجال االمن في شقة استغلها 
اآلسيويان على كمية ليست 
قليلة من األدوية والتي كانا 
يقومان ببيعها الى املرضى 

الذين يترددون عليها.

مرّوجا املخدرات إلى النيابة بـ «الريكا» و١٢١٥ دينارًاَ حصيلة البيع

متكن قطاع األمــن اجلنائي ممثال 
في اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من 
ضبط شخص من غير محددي اجلنسية 
وآخر من اجلنسية السورية انتشرت 
لهما عدة مقاطع على وسائل التواصل 
االجتماعــي يوم األحــد املاضي خالل 
قيامها بترويج املواد املخدرة في الشارع 
مبنطقة الفردوس. هذا، وعثر بحوزة 
املتهمني الرئيســيني علــى ٢٠٠٠ حبة 
الريكا و٥ غرامات من مادة احلشيش 
و٥ غرامات من مادة الكيميكال، ومبلغ 
مالي قــدره ١٢١٥ دينارا كويتيا. وقال 
مصدر امني لـ «األنباء»: «فور تداول 
املقاطع مت تشــكيل فرقة بحث وحتر 

مــن اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات 
للبحث في الواقعة، وثبت ان املقاطع 
تتعلق بترويج املخدرات وخالل اربع 
وعشــرين ســاعة، مت حتديد املتهمني 
وثبت انهما متواريان عن األنظار عقب 
تداول املقاطع على نطاق واسع. وأضاف 
املصدر: مت حتديد املوقع الذي يختبئ 
فيه املتهم األول وهو جاخور في منطقة 
كبد وجرى القبض عليه، واآلخر ضبط 
في منطقة الوفرة وباالســتعالم تبني 
ان «البدون» صادر بحقه حكم حبس 
غيابي ملدة ســنتني علــى ذمة قضية 
سرقة، ومبواجهتهما مبقاطع الڤيديو 
ومبا مت ضبطــه بحوزتهما أقرا بأنها 

تخصهما بقصد االجتار والتعاطي وأن 
املبلغ املضبــوط هو حصيلة االجتار 
باملخــدرات، وانهما يقومان بتوصيل 
املواد املخدرة للمتعاملني معهما حتى 
ال يتم اكتشاف امرهما من قبل رجال 
األمن. ومتــت إحالتهما واملضبوطات 
إلى جهة االختصاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهما.
كمــا تؤكــد اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات استمرار حمالتها األمنية على 
مهربي ومروجي املواد املخدرة لضبط 
كل من تســول له نفســه جلب املواد 
املخدرة واالجتار بها، حلماية املجتمع 

من تلك اآلفة اخلطيرة.

أوقفا نشاطهما عقب تداول املقاطع على نطاق واسع

املتهمان وأمامهما املضبوطات

من املقاطع التي مت تداولها للمتهمن أثناء ترويجهما املخدرات في منطقة الفردوس

أمير زكي

توجه فريق مــن إدارة املتفجرات الى 
منطقــة بــر ارحية للتعامل مــع بالغ عن 
وجود كمية من الصناديق بها ذخيرة خلف 

اسطبالت هجن اجلهراء.
وقال مصدر امني ان رجال املتفجرات 
تبــني لهم ان الذخيرة موجــودة داخل ١٥ 
صندوقا وبها طلقات وذخيرة من مخلفات 

من املضبوطاتالغزو مخبأة في باطن األرض.

السالح والذخيرة أحيال إلى النيابة

مبارك التنيب 

أحال رجال جمارك منفذ النويصيب 
شخصا خليجيا الى النيابة العامة على 
خلفية ضبط سالح ناري وطلقات أخفاها 

في سيارة يقودها.
وبحســب بيــان صادر عــن جمارك 
الكويــت فلدى وصــول مركبــة فارهة 
يقودها خلجي إلى البالد مت عرضها على 
كالب األثر، والتي أعطت إشارة إيجابية 
لوجود شيء ما، وبناء عليه قام املفتش 
اجلمركي بتفتيش املركبة جيدا والعثور 
على سالح ناري وطلقات مت إخفاؤها في 
ثالجــة املركبة. ومت عمل محضر ضبط 
بالواقعة وأحيلت إلى جهات االختصاص.

