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     Sunday December 5, 2021 - Issue No.16342غرة جمادى األولى ١٤٤٣ املوافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١

خالفات اجلهات احلكومية 
مع «احملاسبة».. إلى مجلس الوزراء

علي إبراهيم 

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة، أن توصية حكومية صدرت 
إلى كل اجلهات احلكومية بحصر خالفاتها مع ديوان احملاســبة 
ورفعها إلى مجلس الوزراء. وأفادت املصادر بأن نص التوصية 
أوجب على كل اجلهات حصر املوضوعات التي تراها متثل خالفا 
في الرأي مع ديوان احملاسبة ورفع املوضوع إلى مجلس الوزراء، 
وكذلك تشكيل جلنة دائمة في اجلهات ذات امليزانيات املستقلة 

للرد على مالحظات ديوان احملاسبة.

قبول ١٥ كويتيًا في القطاع النفطي
أحمد مغربي 

كشــفت مصادر نفطية مســؤولة لـ «األنباء» عن ان شركة 
نفط الكويت أعلنت عن قبول ١٥ كويتيا ضمن اعالن توظيف 

حملة شهادة الدبلوم للتخصصات الفنية أغسطس ٢٠٢١.
وقالت املصادر ان املقبولني في تخصصات دبلوم هندســة 
بحرية بلغ عددهم ٤ مواطنني، وفي تخصص دبلوم الكترونيات 
صناعية مت توظيف ٣ مواطنني، وفي دبلوم الصناعات الكيميائية 
مت توظيــف ٨ مواطنني. وأعربــت املصادر عن تهنئتها جلميع 

املقبولني في العمل بالقطاع النفطي.
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عصام الصقر وشيخة البحر وصالح البابطني وعبدالعزيز البابطني ومحمد العثمان في لقطة جماعية 
مع مسؤولي «الوطني» ومنظمي السباق

صورة جماعية ملســؤولي «بيتــك» واجلمعية واملتدربني 
«األبيض» جنح في الظفر بنقاط مواجهته مع األصفر   (هاني الشمري)وبعض املشاركني في احلفل جانب من أعضاء هيئة التدريس واخلريجات خالل احلفل      (أحمد علي)

«الوطني» 
دّشن سباقه 

للجري 
مبشاركة 

٦ آالف متسابق 
في حدث 
استثنائي 

م أول دفعة  «بيتك» كرَّ
متدربني من اجلمعية 

الكويتية لرعاية 
املعاقني..  والرشود: 

دور اجتماعي  رائد 
يخدم شرائح املجتمع 

الكويت 
 «يطير» 

بالصدارة  
بثالثية 

القادسية

كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا 

احتفلت بتخريج 
٢٨٥ خريجًا 

وخريجة 
من ٣ تخصصات
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1121 05

استعجال صندوق ُمتعثري «الصغيرة واملتوسطة»
عبدالعزيز املطيري

أعلن النائب مبارك اخلجمة 
انه ســيجري مشــاورات مع 
النــواب لبحث  العديــد مــن 
االستعجال في إقرار االقتراح 
بقانــون الــذي تقــدم بــه مع 
عدد من النواب حول إنشــاء 
صندوق تشــارك فيه جهات 
رسمية عدة (حكومية وخاصة) 
بنســب معينة للمساهمة في 
سداد دين (املتعثر بحكم) من 
اصحاب املشروعات الصغيرة 

واملتوســطة، مبــا يعــد مشــاركة حقيقية في 
املســؤولية املجتمعية لتحمل األعبــاء املالية، 
وتعاونــا مثمرا بني القطاعني في إدارة األزمات 

االقتصادية واالجتماعية على حد سواء. 
وقال اخلجمة لـ «األنباء» ان تعريف املتعثر 
بحكم حسب مواد القانون هو صاحب العمل 
الصادر بحقه حكم أو أحكام عدة لسداد مديونية 

أو مديونيات عدة تخلف عنها 
نتيجة مزاولة نشاط اقتصادي 
مرخص ينطبق عليه تعريف 
املشروع الصغير واملتوسط 
بحيــث تتولى هيئة الفتوى 
إدارة الصندوق  والتشــريع 

املتعثر بحكم.  
أن  اخلجمــة  وأوضــح 
أولوية السداد تكون للديون 
األقــل كلفة علــى الصندوق 
واملستحقة للجهات احلكومية 
املمولة للمشروعات الصغيرة 
واملســتحقة  واملتوســطة 
للجهــات احلكوميــة املتشــاركة مــع القطاع 
اخلاص في التمويل واملستحقة للبنوك املمولة 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة واملستحقة 
للجهات الرسمية األخرى باإلضافة الى سداد 
القيمة اإليجارية أو االستثمارية للعني املنتفع 
بها وديــون الكيانات القانونيــة االقتصادية 

احمللية.

اخلجمة لـ «األنباء»: مشاورات إلقرار القانون ملن صدرت بحقهم أحكام.. وأولوية السداد تكون للديون األقل كلفة على الصندوق واملستحقة للجهات احلكومية املمولة

مبارك اخلجمة

حكومة «التكنوقراط» تدعم وزير الصحة و«ڤيتو» على بعض الوزراء 
ال إغالق للمطار في كل األحوال.. والدعوة من عدمها الجتماع «استثنائي» ملجلس الوزراء تتضح اليوم 

مرمي بندق 

قالت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إن سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد يواصل 
املشاورات لترشــيح أعضاء 
حيــث  اجلديــدة،  الــوزارة 
يستقبل هذا األسبوع بعض 
رجاالت الدولة والشخصيات 
العامــة والنــواب املرشــحني 

للتوزير.  هــذا، ولم تؤكد أو 
تنف املصادر األسماء اجلديدة 
التي يتردد ترشيحها لتولي 
حقائب وزاريــة، مؤكدة انها 
مازالــت فــي جعبــة رئيــس 
الــوزراء ومــن هذه األســماء
البغلــي، وم.منــاف  م.مهــا 
الهاجري والشيخ ثامر جابر 
األحمد، ود.عــادل عبدالرزاق 
احلنيــان، وعلــي العازمــي، 
والنواب د.حمــد روح الدين 

ومحمــد الراجحي ود.هشــام 
الصالح ومبارك العرو. وردا 
علــى ســؤال حــول حضور 
احلكومة اجللسة البرملانية ٢١ 
اجلاري، جددت املصادر التأكيد 
على ما نشرته «األنباء» في ٢٤ 
و٢٦ نوفمبــر «بأنه اذا متكن 
ســمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد من إجناز اسماء 
املرشــحني للتوزير وأقسمت 
احلكومــة قبــل ٢٧ ديســمبر 

فستحضر جلسة ٢١ اجلاري» 
الفتة إلى ان حضور احلكومة 
جلسة ٤ يناير «مؤكد».  وبشأن 
توجيــه دعــوة إلــى اجتماع 
اســتثنائي ملجلــس الوزراء، 
قالت املصادر: الدعوة من عدمها 
الجتماع «استثنائي» ملجلس 
الوزراء تتضح اليوم، مؤكدة 
انه حتى اآلن األمور مستقرة اال 
اذا - ال قدر اهللا - حدث طارئ، 
وكاشفة عن انه ال إغالق للمطار 

أمام املواطنني في كل األحوال.  
وكشفت املصادر عن أن حتقيق 
املتكررة بتشــكيل  املطالبات 
حكومة تكنوقراط من شأنها 
دعــم الــوزراء املتخصصــني 
ومنهم وزير الصحة الشــيخ 
د. باســل الصبــاح، مشــيرة 
إلى «ڤيتو» على عودة بعض 
الوزراء. ولفتت املصادر إلى أن 
الوزراء اخلارجني لن يزيدوا 

على ٧ ولن يقلوا عن ٦.

رئيس الوزراء يواصل املشاورات ويبدأ استقبال «نواب التوزير» وبعض رجاالت الدولة والشخصيات العامة هذا األسبوع 

ال عطلة للسنة امليالدية.. 
و٣ أيام عطلة األعياد الوطنية

مرمي بندق 

بينت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، أنه 
حســب اللوائح ستكون العطلة الرســمية للعيد الوطني ويوم 
التحريــر ٣ أيام متتاليــة.  وأوضحت املصادر ان العيد الوطني 
يوافق اجلمعة ٢٥ فبراير ويوم التحرير يوافق السبت ٢٦ فبراير 
وسيكون يوم األحد ٢٧ فبراير عطلة رسمية بدال من يوم اجلمعة 
٢٥ فبراير ألنه يوم عطلة رســمية ويســتأنف الدوام الرســمي 

اإلثنني ٢٨ من الشهر. 
وتابعت بقولها: ان رأس السنة امليالدية اجلديدة الذي توافق 

يوم ٢٠٢٢/١/١ سيكون يوم سبت، الذي هو يوم راحة. 
وحســب تعاميم ديــوان اخلدمة املدنيــة، اذا صادف أي من 
العطالت الرسمية يوم السبت فإن هذا اليوم يعتبر يوم العطلة 

الرسمية وليس يوم األحد الذي يليه وال يعوض بيوم آخر.

الدول املوبوءة تواجه «أوميكرون» بـ «اجلرعات املعززة»

عواصم - وكاالت: يواصل 
املتحــور اجلديد من ڤيروس 
كورونا «أوميكرون» االنتشار 
أفقيا وعموديا، حيث أعلنت 
الســلطات األميركيــة وجود 
املتحــور فــي ١٠ واليات على 
األقل. كما ارتفع عدد اإلصابات 
في فرنسا التي تناقش سلطاتها 
غدا تدابير أشــد صرامة على 
مستوى البالد. واعتبارا من 
أمس بدأت منتجعات التزلج 
الفرنســية بطلب إبراز دليل 

على تلقي التطعيم أو التعافي 
من كورونا أو نتيجة فحص 

سلبية لدى دخولها. 
وكررت املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل، في آخر مناشدة 
لهــا قبــل ايــام من تســليم 
منصبها، دعوة مواطنيها إلى 
تلقي اللقاح. وقالت «بادروا 
إلى أخذ اللقاح. وسواء كانت 
جرعتكم األولــى أو الثانية. 
لكــم».  مفيــد  تطعيــم  كل 
وفــي أوروبا، حيــث مازالت 

املتحورة دلتا هي املسيطرة، 
يحــث اخلبــراء واحلكومات 
وشــركات تصنيع اللقاحات 
على االستفادة من اللقاحات 
املعززة حيثما تكون متاحة. 
وحــدد رئيــس الــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
هدفا يتمثل في إعطاء جرعة 
البالغــني  معــززة جلميــع 
بحلول نهايــة يناير وتقليل 
فترة االنتظار بني اجلرعتني 
الثانية والثالثة من ستة إلى 

ثالثة أشهر. وفي بصيص أمل 
فيما يسود الهلع أنحاء العالم، 
طمأنت املسؤولة الصحية في 
افريقيا نتساكيســي  جنوب 
مالوليك بــأن زيادة معدالت 
دخول األطفال املستشــفيات 
تدعو للحذر وال تثير الذعر. 
وقالت: تنفسنا الصعداء ألن 
الرعاية  تقاريــر أخصائيــي 
الســريرية أشــارت إلــى أن 
األطفــال يعانون من أعراض 

طفيفة. 

مسؤولة صحية: دخول األطفال املستشفى ال يثير الذعر واألعراض خفيفة

اشتباكات بني الشرطة ومحتجني على قيود «كورونا» في ڤيينا أمس                               (أ.ف.پ)

تكويت «مؤسسة البترول» بالكامل 
رهن االستغناء عن موظف غير كويتي

أحمد مغربي

كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «األنباء»، عن أن عدد العمالة 
الوطنية في مؤسســة البتــرول الكويتية (املبنى اإلداري) يبلغ 
٧٣٨ موظفا، كما أن إجمالي أعداد الوافدين العاملني في املؤسسة 
يبلغ ١٦٣ موظفا موزعني كالتالي: موظف واحد من مواطني دول 
مجلس التعاون اخلليجي على عقد دائم، و١٤٠ موظفا بعقود عمل 
غير كويتي براتب مقطوع ويشغلون وظائف مساندة ومعاينة، 
و٢٢ موظفا غير كويتي على عقود عمل خاصة بوظائف تتطلب 
خبــرات تخصصية نــادرة. وقالت ان «البتــرول» قامت بإنهاء 
خدمات (تفنيش) ٢٨ موظفا في الفترة من أغسطس ٢٠١٧ حتى 
يوليو ٢٠٢١، علما بأن العمالة املنتهية خدماتها هي فئة العمالة 
غير الكويتية الذين كانوا يعملون مبوجب عقد عمل غير كويتي 
براتــب مقطوع وعقد عمل خاص وذلك للوظائف خارج الســلم 
الوظيفي وهي غير خاضعة لسياســة اإلحالل. وإجماال، أشارت 
املصادر إلى ان نسبة التكويت في «مؤسسة البترول» فقط (دون 
الشركات التابعة) على العقود الدائمة بلغت ٩٩٫٩٪، حيث يوجد 
موظــف واحد فقط مــن مواطني دول اخلليج، وســيتم تكويت 

وظيفته عند انتهاء خدمة املوظف.

«تفنيش» ٢٨ وافداً في املبنى اإلداري حتى يوليو ٢٠٢١

التفاصيل ص ١٠

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

ماكرون: اقترحنا إشراك حلفائنا ومنهم السعودية في محادثات حول إيران
 ال ميكن معاجلة ملف إيران النووي 

دون معاجلة ملف استقرار املنطقة
 مبادرة فرنسية - سعودية 

ملعاجلة األزمة بني الرياض وبيروت

 مشروع مشترك بني الرياض 

وباريس في مجال الطيران العسكري

األمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي يبحثان في جدة الشراكة الثنائية ومستجدات املنطقة

ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان مستقبال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون في جدة أمس   (واس)

الفارس تؤكد موقف الكويت الرافض للتطبيع: حظر 
دخول سفن حتمل بضائع من وإلى «فلسطني احملتلة»

عاطف رمضان

فــي قــرار يؤكــد موقــف 
الكويت الصارم ازاء االحتالل 
اإلسرائيلي لفلسطني، أصدرت 
وزيرة األشغال وزيرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات د.رنا الفارس قرارا 
يحظر دخول السفن التجارية 
احململة ببضائع من وإلى دولة 

فلسطني احملتلة (إسرائيل).
وحظر القرار على الوكالء 
البحريني املسجلني لدى قسم 

الــوكاالت البحرية بــوزارة املواصالت تقدمي 
طلبات تصريح دخول سفن أجنبية باملخالفة 
ألحــكام املواد ٣ و٢ و٤ من املرســوم األميري 

الصادر في ٢٦/٥/١٩٥٩ اخلاص 
مبقاطعة البضائع اإلسرائيلية.
ويشمل احلظر كل السفن 
القادمة من موانئ أخرى لتفريغ 
جزء من حمولتها في املوانئ 
الكويتيــة متــى كانت حتمل 
على ظهرهــا أيا من البضائع 
املنصــوص بحظرهــا، وذلك 
بقصد شحنها من وإلى دولة 
فلســطني احملتلة (إسرائيل) 
أو الــى موانــئ أخــرى بعــد 
مغادرتها من املوانئ الكويتية.
وشدد القرار على املعنيني 
فــي وزارة املواصــالت ضرورة إحالــة كل ما 
يكتشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى 

سلطات التحقيق املختصة للتصرف.

حظرت على الوكالء البحريني مخالفة أحكام مرسوم مقاطعة البضائع اإلسرائيلية

د.رنا الفارس
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االحد ٥ ديسمبر ٢٠٢١ محليات

أسرح أحيانا وأتذكر (فريچنا) في 
منطقة القادسية وكيف كنا اذا جلسنا 
صباحــا نشــرب بيالة حليــب بينما 
الكبــار جندهم ســبقونا، إذ يفطرون 
بعد أداء صالة الفجر، وبعد ذلك يذهب 
الرجال الى دواماتهم وأشغالهم وتبقى 
النســاء تعد (فطــور العيال) وتلبس 
ويذهبون الى مدارسهم إما راجلني لقرب 
املــدارس من بيوتهم أو ركوب الباص 

(البوعورام)!
أتذكر (بيالة حليب) نشــربها دون 
(حنــة ورنــة) مثلمــا يفعــل األحفاد 
باألمهــات اليــوم، يســهرون وتعــال 
أجلسهم صباحا من نومهم الزم يقومون 
ويلبســون وياكلون ويخرجون قبل 
الساعة ٦ صباحا وإال يصيدهم الزحام 

الكريه ويتأخرون!
ما أجمل زماننا اجلميل الذي ذهب 
الــى دون رجعــة، كل بيــت فيه غنم، 
وأتذكر (شــاوينا) أبومجبل وهو مير 
بقطيعه ليأخذ غنمنا وغنم اجليران، 
فما عليك صباحــا إال أن جتعل الباب 
متطرفــا حتى تفتح (العنز) وتلتحق 
بالشــاوي وصخول اجليــران، وعند 
عودة (أبومجبل الشــاوي) ســبحان 
اهللا ترجــع كل عنــزة الــى بيتها وإذا 
مسكرين الباب تقف وتنطح الباب تنذر 
بوجودها وعودتهــا، وحتلب صباحا 
ومساء (حليبا طيبا) نشربه في البيالة، 

مغذ وصحي ولذيذ.
كأن املشــهد أمامــي اآلن أبومجبل 
مقبل من اجتــاه (املنصورية) وكانت 
(امليــاص) الذي نحبل فيه للطيور أو 
مــن جهة (النزهة) التــي كانت املطار 

االول في الكويت.
ما أجمل املشــهد: غنــم املطر، غنم 
الدهام، احلربي، العــم مرزوق العيد، 
العمــار احلوطي، املرهــون، القبندي، 
احلماد، الصريفي، احلسينان، السبيعي، 
الشــرمي عائلة آتــش وغيرهم كثير ال 

تسعفني الذاكرة لتذكرهم!

٭ ومضة: بيالة حليب واســتكانة چاي 
كفيلتان بتضبيط املزاج!

راح الزمن اجلميل يوم كانت بيالة 
احلليب خالية من الهموم واســتكانة 
الچــاي أم نقيطة زرقاء تــروق البال 

والراس!
ما أجمل التعليم الذي مر بالكويت 
وأقصد به تعليم الكتاتيب ثم املدارس 
النظامية التــي تعلمنا فيها من بداية 
عهــد املباركية واالحمدية وما تال ذلك 
من توسع وإنشاء وزارة التربية عام 
١٩٦٢، ونحمد اهللا سبحانه أن دستورنا 
كفــل التعليم املجاني لنا ولســنا مثل 
أوالدنا وأحفادنا اليوم الذين يدفع لهم 

اآلباء واألمهات (دم قلبهم) باآلالف دون 
أي مساعدة حكومية لهم بعد أن ضاع 
التعليم مع هذا الكم من التجارب دون 
دراسات (تقومية تقييمية) وكثرة وزراء 

التربية مع التغيير!

٭ آخر الكالم: كنا اذا نرشف بيالة احلليب 
أو نشرب اســتكانة الچاي نذهب الى 
مدارســنا فتقدم لنا (شوربة عدس - 
بيضة - تفاحــة أو برتقالة - أصبع 
كاكو)، كل هذا غير اللباس املدرســي 

الشتوي والصيفي مع األحذية!
اهللا.. ما أجمل زماننا، الكل متساو 

في التعليم!

٭ زبدة احلچي: أنا وجيلي من األصدقاء 
واألحباب والربع نتذكر (حليبة غنمنا) 
يوم كانت الدنيا بسيطة وكان التعليم 
محور حياتنا، ورغم أن (أمهاتنا أُميات) 
إال أنهن حققن تخرج (املعلم - الدكتور 
- واحملامي - والضابط - واملوظف..).
دعــوة لتذكــر (بيالــة احلليــب - 
استكانة الچاي) في يوم جمعة األحفاد 
واألوالد.. زمن لن يعود بأصحابه، رحم 
اهللا من توفي وأطال في عمر من تبقى.. 
وتبقى الكويت حبيبتنا وأُم اجلميع.

٭ دعوة
أرجــو من جمعيــات النفــع العام 
واملجتمــع املدنــي والرياضي االنتباه 
اليوم جيدا للتوجه العاملي الذي يريد 
أن يفرض (املثلية) على أطفالنا، وأنها 
حرب (معلنة وعلنية) تستهدف أخالقنا 
بعد صناعة مجموعة من االفالم تعرض 
على أطفالنا في صاالت السينما وفي 
(امليديا) وعبر شخصيات محببة إليهم 

مثل سوبرمان ومارفن!
أحدث األفالم ثنائية اجلنس، انتبهوا 

الى هذا التوجه الشاذ!
ملاذا تقحمون أخالقياتكم العفنة مبا 
فيها اإلباحية والشذوذ مبجتمعاتنا؟!
ال يخربون عيالنا انتبهوا للرسوم 

املتحركة، هذا دوركم.
حتية من القلب إلى الالعب القدوة 
محمــد أبوتريكــة الذي انتقــد املثلية 
بــكل جــرأة ألنــه العب محتــرم يعي 
دوره التنويــري، ويــا ريــت نتوحد 
كلنا أبوتريكة إليصال رسالة موحدة 
«ال للمثلية» فــي مجتمعاتنا العربية 

اإلسالمية.
علمــوا عيالكم الرجولــة وبناتكم 
األنوثة وحافظوا عليهم من هذا اإلحلاد 
والشذوذ.. أو جددوا الرقابة الشخصية.
اهللا، اهللا، فــي أوالدكــم وبناتكــم 

وأجيالنا!
في أمان اهللا.

ومضات

«بيالة» حليب!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

مصادر لـ «األنباء»: «التعليم العالي» فّعلت 
خدمة جديدة للبصمة لتفادي التأخير

آالء خليفة

أبلغت مصــادر لـ «األنبــاء» أن وزارة 
التعليم العالي حرصا منها على تفادي أي 
تأخير يحتســب على موظفيها في إثبات 
احلضــور نتيجة االزدحــام عند املصاعد 
املؤدية ملراكز العمل في أدوار مبنى الوزارة 
خالل حركة دخول املوظفني مما قد يتسبب 
في تعطيل وصول املوظفني ألجهزة البصمة، 
فقــد فعلت خدمة جديــدة «ملن يرغب من 

املوظفــني» من خالل توفير أجهزة بصمة 
إضافية في الــدور األرضي ملبنى الوزارة 
قبل الدخول ملراكز العمل، على أنه يتوجب 
علــى املوظــف الذي يرغب في اســتخدام 
البصمة بالدور األرضي أن يعاود مســح 
البصمة في الدور التابع له خالل ١٥ دقيقة 
من وقت مســح البصمة األولى حتى يتم 
قبولها، وفي حال جتاوز املدة املســموحة 
سيتم احتساب البصمة التي متت بالدور 

التابع له املوظف.

وّفرت أجهزة في الدور األول على أن تتم إعادة تفعيل البصمة خالل ١٥ دقيقة

رسميًا..حجر مؤسسي 
على املواطنني القادمني من ٩ دول

أصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
قــرارا وزاريــا مبنع دخول غيــر الكويتيني 
القادمني مــن ٩ دول أفريقية عقب انتشــار 
املتحور اجلديد «أوميكرون»، وجاء في القرار:
مــادة أولــى: مينع دخــول البــالد لغير 
الكويتيني القادمني من الدول التالية: (جنوب 
أفريقيا - ناميبيا - بوتسوانا - زميبابوي 
- موزمبيق - ليسوتو - اسواتيني - زامبيا 
- ماالوي) سواء كان القدوم مباشرة أو عن 

طريق دول أخــرى ما لم يقيموا خارج تلك 
الدول ملدة ١٤ يوما على األقل.

مادة ثانية: يطبق احلجر املؤسسي على 
املواطنني القادمني من الدول احملددة باملادة 
األولــى ملدة ٧ أيام مع عمل فحص PCR عند 
الوصول، وفي اليوم السادس من الوصول.