كالب األثر تكشف عن سالح وذخيرة داخل ثالجة مركبة

بالغ عن  ١٥ صندوق 
ذخيرة وطلقات  في أرحية

ملشاهدة الڤيديو

براءة شخصني من تهريب ٤٠ ألف طلقة نارية
عبدالكرمي أحمد

ألغت محكمة التمييز 
حكم محكمة االستئناف 
بحبس متهمني ملدة أربع 
ســنوات وقضــت مجددا 
تهمــة  مــن  ببراءتهمــا 
حيازة أكثــر من ٤٠ ألف 
طلقة نارية بال ترخيص 
ومحاولة تهريبها إلى دولة 
خليجية مجاورة لبيعها 

هناك.

احملكمــة  وأرجعــت 
براءة املتهمني إلى بطالن 
إجراءات القبض والتفتيش 
بحقهما، مبينة أن احلكم 
االســتئنافي التفــت عن 
طلب الدفاع بشأن بطالن 
التحريات، وأنه ال يضير 
العدالــة إفالت مجرم من 
العقاب بقدر ما يضيرها 
االفتئــات علــى حريــات 
الناس والقبــض عليهم 

دون وجه حق.

املتهمني،  وقال دفــاع 
احملامــي محمــد خريبط 
النهائــي  احلكــم  إن 
ببراءة موكليه جاء وفقا 
القانون، مبينا  لصحيح 
أن احملكمة أخذت بدفعه 
بخلو التحريات التي بني 
عليهــا إذن التفتيش من 
اســم معلوم ملن تخصه 
أن  كمــا  املضبوطــات، 
األوراق خلت من أي دليل 

إدانة. احملامي محمد خريبط
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واحد أبواللطف

«الصحة العاملية»: املؤشرات 
تظهر أن معظم اإلصابات

 بـ «أوميكرون» بسيطة.

اإلمارات حتتفل اليوم
 بعيدها الوطني.

  كل عام وأهلنا   أول مرة تطمنونا بشي!
       في اإلمارات بخير.

أبعد من الكلمات
«سرقة وعار، فالكل يعلم من الذي يستحق 

اجلائزة»
كريستيانو رونالدو، مهاجم 
مانشستر يونايتد، يشارك بوست 
يشــير إلى أن ليونيل ميسي قد 

سرق جائزة الكرة الذهبية منه.

«إيقاف مذيع إخباري عاون شقيقه إعالميا»
شبكة ســي إن إن األميركية، 
الناجح  املذيع اإلخبــاري  توقف 
كريس كومو، عقــب تقرير عن 
استغالله منصبه كمذيع، ملساعدة 
أخيــه حاكــم واليــة نيويورك 

املستقيل، في قضايا التحرش.

«حزينة إلصابتي وأسرتي بكوفيد رغم اللقاح»
كيرا نايتلي، املمثلة األميركية، 
تعلن إصابتها بكوفيد، وتقول إن 
أطفالها يتحســنون أسرع منها، 

بينما زوجها يعاني أكثر منها.

«إمنا قصدت حبس تنفسها قليال كي تتوقف 
عن البكاء»

توني لي اليت (٣٣ سنة) أميركي 
قتل ابنته البالغة ٥ أشــهر خنقا، 

وحصد حكما بالسجن املؤبد.

٥:٠١الفجر
٦:٢٥الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب
٦:١١العشاء

أعلى مد: ١٠:٢٠ ص - ٠٩:٥٧ م
أدنى جزر: ٠٤:٠٧ ص - ٠٤:١٠ م

العظمى: ٢٢
الصغرى: ١٠

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

أحمد غضبان مشــاري النصار: ٣٦ عاما - الرجال: شــمال غرب 
الصليبخــات - ق٢ - ش٢٣٤ - منزل ٣٤ - ت: ٥٥٩٢٢٩٩٤ 
- ٦٦٥٣٥١٣٢ - النســاء: األندلــس - ق٨ - ش٣ - م٢١ - ت: 

٩٩٨٧٠٣٠٦ - شيع.
عبدالرضا جاسم إسماعيل كمال: ٥٧ عاما - حسينية اإلمام احلسني 
عليه السالم - ســلوى - ابتداء من عصر األربعاء - رجال 
ونساء العصر فقط - ت: ٩٠٩٠٨٠٤٨ - ٥٥٠٤٤٤٥٣ - شيع.