مــادة ثالثة: ُيرفع األمــر ملجلس الوزراء 
املوقر لإلحاطة وتكليف اجلهات املعنية بتنفيذ 

ما جاء بالقرار - كل فيما يخصه.

 منع دخول غير الكويتيني القادمني منها

«اإليجابية» تدشن صندوق «وسمية» لتعزيز احملتوى اإللكتروني

أعلنــت شــبكة اإليجابية 
املتخصصــة في مجــال إثراء 
احملتــوى العربي على مواقع 
اإلنترنت عن تدشني «صندوق 
وســمية»، كمبادرة تطوعية 
تقدم الشبكة من خاللها الدعم 
للجهات واملشاريع الصغيرة 
والفــرق التطوعيــة واألفراد 
املعنيــني بتعزيــز احملتــوى 
اإليجابي الهادف على شــبكة 

اإلنترنت.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
مؤسس الشبكة جراح اجلدعي 
إن اإلعالن عن هذا الصندوق 
يأتي متزامنا مع اليوم العاملي 
للتطوع، الذي حتتفل به منظمة 
األمم املتحدة في ٥ ديسمبر من 
كل عــام، كما يصــادف أيضا 

اجلدعي، التــي فارقت دنيانا 
مؤخرا، وكان لها دور في دعم 
تأســيس شــبكة اإليجابية، 
وفي حتفيزنــا على مواجهة 
التحديــات والتغلــب علــى 

عــن فتح البــاب لتلقي مثل 
هذه املساهمات وفقا للوائح 
والقوانــني اخلاصــة بهــذا 

الشأن.
وأكد أن الصندوق يسعى 
إلى حتقيق جملة من األهداف 
التي يقف في طليعتها دعم 
املبادرات واملشاريع التنموية 
دور  وإبــراز  والتطوعيــة 
القائمــني عليهــا مــن خالل 
اإلعالم اإللكتروني، فضال عن 
إثراء احملتوى الرقمي العربي 
واالهتمام بجودته واالرتقاء 
مبكوناته املرئية واملسموعة 
واملقروءة، واملساهمة بدعم 
التنمية املســتدامة  أهــداف 
املقرة مــن قبل منظمة األمم 

املتحدة.

الصعوبات، واملضي قدما في 
تأدية دورنا والقيام بأنشطتنا، 
حيــث كانت الفقيــدة مؤمنة 

برسالتنا منذ البداية.
وأعرب اجلدعي عن أمله 
فــي أن يشــكل الصنــدوق 
إضافة نوعية في جانب تقدمي 
االستشارات الفنية واخلدمات 
اإلنتاجية اخلاصة باإلعالم 
الرقمي، مشيرا إلى أن شبكة 
اإليجابية ســتلتزم بدءا من 
عام ٢٠٢٢ بدعــم الصندوق 
مبا نسبته ٣٠٪ من إيراداتها، 
املســاهمات  إلــى  إضافــة 
الطوعية التي تقدمها بعض 
اجلهات والشخصيات الداعمة 
ألعمالها. وأشار في هذا الصدد 
إلى أنه سيتم قريبا اإلعالن 

اجلدعي: تكرمياً لذكرى والدتي الغالية ودورها في دعم تأسيس الشبكة

جراح اجلدعي

الذكرى الـ ١٧ النطالق شبكة 
اإليجابية، موضحا أن اختيار 
اســم الصندوق جاء تكرميا 
لذكرى والدتي الغالية، املغفور 
لها بإذن اهللا، وسمية مناور 

الشبكة ستلتزم بدءًا من عام ٢٠٢٢ بدعم الصندوق بـ ٣٠٪ من إيراداتها إضافة إلى املساهمات الطوعية من بعض اجلهات
الصندوق يسعى إلى حتقيق عدة أهداف في طليعتها دعم املبادرات واملشاريع التنموية والتطوعية وإبراز دور القائمني عليها

اجلمعية ال تتعامل مع الوزير بشخصه وإمنا بأدائه وعمله ومدى قدرته على التعاطي مع الواقع التربوي ومتطلباته بالشكل املطلوب

«املعلمني»: «التربية» بحاجة لوزير قادر على حمل تركتها الثقيلة

عبدالعزيز الفضلي

أشــارت جمعية املعلمني 
إلى أن أنظار امليدان التربوي 
بوجه عام، وجموع املعلمني 
واملعلمات بشكل خاص تتجه 
حاليا إلى التشكيل احلكومي 
اجلديد، وأن حالة من القلق 
والترقب يعيشها امليدان في 
شأن حقيبة التربية، لكونها 
تعاني من عدم االستقرار خالل 
السنوات األخيرة، والتي مرت 
فيها مبحطات مختلفة إيجابية 
أحيانا وسلبية أحيانا أخرى، 
وكان لهــا تأثيرها الســلبي 
الكبير على مستوى التعليم 
ومخرجاته بشكل عام، وعلى 
السياسات والقرارات املتخذة 

بشكل خاص.
وأضافــت اجلمعيــة في 
بيان لها أنه وبغض النظر إن 
كانت النية تتجه إلى التجديد 
للوزير د.علي املضف، وهذا ما 
نتطلع إليه من باب االستقرار، 
وما شهدته املرحلة التي مر 

لتحقيق التطلعات املنشودة 
وفقا لرؤية واضحة ومدروسة 
واستراتيجية ثابتة تتماشى 
مع متطلبات املرحلة احلالية 
واملقبلة، وتستلهم الدروس 
والعبر من املرحلة الســابقة 

بسلبياتها وإيجابياتها.
وأعربــت اجلمعيــة عــن 
ثقتهــا البالغة برؤية ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد لهذا اجلانب وفي 
االختيار املناسب، وما سبق أن 

أبداه من توجه إيجابي خالل 
اختياره الســابق للحكومة، 
وذلك من خالل االســتئناس 
الشــخصيات  العديد  بــرأي 
املعنية للتشــكيل  واجلهات 
احلكومــي، ومــن ضمنهــا 
جمعيات النفع العام، مشيرة 
إلــى أن ذلــك أعطى مؤشــرا 
إيجابيــا يســتحق اإلشــادة 
والتقدير، خاصة أن اجلمعيات 
املهنية على وجه التحديد، هي 
األقرب إلى إعطــاء الصورة 
الواضحة والدقيقة والشفافة 
حول التحديات واالحتياجات 
واملشــاكل الذي تعاني منها 
الوزارة املعنية بشــريحتهم 
املهنيــة لكونهــا متثل رأيهم 

وتطرح وجهات نظرهم.
واختتمت اجلمعية بيانها 
قائلــة: ال بد من التأكيد على 
أن جمعية املعلمني وهي التي 
تدرك املسؤوليات اجلسيمة 
التــي ســيتحملها أي وزير 
مقبل للتربية، فإنها في الوقت 
نفســه تؤكد حرصها الكامل 

في الوقوف إلى جانبه وكافة 
القيــادات التربوية من أجل 
حتقيق األهداف والتطلعات، 
ومبا ينسجم مع نهجها الثابت 
الراسخة، والتي  وسياستها 
سارت عليها خالل مسيرتها 
الطويلــة وتعاقــب مجالس 
إدارتها، وحرصها على مد يد 
العون وتعزيز كافة مجاالت 
التعاون والتنسيق والتشاور، 
وأنها ال تتعامــل مع الوزير 
بشخصه، وإمنا بأدائه وعمله 
ومدى قدرته على التعاطي مع 
الواقــع التربوي ومتطلباته 
بالشكل املطلوب، وأنها مثلما 
تنتقــده والقيادات التربوية 
مبوضوعية ووضوح تعبر 
فيــه عن رأي أهل امليدان في 
أي قــرار أو خطة ذات جدل، 
فإنهــا ال تتردد، فــي الوقت 
نفسه، باإلشادة بأي خطوة 
أو قرار إيجابي مدروس، ولعل 
الشــواهد كثيرة في تعاملها 
امللتــزم واملوضوعــي مــع 
األحداث والقضايا التربوية.

أعربت عن ثقتها في رؤية رئيس الوزراء ولم تخِف تطلعها إلى التجديد للوزير املضف

حمد الهولي

بها في ظل وجــود حتديات 
صعبة للغاية، فإنه ال بد من 
التأكيد مجددا على أن مسألة 
توزير حقيبــة التربية ال بد 
أن ينظر إليها مبنظار دقيق 
للغايــة، وأســس واضحــة، 
وأن ميتلك املرشــح للوزارة 
القدرة على التعاطي مع حجم 
املسؤوليات اجلسام والتركة 
الثقيلة التي ســيتحملها في 
قيادة دفــة وزارة من كبرى 
الدولــة، وأكثرهــا  وزارات 
أهميــة فــي بنــاء مســتقبل 
الوطــن، وأن يكــون متفهما 
ملتطلبــات الواقــع التربوي 
ومســتقبله  واحتياجاتــه 
بالشكل املطلوب ووفق رؤية 
واضحة املعالم تســتند إلى 
الشفافية واملصداقية، وتكون 
قائمة على أبعاد استراتيجية 
املســيرة  تضــع مصلحــة 
التربويــة فــوق كل اعتبار، 
عــالوة على حاجــة الوزارة 
املاســة لالســتقرار القيادي 
ولوزيــر ميلك الوقت الكافي 

٣١ ديسمبر آخر يوم عمل للمحالني إلى التقاعد
عبدالعزيز الفضلي

تنتهي الفترة التي منحتها وزارة التربية 
للمحالــني الى التقاعد من معلمني وإداريني 
في ٣١ ديسمبر اجلاري والذي سيكون آخر 

يوم عمل لهم.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«األنباء» 

أن الوزارة أبلغت الذين شملهم قرار التقاعد 
وهم من امضوا ٣٤ عاما في اخلدمة، مشيرة 
الى أن القرار يشمل من عمل حتى تاريخ ٣١ 
أغسطس املاضي. وأوضحت انه من استكمل 
املدة بعد هذا التاريخ فســيتم ترحيله الى 
العام املقبل، الفتة الى أن الوزارة مستمرة 

في ذلك وبشكل سنوي.

«نقابة اجلامعة»: مكافآت «الصيفي» حق للموظفني املستحقني
طالبت بأال يكون هناك متييز بني اإلداريني واألكادمييني

آالء خليفة

استنكرت نقابة العاملني في جامعة الكويت االمتناع عن 
صرف مكافآت الفصل الدراسي الصيفي للموظفني واألمناء 
املســاعدين بجامعة الكويت، أســوة بصرفها لألمني العام 

للجامعة والهيئة األكادميية واإلدارة اجلامعية.
وبينت النقابة في بيان لها، أن هذه املكافآت حق أصيل 
للموظفني الذين كانوا على رأس عملهم في الفصل الصيفي، 
مشددة على أن هذه املكافآت كانت تصرف على مدى السنوات 
الســابقة، فلماذا االمتناع عن صرفها هذا العام؟ خاصة أن 
جميع اإلدارات اجلامعية السابقة، سواء كانت باألصالة أو 
بالتكليف، كانت توافق على الصرف للموظفني نظير عملهم 
بالفصل الصيفي فلمــاذا متتنع هذه اإلدارة التي هي إدارة 
بالتكليــف، واملعروف أن عليها االلتــزام باللوائح والنظم 

املتعارف عليها في اجلامعة.
وأشــارت النقابة إلى أن اإلدارة اجلامعية وكذلك األمانة 
العامة للجامعة تتعسفان مع املوظفني، ومتتنعان عن صرف 
مستحقات مالية للموظفني، األمر الذي ال ميكن القبول به، 
مشيرة إلى أن املوظفني حرموا من إجازاتهم الدورية نتيجة 
بقائهم في الفصل الدراسي الصيفي على رأس عملهم. وقالت 
النقابــة إنــه ال يجوز منــع املكافآت بعــد أن انتهى الفصل 
الصيفي، فلماذا لم تكن اإلدارة اجلامعية واضحة منذ البداية 

حتى ال يحرم املوظفني من إجازاتهم الدورية؟
وطالبت النقابة بضرورة صرف املكافآت وعدم املساس 
مبســتحقات املوظفني وأجورهم، الفتة إلى أن على اإلدارة 

اجلامعية أال تتعامل بتمييز بني اإلداريني واألكادمييني.

«التربية» تختتم العرس االنتخابي 
للجمعيات الطالبية اليوم

أشــاد عميد شــؤون 
الطلبة بالوكالة ورئيس 
اللجنة العليا النتخابات 
اجلمعيات الطالبية للعام 
اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م، 
د.سلمان نشمي العنزي 
الــذي  الكبيــر  بالــدور 
قــام به أعضــاء اللجان 
العاملة في االنتخابات 
بــكل محطاتهــا، والتي 
تكللت بالنجاح والتميز 
الظروف الصحية  رغم 
واملشــاركة الفاعلة من 

قبل أبنائنا الطلبــة. وبني د.العنزي أن 
العرس الطالبي بكليات جامعة الكويت 

شارف على االنتهاء مع آخر 
محطاته فــي كلية التربية 
اليــوم األحــد ٥ اجلــاري، 
مشيدا بوعي الطلبة النقابي 
خالل العملية االنتخابية في 
مختلف الكليات اجلامعية. 
وأوضح أن انتخابات جمعية 
التربيــة ســتكون ختــام 
العرس الطالبي بتنافس كل 
من القائمة املستقلة والقائمة 
اإلسالمية التربوية، موضحا 
أن عدد الطالبات الالتي يحق 
لهن التصويت ٦٤٠٢ طالبة 
وعدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت 

٨٩٤ طالبا.

العنزي توجه بالشكر إلى جميع اللجان العاملة واملنظمة لالنتخابات

د.سلمان العنزي

١٨ مليون دينار لتنظيف املدارس في ٣ مناطق تعليمية
عبدالعزيز الفضلي

اعتمدت وزارة التربية ترسية مناقصة تنفيذ وجتهيز 
أعمــال التنظيف واخلدمات ملدارس ومواقع الوزارة في 
ثــالث مناطق تعليمية، وذلــك مببلغ إجمالي مقداره ١٨ 
مليونا و٣٦ ألف دينار وملدة ٣ ســنوات. وحددت وزارة 
التربية في كتاب الترســية الذي تلقت «األنباء» نسخة 
منــه مبلغ املناقصة ملنطقة حولــي التعليمية ٥ ماليني 
و٩٠٤ آالف دينــار وملنطقة اجلهراء التعليمية ٦ ماليني 
و٢٥١ الــف دينار، أما تعليمية مبارك الكبير فتم اعتماد 
املناقصة لها مببلغ ٥ ماليني و٨٨١ الف دينار، وســتقوم 
الــوزارة مبخاطبة اجلهاز املركــزي للمناقصات العامة 

الستكمال إجراءات املناقصة.

«التربية»: ميزانية ٣ سنوات وتشمل اجلهراء وحولي ومبارك الكبير

باقة ورد
يتقــدم أهالي منطقة اجلهراء بالشــكر 
والتقديــر الــى رئيــس قســم التخطيــط 
واملعلومات في منطقة اجلهراء التعليمية 
يوســف يعقوب املطرود على جهوده في 
خدمــة املراجعني وحســن اســتقباله لهم 

يوسف يعقوب املطرودوتعاونه معهم إلجناز معامالتهم.
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األمير هنأ رئيس الو بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ثونغلون 
سيسوليث رئيس جمهورية الو الدميوقراطية 
الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 
له موفور الصحة والعافية وجلمهورية الو 
الدميوقراطية الشــعبية وشعبها الصديق 

املزيد من التقدم واالزدهار.

وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ثونغلون 
سيسوليث رئيس جمهورية الو الدميوقراطية 
الشــعبية الصديقة ضمنها ســموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

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

عزام الصباح: دعم جميع مبادرات تعزيز 
االستقرار والسالم لدول املنطقة

روما - كونا: أكد السفير 
الشيخ عزام الصباح ممثال 
عن وزير اخلارجية ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلس 
الــوزراء حــرص الكويت 
منتــدى  فــي  املشــاركة 
(رومــا ميد) في العاصمة 
اإليطاليــة روما باعتباره 
منصــة مهمــة ملناقشــة 
البناءة  األفــكار  وتــداول 
والــرؤى للمســاهمة في 
تعزيز االستقرار والتنمية 
املشــتركة واملستدامة في 

املنطقة.
وقــال الســفير عــزام 

الصباح لـــ «كونا» إن حضور منتدى روما 
حلــوارات املتوســط (روما ميــد) ينبع من 
حرص الكويت الدائم على املســاهمة ودعم 
كافة املبادرات واملسارات الرامية الى تعزيز 
االستقرار والسالم واالزدهار لدول وشعوب 
املنطقة، السيما في ظل الظروف االستثنائية 

التي مبر بها العالم.
وأكد أهمية هذا املنتدى الذي تستضيفه 
جمهورية ايطاليا الصديقة في مرحلة دقيقة 

من التحوالت والتحديات التي تفرض التطلع 
بإيجابية الى آفاق التعاون املشترك وتطويره 
على نحو شامل للتنمية املستدامة املشتركة.

والتقى الســفير عــزام الصبــاح على 
هامش املنتدى املستشــارة الديبلوماسية 
الوزيرة  لرئيــس اجلمهوريــة االيطالــي 
املفوضة اميانويال دأليساندرو حيث ناقشا 
أهداف املنتدى السنوي الذي تنظمه وزارة 

اخلارجية االيطالية.

خالل مشاركته في الدورة السابعة ملنتدى روما حلوارات املتوسط

السفير الشيخ عزام الصباح مع املستشارة اميانويال دأليساندرو

نقابة الصحافيني الكويتية نّظمت مهرجانًا 
شعريًا مبناسبة العيد الوطني لإلمارات

نظمت نقابة الصحافيني الكويتية مهرجانا 
شعريا وطنيا مبناسبة اليوم الوطني اخلمسني 
لدولة اإلمــارات العربية املتحــدة، بحضور 
السفير اإلماراتي في الكويت د.مطر النيادي 
ومشــاركة الســفارة ونخبــة من الشــعراء 

واإلعالميني من الكويت واإلمارات، وذلك على 
مسرح مكتبة الكويت الوطنية. وقام السفير 
د.مطرالنيادي بتوزيع شهادات ودروع التميز 
على الشعراء املشاركني في املهرجان الشعري 

الشعبي وفرق التطوع الشبابية.

السفير د.مطر النيادي ود.زهيرالعباد يتوسطان املشاركني في املهرجان الشعري

اعتماد الئحة استغالل مرافق هيئة الشباب
أعلنــت الهيئــة العامــة 
للشباب عن اعتماد الالئحة 
املنظمة الستخدام واستغالل 
املرافــق التابعة لها وأهمها 
مراكز الشباب بهدف تعزيز 
وتنميتهــا  مرافقهــا  دور 
خلدمة املجتمع وتوفير كل 
املتطلبات لألعضاء وتقدمي 

خدمة مجتمعية راقية.
وذكرت املتحدثة باســم 
الهيئة أســرار األنصاري لـ 
(كونا) ان هذا التوجه الذي 
يأتي مبتابعــة وتوجيهات 

وزير االعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشــباب عبدالرحمــن املطيــري يهدف الى 
تنمية اجلانب االستثماري بالهيئة وتوفير 
فرص مناسبة للشباب من أصحاب املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة للعمل بهذه املرافق.
وأشــارت االنصــاري الــى أن الالئحــة 
تســمح للهيئة بتأجير مالعبهــا اخلارجية 
املخصصة لكرة القدم والسلة والطائرة واليد 

والصــاالت املغلقة وملعب 
البادل (التنــس) وميادين 
الرماية وأحواض السباحة 
لالفراد واألندية واالحتادات 
الرياضية واجلهات احلكومية 
إلقامــة انشــطة رياضيــة 
وفعاليات ومسابقات وفق 
ضوابط ومتابعة مباشرة من 
مسؤولي املراكز الشبابية.

وأضافــت ان الالئحــة 
بتأجيــر  أيضــا  تســمح 
قاعات الندوات واملســارح 
إلقامة ندوات ثقافية وفنية 
وعروض مسرحية ودورات تدريبية وورش 
عمل كما تسمح باستثمار املساحات اخلالية 
باملراكز إلقامة أســواق ومعارض جتارية 
شبابية دعما للشباب مع مراعاة اشتراطات 
كل جهات الدولــة وقوانينها املنظمة بهذا 
الشــأن، كما ان وســائل الدعاية واالعالن 
ســتكون فرصة لتقدمي خدماتها اعالناتها 

املختلفة مبرافق الهيئة.

أسرار األنصاري

اجلزاف لـ «األنباء»: سنوفر مقرًا مؤقتًا جلمعية الضباط 
املتقاعدين حلني توفير آخر دائم وسنعمل على تطويرها

أسامة أبوالسعود

أعلـن اللواء شرطة متقاعد 
فيصــل اجلــزاف رئيـــــس 
مجلــس إدارة جمعية الضباط 
املتقاعدين (اجليش- الشرطة 
- احلرس الوطني) تشــكيل 
مجلس إدارة اجلمعية اجلديد 
برئاســته وعضوية كل من: 
لــواء ركن م.نادر شــعبان- 
نائبا للرئيس، ومقدم م.ركاد 
الظفيري- أمينا للسر وعقيد 
أمينــا  الرفاعــي-  م.مؤيــد 
للصنـــدوق وعقيـــــد ركــن 

م. حامـد السنافي- عضوا.
ووجه اللواء اجلزاف في 
تصريحات لـ «األنباء» الشكر 
إلى جميع من حضر اجتماع 

اهللا لهم التوفيق والسداد.
كما قــام اجلزاف بتوجيه 
الشكر إلى اإلخوة املسؤولني 
الشــؤون علــى  فــي وزارة 
حضورهــم وتعاونهم لعقد 

اجلمعية العمومية.
وبــارك اجلــزاف ألعضاء 
اجلمعية اجلدد الذين انضموا 
إلى مجلس االدارة الستكمال 
مشوار من ســبقوهم، داعيا 
اهللا عــز وجل ان يوفقهم في 
خدمة الوطن واالخوة الضباط 

املتقاعدين.
وفيما يخص عمل اجلمعية 
وتطويــر ادائهــا فــي الفترة 
املقبلــة، أعلن اللواء اجلزاف 
وضــع خطة عمــل للمرحلة 
القادمة تبدأ بتشكيل اللجان 

من حيث الدراسات واالفكار 
واملقترحــات وتقدميهــا الى 
العسكرية، وخاصة  اجلهات 
ان اجلمعيــة تضــم الكثيــر 
من الكفاءات العسكرية التي 
الكويــت مبختلــف  خدمــت 
املواقع ويســتمر هــذا الدور 
لالســتفادة من تلك اخلبرات 

املتميزة.
ودعــا اجلزاف فــي ختام 
تصريحاتــه اهللا عــز وجــل 
أن يدمي علــى بلدنا احلبيب 
الكويــت الغالية نعمة األمن 
واألمان واالستقرار واالزدهار 
في ظل قيادتنا احلكيمة بقيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد. 

وتفعيل دورها للنهوض بعمل 
اجلمعية وحتقيق طموحات 
الزمالء في اجلمعية العمومية 
والتعــاون مــع اإلخــوة في 

جمعيات النفع العام.
وأوضح انه ســيتم البدء 
بتوفير مقر مؤقت للجمعية 
حلني توفير مقــر دائم حتى 
تقوم اجلمعية بالدور املنوط 

بها.
ولفت الى أن عدد الضباط 
املتقاعديــن يقــارب ١٦ ألــف 
ضابــط متقاعــد مــن جميع 

اجلهات العسكرية.
وأكد اجلزاف ان رئاســته 
ملجلس إدارة اجلمعية تكليف 
وليست تشــريفا، لتقدمي ما 
نســتطيع لتطوير اجلمعية 

بعد تزكيته رئيساً للجمعية وشعبان نائباً للرئيس والظفيري أميناً للسر والرفاعي أميناً للصندوق

عقيد ركن م. حامد السنافيمقدم م. ركاد الظفيرياللواء م. فيصل اجلزاف عقيد م. مؤيد الرفاعيلواء ركن م. نادر شعبان

العمومية جلمعية  اجلمعية 
الضباط املتقاعدين (اجليش- 
الشرطة - احلرس الوطني) 
مساء اخلميس، ملتمسا العذر 
لكل من لم يستطع احلضور.
كمــا وجــه الشــكر إلــى 
مجلس ادارة اجلمعية السابق 
برئاســة عقيــد ركــن حامد 
الســنافي ونائــب الرئيــس 
عميد م. عبدالرحمن الصقر، 
والعضو عبــداهللا الديحاني 
علــى جهودهم الكبيرة أثناء 
توليهم إدارة جمعية الضباط 
املتقاعدين وتفانيهم في العمل 
لرفع اســم اجلمعية وخدمة 
الضباط املتقاعدين وتفضيلهم 
علــى  اجلمعيــة  مصلحــة 
مصاحلهم اخلاصة، ســائلني 

الكندري لـ «األنباء»: ١٨٪ نسبة الغازات الدفيئة من قطاع النقل

دارين العلي

أعلنت نائب املدير العام 
الرقابــة  لقطــاع شــؤون 
البيئية في الهيئة العامة 
للبيئة م.سميرة الكندري 
ان نسبة انبعاثات الغازات 
الدفيئــة من قطــاع النقل 
بالكويت بشكل عام تقدر 
بنحــو ١٨٪ مــن اجمالــي 
انبعاثات الدولة حسب آخر 
إحصاء للهيئة لعام ٢٠١٦.

الكنــدري فــي  وقــال 
تصريــح لـ «األنبــاء» ان 
مدينة الكويت اكثر املناطق 
ارتفاعــا من حيث نســبة 
االنبعاثات من قطاع النقل 
بسبب الكثافة خصوصا في 
اوقات الذروة حيث ترصد 
محطــة املنصوريــة اكثر 
ارتفاع بالتراكيز املنبعثة 
الســيارات،  مــن عــوادم 
مشيرة الى ان احد حلول 
خفض االنبعاثات الناجتة 

قطاع النقل البري من خالل 
دعم اجلهات املعنية بالدولة 
بسن التشريعات اخلاصة 
بزيــادة أعداد الســيارات 

الكهربائية.
وكانــت الكنــدري قــد 
شاركت في املعرض األول 
للسيارات الكهربائية املقام 
في «املروج» والذي يهدف 
الى نشــر هذه الثقافة من 
خــالل فعاليــات متعددة 

استمرت ملدة ثالثة ايام.

عــن قطــاع النقــل تكمن 
في اســتخدام الســيارات 
الكهربائيــة، حيث تعتبر 
الناجحــة  أحــد احللــول 
الدفيئة  الغــازات  خلفض 
الناجتة النقل البري بجميع 

دول العالم. 
وأكدت ان الهيئة العامة 
للبيئــة تدعــم املشــاريع 
التــي مــن شــأنها خفض 
االنبعاثــات مــن جميــع 
املصادر الرئيسية السيما 

أكدت أن السيارات الكهربائية أحد احللول الناجحة خلفض االنبعاثات

م.سميرة الكندري

ممثل ولي العهد يصل إلى السعودية للمشاركة في افتتاح «الفورموال ١»
وصل ممثل ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد رئيس ديوان 
ســمو ولــي العهد الشــيخ أحمد 
العبــداهللا مســاء أمــس للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك 
للمشاركة في افتتاح سباق اجلائزة 
الكبرى للمملكة العربية السعودية 
للفورمــوال ١ فــي محافظــة جدة 
واملقررة إقامتها اليوم ٥ ديسمبر 

.٢٠٢١
هذا، وكان في اســتقباله على 
أرض املطار سفيرنا لدى اململكة 
العربية الســعودية الشيخ علي 

العــام للكويت  اخلالد والقنصل 
في جدة وائل العنزي.

وكان ممثــل ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد رئيس 
ديوان ســمو ولي العهد الشــيخ 
أحمد العبداهللا غادر البالد عصر 
امس متوجها إلى اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة، وكان في 
وداعه كبار املسؤولني في ديوان 
ســمو ولي العهد وســفير خادم 
احلرمني الشــريفني لدى الكويت 
ســمو األمير سلطان بن سعد بن 

خالد آل سعود.
ممثل ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد 

العبداهللا لدى وصوله و في استقباله الشيخ علي اخلالد

سنقدم ما نستطيـع من الدراسات واألفكار واملقترحات وتقدميها إلى اجلهات العسكريـة

مدينة الكويت أكثر املناطق ارتفاعًا بنسبة االنبعاثات بسبب الكثافة املرورية وخاصة في أوقات الذروة

الكويت: إنشاء منطقة خالية من األسلحة 
النووية بالشرق األوسط هدف نسعى لتحقيقه

نيويورك - كونا: قال 
مندوبنــا الدائم لدى األمم 
الســفير منصور  املتحدة 
العتيبي إن إنشاء منطقة 
خالية من االسلحة النووية 
بالشرق االوسط هدف نبيل 
يســعى اجلميع لتحقيقه 
إلنهاء ما تعاني منه املنطقة 
من توتر وعدم اســتقرار 
ونزاعــات مســتمرة منــذ 
عقود. وأضاف العتيبي في 
تصريح لتلفزيون الكويت 
و(كونا) على هامش اختتام 

اعمال الدورة الثانية للمؤمتر الثاني إلنشاء 
منطقة خالية من االسلحة النووية في الشرق 
االوســط برئاســة الكويت ان «الغرض من 
هــذا املؤمتر هو اخالء املنطقة من االســلحة 

املدمرة من اجل استتباب األمن 
واالستقرار فيها».

وأوضح ان املشــاركني في 
املؤمتر الذي اســتمر خلمسة 
أيام متكنوا من اعتماد وإجناز 
الئحة اجراءات حتدد طريقة 
عمل املؤمتر وانتخاب الرئيس 
وعمليــة التصويــت وكيفية 
إنشــاء أجهزة فرعيــة تابعة 
للمؤمتر الى جانب العديد من 
التفاصيل األخرى، وذلك بعد 
مشاورات واجتماعات عديدة 

غير رسمية.
وذكر العتيبي انه مت أيضا اعتماد التقرير 
اخلتامي للمؤمتر الذي يتضمن ملخص ملواقف 
الدول األعضــاء التي مت التعبير عنها خالل 

انعقاد املؤمتر.

السفير منصور العتيبي

الذويخ: مصر امتداد للخليج.. واخلليج امتداد ملصر
القاهرة ـ ناهد إمام

أكد سفيرنا لدى القاهرة 
السفير محمد صالح الذويخ 
أن العالقات بني مصر والكويت 
عالقات راســخة، مشيرا الى 
ان مصر تعد امتدادا للخليج 

واخلليج امتداد ملصر.
وقال الذويــخ في كلمته 
خالل افتتاح فعاليات املؤمتر 
العربي األول للطاقة احليوية 
في ظــل العالــم االفتراضي 
«دماؤنــا اختلطــت بدمــاء 
إخواننا الشهداء املصريني في 
حروب مصر، ودماء املصريني 
اختلطــت بدمائنا في حرب 

حترير الكويت».
 كما أن الكثير من الشباب 
الكويتي تلقوا ومازالوا يتلقوا 

تعليمهم في مصر.
وأعرب السفير الذويخ عن 
ســعادته بالتواجد وافتتاح 
املؤمتر، مشددا على أن اجلميع 

ينشد النجاح والسعادة. 
وقال ان السعادة ليست 
مرتبطــة باملــال أو اجلاه أو 
املركز، ولكن مرتبطة بالنفس 
اإليجابية، وعلى اإلنسان البد 
أن يتحلى بالطاقة اإليجابية 

بدورهــا، أكدت رئيســة 
املؤمتــر مستشــار تدريــب 
وممــارس أول محتــرف في 
البرمجــة اللغوية العصبية 
د. نرمــني الفرج أن البحوث 
والدراســات املتعمقة بعلوم 
الطاقة احليوية اثبتت أنها هي 
اصل لكل العلوم، واإلنسان 
الناجح يــوازن بني الطاقات 
العقــل،  املختلفــة (طاقــة 
طاقة اجلسد، طاقة املشاعر 

واالحاسيس).
وقالت ان معظم الثقافات 
تعتقد في وجود علم الطاقة 
احليوية إال أن استخداماتها 

مختلفة الصور واالشكال.

وفي كلمة الراعي الرسمي 
للمؤمتــر د. كلثم الزدجالي، 
أكدت أن البحث عن السعادة 
البد أن تكون رغبة صادقة من 
الفرد، حيـث ان اللوحة التي 
ترسم عليها ابداعاتنا متثل 

العقل لإلنسان.
وأشــارت إلــى أن الطاقة 
احليويــة أصبحــت متثــل 
عنصرا مهما في كل املجتمعات 

اخلارجية.
هذا وأوصــى املؤمتر مبا 

يلي:
ـ تفريغ املشاعر السلبية 

أوال بأول وعدم كبتها.
ـ تعلــم كيفيــة حتويــل 
املشاعر السلبية إلى إيجابية.

ـ التســامح هــو املفتــاح 
السحري للتصالح مع نفسي 

ومع اآلخر.
ـ اســتخدام تكنولوجيــا 
واالتصــاالت  املعلومــات 
االصطناعـــــي  والـــــذكاء 
اســتخداما ذكيا يستفيد من 
اإلتاحــة، ولكنــــه في نفس 
الوقت حريص على التمسك 

باالخالقيات والهوية.
ـ تغيير ثقافة حب الذات 

لدى املرأة.

وأشــارت إلى أنه املؤمتر 
يهــدف إلى ازالة ما ترســخ 
بالعقول في بعض املجتمعات 
العربية من أن الطاقة احليوية 
مجــرد شــعوذة أو دربا من 
الدجل، والتمييز وعدم اخللط 
بينها وبني التنمية البشرية، 
مــن خالل العــرض ملختلف 
الرؤى والنماذج ملدارس الفكر 

بني العلماء والباحثني.
وقالت د. نرمني ان الطاقة 
احليويــة جزء رئيســي من 
هذا الكون، فجميع الكائنات 
تســتمد طاقتها من بعضها 
البعض، ذلــك أن الكون كله 
وحدة واحــدة، فكل منا ميد 

اآلخر بالطاقة.
واضافت أن املؤمتر يسعى 
من خالل عرض رؤاه اجلديدة 
واملستقلة لنشر ثقافة جديدة 
في الوطن العربي بهدف إعادة 
تشكيل الوعي املجتمعي من 
خالل دمــج فلســفة الطاقة 
العلــوم  احليويــة بجميــع 
االنسانية (كالطب والهندسة 
والفنــون والتكنولوجيــا) 
وفروعها املختلفة لنستولد 
فكرا جديدا ينتفع به، يستند 

الى اسس علمية رصينة.

خالل افتتاح املؤمتر العربي األول للطاقة احليوية في ظل العالم االفتراضي

د. نرمني الفرجالسفير محمد الذويخ

في كل مناحــي احلياة و ان 
يتغلب على السلبيات.

الطاقــة  «أن  وأوضــح 
 ٣ فــى  تتركــز  اإليجابيــة 
أن  أولهــا يجــب  عناصــر 
تكون الثقة باهللا ســبحانه 
وتعالــى وتســليم النفــس 
هللا والعنصــر الثانــي حب 
النفس، امــا العنصر الثالث 
فهو التحذير مــن أي مظهر 
من مظاهر السلبية والتمتع 
القدرات  باحليــاة وتعزيــز 
والنظــر الــى الغــد بصورة 

أفضل».
وأكد الذويخ اهمية إميان 

الفرد بنفسه وبقدراته.
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«الهالل األحمر»: الكويت تولي 
اهتمامًا كبيرًا لذوي االحتياجات

أكدت جمعية الهالل األحمر االهتمام الكبير الذي توليه الكويت 
لــذوي االحتياجات اخلاصــة وجعلت أســمى غاياتها رعايتهم 

وصون وحماية حقوقهم.
وقالــت مديــرة إدارة املســاعدات احملليــة باجلمعيــة مرمي 
العدســاني لـ (كونا) على هامش توزيع هدايا ومساعدات على 
ذوي االحتياجات اخلاصة مبناســبة إحياء يومهم العاملي الذي 
يصــادف اليــوم اجلمعة، إن «الهالل األحمــر» تدعم كل اجلهود 
اإلنسانية للمحتاجني واملتضررين وال تتوانى في تقدمي العون 

لذوي االحتياجات اخلاصة داخل البالد وخارجها.
وأضافت العدســاني أن هذه االحتفالية وتوزيع الهدايا على 
ذوي االحتياجات اخلاصة يؤكدان حرص اجلمعية على مساندة 
وتأهيل هذه الفئة اإلنسانية وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، الفتة 
إلى مشاركة متطوعي اجلمعية في مثل هذه الفعاليات تعبيرا عن 
تضامنهم اإلنساني مع هذه الفئة الغالية وتقدمي الدعم والعون 
الالزم لهم والســيما نفســيا. وذكرت أن اجلمعية بدورها تولي 
اهتماما كبيرا بذوي االحتياجات اخلاصة الذين يعتبرون جزءا 
ال يتجزأ من املجتمع وتوفير كل اإلمكانات التعليمية والصحية 
واإلغاثية لهم، وهذا الدعم ساهم كثيرا في التخفيف عليهم وعلى 
أهاليهم. ولفتت إلى أهمية متكني ذوي االحتياجات اخلاصة في 
املجتمع ومساندتهم وتقدمي الدعم اللوجستي واملعنوي الالزم 
لهم وتوفيــر أكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية واالجتماعية 

وتوفير فرص عمل مناسبه لهم.
ودعت العدساني إلى تضافر جهود جميع املؤسسات العامة 
واخلاصة في البالد لدعم ورعاية هذه الفئة الغالية على قلوب 
اجلميع آملة ترسيخ النهج الشامل وتعزيز دمج ذوي االحتياجات 
اخلاصة في املجتمع مبا يتماشى مع برنامج املسؤولية املجتمعية.

ويصادف الثالث من ديســمبر كل عــام اليوم العاملي لذوي 
االحتياجات اخلاصة الذي خصصته األمم املتحدة منذ عام ١٩٩٢ 
لدعــم ذوي االحتياجات اخلاصة وزيــادة الفهم لقضايا اإلعاقة 

وضمان حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة.

توزيع الهدايا واملساعدات على ذوي االحتياجات اخلاصة

«البلدية»: إضافة أنشطة جديدة إلى الئحة 
احملالت العامة واملقلقة للراحة واملضرة بالصحة

اجلوعان: مواصلة اجلهود لتجاوز «كورونا» 
مبا يتسق مع حتقيق أهداف التنمية

أصــدر مدير عــام البلدية 
م.أحمــد املنفوحي قرارا إداريا 
بإضافة أنشطة جديدة الى الئحة 
احملالت العامة واملقلقة للراحة 

واملضرة بالصحة.
وجاء في القرار:

مادة أولى
تعتمد مســميات االنشطة 
وزارة  مــن  املستحدثـــــــــة 
التجــارة وتوطني كل نشــاط 
دولــي باملناطق املســموح بها 
حســب النظــم واللوائح بناء 

على التصنيف الدولي لألمم املتحدة لالنشــطة 
االقتصادية، وذلك على النحو التالي:

٭ التعاقد مــع الفنيني واملمرضات - مكتب في 
االبنية التجارية

٭ البيع بالتجزئة للحيوانات املنزلية - محل في 
املناطــق التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية
٭ البيع بالتجزئة ملستلزمات احليوانات وأطعمتها 
- محل في املناطق اخلدمية (الشويخ - الري - 
الفحيحيل - األحمدي) حســب اشتراطات إدارة 

التنظيم
٭ مكتب غســيل وتلميع الســيارات في مواقف 
املجمعات التجارية - مكتب في األبنية التجارية

٭ تركيب أنظمة ومعدات مكافحة احلريق - مكتب 
في األبنية التجارية

٭ تركيب إنارة الطوارئ واملخارج - مكتب في 
األبنية التجارية

٭ تركيــب أنظمة ومعــدات التهوية وتصريف 
الدخان - مكتب في األبنية التجارية.

٭ مقاوالت أعمال مواد سد الفراغات للمباني - 
مكتب في األبنية التجارية.

٭ تركيــب أبواب مقاومــة احلريق - مكتب في 
األبنية التجارية.

٭ تركيب املصاعد والســاللم املتحركة - مكتب 
في األبنية التجارية.

البيــع ألنظمــة ومعــدات  ٭ 
إنذار احلريق وإدارة الطوارئ 
واملخــارج - محل في املناطق 
اخلدمية (الشــويخ - الري - 
الفحيحيل - األحمدي) حسب 

اشتراطات إدارة التنظيم.
٭ البيع ألنظمة ومعدات مكافحة 
احلريــق - مكتب فــي األبنية 
التجاريــة محــل فــي املناطق 
اخلدمية (الشــويخ - الري - 
الفحيحيل - األحمدي) حسب 
اشتراطات إدارة التنظيم محل 
في البلوكات التجارية الواقعة 

في املناطق السكنية واالستثمارية والتجارية.
٭ البيــع ألنظمــة ومعدات التهويــة وتصريف 
الدخان - محل في املناطق اخلدمية (الشويخ - 
الري - الفحيحيل - األحمدي) حسب اشتراطات 

إدارة التنظيم.
٭ البيع ملواد ســد الفراغات للمباني - محل في 
املناطق اخلدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل 

- األحمدي).
٭ البيــع لألبواب املقاومــة للحريق - محل في 
املناطق اخلدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل 

- األحمدي).
٭ الدعاية واإلعالن - مكتب في األبنية التجارية 
محل في املناطق اخلدمية (الشــويخ - الري - 
الفحيحيل - األحمدي) حســب اشتراطات إدارة 

التنظيم.
مادة ثانية

يعتمد تعديل توطني االنشطة والتجارية في 
املناطق املسموح بها في التصنيف الدولي حسب 

النظم واللوائح على النحو التالي:
٭ محل في البلوكات التجارية الواقعة في املناطق 

السكنية واالستثمارية والتجارية.
٭ تأجيــر قوارب مع الطاقم - مكتب في األبنية 
التجارية شريطة عدم عرض القوارب في الساحة 

األمامية للمكتب.

آالء خليفة

شاركت رئيسة معهد املرأة 
للتنميــة والســالم احملامية 
كوثــر اجلوعان فــي الندوة 
االفتراضيــة التــي نظمتهــا 
البحريــن  جمعيــة وطنــي 
بعنوان «املرأة البحرينية في 
التنمية الوطنية» مبشاركة كل 
من احملامية د.هنادي اجلودر 
ومستشــار شــؤون اإلعــالم 
االعالميــة د.لولــوة بودالمة 
والكاتبة واإلعالمية ســماح 

القائد، والتي أدارتها االعالمية نورة املنصوري.
وقالت اجلوعان فــي كلمتها خالل الندوة، 
ان املرأة البحرينية أصبحت شــريكة في بناء 
الوطن ولها في عمق التاريخ صوالت وجوالت 
وريادات في املنطقة بأكملها ومع تطور الدولة 

املدنية احلديثة ووفق ثوابتها. 
واستطردت اجلوعان قائلة: ال يسعني وأنا 
أشــارككن احتفالية يوم املرأة إال أن أزف أرفع 
التهاني إلى صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة بهذه املناسبة والعتمادها 

موضوع يوم املرأة البحرينية 
(في التنمية الوطنية) مسيرة 
ارتقاء في وطن يعطي أبناءه 
الكثيــر والكثيــر، وصاحبة 
الفضل فــي اختيار األول من 

ديسمبر يوما للمرأة.
وأعربــت عــن املهــا في 
املزيــد من التألــق والطموح 
املتجــدد والتطلعــات للمرأة 
وهــي تشــارك فــي التنمية 
لوطنها احلبيــب واملزيد من 
التمكني لرفد مســيرة التقدم 
األشمل للمرأة لتواصل البناء 
بإضاءاتهــا املمتدة ألخواتها فــي دول املنطقة 
وبطموحاتها وتطلعاتها نحو السالم واالستقرار 

العربي والعاملي.
وقالــت: ال يفوتني أن ألفــت إلى أن العالم 
اليــوم الذي مير بظــروف أجبــر عليها وهي 
استمرار جائحة كورنا والتي تستوجب جهودا 
أكثر ومتابعات ومواصلة كل ما يلزم لتجاوز 
هــذه الظروف االســتثنائية ومبا يتســق مع 
االستراتيجيات الدولية وبرامج عمل احلكومات 

نحو حتقيق أهداف التنمية.

شاركت في ندوة افتراضية نظمتها جمعية وطني البحرين

م.أحمد املنفوحي

كوثر اجلوعان

الهاجري لـ «األنباء»: ٢٣ مركزًا لتسويق أعمال األسر املنتجة

بشرى شعبان

كشــفت الوكيل املســاعد 
لقطــاع التنميــة االجتماعية 
الشــؤون هنــاء  فــي وزارة 
الهاجري عن توســع الوزارة 
في تســويق منتجات االســر 
املنتجة املستفيدة من خدمات 
ادارة تنميــة املجتمــع عبــر 
مراكزها الـ ٢٣ املنتشــرة في 
كل املناطــق الكويتية، ضمن 
اخلطة التنموية املعتمدة عبر 
فتح قنوات تسويقية وتوسيع 
التســويق بشكل أكبر محليا 
ودوليــا ألصحاب املشــاريع 

الصغيرة واألسر املنتجة.

القيــم اإليجابيــة املســاندة 
لرؤية الدولة مثل قيمة العمل 
واجلــدارة واإلبــداع خاصــة 
بني األســر املنتجة وأصحاب 
املشــاريع الصغيــرة، وروح 
املبادرة وحتويل األفكار إلى 
مشروعات اقتصادية منتجة.

وعن اخلدمات التي تقدمها 
الــوزارة ممثلــة فــي «تنمية 
املجتمــع»، قالت انها تشــمل 
تدريب وتأهيل وتثقيف الفتاة 
واملرأة الكويتية بكيفية إدارة 
مشــاريعها وتســويقها عبر 
تنظيــم الــدورات التدريبية 
والــورش الفنيــة املجانيــة، 
ومتكــني الفئــات املســتهدفة 

ولفتت إلى قيــام الوزارة 
مــع  بروتوكــول  بتوقيــع 
العامــة للحــرس  الرئاســة 
الوطنــي لتســويق منتجات 
االســر املنتجــة فــي جمعية 
احلرس الوطنــي، الى جانب 
فتح قنوات تسويقية محليا 
مثــل معارض تســويقية في 
التجاريــة مثــل  املجمعــات 
األڤنيــوز، ســوق الســاملية، 
بوليفارد، وداخل مراكز التنمية 
االجتماعيــة، وفــي املعارض 
التسويقية بأرض املعارض، 
التعاونية،  وفي اجلمعيــات 
وفتح قنوات تسويقية لألسر 

املنتجة دوليا.

«األسرة املنتجة» من احلصول 
علــى فرص اكتســاب الدخل 
في مجاالت إنتاجية حقيقية 
وضمان استدامتها، باإلضافة 
الى تشــجيع ودعــم الكوادر 
الوطنيــة في مجــال اإلنتاج 
احلرفي واالقتصادي مبا يعزز 
ويوسع أطر مشــاركتهم في 
عجلــة التنميــة االقتصادية 

للدولة.
وحول ابرز االنشطة التي 
تقدمها االدارة املعنية، اشارت 
الى انهــا متنوعــة ومتعددة 
ومنهــا إقامة الــورش الفنية 
وتنظيم الــدورات التدريبية 

باملجان على مدار العام.