ليلى حاجي عبداهللا حســني، زوجة حسن حجي الشطي: ٦٠ عاما - 
الرجال: جامع اإلمام احلســن (ع) - بيان - ت: ٦٥٠٥٠٠١٧ - 
٦٥٨٠٨٠٨٨ - النساء: مبارك الكبير - ق٢ - ش٣٦ - م٨ - ت: 

٦٦٠٣٣٩٧٩ - شيعت.
علي احمد عبدالرضا ســليم: ٢٥ عاما - الرجال: في املقبرة - ت: 
٩٧٩٩٠٠٩٠ - النساء: بعد صالة اجلمعة - يوم واحد فقط - 

العدان - ق٢ - ش٨٩ - م٢٣ - الدفن ٨:٣٠ صباحا.
ضحية فالح محمد سلمي، أرملة محمد قبالن العبيان: ٨٦ عاما - العزاء 

في املقبرة فقط - ت: ٩٩٣٧٤٤٠٥ - شيعت.
ياقوت يوسف ياقوت الفيروز: ٣٤ عاما - الرجال: في املقبرة - ت: 
٥٥٥٤١٧٥٥ - النســاء: العــدان - ق٣ - ش٢٢ - م٣٠ - ت: 

٦٩٦٦٤٤٠٤ - شيع.
حسن جواد عبدالرضا الوزان: ٢٢ عاما - الرجال: مسجد الوزان - 
مشرف - مقابل أرض املعارض - ت: ٩٧١٣٤٤٥٦ - ٩٩٦٥٩٤٦١ 

- شيع.

كاتبة أميركية تعتذر لرجل اتهمته خطأ باغتصابها 
فسجن ١٦ عامًا: نظامنا القضائي يشوبه خلل

واشــنطن ـ أ.ف.پ: اعتذرت الكاتبــة األميركية أليس 
سيبولد الثالثاء لرجل اتهمته خطأ باغتصابها وسجن ١٦ 
عاما قبل أن يبرأ نهائيا األســبوع املاضي. وكتبت أليس 
ســيبولد في منشــور على موقع ميديــوم «أريد أن أقول 
ألنتونــي برودواتر أنا آســفة جدا ملا مــررت به». أمضى 
أنتوني برودواتر الذي يبلغ اليوم ٦١ عاما، ١٦ سنة وراء 
القضبان بعدما أدين في ١٩٨٢ رغم أنه بقي يدفع ببراءته، 

وقد خرج من السجن في العام ١٩٩٨.
وفي مذكراتها املعنونة «الكي» والتي نشرت عام ١٩٩٩، 
تروي أليس ســيبولد أنها تعرضت لالغتصاب في العام 
١٩٨١ في حرم جامعة سيراكيوز في والية نيويورك حيث 

كانت تدرس وأبلغت الشرطة باالعتداء.
وبعد خمســة أشهر، قبض على برودواتر بعدما رأته 
أليس مير في أحد الشوارع واعتقدت أنه الفاعل وأخطرت 

الشــرطة. وأضافت كاتبة «ذي لوفلي بونز»، «أنا آســفة 
خصوصا حلقيقة أن احلياة التي كان من املمكن أن تعيشها 
ســرقت منك بشكل غير عادل، وأنا أعلم أنه ال ميكن ألي 

اعتذار أن يغير ما حدث لك».
وتابعــت «أنا ممتنــة ألن برودواتر بــريء في نهاية 
املطــاف، لكن النقطة املهمة هنا هي أنه قبل ٤٠ عاما كان 
شابا أسود آخر تعرض لألذى من نظامنا القضائي الذي 

يشوبه خلل».
وبرئ أنتوني برودواتر في ٢٣ نوفمبر من محكمة والية 
نيويورك العليا. وبحسب صحيفة «نيويورك تاميز»، فإن 
محاميه الذين عملوا في السنوات األخيرة إلثبات براءته، 
قالوا إن احلكم اســتند فقط إلى حقيقة أن أليس سيبولد 
قالت إن برودواتر هو املهاجم استنادا إلى تقنية لتحديد 

أليس سيبولدالهوية اجلنائية فقدت صدقيتها اليوم.