أكدت التوسع في فتح قنوات تسويقية محلية ودولية لتصريف منتجاتها

هناء الهاجري

فــي  الهاجــري  ولفتــت 
تصريــح خاص لـــ «األنباء» 
إلى ضــرورة تعزيز ونشــر 

ر املشاريع الرئيسية الثالثة في «املطالع» خزانات الترشيح تؤخِّ

إشهار جمعية غرب عبداهللا املبارك التعاونية

عادل الشنان

كشــف التقريــر الشــهري ألعمــال 
مشــاريع املؤسســة العامــة للرعايــة 
السكنية حتى نهاية شهر أكتوبر املاضي، 
عــن وجود تأخيــر في نســب اإلجناز 
التعاقديــة في بند خزانات الترشــيح 
للعقود الرئيسية الثالثة مبشروع مدينة 
املطالع السكنية، وهي عقد إنشاء وإجناز 
وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنى 
التحتيــة لعــدد ١٨٥١٩ قســيمة موزعة 
على ٨ ضــواح، باالضافة الى محطات 
الكهربــاء الفرعية، حيث بلغت نســبة 
االجنــاز الفعلية ٨٨٫٤٨٪ ، في حني انها 

مــن املفترض تعاقديــا ان تكون  ٪ ١٠٠ 
وكان من املفترض التســليم االبتدائي 

في شهر مارس ٢٠٢١.
كما كشف التقرير عن تأخر مشروع 
انشــاء وإجناز وصيانــة أعمال الطرق 
وشبكات البنية التحتية لعدد (٤٩٩٩) 
قسيمة في الضاحيتني (n١-n٤) باإلضافة 
الى محطات الكهرباء الفرعية، حيث بلغت 
نسب االجناز الفعلية ٧٨٫٤٢٪، وكان من 
املفترض ان تكون تعاقديا   ١٠٠٪ ويتم 
تسليم االعمال مبدئيا في مارس ٢٠٢٠ 
، وايضا تأخير مشروع انشاء واجناز 
وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية 
التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية لعدد 

 ،(n٣-n٢) (٤٧٧٠) قسيمة في الضاحيتني
حيث بلغت نسبة االجناز فعليا   ٩٨٫٤٠٪ 
رغم انها من املفترض تعاقديا ان تكون 
    ١٠٠٪ ويتم تســليم االعمال بتاريخ ٨ 

ديسمبر ٢٠٢٠ املاضي .
وبني التقرير ان التأخير طال مشروع 
انشــاء واجناز وصيانة املباني العامة 
بالضاحيــة N١٠، حيــث بلغت نســبة 
االجناز الفعليــة   ٦٥٫٣١٪، في حني أنها 
مــن املفترض ان تكــون تعاقديا   ١٠٠٪ 
ويتم تسليم األعمال حسب العقد املبرم 

في فبراير ٢٠٢٢.
 كما كشــف تأخر مشــروع انشــاء 
وإجنــاز وصيانــة املبانــي العامة في 

الضاحيتــني N٨-N٧ واعمــال خدمات 
البنى التحتية واملباني العامة في املركز 
الرئيســي للضاحيــة N٨، حيث بلغت 
نســبة اجناز االعمال فعليــا  ٥٦٫٦٤ ٪، 
ومن املفترض ان تكون تعاقديا   ٧٣٫٧٧٪ 
وتســلم األعمال في شــهر ابريل ٢٠٢٢ 
، وأيضا تأخر مشــروع انشاء وإجناز 
 Nوصيانة املباني العامة في الضاحية ١١
وأعمال خدمات البنى التحتية واملباني 
العامــة في املركز الرئيســي للضاحية 
N١١، حيث بلغت نســبة اجناز االعمال 
فعليا   ٥٧٫٣٨٪، ومن املفترض ان تكون 
تعاقديا   ٧٦٫٢٤٪ وتسلم األعمال في ابريل 

٢٠٢٢ أيضا.

أصدر وزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة ووزير الشــؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية د.مشعان العتيبي 
قرارا بإشهار جمعية غرب عبداهللا املبارك 
التعاونية. وجاء في النظام األساســي 
للجمعية املكون من ٦٩ مادة، أن يكون 
مقرها منطقة غرب عبداهللا املبارك قطعة 
٥ مركز الضاحية ونطاق عملها منطقة 

غرب عبداهللا املبارك قطعة ٣ و٥، كما 
أن عدد األعضاء غير محدد ويشترط أن 
جتمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم 
أو عملهــم أو مهنتهم، وباب العضوية 
مفتوح لكل من تنطبق عليه شــروط 
العضوية من اجلنسني ويصبح العضو 
املنتســب عضوا عامال ببلوغه ٢١ عاما 
ويحق لــه حضور اجلمعية العمومية 

والتصويت فيها وعلى مجلس اإلدارة 
قيد اسمه في كشوف األعضاء العاملني 
وتسقط العضوية عن املساهم اذا فقد 

شرطا من الشروط الالزمة لذلك.
وتضمن النظام األساســي أن يدير 
اجلمعيــة مجلــس إدارة يتكون من ٩ 
أعضاء تنتخبهم اجلمعيــة العمومية 
باالقتراع السري، ويشترط في عضو 

مجلس االدارة أن يكون بالغا من العمر 
٣٠ عامــا وحاصال على مؤهل دراســي 
ال يقل عن دبلوم سنتني بعد الثانوية 
العامة مع التطرق الى أســباب سقوط 
العضوية واستقالة األعضاء وظروف 
انعقاد اجلمعية العمومية ورأس املال 
واألسهم واألحوال التي يجوز فيها لوزير 

الشؤون حل اجلمعية.

مصدر لـ «األنباء»: إبعاد ٤٣٣٠ مخالفًا 
خالل شهري أكتوبر ونوفمبر

منوذج إلكتروني خاص لشهادة 
الراتب بهيئة العمل قريبًا

بشرى شعبان 

علمت «األنباء» من مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى العاملة عن قيام الفرق 
التفتيشية بتكثيف احلمالت مبختلف املناطق لضبط العمالة املخالفة لقانون االقامة، 
مؤكدا ان ادارة التفتيش املركزية وضعت خطة عمل لفرق التفتيش اخلاصة باإلدارة 
او عبر اللجنة املشــتركة مع اجلهات احلكوميــة املعنية. وأعلن املصدر انه مت خالل 
شهري أكتوبر ونوفمبر إبعاد ٤٣٣٠ مخالفا، والنسبة الكبرى منهم من مخالفي قانون 

االقامة بنحو ٩٠٠ عامل، باإلضافة الى ٢٠٩ عمال متغيبني و٢١٠ باعة متجولني.

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى 
العاملــة ان الهيئة تعمل على اعــداد منوذج الكتروني خاص 
بشــهادة الراتب سيتم العمل به فور اعتماده واضافته ضمن 

خدمات الهيئة االلكترونية.
وبينت املصادر ان الهيئة مستمرة في العمل بنموذج التعهد 

بالرواتب املدرج حاليا ضمن اخلدمات االلكترونية.

جميع الدورات التدريبية والورش الفنية للفئات املستهدفة مجانًابروتوكول تعاون لعرض منتجات األسر في جمعية احلرس الوطني
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كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا احتفلت بتخريج ٢٨٥ خريجًا وخريجة من ٣ تخصصات

آالء خليفة

احتفلت كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا بتخرج دفعتي ٢٠١٩ 
ـ ٢٠٢٠ و٢٠٢٠ ـ و٢٠٢١ برعايــة 
وحضــور األمــني العــام ملجلس 
اجلامعات اخلاصة باإلنابة م.عمر 
الكندري وحضور رئيس مجلس 
األمنــاء لكليــة الكويــت للعلوم 
والتكنولوجيا السفيرة نبيلة املال 
ورئيس الكلية د. خالد البقاعني 
وعدد من السفراء والديبلوماسيني 
وأعضاء هيئة التدريس في الكلية 
واولياء أمور الطلبة اخلريجني. 
وبلغ عــدد الطلبة اخلريجني 
فــي الكليــة ٢٨٥ طالبــا وطالبة 
مــن ثالثة تخصصــات أكادميية 
وهي علوم الكمبيوتر، وهندسة 
الكمبيوتر، وهندسة االلكترونيات 

واالتصاالت.
وأعربت رئيسة مجلس امناء 
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
الســفيرة نبيلة املال في كلمة لها 
فــي بدايــة احلفل عن ســعادتها 
بتخريج كوكبة من الشباب الذين 
اغتنموا الفرص حتــى يلتحقوا 
بهذه املؤسسة ليصقلوا مواهبهم 
وينطلقــوا خلدمة الوطن الواعد 
حتت راية صاحب السمو االمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد. 
وقالت املال ان هذه املناســبة 
تتويج ملسيرة متعددة األطراف 
شــارك فيها املواطــن واملقيم في 
بلدنــا، الفتــة الــى انطــالق تلك 
املســيرة مــن رؤيــة ثاقبة وهي 
أهمية العلم والنهوض بالشباب 
بإنشــاء صرح تربوي علمي ذي 

مكانة دولية.
وقدمت املال حتية تقدير واجالل 
جلميع املؤسسني ومنهم الشيخة 
د.سعاد الصباح وحمد عبدالعزيز 
الصقــر ونصار النصــار وأنور 
القطامي وطوني جاشنمال وضرار 

الغامن وشركة املال القابضة. 
واستذكرت املال رئيس مجلس 
األمناء السابق عبداللطيف احلمد 
الذي نقلت له وفي ظل اجلائحة 
فــي مطلع العام شــهادات الفوج 
األول من الطلبة اخلريجني ليقوم 
بالتوقيع عليها فله كل التقدير على 
وضع بصمته على مرحلة مميزة 
من مسيرة الكلية والتي شارك بها 
جميع العاملني بالكلية مبن فيهم 
اعضاء هيئــة التدريس األفاضل 

ورئيسها د. خالد البقاعني. 
واعربت املال نيابة عن مجلس 
األمناء عــن تقديرها الى مجلس 
اجلامعات اخلاصة ووزارة التعليم 
العالي ملا أولوه من اهتمام ومتابعة 
صادقة ووفية لدعم مسيرتنا نحو 
مســتقبل واعد للشــباب ملا فيه 

اخلير لوطننا احلبيب الكويت.
تنمية املجتمع 

من جانبه، نقل األمني العام 
ملجلــس اجلامعــات اخلاصــة 
باالنابة د.عمر الكندري، حتيات 
وزيــر النفــط ووزيــر التعليم 
العالي د.محمد الفارس البنائه 

اخلريجني واخلريجات.
وأوضــح ان حفــل التخرج 
االول للكليــة يعد مرحلة مهمة 
في مســيرتها والتــي ترى فيه 
أبناءهــا ينضمــون الــى أبنــاء 
الكويت مساهمني في بناء املجتمع 

وتنميته.
الكنــدري ان كليــة  وبــني 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
حققــت اجنــازات كثيــرة على 
الرغم من حداثة إنشائها، ومن 
أهمهــا احلصول علــى االعتماد 
املؤسسي ملدة ٥ سنوات وسعيها 
للحصول قريبا علــى االعتماد 

الدولي الهندسي لبرامجها.
واســتذكر الكنــدري موقف 
الكلية وطلبتها املشرف اثناء أزمة 
كورونــا ودعم اجلهود املبذولة 
ملكافحة وبــاء كوفيد ـ ١٩ وذلك 
مبساهمتهم بتصميم وتصنيع ما 
يزيد على عشرة آالف قناع واق 
في مختبرات الكلية وتوزيعها 
على املستشفيات واحملاجر في 

مختلف املناطق. 
جهــود  الكنــدري  وثمــن 
الكلية في اعداد طلبة متمكنني 
ومؤهلني لدخول ســوق العمل، 
خاصة ان تخصصات الكلية من 
التخصصات املطلوبة وفي صميم 
التكنولوجيا حيث قامت الكلية 

بدعم هذه التخصصات مبختبرات 
عملية على مســتوى عال، ومن 
أهمها مختبر األمن الســيبراني 
والذي يعــد األول من نوعه في 

الكويت واملنطقة.
وأثنــى الكنــدري على دور 
الكلية في البحث العلمي والذي 
يظهــر جليــا في عــدد األبحاث 
املنشورة ونوعيتها وباألخص 
اشــراك الطلبــة فــي مشــاريع 
األبحاث التي يقوم بها األساتذة 
ونشرهم لألبحاث املشتركة في 
افضل املجالت العلمية والعاملية.

واشار الكندري الى ان مجلس 
اجلامعات اخلاصة يدعم جهود 
الكليــة للتميــز والتوســع في 
طرح البرامج لرفع مكانة الكلية 
وحتولها من كليــة الى جامعة 
متكاملة لتلعــب دورا مهما في 
الرقي مبستوى التعليم العالي 
والتميز على مســتوى الكويت 
واملنطقة واملســاهمة في اعداد 
أجيال تساهم في نهضة الكويت 
وتنميــة اقتصادهــا املعرفــي 

والتكنولوجي.
الكنــدري بالتهنئة  وتقــدم 
البنائه اخلريجني واولياء امورهم 
على هذا اإلجناز املهم، متمنيا لهم 
مستقبال مليئا بالتوفيق، راجيا 
منهم االستمرار في التعلم والعمل 

الدؤوب خلدمة وطنهم احلبيب، 
كما تقدم بالشكر للقائمني على 
الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية 
واإلدارية على جهودهم في اعداد 

اخلريجني.
االعتماد املؤسسي 

بدوره، اوضح رئيس كلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
د. خالد البقاعــني انه في عام 
٢٠٠٥ مت توقيــع اتفاقيــة مع 
املعهــد الهنــدي للتكنولوجيا 
ـ دلهي النشــاء كليــة الكويت 
للعلــوم والتكنولوجيــا فــي 
الكويت، الفتــا الى انه قد قام 
فريق من املعهد بانشاء الطلب 
الــذي مت تقدميه الــى مجلس 
اجلامعات اخلاصة للحصول 
علــى املوافقــة وتوجــت تلك 
اجلهود باحلصول على املرسوم 
االميري في عام ٢٠٠٨ وبعد ذلك 
بدأ انشــاء مبانــي الكلية عام 
٢٠١٠، ومن ثم بدأت احلياة في 
اجلامعة بقبول اول دفعة حيث 
بدأت الدراسة في اجلامعة في 
يناير ٢٠١٦ بـ ١٦ طالبا وبدأت 
الدراســة الفعلية في اجلامعة 

بـ ٣٤٠ طالبا.
وأضــاف ان جهــود الكليــة 
توجت باحلصول على االعتماد 

املؤسســي بأفضل تقدير ملدة ٥ 
ســنوات من مجلس اجلامعات 
اخلاصــة، موضحــا ان الكليــة 
ستواصل مســيرتها في تهيئة 
موارد بشرية تواكب املتغيرات 
السريعة في عالم التكنولوجيا 
ببرامجها املميزة وتخصصاتها 
التي تعــد االولى من نوعها في 

املنطقة.
وسلط البقاعني الضوء على 
اجنازات الكلية، موضحا ان في 
يونيو ٢٠٢١ حصلت الكلية على 
أول اعتماد مؤسسي من مجلس 
اجلامعات اخلاصة ملدة ٥ سنوات. 
وأكملنا أيضا التقييم لالعتماد 
الهندســية  الدولــي لبرامجنــا 
مــع مجلس االعتمــاد األميركي 
.ABET للهندسة والتكنولوجيا

ولفت البقاعني الى ان طلبة 
الكليــة فــازوا تقريبــا فــي كل 
املسابقات في مجال التكنولوجيا 
واالبتكار منذ عام ٢٠١٨، الفتا الى 
ان معدل توظيف خريج الكلية 

استثنائي.
 وقال ان الكلية اســتضافت 
مؤمترات دولية كبرى مثل القمة 
العاملية لشبكات اجليل اخلامس 
وإنترنــت األشــياء ومؤمترات 
تعليم وبحوث األمن السيبراني 
(CERC) بالتعاون مع السفارة 

البريطانيــة وهيئة االتصاالت 
وتقنيــة املعلومــات وجامعــة 
الكويت، ونظمنا املؤمتر الدولي 
اخلامــس والثالثــني للنمذجــة 
واحملاكاة بالتعاون مع املجلس 
األوروبي للنمذجة واحملاكاة، هذا 
باإلضافة إلى تنظيم برامج رائعة 
للشباب الكويتي املوهوبني، مثل 
برنامــج Cyber Accelerator مع 
الســفارة البريطانيــة ومبادرة 
Stevens لبرنامــج املبرمجــني 
مــن اجليل القادم مع الســفارة 

األمريكية، 
وحتــدث البقاعني عــن أول 
برنامــج لألقمــار االصطناعية 
والــذي   Cubsat أو  النانويــة 
ســيتم بناؤه من قبــل الطالب 
في الكويت، حيث سيتم إطالق 
Cubsat اجلاهــزة للطيران التي 
بناها طالبنا إلى الفضاء الشهر 
 KSF املقبل مــن قبل شــركائنا

.Space Foundation
واضاف البقاعني: كل ما قيل 
يصبح بســيطا عند مقارنته 
باجلهود والتفاني واحلب جتاه 
الكويــت الذي أظهــره طالبنا 
وموظفونا عندما اســتجابوا 
حلاجــة الطاقم الطبــي الذي 
يحارب COVID-١٩ في أصعب 
األوقــات حيث قاموا بتصميم 

وتصنيــع أكثــر مــن ١٠ آالف 
قناع واق مت توزيعها على ١٥ 
مستشــفى ومركــزا طبيا في 

جميع أنحاء الكويت.
وقال البقاعني: نحن في السنة 
اخلامسة من العمر فقط، ولكن 
رؤيتنــا هــي أن نصبح جامعة 
رائدة ليــس فقط فــي الكويت 
ولكن في املنطقة، ونتطلع إلى 
احلصــول علــى املوافقــة على 
خططنا التوسعية قريبا والتي 
ستتيح لنا حتقيق هذه الرؤية.

وخاطــب البقاعــني الطلبــة 
قائال: أيهــا اخلريجون األعزاء، 
لقد فعلتموها بحيث انضممتم 
في عام ٢٠١٦ إلى جامعة جديدة 
ولم يسبقكم أحد لطلب النصيحة 

منه، كما اننا
قضينا أوقاتا رائعة وواجهنا 
أوقاتا صعبة ولكننا وصلنا إلى 
يومنا هذا وستكونون دائما جزءا 
مهما من تاريخ اجلامعة فأنتم أول 
اخلريجــني، موجها النصح لهم 
باالستمرار في رحلة التميز وأن 
يكونوا محركا ملستقبل وازدهار 

الكويت.
مسؤولية بناء الوطن 

ونيابة عــن اخلريجني ألقت 
كلمة الطلبــة اخلريجني باللغة 
الطالبــة اخلريجة رمي  العربية 
الشــمري التي عبرت من خاللها 
عــن فرحتهــا قائلــة ان الكويت 
تعيــش فرحتها برؤيــة ابنائها 
اخلريجــني وهم شــباب الوطن 
الصاعــد، وهم مقبلون بشــغف 
على احلياة طامحون لالزدهار، 
متفائلون مبا هو آت، حاملون على 
عاتقهم مسؤولية بناء هذا الوطن 

واملساهمة في حتقيق رؤيته.
فــي خضــم  ان  وتابعــت: 
فرحتنــا ال ننســى ان نتوجــه 
بالشــكر والعرفــان الى كل من 
ساندنا حتى نحقق هذا اإلجناز 
وباألخص لكلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا والقائمني عليها 
فهم خير مثال للمعلمني املخلصني 
الذين أفادونا بنصائحهم وعلمهم 
وجهدهم ولم يبخل احدهم بأي 
معلومــة تفيدنــا فــي حياتنــا 

العلمية والعملية.
وخاطبت الشــمري زمالءها 
وزميالتهــا اخلريجني قائلة: ان 
كل جيــل خاض كفاحه اخلاص 
على مــر االزمــان ونحن متثل 
صراعنــا الشــخصي بڤيروس 
كورونا املستجد ولكننا حتملنا 
تلك الصعاب وتغلبنا عليها، لذلك 
احثكم جميعا على اال تنظروا لهذا 
العام بفرصه الضائعة بل نحن 
ندخــل بفصل جديد من حياتنا 
بفهم اكثر حكمة ونفوس مقدرة 
وممنونة على ابسط النعم وذلك 
بطريقة تعاملنا مع هذه اجلائحة.

وشددت الشمري على الطلبة 
بان يكونوا فخورين جدا بحياتهم 
بكل عزم وإصرار لكل ما قدموه 
من سنوات الدراسة حتى يكونوا 
واقفــني على هــذه املنصة بكل 

اعتزاز وفخر.

لدفعتي ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠ و٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١ بحضور األمني العام ملجلس اجلامعات اخلاصة باإلنابة ورئيس مجلس األمناء للكلية وعدد من السفراء والديبلوماسيني

م.عمر الكندري
د.رمي القناعــي تقدم فقرات احلفل 

باللغة العربية د.خالد البقاعني

م. عمر الكندري والسفيرة نبيلة املال ود. خالد البقاعني خالل تكرمي أحد اخلريجني

د. نبيلة املال

أحد اخلريجني خالل التكرمي

د.علي شمخة
يوسف العتيبي يقدم فقرات احلفل 

باللغة االجنليزية
اخلريجة رمي الشــمري تلقي كلمة 

اخلريجني باللغة العربية

تكرمي إحدى اخلريجات

اخلريجة ياسمني بورزق تلقي كلمة 
اخلريجني باللغة االجنليزية

م. عمر الكندري ود. نبيلة املال ود. خالد البقاعني خالل تكرمي إحدى اخلريجات

(أحمد علي) جانب من أعضاء هيئة التدريس واخلريجات خالل احلفل 

تكرمي أحد اخلريجني

تكرمي خريجة

املال: سـعداء بتخريج كوكبة من شـبابنا واحلفل تتويج ملسـيرة متعددة األطراف شـارك فيهـا املواطن واملقيم فـي بلدنا املعطاء
الكنـدري: الكلية تسـاهم فـي إعداد طلبـة متمكنـني ومؤهلني لدخول سـوق العمـل وتخصصاتها مطلوبـة وفي صميـم التكنولوجيا
البقاعـني: الكلية سـتواصل مسـيرتها في تهيئة موارد بشـرية تواكـب املتغيرات السـريعة في عالـم التكنولوجيـا ببرامجها املميزة

من أجواء احلفل  ترسيخ العلوم والتكنولوجيا
قدم فقرات احلفل د.رمي القناعي باللغة العربية وقدمها باللغة االجنليزية ٭ خلدمة املجتمع أمر ضروري

يوسف العتيبي.
قدمت كلمة اخلريجني باللغة العربية اخلريجة رمي الشمري وقدمتها باللغة ٭ 

االجنليزية اخلريجة ياسمني بورزق.
شــارك في توزيع شــهادات التخرج على الطالب كل من رئيسة مجلس ٭ 

امناء الكلية السفيرة نبيلة املال وامني عام مجلس اجلامعات اخلاصة باالنابة 
د.عمر الكندري ورئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.خالد البقاعني.

قام عميد كلية الهندسة د.علي شمخة بتقدمي اخلريجني واخلريجات.٭ 
ختم احلفل بعرض لاللعاب النارية التي انارت سماء كلية الكويت للعلوم ٭ 

والتكنولوجيا احتفاال وابتهاجا باخلريجني وبفقرة موسيقية نالت اعجاب اجلميع.