إميا نيلسون حتضر 
العرض األول 

لـ «ذنب ال يغتفر»
حضرت النجمة األميركية 
إميا نيلســون العرض األول 
لفيلــم «ذنــب ال يغتفــر» من 
إنتاج شبكة نتفليكس في لوس 
أجنيليس بكاليفورنيا. و«ذنب 
ال يغتفــر» هو فيلم دراما من 
بطولة النجمة ساندرا بولوك، 
ويشــارك في التمثيل كل من 
فينســنت دونوفريو وجون 
بيرنثال وريتشــارد توماس 
ولينــدا إمونــد وآيســلينج 
فرانسيوسي وروب مورغان 

وفيوال ديفيس.

ترامب: ميغان قللت من احترام امللكة 
وتالعبت بزوجها هاري.. واألمير سيندم

وجــه  د.ب.أ:   - لنــدن 
الرئيــس األميركي الســابق 
انتقــادات  دونالــد ترامــب 
مليغان ماركل، زوجة األمير 
هاري، حيث اتهمها بالتقليل 
من احتــرام امللكة إليزابيث 
الثانيــة، ملكــة بريطانيــا 
والتالعب «بصورة فظيعة» 

بزوجها األمير هاري.
وقال ترامب في حوار مع 
قناة جي بي نيوز إن أفعال 
دوق ودوقة ساسكس خالل 
األعوام املاضية تؤلم «امللكة».

ونقلت صحيفة ديلي ميل 
البريطانية عن ترامب القول 

أثناء احلديث مع نايجل فاراج رئيس حزب 
اســتقالل اململكة املتحدة سابقا، إنه لم يكن 
أبدا من محبي ميغان التي يعتقد أنها تستغل 
األمير هاري. وقال «لست من محبيها، لم أكن 
كذلك منذ اليوم األول. أعتقد أنه مت استغالل 
هــاري بصورة فظيعــة وأعتقد أنه يوما ما 

سيندم على ذلك».
وأضــاف «أعتقد أنه مت اســتغالل هاري 

بشكل مروع، وأن ذلك دمر عالقته مع أسرته، 
وهذا يؤلم امللكة».

وقــال ترامب «أعتقد أن ميغان قللت من 
احترام امللكة، التي تعد ســيدة وشــخصية 

عظيمة وتاريخية».
وحتدث ترامب عن حبه للملكة، قائال إنه 
تربى على احترام العائلة امللكية ألن والدته 

كانت من اسكتلندا.

الرئيس السابق ترامب مع امللكة إليزابيث في احدى املناسبات

هاري وميغان

«تويتر» حتظر نشر صور األفراد دون موافقتهم
سان فرانسيسكو - أ.ف.پ: 
شدد «تويتر» إجراءاته التقييدية 
ملكافحة التحرش عبر اإلنترنت 
الثالثــاء، عبــر إضافتــه ميزة 
متكن املســتخدمني (باستثناء 
الشــخصيات العامة) من طلب 
إزالة صــور أو مقاطــع ڤيديو 
ومنشــورة  فيهــا  يظهــرون 
دون موافقتهــم، عــن الشــبكة 
االجتماعية. وقالت املنصة في 
بيان «سيسمح لنا هذا التحديث 
باتخاذ إجراء بشأن احملتويات 

غير املسيئة بشكل صريح لكن 
متــت مشــاركتها دون موافقة 

الشخص الذي يظهر فيها».
يــدور نقاش منذ ســنوات 
حول حق مستخدمي اإلنترنت 
فــي أن يطلبوا من املواقع التي 
حتمــل عبرها صورا أو بيانات 
متعلقة بهم من قبل أطراف ثالثة 
خصوصا ألهداف مؤذية إزالتها. 
ويحظر «تويتر» نشر معلومات 
خاصة مثل رقم هاتف شخص 
أو عنوانه لكن هناك «مخاوف 