مت عرض ڤيديو مرئي وثائقي قصير عن مسيرة الكلية والتي تأسست بناء على فكرة ولدت 
بني رواد قطاع التكنولوجيا حيث حتولت الفكرة الى واقع بالشــراكة مع معهد التكنولوجيا 

في الهند - دلهي، وقد وضعت لبنة االساس آنذاك لبناء هذا الصرح االكادميي.
حيث ذكرت رئيســة مجلس االمناء السفيرة نبيلة املال خالل الڤيديو ان ترسيخ العلوم 
والتكنولوجيا خلدمة املجتمع امر ضروري ليس ملواكبة الغير بل لتطوير الذات نحو مستقبل 
واعد وآمن للشــباب، معربة عن فخرها اليوم بالتحاق خريجي الكلية مبؤسســات العمل 

الكويتية قائلة «املستقبل هو لألجيال القادمة».

ملشاهدة الڤيديو
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د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر د. انتصار الهندال لـ «األنباء»: لقاح األطفال سيتوافر 
نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل نهاية ديسمبر أو مطلع العام اجلديد ونتوقع تعديل 
تركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديدتركيبة التطعيم وتطويرها لتغطي املتحور اجلديد

هناء: ابني عمره ٧ سنوات ولم 
أسجل مبنصة وزارة الصحة 
لتطعيمه، ألنني أخشى عليه 
من التطعيم، فهل هذا يشكل 

خطورة عليه؟
٭ مســألة تطعيــم األطفــال 
بالشــريحة العمريــة مــن ٥ 
ســنوات حتى ١٢ عاما، أصبح 
ضرورة، وال بد من تسجيلهم 
هذه الفترة عن طريق منصة 
اخلاصــة  الصحــة  وزارة 

بالتطعيم.
وتعود أهمية هذا التطعيم 
الى كون التطعيم في حد ذاته 
ضرورة مهمة، وفي ظل ظهور 
املتحور وازدياد أعداد اإلصابات 
في الكثير من دول العالم أصبح 
من الضرورة تسجيل األطفال 
لهذا التطعيم ومازالت وزارة 
الصحة لم تبدأ بالتطعيم الى 
اآلن ولكــن غالبــا مــع نهاية 
ديسمبر أو مطلع العام اجلديد 
ســيكون هذا اللقــاح متوافرا 
ويبدأ التطعيم ومن الضروري 
أن يقــوم جميع أولياء األمور 
بتسجيل أبنائهم ألن التطعيم 
ضروري جدا حلماية األطفال.

«أوميكرون»

هادي: ما متحور أوميكرون 
اجلديد؟ وما وجه االختالف 

فيه عن الڤيروس العادي؟
٭ يشــهد العالــم فــي الفترة 
احلاليــة تطــورا ســريعا في 
أحداث ڤيــروس كورونا بعد 
أن زادت األعــداد فــي بعــض 
الــدول مثــل أوروبــا وازدياد 
أعداد الوفيات، حيث ظهر في 
األيام القليلة الســابقة بعض 
احلاالت بجنوب افريقيا وهي 
إصابات باملتحور اجلديد والذي 
أطلقوا عليه اسم «أوميكرون» 
وقد الحظوا ان الطفرة اجلينية 
فيه مختلفة بشــكل كبير عن 

طمأنت رئيسة فريق الطب الوقائي مبستشفى األحمدي د.انتصار الهندال املواطنني واملقيمني بأن الوضع الصحي في الكويت حاليا ممتاز. وقالت خالل «ألو األنباء»: «ليس لدينا طمأنت رئيسة فريق الطب الوقائي مبستشفى األحمدي د.انتصار الهندال املواطنني واملقيمني بأن الوضع الصحي في الكويت حاليا ممتاز. وقالت خالل «ألو األنباء»: «ليس لد
وفيات جراء كورونا أو حاالت إصابة بالعناية املركزة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة االهتمام بااللتزام باإلجراءات االحترازية واالشتراطات الصحية وعدم التهاون للحفا

على الوضع الصحي املستقر. ونصحت الهندال املواطنني واملقيمني بعدم السفر في الفترة احلالية خاصة مع انتشار متحور أوميكرون في عدد من الدول. كما دعت الى ضرورة 
التسجيل باملنصة لتطعيم االطفال من سن ٥ الى ١١ عاما ألخذ اللقاح حال البدء بإعطائه حلماية األطفال من اإلصابة، مشددة على ان التطعيم أصبح ضرورة مهمة خاصة 

ظهور املتحور اجلديد وازدياد األعداد في الكثير من دول العالم. وتناولت الهندال الكثير من القضايا خالل متابعتها التصاالت القراء والرد على استفساراتهم، وفيما يلي التفاصيل:ظهور املتحور اجلديد وازدياد األعداد في الكثير من دول العالم. وتناولت الهندال الكثير من القضايا خالل متابعتها التصاالت القراء والرد على استفساراتهم، وفيما يلي التفاصيل

والتباعد اجلسدي والتعقيم.

رانيا: طفلي عمره ٦ سنوات 
وكنت قد أصبت بسكري 

احلمل أثناء حملي به، فهل 
هذا يجعل طفلي لديه مشاكل 

صحية تعوق تطعيمه ضد 
ڤيروس كورونا؟

٭ ال أبــدا. ال يعوق هذا األمر 
التطعيم، وحتى ان كان طفلك 
ال قدر اهللا قد أصيب بســبب 
إصابتك أثناء احلمل، أو حتى 
كان الطفل مريضا بالســكري 
فــإن هــذا الطفــل يكــون من 
فئات االختطار العالية والتي 
ينصح بتطعيمهم حتى أكثر 

من غيرهم.
التنشيطية واليافعون

ابني عمره ١٤ عاما وقد  دالل: 
تلقى التطعيم على جرعتني، فهل 
ملزمة بأن أعطيه اجلرعة الثالثة؟
٭ حاليا اجلرعات التعزيزية 
مجالها مفتوح لألعمار األكثر 
مــن ١٨ عاما فقــط، واألقل من 
١٨ عامــا بيــوم واحد ال ميكن 
تطعيمه، واليافعون ممن يقل 
عمرهم عــن ١٨ عاما لم يفتح 
املجال لتقدمي اجلرعة الثالثة 
لهم وغالبا لن يفتح حاليا ألن 
هــذه الفئة لم تكمل ٦ أشــهر 
على تطعيمها باجلرعة الثانية، 
أغلبهم تطعم في شهر أغسطس 
ولهــذا فــإن من أهم شــروط 
التطعيم مرور ٦ أشــهر وهو 
لم مير وغالبا بعد استكمال ٦ 
أشهر سيتم فتح املجال جلرعة 

ثالثة.
تطعيم دوري

أحمد: مبا أن اجلرعة 
التنشيطية ميكن أخذها بعد ٦ 
أشهر من اجلرعة الثانية حيث 
يقال ان فاعلية اللقاح تقل بعد 

وارد جمع التطعيم ضد ڤيروس 
كورونا مع باقي التطعيمات، 
ولكننــا نعــود ونقــول «تــو 
النــاس» احلديــث فيهــا الن 
تطورها أصبح سريعا حسب 
ما نراه عامليا وخروج التطعيم 

للعالم بسرعة.
«دلتا» واللقاح

فضيلة: سمعنا أن الشركات املصنعة 
للقاح ستقوم مبسايرة التحور، 
التحور  فهل قاموا بذلك فترة 

املسماة «دلتا» وواكبوه بلقاح؟
٭ املتحور «دلتا» كان التطعيم 
احلالي يغطيــه ولهذا حينما 
الينــا بالكويت تضرر  وصل 
منه من لم يتلق التطعيم فقط، 
فالوفيات مثــال كان لدينا ٢٠ 
حالــة وفاة مــن بينهــا حالة 
واحدة من املطعم والبقية غير 
مطعمني، ولهذا فــإن دلتا من 
املتحورات التي كان التطعيم 
يغطيها متاما بينما التخوف من 
«أوميكرون» أنهم يعتقدون أن 
التطعيم ال يغطيه حيث وجدوا 
أن عدد األشخاص الذين أصيبوا 
به من املطعمني يســاوي عدد 

٭ هــذا علمه بيد اهللا، ونحن 
نعمل ما نستطيعه، فإذا تطعم 
اجلميع وتوفر التطعيم للعالم 
أجمع سواء دول غنية أو فقيرة 
حيث الدول الفقيرة يكون لها 
نصيب منه وكذلك من الوعي، 
فــاذا ما كانت وتيرة التطعيم 
سريعة بالعالم كله أصبح من 
املمكن االنتهاء من هذه الدائرة.

جمع لقاحني

شهد: هل ميكن أن يكون 
هناك إشكالية صحية حال 

اجلمع بني اجلرعة التنشيطية 
للقاح ڤيروس كورونا وتطعيم 

االنفلونزا املوسمية؟
٭ ال أبدا ليس هناك أي إشكالية 
صحيــة اذا ما مت أخد اجلرعة 
التنشــيطية الثالثــة املضادة 
لڤيــروس كورونــا واللقــاح 
اخلاص باالنفلونزا املوسمية، 
حيث اجلرعتان ميكن أخذهما 
معا، ففي العام املاضي مع بداية 
ظهور التطعيم كنا نحاول بني 
أي تطعيم وتطعيم كوفيد ان 
نترك وقتا ملدة أسبوعني على 
األقل ولكن بعد وجود دراسات 
أثبتــت أنه ليــس هناك ضرر 
قمنا باعطاء اجلرعة التنشيطية 
وتطعيــم االنفلونــزا وكذلك 
تطعيم االلتهــاب الرئوي في 
نفس الوقت وأنا أخذتهما معا.

تأجيل السفر

فاضل: مضطر للسفر خالل 
األسبوع املقبل ولكني متخوف 

جدا من انتشار اإلصابات 
عامليا، فما الذي ميكنني عمله 

حتى أتفادى وباء االنتشار؟
٭ إذا كان السفر ليس للضرورة 
القصوى وميكن تأجيله، فمن 
االفضل تأجيله حاليا، ألن هناك 
الكثير من عوامل اخلطورة التي 
تتعرض لها، بداية من الطائرة 

هذه املدة، فهل نتوقع عقب ٦ 
أشهر أخرى جرعات متتالية؟

٭ مــن املتوقــع انه ســيكون 
التطعيم سنويا مثل ڤيروس 
االنفلونــزا املوســمية، وهذا 
توقع فقط وليس أكيدا، ومن 
املتوقع التعديل في التطعيمات 
حسب تصريحات شركة فايزر 
املصنعة للقاح بأن لديهم مجاال 
للتغيير في تركيبة التطعيم 
وتطويرهــا لتغطــي املتحور 
اجلديــد، وغالبــا ان قلنا انه 
سيكون موسميا ويتحول الى 
ڤيروس عادي فإن التطعيم كل 
٦ أشهر ســيكون صعبا، وما 
زال االمر غير واضح حتى اآلن 
أنه ســيكون  ولكن توقعاتنا 
ســنويا، واحتمالية ان يكون 
مع تطعيــم االنفلونزا واردة، 
حيث في انفلونــزا اخلنازير 
مــن قبــل خــرج تطعيــم لها 
وحدها فــي البداية ولكن مع 
تطور اللقاحات أصبحت هذه 
الســاللة مــن االنفلونــزا مع 
السالالت األخرى حيث التطعيم 
أصبح ضمن تطعيم االنفلونزا 
الســنوي الذي نأخذه، ولهذا 

األشــخاص املصابني من غير 
املطعمني، ولهذا غالبا ال ينفع 

معه التطعيم.
التطعيم غير مجٍد

طيبة: أكدمت على أهمية 
التطعيم، واآلن نسمع أن 

التطعيم قد يكون غير مجد 
مع املتحور، هل التطعيمات 

أصبحت دون فائدة؟
٭ ال بالتأكيد، التطعيمات مهمة 
وضرورية، كنا نخاف بالفعل 
من ظهور متحور ولهذا كانت 
الدعوات املتكررة للتطعيم حتى 
ال ينتقــل الڤيروس بالشــكل 
الســريع الــذي كان يتنقل به 
في البداية، وال تظهر متحورات 
جديــدة ألن الڤيــروس كلمــا 
انتقل بني االشــخاص كان من 
املمكن أن يصبــح لديه فجأة 
تغييــر وحتور ويخــرج لنا 
بتحور ال يجدي معه التطعيم 
وبشكل مختلف ألن في أغلب 
 «DNA» التطعيمــات يأخذون

للشوكة ويستخدمونه.
والڤيــروس ينتقــل غالبا 
بني االشــخاص غير املطعمني 
حيث في جنوب افريقيا ٢٠٪ 
فقط من السكان مطعمون، أي 
ان ٨٠٪ وهم الشريحة األكبر 
غير مطعمني وهــؤالء يتنقل 
الڤيــروس بينهم وكلما انتقل 
تغير شيئا فشيئا، ومن املمكن 
فجأة حتدث طفرة جينية قوية 
لســبب مــا، ويكــون مقاوما 
للتطعيــم، فالتطعيــم يحمي 
بالفعل من ظهــور متحورات 
شرسة مثل اوميكرون وغيره.

منى: ظهور الساللة اجلديدة 
«أوميكرون» يولد هاجسا فهل 
من املمكن ان يظل العالم يدور 

في حلقة مفرغة من اخلوف 
والفزع من كورونا؟

وهي مكان مغلق على األقل ملدة 
٥ الى ٦ ساعات، فبيئة الطائرة 
تساعد على انتقال الڤيروسات 
بشكل سهل جدا، وكذلك املطار 
من األماكــن التي تعتبر بيئة 
حاضنة إضافة الى اخلطورة 
االجتماعيــة وهــي خطــورة 
اغالق املطارات حال انتشــار 
املتحور وهنا تضطر الى املكوث 
بدولة بشكل اجباري، فاملشكلة 
متداخلــة صحيــا وسياســيا 
واجتماعيا، ولهذا من االفضل 

تأجيل السفر قدر املستطاع.

محمد: ارتداء الكمام لوقت طويل 
من األمور الصعبة، فهل سنعود 

اليه مثل الفترة املاضية؟
٭ ارتــداء الكمــام خاصة في 
الفتــرة التــي لــم يكــن فيها 
التطعيم كان أساسيا وحيويا، 
وحتى بعدها كان أمرا حتميا، 
ألن كان البعض مطعما واآلخر 
غير مطعــم، ومــن املفترض 
احلمايــة والكمــام يحمي ألن 
الڤيــروس ينتقــل عن طريق 
الرزاز واالسطح تتلقى الرزاز 
وتســهل انتقاله، ولهــذا فإن 
الكمام وقاية وحماية، وفي فترة 
ما بعد التطعيم بنســبة ٩٠٪ 
أصبح الوضع آمنا بشكل أكبر 
وميكن االستغناء عن الكمام، 
واالرتيــاح لبعض الوقت من 
اإلجراءات التي أرهقتنا جميعا، 
واألشخاص غير املطعمني هناك 
أماكن ممنــوع دخولها وهذه 
حماية لهم فقد يكون الشخص 
املطعم حامال للڤيروس ولكن 
ال يعانــي أعراضا، ولكن اآلن 
ومع ظهــور املتحور وارتفاع 
اإلصابات في بعض الدول فإننا 
يجب ان نعــود الى اجراءاتنا 
االحترازيــة والتــي يجب أن 
نتشــدد بها، ونرتــب حياتنا 

وقائيا.
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د.انتصار الهندال مع الزميلة حنان عبداملعبود                   (قاسم باشا)

التطيعم ضروري للوقاية من متحورات كورونا

الڤيروس األساسي، والتخوف 
هنــا يكمــن فــي ان التطعيم 
احلالي ميكن أن يكون غير فعال 
بشكل كاف بالفترة القادمة حال 
انتشــار هذه الطفرة اجلينية 

للمتحور اجلديد.

وماذا عن وضعنا بالكويت؟ 
وهل ميكن ان يصل الينا؟

٭ بالنســبة لنا بالكويت فإن 
األوضــاع الصحيــة ممتــازة 
حيــث ليس لدينــا وفيات أو 
حتى حــاالت إصابة بالعناية 
املركــزة، ولكــن مــع وجــود 
الطيــران واالنفتــاح العاملــي 
املوجود حاليا وموضوع السفر 
فإن هذا يجعلنا في تخوف دائم 

لوصول الڤيروس لنا.
ومبا ان السفر مفتوح فإن 
األمر ليس ببعيد على أي دولة 
بالعالم ونحن جزء بهذا العالم، 
ونتمنــى أن اجلميــع حاليــا 
االلتــزام بقرارات  يحاولــون 
األخيــرة  الــوزراء  مجلــس 
وهي االلتزام بعدم الســفر اال 
للضرورة القصوى، مثل السفر 
للســياحة أو التســوق أو أي 
ســبب ميكن تأجيلــه ألن من 
واجبك الوطني حماية نفسك 
وحماية عائلتــك ووطنك من 
ادخــال أي ڤيروس أو متحور 
جديــد اليــه فأهــم اإلجراءات 
االحترازية هي عدم السفر فإن 
كنت أصال خارج البالد فحاول 
االلتــزام بالتباعــد اجلســدي 
وعدم التواجد بأماكن االزدحام 
وااللتزام بارتداء الكمام وعند 
العودة الى الكويت حتاول حتى 
خالل التواجد بالطائرة االلتزام 
بالكمــام والتعقيــم املســتمر 
وأيضــا نحن بداخــل الكويت 
ال بد من االلتزام بشــكل أكبر 
التي  باإلجــراءات االحترازية 
اعتدنا عليها مثل لبس الكمام 

اجلرعة التنشيطية متاحة لألعمار األكثر من ١٨ عامًا فقط وبعد مرور ٦ أشهر على اجلرعة الثانيةأدعو إلى عدم السفر في الفترة احلالية مع انتشار املتحور اجلديد لتجنب وصوله إلينا

أجرت اللقاء: حنان عبداملعبود

تطعيم أكثر من ٧٠ ألف شخص من فبراير حتى سبتمبر
أكدت د. الهندال أن فريق 
خدمــات الطــب الوقائي كان 
التطعيمــات  مســؤوال عــن 
وشــارك وزارة الصحــة في 
تقدمي التطعيمات للمواطنني 
واملقيمني ولم يقتصر العمل 

على القطاع النفطي فقط. 
وقالــت: فــي البداية عند 
افتتــاح املركــز كان الهــدف 
تطعيم العاملــني في القطاع 
النفطي وعوائلهم واملتقاعدين 
الــى  وعوائلهــم باإلضافــة 
موظفــي املقاول وهــي أعداد 
كبيــرة جدا، تتجاوز ٥٠ ألف 
شــخص إضافة الى أسرهم، 
وبعد بدء العمل ارتأت وزارة 
الصحة أن نساعدها في تطعيم 

املواطنني واملقيمني.
واضافت ان عمــل املركز 
فــي الفترة مــن فبراير حتى 
منتصف سبتمبر، كان العمل 
للجميع وليس للقطاع النفطي 
فقط، ومتكنا من تطعيم اكثر 
من ٧٠ ألف شــخص، مبعدل 
نحو ٤٠٠٠ شخص يوميا مع 
أن املركز قدرته االستيعابية 
كانــت ١٥٠٠ شــخص فقــط، 
ولكن بسبب احلاجة لتسريع 
وتيرة التطعيم كنا نعمل من 
٨ صباحا الى ٨ مساء واحيانا 
ميتــد العمــل الى ١٠ مســاء 

لالنتهاء من املنتظرين.
وعــن فتــرة العمــل فــي 
ذروة اجلائحــة، قالــت «ان 
بدايــة اجلائحة كانــت أياما 
صعبة جدا، وألن شركة نفط 
الكويت جزء كبير من عمالتها 
تسكن داخل املناطق املوبوءة 
وقتها مثل املهبولة وخيطان 
وغيرهما، فكان تركيزنا على 
حماية اإلنتاج، ألن النفط هو 
املصدر الرئيسي للدخل وكان 
الهــدف االساســي أال يتأثــر 
اإلنتــاج، خاصة انه في حال 
اصابة أي شــخص ســنكون 
مضطرين الى عمل تتبع وبائي 

لكل األشخاص املخالطني له، 
ومن املمكن أن يتوقف العمل 
في بعض أماكن اإلنتاج، ولهذا 
كان الضغط كبيرا جدا علينا، 
ولكننــا اســتطعنا جمع كل 
موظفــي املقــاول تقريبا من 
األماكن املوبوءة وتوفير أماكن 
للســكن لهم مبواقع الشركة 

بشكل سريع جدا».
واضافت الهندال: في بداية 
اجلائحة كان الفحص متوافرا 
عن طريق الدم وكان مسموحا 
به وكنا نفحص من ٢٠٠ الى 
٣٠٠ عينة يوميــا للتأكد من 
خلوهــم من أي ڤيروس، كما 
وزعنا أجهزة قياس احلرارة 
فــي كل مواقع الشــركة التي 
متتــد شــماال وجنوبا وغربا 
بأماكن نائيــة وبعيدة، وكنا 
كفريق طبي نتجول مبختلف 
املواقــع لتوعية املوظفني في 
أماكن عملهم باملواقع وداخل 
احلقــول حول غســل األيدي 
بطريقــة صحيحــة وطــرق 
اســتخدام املعقــم، وأهميــة 

التباعــد اجلســدي حلمايــة 
األسرة، وكذلك حال الشعور 
بأعراض كورونا واإلجراءات 
املتبعــة حيالهــا، فكنا نقوم 
بتدريبــات مكثفــة يوميــا 
ونظمنــا تدريبــات وهميــة 
حول االشــتباه فــي اإلصابة 
للتعــرف علــى كيفيــة عزل 
املشتبه في اصابته وإخراجه 
من املوقع بشكل آمن وتعقيم 
املــكان واالتصــال للتبليغ، 
والزي اخلاص باحلماية، كما 
نظمنــا دورات مكثفــة لكافة 
األقســام عن كيفية التعقيم 
ألن املستشفى به قسم تعقيم 
يغطي املستشفى بالكامل وال 
ميكنه تغطية الشركة بكاملها 
بأماكنها الشاسعة، ولهذا كانت 
الطريقــة املثاليــة أن يقــوم 
بعض العاملني بقطاع الصحة 
والســالمة والبيئة بالشركة 
بحضور الدورات املكثفة ونقل 
كل مــا تعلموه الــى العمالة 
املوجودة بالشركة لتعليمهم 

كيفية التعقيم الصحيح.

ملشاهدة الڤيديو
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«صناعات الغامن» تستقبل الرئيسة التنفيذية لـ «كوستا كوفي» 
استقبلت شــركة صناعات الغامن، 
إحدى أكبر شــركات القطــاع اخلاص 
فــي املنطقــة وأكبــر صاحــب امتياز 
لعالمة «كوســتا كوفي» التجارية في 
املنطقة، الرئيســة التنفيذية لسلسلة 
مقاهي كوســتا كوفي العاملية السيدة 
جيل ماكدونالد، وذلك في مكتب شركة 

صناعات الغامن مبدينة الكويت.
والتقــت ماكدونالد خــالل زيارتها 
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة 
صناعــات الغامن قتيبة يوســف أحمد 
الغــامن، والرئيس التنفيذي للشــركة 
سمير قاســم، ورئيس قطاع التجزئة 
واألغذية واملشروبات وجتربة العمالء 
سامر صايغ، ونائب رئيس قطاع األغذية 

واملشروبات فيل برود.
وقد رافق ماكدونالد خالل زيارتها 
كل مــن املدير العام ألوروبا والشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا جوردون موات، 
واملدير العام ملنطقة الشــرق األوسط 
وشــمال إفريقيا وتركيا في «كوســتا 

كوفي» توم إدغار.
وجاءت هذه الزيــارة لتؤكد النمو 
املستمر والنجاح املتواصل للشراكة بني 
شركة صناعات الغامن وعالمة كوستا 

كوفي التجارية في منطقة اخلليج. 
اســتطاعت «الغامن» من بداية هذه 
الشــراكة في عــام ٢٠١٣ حتقيق جناح 
منقطع النظيــر، حيث تدير صناعات 
الغامن اليوم ١٠٠ فرع كوستا كوفي في 
الكويت، وبفضل هذا النجاح املتنامي 
حصلت «صناعات الغامن» في ٢٠١٩ على 

الصعيد الرقمي، فإننا سعداء بالعمل عن 
كثب مع شركائنا في شركة كوستا كوفي 
العاملية لتعزيز جتربــة العميل. كلنا 
يقني أن هذا التعاون املشترك سيحقق 
املزيد من الرضا لعمالئنا األعزاء، ونحن 
نتطلع لتحقيق املزيد من اإلجنازات في 

السنوات القادمة».
بدورهــا، قالت الرئيــس التنفيذي 
لـ «كوســتا كوفــي» جيــل ماكدونالد: 
«سعدت بزيارة الكويت والتواصل مع 
شركائنا في شركة صناعات الغامن، الذين 
يستمرون في حتقيق جناح تلو اآلخر. 
نحن فخورون بهذا التعاون مع شركة 
صناعات الغامن، التي تســهم بتحقيق 
خطط النمو الطموحة لـ «كوستا» في 
املنطقة، وذلك بأسلوبها املبتكر لتقدمي 
املنتجات واخلدمات للعمالء ووضعهم 
في مقدمة القرارات. أتطلع للقيام بزيارة 

أخرى قريبا».
هــذا، وقــد قامت صناعــات الغامن 
بالتعاون مع عالمة كوستا كوفي العاملية 
بافتتاح فرع مميز بتصميم فريد لسلسلة 
كوســتا كوفي العاملية في أغســطس، 
وذلك احتفاال مبرور خمسني عاما منذ 
افتتاح أول مقهى كوســتا كوفي حول 
 Costa العالم، حيث افتتحت الشركة فرع
Coffee Cold Store في منطقة اخليران 
القريبة من الشــاليهات، والتي تشهد 
نشــاطا متزايدا خالل موسم الصيف، 
وأطلقت بهذه املناسبة قائمة مشروبات 
مطورة تضم ٥٠ مشروبا مثلجا لعشاق 

القهوة والشاي والعصائر املنعشة. 

مختلف مشــروبات القهوة لعشــاقها 
ليس فقط في الكويت، بل في املنطقة».
وأضــاف: «عمالؤنــا هــم الركيزة 
األساســية التــي تتمحــور حولها كل 
أعمالنا، ونحن نفخر بأن منثل كوستا 
كوفي، العالمــة التجارية الرائدة التي 
تستمر بالتوسع واملنافسة في مختلف 
األسواق، خاصة بعد استحواذ شركة 
كــوكا كــوال العاملية عليها فــي ٢٠١٩. 
ونسعى باستمرار إليجاد طرق جديدة 
إلرضاء تطلعات محبي كوستا كوفي، 
سواء من خالل الشراكات املختلفة أو 
من خالل ابتكاراتنا اجلديدة، مثل فرع 
كوستا كوفي في منطقة اخليران الذي مت 
افتتاحه بتصميم مختلف ومميز. أما على 

«ماكدونالد» قامت بجولة في عدد من فروع «كوستا كوفي» بالكويت بدأتها بافتتاح متجرين في العاصمة مول

قتيبة يوسف أحمد الغامن مستقبال جيل ماكدونالد

مديرون تنفيذيون في «صناعات الغامن» مع جيل ماكدونالد لدى افتتاح أحد فروع «كوستا كوفي» في «العاصمة مول»

حق االمتياز الفتتاح كوستا كوفي في كل 
من اململكة العربية السعودية وسلطنة 
عمــان ودولة قطر، لتصبح بذلك أكبر 
صاحب امتياز لكوستا كوفي في أوروبا 

والشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وخــالل زيارتها، قامــت ماكدونالد 
بجولة حول عدد من فروع كوستا كوفي 

في مختلف أنحاء الكويت، .
وفي تعليــق له علــى هامش هذه 
الزيــارة، قــال رئيس مجلــس اإلدارة 
التنفيذي قتيبــة الغامن: «لطاملا كانت 
القهــوة جزءا متأصال فــي ثقافتنا في 
الشــرق األوسط، ونحن سعداء في أن 
يكــون لنا دور من خالل شــراكتنا مع 
شــركة كوســتا كوفي العاملية لتقدمي 

العلي: سعاد الصباح صنعت من الفكرة
طوق جناة.. ومن احلبر شمسًا وأغنية

أسبوع جديد من العمل اإلنساني الكويتي
لدعم النازحني واحملتاجني في املنطقة

واصلت املؤسســات والهيئــات الكويتية 
نشــاطها اإلنســاني املتجدد لتقدمي يد الدعم 
واملســاندة للنازحني واحملتاجني في املنطقة 
خاصة علــى الصعيدين الصحي والتعليمي 

في اليمن.
وأكــدت جمعية الهالل األحمــر الكويتية 
ضرورة وضع خطط مســتمرة وتوفير أطر 
تنظيمية وبحث التحديات التي تواجه جمعيات 
الهالل األحمر والصليب األحمر على مستوى 
العالم في مجال الروابط العائلية وصوال إلى 
طرح احللول املقترحة للم الشمل ومساعدة 
املفقودين في الوصول إلى عوائلهم بأســرع 

وأفضل الطرق.
وقالــت األمينة العامة فــي اجلمعية مها 
البرجس في كلمة أمام ورشــة عمل تعريفية 
نظمتها اجلمعية االثنني املاضي بالتعاون مع 
املكتــب اإلقليمي للصليب األحمر لدى البالد 
بعنوان «ندوة تعريفية حول أنشــطة إعادة 
الروابط العائلية» إن اجلمعية وضعت خالل 
فتــرة جائحة ڤيروس (كورونا املســتجد - 
كوفيد ١٩) خطة االستجابة الحتياجات إعادة 

الروابط العائلية.
وعلى صعيد آخر، أكد سفير الكويت لدى 

األردن واحملال إلى دولة فلسطني عزيز الديحاني 
التــزام الكويت إزاء دعم خطــط وكالة األمم 
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

(أونروا) ومساندة أنشطتها.
وشدد السفير الديحاني على هامش مشاركة 
سفارة الكويت في اجتماع اللجنة االستشارية 
الســنوي لوكالة (أونروا) الذي اســتضافته 
العاصمة األردنية عمان مبشاركة ٢٨ دولة مانحة 
وجهات رقابية لبحــث العجز املالي للوكالة 
ومخرجات اجتماع نظمه األردن والسويد في 
بروكسل الشهر املاضي على حرص الكويت على 
متكني (أونروا) من خدمة الالجئني الفلسطينيني 

في مناطق عملها اخلمس.
في سياق آخر، أعلن البنك الكويتي للطعام 
واإلغاثة االثنني املاضي إجنازه مشروع (مصرف 
العشيات ٤) الذي تضمن توزيع (كوبونات) 
مشتريات ومواد غذائية على ٢٠ ألف شخص 
من األســر املتعففة واحملتاجة بالتعاون مع 

األمانة العامة لألوقاف.
وشهد األسبوع املاضي افتتاح جمعية النجاة 
الكويتية مركز العجيل الصحي الذي يستفيد 
منه نحو ١٠ آالف شخص في مديرية املواسط 

الريفية مبحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صــدر حديثــا لألديبة 
الكويتية د. فاطمة يوسف 
العلي كتابا يحمل عنوان: 
«ملــاذا ســعاد الصباح؟»، 
جاء في أربعة فصول، على 

النحو التالي:
الفصــل األول بعنوان 
«ســعاد الصبــاح.. ثالثة 
أوجــه لعملــة واحــدة»، 
ويتناول هويتها العائلية 
وهويتها الثقافية وهويتها 
الشــعرية، لتتشــكل مــن 
الهويــات الثــالث هويتها 
كامرأة كويتية وخليجية 

وعربية استثنائية.
بينمــا حمــل الفصــل 
الثانــي عنــوان «ســعاد 
الصباح.. األمومة وطن»، 
ويتضمــن اإلشــارة إلــى 
الدور الذي لعبته ســعاد 
الصبــاح كأم حتمــل مــن 
معانــي األمومة الســامية 
ألطفال الوطن العربي، ما 
يجعلها أّمــا لهذا الوطن.. 
مرورا بجهودها الكبيرة في 
دعم قضايا الطفولة في كل 

اجلهات.
أما الفصل الثالث فجاء بعنوان «ســعاد 
الصبــاح.. فدائيــة باحثــة عــن احلقيقة»، 
ويتضمن اإلشــارة إلى املواقف التي تشــكل 
في حقيقتها مجموعة من املعارك التي خاضتها 
سعاد الصباح بحثا عن احلرية، على املستوى 
اإلنساني والثقافي والفكري، وغير ذلك من 
املعارك التي خاضتها من أجل حقوق اإلنسان.
وأخيــرا الفصــل الرابع بعنوان «ســعاد 
الصباح.. ثروتنا احلضارية ومستقبل أمة»، 
ويتضمن اإلشــارة إلى املنجز القومي الذي 
قدمته ســعاد الصباح فــي الدفاع عن البيت 
العربي، ثقافيا وفكريا وحضاريا، وما قدمته 

من أجل مستقبل األمة العربية.
تقول املؤلفة التي حتمل دكتوراه في النقد 
األدبي احلديث عبر مقدمة بحثها الطويل الذي 
جاء في ٣٠٠ صفحة من القطع املتوسط الكبير: 
كم كان من الصعب أن ألبي رغبة ملحة داخلي 
في اإلمســاك بالقلم، ألكتب شيئا جديدا عن 
سعاد الصباح، وقد تناولتها األقالم كمفكرة 
ومثقفة، وكشــاعرة فذة مناضلة، وكمبدعة 
متميزة وأصيلة، لتتشكل في النهاية عبر كل 
هذه الكتابات التي تزيد على اخلمسني مؤلفا، 
مالمــح امرأة عربية اســتثنائية في قدراتها 
اإلبداعية والفكرية والعاطفية، وفي مواقفها 
الوطنية، وفي إنسانيتها الرفيعة وأخالقياتها 

النبيلة، لتتجسد أمامنا صورة المرأة منوذج 
يزينها اخللق احلسن والتواضع اجلم.

وتضيــف العلي: وكــم ازدادت الصعوبة 
فــي األمر وأنا أفكر في أن أكتب عن شــاعرة 
بحجم سعاد الصباح، وأنا لست متخصصة 
في الشعر، على الرغم من أن بدايتي مع القلم 
والكتابة كانت مع القصائد والشعر، ثم حتولت 
إلى السرد القصصي والروائي ألنفس فيه عن 
مكنونات نفسي حني وجدته األقدر على ذلك، 
ومن هنا لم يكن في نيتي أن أقدم - عبر هذا 
الكتاب - دراسة عن شعر سعاد الصباح أو 
نثرها، ولم يكن في نيتي أن أكتب عن مواقفها 
الوطنية أو اإلنسانية بشكل عام، ولم يكن في 
نيتي أن أكتب عن انتمائها األسري وموقعها 
االجتماعــي، أو أن أكتب عن شــعراء وكتاب 
ومفكرين أصدقاء لها حتمل لهم الود وحتفظ 
لهم التقديــر، وال كان في نيتي أن أكتب عن 
آرائها في القضايا الفكرية والثقافية واملجتمعية 
التي اتسمت معها بالعفة والتعقل اخلالي من 
التكلــف، وإمنا وددت أن أكتب - انطالقا من 

هذا كله - عن محبتي لها.
وفي ختــام الكتاب تكتــب املؤلفة: ظلت 
سعاد الصباح صديقة اللون واحللم اجلميل، 
تصنع من الفكرة طوق جناة ومن احلبر بحرا 

وشمسا وأغنية.

أصدرت كتاباً نقدياً جديداً يتناول مسيرة الشاعرة العربية الكبيرة

غالف الكتاب

د. فاطمة يوسف العليالشيخة د.سعاد الصباح

«الشامية» توزع ١٢٪ أرباحًا على املساهمني

صرح رئيس جمعية الشامية والشويخ 
التعاونية عبداهللا خالد العثمان الراشــد، 
بأن اجلمعيــة العمومية العادية للجمعية 
انعقــدت يــوم األربعاء املاضي، وشــهدت 
املصادقة على التقريريــن املالي واإلداري 
عن السنة املالية املنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، 
ومت اعتماد مراقب حسابات اجلمعية لنفس 
السنة مراقبا للحسابات في عام ٢٠٢١ بسبب 

جائحة كورونا.
وذكــر أنه فــي إطار الســعي املتواصل 
ملجلــس اإلدارة في ظل التخطيط املســبق 
للوصــول إلى أرقى املســتويات في تقدمي 
اخلدمات للمساهمني ورواد اجلمعية، فقد 
ســعينا خالل العام املاضي إلى أن حتافظ 

اجلمعية على مركزها املالي ورغم صعوبة 
الفترة املاضية وما شهدته البالد إثر جائحة 
كورونا مــن اشــتراطات وقوانني ملكافحة 
الڤيــروس، وقد قامت اجلمعية بتشــكيل 
فرق طوارئ لتنظيم العمل واإلســهام في 
العبور من هذه األزمة، ونتيجة لذلك اجلهد 
املبذول، فقد متكنا بفضل اهللا من حتقيق 
صافي ربح قابل للتوزيع عن السنة املالية 
املنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ (٢٫١٤٣٫١٦١) 
دينارا خصص منه مبلغ (١٫٤١٧٫٤٣٨) دينارا 
كعائد مشتريات املساهمني، وجمعية الشامية 
والشويخ كانت األولى بالكويت في اإلعالن 
عن توزيع نسبة أرباح ١٢٪ للمساهمني، وهي 
أعلى نسبة محددة من قبل وزارة الشؤون.

عمومية اجلمعية اعتمدت التقريرين املالي واإلداري

عبداهللا العثمان الراشد وأعضاء مجلس اإلدارة خالل اجتماع اجلمعية العمومية لتعاونية الشامية والشويخ

«الكويت تزرع» تعزز الوعي البيئي وحتقق أهداف التنمية املستدامة

أكــدت مديــرة برنامــج 
االمم املتحدة للمستوطنات 
البشــرية إلقليــم اخلليــج 
العربي (املوئل) في الكويت 
د.أميــرة احلســن أهميــة 
اســتمرار حملــة (الكويت 
تــزرع) التــي انطلقــت في 
عام ٢٠١٩ بهدف زراعة الف 
شجرة في (محمية العبدلية) 
بالتعــاون مع شــركة نفط 
الكويــت وتعزيــز الوعــي 
البيئــي الزراعــي لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة.
وأضافــت احلســن فــي 
تصريــح لـ«كونــا» خــالل 
حملة التشجير التي اطلقها 
(املوئــل) بحضــور حشــد 
كبيــر من رؤســاء البعثات 
الديبلوماسية في البالد ان 
احلملة تســتهدف تخضير 
املناطق ملقاومة أثر التغير 
املناخــي العاملــي ومقاومة 
التصحر والتقليل من حدة 
التغيــر املناخي املتمثل في 
ارتفاع درجة احلرارة وقلة 

األمطار.
ولفتت الى أن األشــجار 
التي ستتم زراعتها جميعها 
صحراوية مقاومة للحرارة 
ونقص املياه وتساعد على 
العامــة  حتســني الصحــة 
للسكان كونها عنصرا مهما 
فــي دورة الطبيعــة، فضال 
عن ان مشاركة أكثر من ٥٠ 
سفيرا تساهم برفع الوعي 
نحو أهمية اخلطوات التي 
يتم اتخاذها لتحسني املناخ.
االهتمــام  ان  وقالــت 
الرقعة  بالزراعــة وزيــادة 
اخلضــراء من االمــور التي 
اهتمــت بهــا األمم املتحــدة 
عبــر مؤمتراتهــا املختلفة 
فــي ظــل التدهــور البيئي 
نســبة  وزيــادة  العاملــي 
التلوث والتصحر وتراجع 

املسطحات اخلضراء.

املرحلــة الثانيــة «انطلقنا 
في املرحلــة الثالثة وحاليا 
املساحة االجمالية ٨ ماليني 
متر مربــع و١٥٥ الف نبتة 
وشجرة برية تضم ٤٠ نوعا 
من االشجار والنباتات منها 
الســمر والرمــث والغضــا 
والطلــح والغــاف واالراك 
واحلنــاء والســلم واالثــل 
والبرهام والبلركنســونية 
والهجليج والصمغ العربي 

وغيرها».
وقال ان املنطقة حتولت 
الــى غابــة يتخللهــا تــالل 
وبحيــرات وبعــد ان كانت 
تتصــف بكثــرة الغبــار مت 
ثبات االرض بفعل النباتات 
وحتولت الى بذور نستفيد 
منها خاصة ان شركة نفط 
الكويت تشــرف على نحو 
٨٠٪ مــن اراضــي الكويت، 
الفتا الى ان من استراتيجيات 
الشــركة العمل على انشاء 
احملميات في مختلف املناطق 

حفاظا على البيئة.
بدورها، قالت الســفيرة 
األميركية لدى الكويت ألينا 
رومانوســكي فــي تصريح 
مماثل إنها املرة الثانية التي 
تزور فيها محمية العبدلية 
«الرائعة واملميزة»، مؤكدة 
انها دائما تســعد بوجودها 
فيهــا «النني أتعلــم الكثير 

للطاقــة اخلضــراء وتنمية 
االقتصاد األخضر.

وأضاف انه «من دواعي 
السعادة أن الكويت سباقة 
في مواكبة املبادرات العاملية 
واألمميــة املعنيــة باملناخ 
والبيئــة على املســتويات 
الدولية واإلقليمية والوطنية 
ومن أعظم املبادرات الكويتية 
فــي هــذا اإلطــار احلملــة 
الوطنية (الكويــت تزرع) 
بالتعــاون والشــراكة بــني 
شركة نفط الكويت وبرنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات 

البشرية (املوئل).
«كعميــد  وأضــاف 
الديبلوماســي  للســلك 
بــادرت بتشــجيع زمالئي 
الســفراء وأعضاء البعثات 
الديبلوماســية املقيمــة في 
الكويــت علــى املشــاركة 
العمليــة في احلملة الثالثة 
لـ «الكويت تزرع» من خالل 
غرس األشــجار والشتالت 
اخلضــراء للمســاهمة فــي 
توسعة مساحات اخلضراء 

في البالد».
«جمهوريــة  ان  وقــال 
طاجيكســتان لهــا ايضــا 
مبــادرات عــدة فــي مجال 
حماية البيئة واملناخ وهناك 
حمالت وطنية شاملة لغرس 
األشجار وزيادة املساحات 
اخلضــراء وميكن القول إن 
طاجيكستان والكويت لديهما 
رؤية مشتركة جتاه القضايا 

املناخية والبيئية».
حرصــا  انــه  وذكــر 
علــى تعزيــز الترابــط بني 
طاجيكســتان والكويت مت 
جلب عدة شتالت من أشجار 
الزينــة واألشــجار املثمرة 
من طاجيكســتان ومت زرع 
هذه الشــتالت فــي احملمية 
لتكون رمــزا لإلخاء والود 

بني البلدين.

حول الطبيعة بكل ما فيها من 
نباتات وحيوانات وأشجار 

في الكويت».
الســفيرة  وأشــارت 
األميركيــة الــى ان الكويت 
اظهرت التزاما كبيرا بحماية 
البيئة أثناء مشــاركتها في 
قمة االمم املتحدة الـ ٢٧ حول 
التغير املناخي والبيئة (كوب 
٢٦) التي عقدت في غالسكو، 
مبينة ان وجودها في احملمية 
منوذج على التزام الكويت 
بحماية البيئة والذي تقوم 
به من فترات كبيرة من خالل 
زراعة األشــجار والنباتات 

واحلفاظ عليها.
وأعربــت عــن األمل في 
تواصل التعاون مع حكومة 
الكويت ومنظمات املجتمع 
املدني لتنفيذ ما مت االتفاق 
عليه في قمة غالسكو، معربة 
عــن ســعادتها لوجودهــا 
لتشهد على حتقيق الكويت 
اللتزاماتهــا جتــاه حمايــة 

البيئة.
مــن جانبه، قال ســفير 
طاجيكســتان عميد السلك 
زبيــداهللا  الديبلوماســي 
لـــ «كونــا» ان  زبيــدوف 
العالم مير بأزمات مناخية 
خطيرة تتمثل في االحتباس 
احلــراري بســبب ارتفــاع 
معــدالت غاز ثاني أكســيد 
الكربون والتصحر والتلوث 
البيئي من جراء عدم ترشيد 
استخدام واستغالل املوارد 

الطبيعية.
وأشــار زبيدوف الى ان 
املشــاركة فــي احلملة هي 
الوسيلة املثلى للتخلص من 
املشــاكل البيئية واملناخية 
العامليــة التــي تكمــن فــي 
الرامية  التمسك باملبادرات 
إلى حماية البيئة والطبيعة 
املوارد  وترشيد اســتخدام 
الطبيعية وإعطاء األولوية 

خالل حملة تشجير أطلقها «املوئل» بحضور حشد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية

عمر صادق

السفيرة األميركية تغرس شجرة في محمية العبدلية سفير طاجيكستان عميد السلك الديبلوماسي زبيداهللا زبيدوف يقوم بغرس شجرة

د.أميرة احلسن

وذكرت ان احلملة تعتبر 
أحد جهود الكويت في االلتزام 
باالتفاقيات الدولية املتعلقة 
باملناخ والسيما اتفاقية تغير 
املناخ في باريس التي دعت 
الــى التصدي بجدية لآلثار 
الواضحة للتغيرات املناخية 
واحلد من ارتفاع احلرارة.

مــن جانبــه، قــال مدير 
عمليات شــرق الكويت في 
شــركة نفط الكويــت عمر 
صادق فــي تصريح مماثل 
لـ«كونا» ان محمية العبدلية 
تقع غرب الكويت في منطقة 
الكويت  كبد وحتى جنوب 
ومت البدء فيها في عام ٢٠١١ 
بالتعاون مع الهيئة العامة 
لشــؤون الــزراع والثــروة 
السمكية حيث مت تزويدها 

بالنباتات البرية.
وأشــار صــادق الــى ان 
مساحة احملمية في املرحلة 
األولى كانــت مليونا و٢٠٠ 
الــف متر مربع وبعد جناح 
املرحلــة االولى وزراعة ٢٠ 
الف نبتة برية مت االنتقال الى 
املرحلة الثانية بعد عامني من 
املرحلة االولى على مساحة 
مليون و٨٠٠ الف متر مربع 
بهدف احلفاظ على التنوع 
البيئــي وتنميــة احليــاة 

الفطرية البيئة احمللية.
وأوضح انــه بعد جناح 
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د.هند الشومر

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

استمتع املاليني في العالم مبشاهدة
القاضــي األميركي الذي وصف 
بالرحيم «فرانك كابريو» حملاكماته 
التلفزيونية للفصل بني اخلصماء، 
والتي تتسم بالرحمة والعطف واحللول 
الودية دون اخلروج عن أصول العدالة.
لألسف ســجل التقارير الدولية 
حلقوق اإلنســان في كثير من دول 
العالم حافــل باالنتهاكات والتعذيب 
اجلسدي والتهديد بالعرض والتعمد 
بحرمان املتهمني من النوم واإلهانات 
احلاطة من كرامة اإلنســان، وعدم 
السماح للمحامني بحضور التحقيقات 
- كما هــي مقتضيــات اإلجراءات 
القانونية املعتادة - كلها تســتهدف 
إكراه املتهمــني على اإلقرار بالتهم، 
خاصة تلك القضايا املسيســة التي 
تفتقر إلى األدلة اجلنائية الكافية. وهي 
حتقيقات ذات اثر بالغ على استكمال 

سير مثل هذا النوع من القضايا.
وعادة تســارع عموم األنظمة 
العربية بنفي هذه االتهامات، وتتهم 

هذه املنظمات بعدم احلياد.
أعتقد أن جتربة النقل التلفزيوني 
مبوافقة املتهمني - على األقل - جتربة 
ناجحة وهي أقرب للعدالة والشفافية 
أمام املأل والرأي العالم العاملي عندما 
يستمع إلى ردود املتهمني على اتهامات 
النيابة العامــة، والى تظلماتهم أثناء 

التحقيق، واستجوابات القاضي.
ولعل جتربــة النقل التلفزيوني 
املباشر في بعض دول العالم ناجحة، 
وكلنا نذكر العراق في محاكمة املقبور 
صدام حســني مع طغمته الفاسدة، 
وغيرها مــن احملاكم املتلفزة أعطت 
انطباعا بالعدالة فيما اســتحقوا من 

البراءة أو من عقوبات.
مثلما جتربتنا بالنقل التلفزيوني 
جللسات السلطة التشريعية في مجلس 
األمة جتربة فائقة اإليجابية، والناس 
تواقة ملشــاهدة مــدى تطبيق تلك 
أكمل  الواقع. وهو  التشريعات على 
للدميوقراطية، وأكثر إقناعا للعدالة، 

وأقوى لدحض االفتراءات.