متزايدة» بشــأن استخدام مثل 
هذه البيانــات «ملضايقة أفراد 
أو ترهيبهم أو كشف هوياتهم 
مع عواقب غير متناســبة على 
عدد من الفئات». وأخيرا، أثرت 
هــذه الظاهــرة خصوصا على 
صانعي محتويات على منصة 
«تويتــش» الذيــن اســتهدفوا 
بحمالت عنصريــة. و«تويتر» 
التي بدلت رئيسها االثنني، تكثف 
اإلجراءات لتطهير الشبكة ومنع 

التعديات واإلساءات. باراغ أغراوال رئيس تويتر اجلديد

٢٠٠ إسترليني غرامة
 ملن ال يرتدي الكمامة 

مبواصالت لندن العامة
لنــدن ـ أ.ش.أ: حــذر 
عمدة لندن صادق خان، 
ركاب متــرو أنفاق لندن 
املواصــالت  ووســائل 
األخــرى مــن أن عــدم 
الكمامــة خــالل  ارتــداء 
ركوب املواصالت العامة 
سيعرضهم لغرامة تصل 
إلى ٢٠٠ جنيه استرليني.
فــي  ـ  خــان  وقــال 
تصريحات نقلتها صحيفة 
«ايفيننــج ســتاندارد» 
البريطانية/الثالثاء/ ـ إن 

تطبيق قواعد تغطية الوجه في مترو األنفاق واحلافالت 
واخلدمــات العامة األخرى التــي تديرها هيئة النقل في 
لندن ســتزداد بعد أن عادت إلزامية مرة أخرى من قبل 
احلكومة.  وأضاف أنه «بفضل صالحيات اإلنفاذ املناسبة، 
ستتمكن هيئة النقل في لندن اآلن من العمل مع الشرطة 
لتعزيز االمتثال لكل مســتخدمي املواصالت العامة، مع 
مواجهــة القلة التي ترفــض ارتداء غطاء للوجه بفرض 
غرامة مالية». وأصبحت أقنعة الوجه إلزامية أيضا في 
املتاجر والبنوك ومكاتب البريد ولدى مصففي الشعر، حيث 
يسعى مجلس الوزراء إلبطاء انتشار طفرة «أوميكرون».

«ماركر» روبوت عسكري روسي 
يعبر األنهار ويطلق املسّيرات

موســكوـ  أ.ش.أ: أعلنت روســيا عن إنتاج الروبوت 
العسكري «ماركر» اجلديد، والذي ميتلك القدرة على عبور 
األنهار، وحمل مختلف األسلحة وإطالق طائرات مسيرة.

وأوضح املدير التنفيذي ملؤسسة الروبوتات البشرية 
مبوسكو يفغيني دودوروف - وفقا لوكالة األنباء الروسية 
«سبوتنيك»، /الثالثاء/ـ  أن أحدث االختبارات أظهرت أن 
روبوت «ماركر» يستطيع أن يعبر األنهار في حوض مائي 
يزيــد عمقه على ٠٫٨ متر وإمكانية اســتخدامه كحارس 
للمنشآت. ويعد روبوت «ماركر» أكثر االختراعات الروسية 
تطورا فــي مجال التقنيات الروبوتيــة الذاتية احلركة، 
ويســتطيع التعرف على أشياء تعترض طريقه بفضل 

الذكاء االصطناعي، ويزن ٣ أطنان.

جانب من اختبار الروبوت ماركر

أديل تعود إلى إحياء احلفالت 
في الس فيغاس العام املقبل

لــوس أجنيليــس ـ رويتــرز: أعلنــت جنمــة الغناء 
البريطانية أديل الثالثاء عن إحياء سلسلة من احلفالت 
في الس فيغاس ابتداء من يناير فيما ستكون أول عروضها 

احلية منذ عام ٢٠١٧.
وستحيي أديل حفلني نهاية كل أسبوع من ٢١ يناير إلى 
١٦ أبريل في فندق سيزر باالس في املدينة الصحراوية.

وقالت جنمة الغناء معلنة عن حفالت «نهايات األسابيع 
مع أديل» على تويتر «أراكم في سيزر بفيغاس».

أديل

صادق خان
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