هذا مثل ورد ضمن بيت شعر يقوله عمارة بن 
علي احلكمي اليمني وهو:

وال حتتقر كيد الضعيف فرمبا
متوت األفاعي من سموم العقارب

ثم بني لنا هذا الشاعر املعنى بجالء فتابع:
فقد هد قدماً عرش بلقيس هدهد

وخرب فأر قبل ذا ســد مأرب
ورمبا استهان املرء بالضعيف من الناس، وسخر 
منه، ولم يره بعينه شــيئا، ولكن عندما يســبر 
غوره يفاجأ بأنه أشــد وأقوى منه، وهذه حقيقة 
ال شك فيها، وقد متوت األفعى بلدغة عقرب رغم 
الفرق بينهما في القوة واحلجم، والعقرب كما نعلم 
مخلوق ضعيف يداس بالقدم ومع ذلك فسمه قاتل 
فال حتتقر ضعيفا وكن حذرا فاأليام دول يوم لك 
ويوم عليك، دخل كثير عزة الشاعر املشهور على 
اخلليفــة عبدامللك بن مروان، وكان كثير قصيرا 
دميما تزدريه العني، فتعجب عبدامللك من دمامته 
وقصره مع شهرته الواسعة فقال له: لئن تسمع 
باملعيدي خير لك مــن أن تراه، فقال كثير بثبات 
جنان: حي هال يا أميــر املؤمنني، املرء بأصغريه 
قلبه ولسانه، فإن تكلم تكلم بلسان وإن قاتل قاتل 

بجنان وأنا الذي أقول أصلحك اهللا:
ترى الرجــل النحيف فتزدريه

أثوابــه أســد مزيــر وفــي 
ويعجبــك الطريــر فتبتليــه

الطرير الرجــل  فيخلف ظنك 
ضعاف الطير أطولها جســوما

البــزاة وال الصقور ولم تطل 
لقــد عظــم البعيــر بغير لب

البعير فلم يســتغن بالعظــم 
فمــا عظم الرجــال لهم بفخر

ولكــن فخرهــم كــرم وخير
فأعجب عبدامللك بحضور ذهنه وأكرم جائزته، 
ومن هنا نقول الرجال مخابر وليس مناظر، فإياك 
أن حتتقر الضعيف فهذا ما ال يقبل شرعا وإنسانية، 

وكلنا ضعفاء أمام خالقنا القوي املتني.

في شهر سبتمبر ٢٠١١ أصدرت 
للوقاية  املتحدة إعالنــا مهما  األمم 
والتصــدي لألمــراض املزمنة غير 
املعدية وعوامل اخلطورة ذات العالقة 
بها، واآلن وقد مضــى أكثر من ١٠ 
سنوات على اإلعالن السياسي لألمم 
املتحدة والتزامنا أمام املجتمع الدولي، 
ماذا حتقق باملؤشــرات العلمية التي 
ترصد اإلجنــازات بعيدا عن مجرد 
احلديث املرسل؟ وماذا حتقق من حيث 
خفض معــدالت التدخني واخلمول 
البدني والتغذية غير الصحية ومعدالت 
السرطان والســكر وأمراض القلب 
املزمنة؟ وما  التنفســية  واألمراض 
اجلهة التي تقوم بإعداد تقارير املتابعة 
لتقدميها للمنظمــات الدولية؟ وهل 
حرصت على مكانة الدولة وسمعتها؟ 
أعتقد أنه يجب إشراك جمعيات 
النفع العام فــي هذه املهمة الوطنية 
ذات البعد التنمــوي ألن التصديق 
على اإلعالن السياسي لألمم املتحدة 
وقراراتهــا وكذلك قــرارات منظمة 
الصحة العاملية املتكررة منذ صدور 
هذا اإلعالن السياسي املهم هو التزام 
للدولة ككل وليــس فقط إلدارة أو 
وزارة بحــد ذاتها قد ال تكون لديها 
اخلبــرات أو اإلمكانيات للتعامل مع 

تلك االلتزامات.
وإذا تابعنا اجتماعات األمم املتحدة 
ومنظمة الصحة العاملية خالل فترة 
املاضية فسنجد  العشــر  السنوات 
أننا لم نغب عــن أي منها وبالتأكيد 
فقد سافرت وفود رسمية وتقاضت 
مخصصات من الدولة لتقدم وتتابع 
وتعــرض التقارير مع املؤشــرات، 
والتي من املؤكد أن األنظمة الوطنية 
للمعلومات الصحية قد أعدتها حسب 
املعايير الدولية وااللتزام أمام املجتمع 
الدولي، ومن غير املقبول أو اجلائز 
التجاوز عن مثل تلك السلبيات. ونحن 
نطمع ونتطلع إلى دور ريادي لوزارة 
اخلارجية ملتابعة مثل تلك األمور املهمة 
التي متس مكانة الدولة في املجتمع 
الدولي وأمام املنظمات الدولية، فهذا هو 
مثال ملا يجب متابعته بعد مضي عشر 
سنوات على توقيع اإلعالن السياسي 
اخلاص باألمراض املزمنة غير املعدية.

عندما أجلس أمام التلفزيون ألتابع من خالل 
شاشته أخبار العالم، أشعر باحلزن واأللم والغضب 
على من تســبب في حال الالجئني العرب الذين 
يتدفقون على الدول األوروبية، وإنها ملأساة عظيمة 
لهؤالء املشــردين في ديار املعمورة يبحثون عن 

العمل وعن مكان آمن يعيشون فيه.
لقد هاجــر هؤالء الالجئون هربا مما يالقونه 
في دولهم، ال أمن وال استقرار وال عمل وأحيانا 
يتعرضــون لإلرهاب، لقد انشــغل حكام دولهم 
مبنازعات وحــروب أهلية وطائفيــة في دولهم 
ومازال هؤالء احلكام ميارسون كل أنواع اإلرهاب 
واملضايقات لدفع هؤالء الالجئني للهروب من دولهم 
إلى دول أكثر أمانا واستقرارا، لقد أضاع احلكام 
العرب وقتهم وجهدهم في قضايا ليســت لها أي 
عالقة مبعيشــة الناس، وال داعي ألن نعدد هذه 
الدول التي تسببت في ترك ديارهم والهجرة إلى 
أي مكان يشعرون فيه باألمن واالستقرار واملعيشة.

هناك حكام يتصارعون ويدافعون عن سلطتهم 
في ظروف سيئة النشقاق شــعوبهم بعيدا عن 
االنتماء الوطني، بل الكل يعمل وفقا لسياســات 
األحزاب التي ينتمون إليها دون مراعاة مصلحة 
شعوبهم، ولذلك نشاهد حروبا أهلية بني الشعب 
الواحد في البلد الواحد، بل هناك حكام طائفيون 
يقفون ضد مصالح شعوبهم وينفذون تعليمات 
خارجية مــن دول خارجية ال تتورع عن التدخل 
في الشــؤون الداخلية لغيرها من الدول وخاصة 
التي عجزت عن توفير األمن واالستقرار واملعيشة 
الكرمية لشــعوبها، وهذا ما دفع تلك اجلموع من 

الالجئني للهروب من دولهم إلى اخلارج.
لقد آن األوان للشــعوب املضطهدة التي تعي 
مصلحتها ومصلحة دولها أن تسعى جاهدة التخلص 
من احلكام الفاسدين الذين يستغلون دولهم وفقا 
النتماءاتهم اخلارجية والبد من العمل للتحرر من 
القيود التي فرضها حكام فاســدون، ال تصدقوا 
الشــعارات التي يرفعونها، إنها مجرد شعارات 
ليس لها أي أهداف، فهم يرفعون هذه الشعارات 
خلداع شعوبهم بقضية حترير فلسطني والقدس 
الشريف، ها نحن نتابع مدى اهتمام العرب بالقضية 
الفلسطينية فهي مجرد شعارات لدغدغة مشاعر 
الناس وإلهائهم عن املطالبة بحقوقهم. وما أكثر ما 
صدر من بيانات عن ختام املؤمترات العربية وقرارات 
عن الوزراء املختصني، فلم يشعر املواطن العربي 
بأي دور جلامعة الدول العربية التي هي املسؤولة 

عن تنفيذ هذه القرارات الوحدوية.
مازالت هناك دول تعترض على أي مفاوضات 
لتحقيق السالم في املنطقة وفقا لقرارات مجلس 
األمن، تلك القرارات التي تؤكد حق الفلسطينيني 
في إقامة دولتهم.. وها هي املؤمترات واالجتماعات 
العربية تواصل انعقادها دون أن يجمع العرب على 
إصدار قرار لصالح حق الشعب الفلسطيني. أما 
كفانا إلهاء للشعوب لرفع شعارات مزيفة وقرارات 
ليس لها أي مردود على مستوى املصالح العربية؟!
٭ من أقوال املغفور له سمو أمير القلوب الراحل 
الشــيخ جابر األحمد، طيب اهللا ثراه: «وإن أعظم 
إجناز استطاعت االنتفاضة الفلسطينية بصمودها 
أن حتققه هو أنها سلطت األضواء أمام الرأي العام 
على خرافة التقدمية اإلسرائيلية ودميوقراطيتها 
وأكدت الهوية الفلســطينية فوق أرضها بأيدي 

أبنائها هوية أقوى من القهر».
واهللا املوفق.
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تطوير التعليم

نعيدها 
عروسًا للخليج

د.نورة املليفي

«الهاشتاق»  هاشتاق «نعيدها عروسا للخليج»:  
الذي أطلقه طلبة جامعة الكويت إمنا هو 
عبارة عن جملة كانــت ترددها د.نورة 
املليفي عليهم في احملاضرة عندما كانت 
تقول لهم أنتم الغد وأنتم املستقبل الذي 
تنتظره الكويت وأنتم كويت جديدة وأنتم 
من ستعيدونها عروســا للخليج، ومن 
هنا أطلق الطلبة هاشتاق نعيدها عروسا 

للخليج. 
وهذا «الهاشتاق» استخدم فيه الطلبة 
لغة اإليجاز حيث عبر «الهاشــتاق» عن 
قصة وطن، هذا الوطن اســمه الكويت 
وهذه الكويت كانت عروســا للخليج ثم 
تغير احلال، وها هــم أبناؤها يعاهدون 
كويتهم بأنهم سيعيدونها عروسا للخليج.
هذه اجلملة املوجزة المســت قلوب 
املواطنني فتفاعلوا مع «الهاشتاق» وشاركوا 
رأيهــم حتى وصل إلى الترند ثالثة أيام 
املواطــن يعاني بصمت  متتالية، وكأن 
فجاءت حلظة التعبير، والتفاعل بكل صدق.

في تطبيق القانون والتأكد من توافر قياس 
احلرارة في املجمعات والتقيد بلبس الكمام 
طوال فترة تواجدهم فــي هذه األماكن 
من خالل تواجدهم املســتمر في امليدان 
للتأكد من تطبيق اإلجراءات ومحاســبة 
غير امللتزمني سواء أصحاب احملالت أو 

رواد األماكن.
 كما يجب على وزارة األوقاف التنبيه 
على أئمتها بحث املصلني بااللتزام بالكمام 
داخل دور العبادة وإحضار سجادة الصالة 
وقــت الفروض، حيــث إن هناك بعض 
املصلني أصبحوا لألسف غير مبالني لهذه 
االشتراطات، األمر الذي يحتاج ممن يدير 
شؤون املساجد الى توعية الناس بااللتزام 
بشــروط الوقاية، إضافة إلى توفير كل 
ما يلزم للمساجد من معقمات وكمامات 

وسجادة صالة ذات االستخدام الواحد.
مجلــس الوزراء مشــكورا واللجنة 
الوزارية لكورونا جتاوبا مع مطالبنا، ولكن 
الســؤال الذي مازال بانتظار اإلجابة من 
قبل املسؤولني: ما اجلهة املعنية مبخالفة 
األشخاص غير امللتزمني بالقانون، علما 
بأن عدم وجود جهة رقابية ســاهم بال 
شك في حالة التراخي وعدم االلتزام التي 

نشهدها في تلك األماكن؟

من الدولة لتسهيل تنقلهم. 
٭ سادســا: ضرورة السماح بتحديد 
شخصني لرعاية املعاق لإلعاقات الشديدة 
لتولي رعايتهم بالشكل األمثل والتفرغ 
لهم وإذا لزم األمر السماح لهم بالتقاعد 
بخالف عدد السنوات احملددة ألنها لم 
تعد ذات جدوى لالنتظار الطويل، وان 
امكن أيضــا وبرغبة اختيارية بالتقاعد 
مقابل استقطاع بسيط من كل سنة لم 
يستكملها املكلف أو املعاق املوظف أسوة 
مبا هو معمول به بنظام التقاعد املبكر 

االختياري في التأمينات االجتماعية.
في اخلتام: مؤمن متاما بإنســانية 
اجلميع نحو هذه الفئة إال أن املشــاعر 
وحدهــا ال تســاعدهم وال تضع حدا 

ملعاناتهم.
٭ باملختصر: لنحتفل كل عام بيوم املعاقني 
ليس باالسم فقط إمنا بعرض ما مت حتقيقه 
من إجنازات وتقدم لألفضل عن األعوام 

السابقة. 
٭ رسالة: كل شخصية عامة تعمل على 
خدمة املعاقني قابلة للنقد، فال حتاربوهم 
أو تذموهم لشــخصهم، إمنا هي كلها 
مالحظات تصب فــي مصلحة املعاقني 
فنحن نبحث عن األداء األفضل في ذات 

املركز. ودمتم بخير.

في نفوس شــبابنا، والتشجيع وغرس 
الثقة، فمثل هذه العبارات التشــجيعية 
تكون مصــدرا للطاقة اإليجابية للطالب 

وتدفعه لألمام. 
كل ما نحتاجه هو األستاذ التربوي 
الذي يغرس القيم قبل العلم، فالعلم أصبح 
بكبسة زر والطالب يحتاج إلى توجيهات 

فقط ليتخرج باحثا وصانعا لألوطان.

اللقاح لدخول تلك األماكن عبر التطبيقات 
الرسمية.

وذكر كذلك أن هنــاك فرقا ميدانية 
رقابية لوزارة الشؤون ستقوم بزيارات 
إلى اجلمعيات التعاونية وفرقا من هيئة 
الصناعة ستزور املصانع، وفرقا من البلدية 
والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة 
للقوى العاملة ستتواجد أيضا في املجمعات 
التجارية واحملــالت والفنادق للتأكد من 
التزام هذه األنشطة التجارية ومرتاديها 
بتطبيق االشتراطات الصحية، للمحافظة 
على استقرار الوضع الصحي في البالد.

يجب على الفرق املعنية القيام بدورها 

للشراء ويلزم ذلك نصوص وقوانني من 
اجلهات املالية والرقابية وأيضا تشجيع 
استقطاب افضل الشركات العاملية لفتح 

فروع لها بالكويت. 
٭ رابعا: زيادة املبالغ املالية للمساعدات 
املادية للمعاقني والتي أصبحت ال تتناسب 
مع مرور السنوات والتضخم في األسعار 
وهذه ظاهرة عاملية وأيضا باملقابل رفع 
بدل استقدام السائق أو اخلادم للمعاق 
لزيادة أســعار العقود اجلديدة للعمالة 

وزيادة أجورهم عن السابق. 
٭ خامسا: توفير وسائل نقل بالقطاع 
احلكومي واخلاص وحتديد إذا ما كانت 
مجانية أو مقابل رسوم محددة ومدعومة 

وهذه املقولة حتــى إذا ما وصل محمد 
الفاحت إلى سن السابعة عشر كان يأخذ 
خيله ويدخل البحر ويتخيل نفسه كيف 
يفتح القســطنطينية حتى إذا ما وصل 
إلى سن التاسعة عشــر من عمره فتح 

القسطنطينية فعليا. 
أدركنا  نحن بحاجة إلى األســاتذة التربويني:  
أهمية الكلمة الطيبة وأهمية غرس القيم 

واجلرعة التنشيطية املعززة في ظل طهور 
املتحور اجلديد من ساللة كورونا. 

نائب رئيــس اللجنة الوزارية لتنفيذ 
االشتراطات الصحية ملواجهة كورونا مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي جتاوب كذلك 
مع مطالبنا، حيث أكد في تصريح صحافي 
أن اللجنة اتخذت في اجتماعها املاضي عدة 
إجراءات  من شأن التشديد على ضرورة 
تطبيق االشتراطات الصحية بعد أن لوحظ 
بعض التهاون من بعض املجمعات التجارية 
واحملالت والفنادق بعدم التزامها بتطبيق 
االشــتراطات على مرتاديها والتي يأتي 
على رأسها لبس الكمام والتأكد من تلقي 

٭ ثانيا: إعادة بنــاء وتعليم هذه الفئة 
وتطوير قدراتهم حسب ما يناسب كل حالة 
منهم، والعمل على حتديد جهة مختصة 
املدارس  تربوية لإلشراف على اختيار 
وترخيصها لفتح امللف التعليمي للمعاقني 
وتعطيها استقاللية باختيار أفضل املناهج 
التدريس سواء كانت  والكوادر وطرق 
تعليمية أو مهارية أو حرفية أو ترفيهية 
أو تطوير شامل للتكيف على املعيشة. 
٭ ثالثا توفير األجهزة الطبية والكراسي 
املتحركة واألجهزة التعويضية واألطراف 
أقل وإتاحة  الصناعية بدورة مستندية 
فرصة االختيار للمعاق دون احتكار مع 
توفير بديل من خالل تقدمي املبلغ املادي 

املاضي هاشتاق  تصدر األســبوع 
للخليج» وســائل  «#نعيدها عروســا 
التواصل االجتماعي عبر تويتر، ووصل 

إلى ترند مدة ثالثة أيام على التوالي.
نظم «الهاشتاق» وغرد به طلبة جامعة 
الكويت بافتتاحية موجزة حملت عبارة 
«قالت دكتورتنا»، ويقصدون دكتورتهم 
ملقرر مهارات االتصال اللغوية نورة ناصر 
إبراهيــم املليفي، التي جعلت من مادتها 

مادة حية للتواصل اللغوي. 
عودة ملعلم محمد الفاحت: وهنا نتذكر املعلم 
آق شمس الدين معلم محمد الفاحت الذي 
فتح القســطنطينية، فاملعلم آق شمس 
الدين في أول يــوم له مع محمد الفاحت 
وكان لم يتجاوز ســبع سنني أخذه إلى 
البحر حتى وصل املاء إلى ذقنه، فقال له 
انظر تلك أسوار القسطنطينية، ورسولنا 
محمد ژ يقول لتفتحن القسطنطينية 

فنعم األمير أميرها.
وأخذ آق شمس الدين يكرر هذا الدرس 

ســبق أن طلبت من مجلس الوزراء 
قبل اكتشــاف ڤيروس كورونا املتحور 
«أومكيرون» تشديد تطبيق االشتراطات 
الصحيــة بعد أن لوحظ أن هناك تراخيا 
من قبــل البعض في تطبيقها خاصة في 
األماكن املغلقة خالل األيام املاضية، رغم أن 
الفترة احلالية تتطلب من اجلميع احليطة 
واحلذر وحتمل املسؤولية املجتمعية حيال 
ذلك األمر في ظل استقرار الوضع الصحي 

في البالد. 
ذكرنا سابقا أن األنشطة االجتماعية 
مع عودة احلياة قابلها تراخ وعدم التزام 
بتطبيق االشتراطات الصحية، وخصوصا 
لبس الكمــام في األماكــن املغلقة مثل 
املساجد واملجمعات ومقار العمل، إضافة 
إلى اجلمعيــات التعاونية، وقتها طالبت 
من خالل زاويتي جلنة طوارئ كورونا 
الوزارية بإيجاد آلية سريعة لردع املخالفني 
للقانون واإلعالن بشكل مباشر عن اجلهة 
املسؤولة عن مخالفة األفراد غير امللتزمني 

بتطبيق تلك االشتراطات.
التجاوب جاء سريعا من مجلس الوزراء 
بدعوة جميع املواطنني واملقيمني إلى االلتزام 
باالشتراطات الصحية والوقاية للحفاظ على 
الصحة العامة، وتلقي التطعيمات املطلوبة 

ألهمية فئــة ذوي اإلعاقة في العالم 
والتعريف بقضيتهم واحتياجاتهم يقام 
سنويا بتاريخ ٣ ديسمبر احتفال باليوم 
العاملي لذوي اإلعاقة وحتتفل جميع دول 
العالم بإقامة أنشــطة وفعاليات هدفها 
إشراك ذوي اإلعاقة ودمجهم باملجتمع 
وزيــادة اجلانب التوعــوي املجتمعي 

بتسليط الضوء عليهم.
وكذلك مــن املهم أن تبــذل الدولة 
ومؤسســاتها واجلهــات املعنية بذوي 
اإلعاقة باختالف أنواعها جهدها وتسخر 
كافة العراقيل نحو تنفيذ مواد القوانني 
والتشريعات اخلاصة باإلعاقة أو تعديلها 
أو إعادة صياغتها مبا يتناسب مع واقع 

حاجات هذه الفئة في حياتهم العملية.
ليست كل احتياجاتهم مادية فقط بل 
تنظيمية وإدارية وغيرها، وسنذكر بعض 

التطلعات واآلمال: 
٭ أوال: تشخيصهم الطبي منذ البداية 
بأعلى املعايير العاملية والدولية وتطوير 
اللجــان الطبية بأمهر األطباء واالطالع 
املستمر على التغيرات التي طرأت على 
آليات التصنيف ومشاركة التجارب مع 
الدول املتقدمة الكتساب اخلبرات وضمان 
أعلى مستوى من اجلودة والكفاءة حلياة 

افضل لكل معاق.

أنس بن مالك أن رســول اهللا ژ قال «يا 
أنس: وّقر الكبير وارحم الصغير ترافقني 
في اجلنة».  فهذه القيم يجب أن نغرسها 
في نفوس النشء. إن مقال الكاتبة السعودية 
ميسون الدخيل سيف ذو حدين ألنها بالقلم 
«احللمنتيشي» كتبت اجلزء األول من املقال، 
لكنها أسعفت جموح العقول البسيطة لتوضح 
أن على املجتمع االستفادة من خبرات كبار 
الســن ويجب أن نتعامل معهم فنصنفهم 
مستشارين لنا من خالل خبراتهم العملية 
والعلمية، وإن كانت الكاتبة قد ضربت مثاال 
مبفكر غربي أو بسياسات الدولة املتقدمة 
لالســتفادة منهم إال أننــي أؤيد طرحها 
بضرورة عدم تهميشهم وأن تصنف لهم 
أعمــال منتجة في املجتمع. أعاد بي املقال 
اهتمام اململكة والكويت بكبار السن، فلقد 
شــاركت في فعالية (جدي وجدتي) التي 
نظمت «أونالين» من قبل جامعة جدة حيث 
أشرت إلى القوانني التي تطبقها الكويت في 

رعاية األجداد وكبار السن.

وأجدادنا وأولي القربى وجيراننا؟
فإننــا وإن لم نقرأ اجلــزء الثاني من 
املقال لقلنــا.. إن الكاتبة قد غزت املنطقة 
ذات القدسية اإلنسانية لدى الفرد الطبيعي.. 
فقد رسمت طرق التخلص من كبار السن 

عبر طريقتني. 
نقــول إن الكاتبة طرحت أفكارا تنافي 
املجتمع والعقيدة واإلنسانية بأكملها، فعن 

والذي نشر في جريدة الوطن السعودية - 
االثنني ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١.

أثار عنوان املقال حفيظة الشارع  لقد 
البســيط من القراء، وكنت من ضمنهم، 
فغردت دون قراءة بقية املقال، كون اجلزء 
األول من املقال دخيال على ثقافتنا العربية 
واإلسالمية وحتى في كل الديانات «فلكبار 
الســن حرمتهم»، وكيف لو كانوا أبناءنا 

رحم اهللا الشــاعرين حســني شفيق 
املصري وبيرم التونســي حيث املساجلة 
بالشــعر  (احللمنتيشــية) ومتيزهمــا 
(احللمنتيشــي) املتميز بالدعابة والتهكم، 
فتشــاجر معــه ذات مرة في مســاجلة 

حلمنتيشية، فقال بيرم يخاطبه:
يا حســني يابن شفيقه..

ضجرت منــك اخلليقه
أبدا حتــدث كالناقوس

 أصواتـــــا عتيقـــه
هــل تــرى الناقوس قد 

غيــر في الدنيــا زعيقه
وهكذا أرى بعض الكتاب في كتاباتهم.. 
ابتكروا «املقال احللمنتيشي» لطرح قضية 
إنسانية بحتة فيضعون مانشيتات تصعب 
على العقول البسيطة استيعاب املعلب اجلاهز، 
فال تفكير لديهم خارج الصندوق، ومما أثار 
الرأي العام على وسائل التواصل االجتماعي 
مقال الكاتبة السعودية ميسون الدخيل حتت 
عنوان «إنهم يتكاثرون فلنتخلص منهم»، 

سلطنة حرف

الكاتبة ميسون 
الدخيل واملقال 

احللمنتيشي
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي
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مرزوق الغامن يهنئ الو 
الدميقراطية بالعيد الوطني

بعــث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن امس 
ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس األمة في جمهورية 
الو الدميقراطية الشعبية اكسايسومفون فومفايهان، 

مرزوق الغامنوذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

مرزوق اخلليفة يسأل عن اخلدمات واملرافق 
واملستشفيات في «غرب عبداهللا املبارك»

بعد لقائــه مبجموعة من 
أهالي منطقة غــرب عبداهللا 
املبارك تقــدم النائب مرزوق 
اخلليفة بأســئلة إلــى وزراء 
التربية د.علي املضف، والصحة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح، 
ووزير األشغال العامة ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفــارس، والكهربــاء واملــاء 
والطاقــة املتجــددة ووزيــر 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية د.مشعان العتيبي، 

ملتابعة نواقص املنطقة.
ونص السؤال األول املوجه 
إلى وزير التربية على: ملا كانت 
منطقة غرب عبداهللا املبارك 
من املناطق النموذجية وحديثة 
اإلنشــاء، وقــد بــدأ كثير من 
املواطنني بالسكن في منازلهم، 
وحيــث ان مبانــي املــدارس 
بجميــع مراحلهــا أصبحــت 

وقــال في مقدمة الســؤال 
الثانــي املوجــه إلــى وزيــر 
الصحــة: إنه ملا كانت منطقة 
غــرب عبــداهللا املبــارك من 
النموذجية وحديثة  املناطق 
اإلنشــاء، وقــد بــدأ كثير من 
املواطنني بالسكن في منازلهم، 
وحيــث ان جميــع مبانــي 
املستوصفات الطبية جاهزة 

الستقبال األهالي. 
وطالب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
املجمعــات  عــدد  كــم   -
واملستوصفات الطبية اجلاهزة 
الستقبال أهالي املنطقة؟ ومتى 
سيتم افتتاح املستوصفات؟ 
يرجى حتديد تاريخ استقبال 

األهالي.
وقــال في مقدمة الســؤال 
الثالــث املوجــه إلــى وزيــر 
ووزيــر  العامــة  األشــغال 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 

سيتم ذلك؟ وإذا كان اجلواب 
بالنفي فما ســبب عدم ربطه 

باملنطقة؟
وقال في نص السؤال الرابع 
املوجــه إلــى وزيــر الكهرباء 
واملاء: ملــا كانت منطقة غرب 
عبداهللا املبــارك من املناطق 
النموذجية وحديثة اإلنشاء، 
وقــد بدأ كثير مــن املواطنني 
بالســكن فــي منازلهــم، إال 
أن املنطقــة تنقصهــا إنــارة 
الشــوارع.  وطالــب تزويده 

وإفادته باآلتي:
- هــل مت طــرح مناقصــة 
لتركيــب أعمدة اإلنــارة؟ إذا 
كان اجلــواب باإليجاب فمتى 
مت طــرح املناقصة؟ مع بيان 
قيمتها املالية، ومــدة العقد، 
وإذا كان اجلــواب بالنفــي ما 

سبب عدم طرحها؟
- متى ســيتم تركيب أعمدة 

اإلنارة للمنطقة؟

وتكنولوجيا املعلومات: تعد 
منطقــة عبداهللا املبــارك من 
النموذجية وحديثة  املناطق 
اإلنشــاء، وقــد بــدأ كثير من 
املواطنني بالسكن في منازلهم، 
إال أن أهالــي املنطقة يعانون 
من الدخول واخلروج من وإلى 
منازلهم عن طريق دوار شبرة 
اخلضار مما يســبب ازدحاما 
شديدا في أوقات الذروة، وملا 
كان هنالــك تطوير مشــروع 
الدائــري (٦٫٥) فــي مرحلته 
األولى من نقطة البداية ليمتد 
مسافة ما يقارب كيلومترا أو 
أقل من ذلك باجتــاه املنطقة 
ليربطهــا بالدائــري وذلــك 
الدخــول  لتســهيل عمليــة 
واخلــروج.  وطالب تزويده 

وإفادته باآلتي:
- هل هنالك توجه لربط طريق 
الدائــري (٦٫٥) باملنطقة؟ إذا 
كان اجلــواب باإليجاب فمتى 

استفسر عن إجناز املجمعات واملدارس

مرزوق اخلليفة

جاهزة الستقبال الطلبة. 
وطالب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
- كم عــدد مــدارس املنطقة 
بجميــع مراحلهــا التعليمية 

اجلاهزة الستقبال الطلبة؟
- متى سيتم افتتاح مدارس 
املنطقة؟ يرجى حتديد تاريخ 

استقبال الطلبة.

هشام الصالح يقترح تطوير جميع محطات 
انتظار الباصات بالتنسيق مع الشركات العاملة

تقــدم النائــب د.هشــام 
الصالح باقتراح برغبة قال 
في مقدمته: ال تعكس وضعية 
النقل اجلماعي في الكويت في 
كثير مــن مظاهرها املجهود 
املبــذول لتطويــر خدمــات 
النقــل العام فهنــاك قصور 
على أكثــر من صعيد وجب 
حتديــد اجلهات املســؤولة 
عنــه التي يقــع على كاهلها 
واجــب معاجلتــه باعتمــاد 
اخلطــط البديلــة التــي من 
شــأنها حتقيق االســتفادة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والبيئية املرجوة من خدمات 
هذا املرفق احليوي وتوفير 
الســالمة والراحة  شــروط 

والطمأنينة للركاب.
املظاهــر  أبــرز  ومــن 
الســلبية التي يشهدها هذا 
القطــاع احلالة املزرية التي 
توجد عليها محطات انتظار 
الباصات فهي ال تتوافر على 
أدنــى مواصفــات الســالمة 
واجلمالية وال تعير للركاب 
من مســتخدمي النقل العام 
اعتبارا إنسانيا فال هي تضمن 
وقايتهم من حر الصيف وال 

الكويت وذلك بالتنسيق مع 
الشركات العاملة في القطاع 
وتكليف شــركة النقل العام 
بإجناز املشروع مبواصفات 
عصريــة تضمــن الســالمة 
وشــروط الراحــة للــركاب 
وتضفــي اجلماليــة علــى 
العمراني احلضري،  املشهد 
للشــركات  الســماح  مــع 
املعنية باســتثمار واجهات 
تلك احملطــات في اإلعالنات 
الدعائيــة لتوظيف العوائد 
في أعمال الصيانة والتجديد 

بانتظام.

حمايتهم من برد الشتاء، كما 
أنهــا ال حتظى بــأي صيانة 
وتطويــر، فهــي ال تعدو أن 
تكون محطات بيافطة حديد 
مهترئــة مثبتــة على عمود 
متالش أو مظــالت حديدية 

بالية مبقاعد متالشية.
ونص االقتراح على اآلتي:
قيــام وزارة املواصــالت 
- عبر هيئة الطرق والنقل 
البــري - ووزارة شــؤون 
البلدية - عبر بلدية الكويت - 
بوضع برنامج لتطوير جميع 
محطات انتظار الباصات في 

تكليف شركة النقل العام بإجناز املشروع مبواصفات عصرية

د.هشام الصالح

عبداهللا املضف: كم عدد القضايا 
املرفوعة من «الفتوى والتشريع» ؟

علي القطان يطلب قرار «البترول»
للتكويت في عقود املقاولني

وجــه النائــب عبداهللا 
املضف ســؤاال إلــى وزير 
الدولة  اخلارجيــة وزيــر 
لشــؤون مجلــس الوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد، 

نص على اآلتي:
هل اعتذرت إدارة الفتوى 
والتشريع عن عدم املشاركة 
في جلان مشــكلة بقرارات 
وزارية منذ عام ٢٠١٣؟ إذا 
كانــت اإلجابــة باإليجاب 
فيرجى تزويدي باألسباب.

كم عدد القضايا املرفوعة 
من إدارة الفتوى والتشــريع بنفســها أو 
بصفتها ممثلة للجهات الرســمية منذ عام 
٢٠١٣ حتــى ورود الســؤال؟ وكــم القيمة 
اإلجمالية للمطالبات املالية عن تلك القضايا؟ 
وكــم احملصل منها خلزينــة الدولة؟ وكم 
من املبالغ لم تدخل خزانة الدولة بســبب 
خسارة تلك القضايا؟ وما دور اإلدارة في 

استرداد تلك املبالغ؟
كم عــدد القضايا التي 
الفتــوى  إدارة  خســرتها 
والتشــريع املرفوعة على 
مؤسســات الدولــة والتي 
الفتــوى  إدارة  متثلهــا 
القضاء  أمــام  والتشــريع 
منذ عام ٢٠١٣ حتى تاريخ 
تقدمي السؤال؟ وكم التكلفة 
املالية علــى خزانة الدولة 
من خسارة تلك القضايا؟

كم عدد الفتاوى الواردة 
في إدارة الفتوى والتشريع 
منذ عام ٢٠١٣ حتى تاريخ تقدمي السؤال؟ 

وكم عدد الفتاوى التي رد عليها؟
 كــم عــدد الفتاوى الصــادرة من إدارة 
الفتوى والتشــريع واتضح عدم صحتها 
قانونيا من خالل صــدور أحكام قضائية 
تخالف تلك الفتــاوى منذ عام ٢٠١٣ حتى 

تاريخ ورود السؤال؟

وجــه النائــب د.علــي 
القطان ســؤاال إلــى وزير 
النفط وزير التعليم العالي 
د.محمد الفارس عن خطة 
الكويتيني بنظام  توظيف 
عقود املقاولــني الذي يتم 
لــدى  بــه حاليــا  العمــل 
مؤسسة البترول الكويتية 
والشركات التابعة لها، لذا 
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
-صورة ضوئية من الالئحة 
التنفيذيــة لقــرار مجلس 

إدارة مؤسســة البترول الكويتية بشــأن 
تكويــت العمالة الوطنيــة في نظام عقود 
املقاولني، مع شــرح مدى التزام املؤسسة 

والشركات التابعة لها بأحكام الالئحة.
- بيان الفرق بني عدد ونســبة التكويت 
والتكلفــة املالية قبل تطبيق نظام عقود 
املقاولني وبعد أن بدأ تطبيق هذا النظام، 
مع بيان االستفادة من تطبيق هذا النظام 
وانعكاساته على مؤسسة البترول الكويتية 

والشركات التابعة لها.
- ما اإلجراءات التي اتخذتها 
مؤسسة البترول الكويتية 
بهدف اســتقطاب وتأهيل 
العمالة الكويتية للعمل في 

القطاع النفطي اخلاص؟
- ما البرامج التخصصية 
التي يسعى إلى حتقيقها 
القطــاع النفطــي اخلاص 
في عقــود املقاولــني عبر 
مؤسسة البترول الكويتية 
إلحــالل العمالة الكويتية 
في األعمال النفطية محل 
العمالة األجنبية؟ مع حتديد التخصصات 
التدريبية والبرامــج التي تؤهل العمالة 

الوطنية للعمل بالشركات النفطية.
كما سأل النائب د.علي القطان عن التالي:
- كم  من املتوقع أن يصل عدد املؤهلني 
مــن العمالة الكويتية فــي التخصصات 
النفطيــة التي يحتاج إليهــا هذا القطاع 
خالل السنوات اخلمس املقبلة من خالل 

عقود املقاولني؟

عبداهللا املضف

د.علي القطان

عبدالعزيز الصقعبي: ما خطط «الداخلية» 
لتخفيف االزدحام املروري في الطرق؟

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبــي وزير الداخلية 
الشــيخ ثامر العلــي جاء 

كالتالي:
تشهد الكويت في اآلونة 
األخيــرة عــودة االزدحام 
الشــوارع  املــروري فــي 
بالتزامن مع عودة املدارس 
واجلامعــات. لــذا يرجــى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
أعــداد  حــول  بيــان   -١
املركبات املســجلة سنويا 
باســم الكويتيــني وغيــر 

الكويتيني منذ عام ٢٠٠٦ حتى تاريخ ورود 
هــذا الســؤال وفقا لنوع املركبة (ســيارة 

خاصــة، ســيارة أجــرة، 
ســيارة نقل عام للركاب، 
سيارة نقل خاص للركاب، 
ســيارة ســياحية، سيارة 
نقل مشــترك، سيارة نقل 
عام لألشياء واحليوانات، 
سيارة نقل خاص، سيارة 

ذات استعمال خاص).
٢- بيان حول أعداد رخص 
القيادة املســجلة ســنويا 
للكويتيني وغير الكويتيني 
منذ عام ٢٠٠٦ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
٣- ما اخلطط التي وضعتها وزارة الداخلية 

لتخفيف االزدحام املروري في الطرق؟

د.عبدالعزيز الصقعبي

محمد احلويلة: ما أسباب عدم صرف رواتب 
وحقوق العاملني في جهاز حماية املنافسة؟

وجــه النائــب د.محمــد 
احلويلة ســؤاال إلــى وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
خليفة حمادة، حول األسباب 
التي تســتند إليهــا الوزارة 
لعدم صرف رواتب وحقوق 
العاملــني في جهــاز حماية 

املنافسة. 
ونص السؤال على ما يلي:
صــدر القانــون رقم ٧٢ 
لسنة ٢٠٢٠ في شان حماية 
املنافســة متضمنــة أحكام 
الهيكلي وشــؤون  التنظيم 
املالية  العاملــني واللوائــح 
بإسناد االختصاص بإصدارها 
إلى رئيس إدارة جهاز حماية 
املنافسة وفقا للبند (٦) من 
املــادة رقم (١٨) من القانون 
والذي ينص علــى «إصدار 
اللوائــح املاليــة واإلداريــة 
لشــؤون املوظفــني باجلهاز 
في إطار االعتمــادات املالية 
املقــررة، مــن دون التقيــد 
بأحكام قانون ونظام اخلدمة 

املدنية».
واســتنادا إلــى صــدور 
الالئحة املشار إليها وجدول 
املرتبات املدرج بها، واملبالغ 
احملددة بها اعتمادا على املبالغ 
امليزانية  املقدرة مبشــروع 
املقــدم لــوزارة املاليــة بعد 
طلبهــا تخفيضــه، وافقــت 
وزارة املالية على مشــروع 
امليزانية واعتمد من مجلس 
الوزراء في ظــل التعليمات 
امليزانية  اخلاصة بترشــيد 
للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وصدر بها 
القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ في 
شأن ربط ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكومية للسنة 

املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وعلى الرغــم من صدور 
قانون اعتمــاد امليزانية مبا 
فيهــا جدول املرتبات جاءت 
املطالبات املتبادلة بني وزارة 
املاليــة واجلهاز باالعتراض 
على جدول املرتبات ووضع 
قيد وشــروط على الصرف 
من الرواتب بدعوى املغاالة 
في تقديرها ومــن ثم وقف 

واملوافقــة عليه مــن وزارة 
الــوزراء  املاليــة ومجلــس 
قبل إصدار مرســوم إحالته 
للسلطة التشريعية، ال يجوز 
تعديلــه إضافة أو حذفا في 
امليزانية احلالية التي يجب 
أن يجري الصــرف وفقا ملا 

جاء بها.
٣- ال سند أو محاجة ملا 
ورد من اعتراضــات وزارة 
املاليــة باختصاصهــا وفقا 
ألحكام املادتني (١٧)، و(٢٠) 
من املرسوم بالقانون املشار 
إليــه حيث إنــه ال يجوز أن 
تطلب التعديل على اللوائح 
املاليــة واإلدارية خصوصا 
بعد املوافقة على االعتمادات 
املالية بقانون ربط امليزانية، 
كمــا ال يجوز طلــب توجيه 
اجلهاز بالصرف على النحو 
الوارد مبيزانية العام السابق 
مع تســويتها مــع ميزانية 
العــام احلالــي ملا فــي ذلك 
من مخالفــات لقواعد تنفيذ 
امليزانيــة، بل ويصيب عمل 
اجلهاز عن تأدية مهامه وسداد 

مرتبات العاملني فيه.
وإزاء مــا ســبق كله من 
مواقف من الوزارة ومسؤولي 
اجلهاز بعد تقرير استقالليته 
ماليا وإداريا، فإنه من املالئم 
معرفة األسباب واإلجراءات 
التي أدت إلى املوقف املتأزم 
بــني وزارة املاليــة وجهــاز 
حماية املنافســة وإجراءات 
الــوزارة فــي شــأن حســم 
اخلــالف ومتكني اجلهاز من 
أداء مهامه حفاظا للمال العام 

ورعاية للصالح العام.
وملــا كان جلهــاز حمايــة 
رقابيــة  أهميــة  املنافســة 
النهــوض  واقتصاديــة فــي 
الوطنــي ودعــم  باالقتصــاد 
املنافسة واالستثمار بالدولة، 
وعليــه فــإن املهــام املنوطــة 
باجلهــاز تتطلب اســتقطاب 
وتعزيــز اجلهــاز بالكــوادر 
البشرية الوطنية ذات اخلبرة 
التســرب  والفنــادق، ومنــع 
الوظيفي للكفاءات التي دربها 
اجلهــاز، فــكان ينبغــي منح 

واحلســاب اخلتامــي، تلــزم 
وزير املالية بإصدار التعاميم 
اخلاصــة بتنفيــذ امليزانيــة 
علــى نحــو يضمــن مطابقة 
هذا التنفيــذ ألحكام القوانني 
واللوائــح، أي تتوافــق تلك 
التعاميــم مع القانــون ال أن 
القانوني  تخالفه، فما السند 
ملخالفة وزارة املالية ذلك وعدم 
صرف االعتمادات املقررة في 
القانــون ووضع قيــود على 

امليزانية؟
٥- هل اســتناد الــوزارة في 
إجراءاتهــا املقيــدة مليزانيــة 
اجلهــاز طبقا ألحــكام املادة 
(٢٠) من املرســوم بالقانون 
رقم (٣١) لســنة ١٩٧٨ املشار 
إليه جاء وفق صحيح تفسير 

املادة املشار إليها؟
٦- ما تفسير الوزارة لالستناد 
إلى املادتني املشــار إليهما في 
غيــر احلــاالت احملــددة بهما 
االعتمــاد  اســتخدام  وهــي 
أو تنفــذ التعليمــات املرفقة 
بقانون امليزانيــة أو الواردة 
فــي جداولها؟ ومــا مبرراتها 
لعــدم املوافقة علــى تطبيق 
اجلــداول اخلاصــة مبرتبات 
ومزايا العاملني في اجلهاز كما 
وردت بامليزانية املعتمدة للعام 

٢٠٢٢/٢٠٢١؟
الــوزارة  ٧- مــا إجــراءات 
حلســم اخلالف بني رؤى كل 
من الــوزارة واجلهاز لتدارك 
تأخيــر قيام اجلهــاز مبهامه 
وصرف مســتحقات العاملني 

كما ورد في امليزانية؟
٨- ملــاذا لــم تبادر الــوزارة 
بالتنسيق مع مسؤولي اجلهاز 
حلسم اخلالف رعاية للصالح 
العام؟ على أن تكون اإلجابة 
مزودة مبا قد يتطلبه البيان 
من إيضاح معــزز بالقوانني 
املنظمــة لتنفيــذ  واللوائــح 

امليزانية.
٩- ما أســباب عدم اعتراض 
أو تعقيبهــا علــى  الــوزارة 
مشروع امليزانية عند دراسته 
وقبــل عرضــه علــى مجلس 
الوزراء أو إقرار قانونها بأي 
من املبررات التي تثيرها اآلن؟

موظفي اجلهاز مميزات وحوافز 
إضافيــة، وذلــك لتحصــني 
املوظفني من اإلغراءات املالية 
لرقابتهم على مؤسسات مالية 
واقتصادية كبيرة، باإلضافة 
إلى وجود حظر على املوظفني 
من ناحية العمل لدى األشخاص 

الذين يخضعون للفحص.
وحيث إنه حتى تاريخه 
لم يتمكن اجلهاز من مصرف 
الرواتب اخلاصة باملوظفني، 
وفق الالئحة املقررة، وحيث 
إن ذلك يترتــب عليه غياب 
العدالة بني اجلهات الرقابية 
ووقوع ضرر نفسي ومعنوي 

كبير على العاملني.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما األســباب التي تستند 
إليهــا الــوزارة لعــدم صرف 
رواتــب وحقوق العاملني في 
جهاز حماية املنافسة وفقا ملا 
أدرج في اعتمادات القانون رقم 
٥ لســنة ٢٠٢١ بربط ميزانية 
الوزارات واإلدارات احلكومية؟
٢- مــا إجراءات الــوزارة في 
التقيد بأحكام قانون امليزانية 
مبــا ال يجــوز التعديــل فيها 
باحلــذف أو اإلضافة ســواء 
بــاألداة  شــروط أو قيــد إال 
الدستورية ذاتها وهي التعديل 

التشريعي لها؟
٣- هــل طلبــت الــوزارة من 
اجلهاز تنفيــذ امليزانية لهذا 
العام على النحــو الذي جاء 
في امليزانية السابقة؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فهل يجوز 
توجيه اجلهاز بالصرف على 
النحو الــوارد فــي امليزانية 
الســابقة للعــام ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
خصوصا فيما يتعلق بالباب 
األول (تعويضات العاملني)، 
مــع وجود اعتمــاد مبيزانية 
العــام ٢٠٢٢/٢٠٢١؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، فيرجى 
تزويدي بالسند القانوني أو 

الالئحي لهذا الطلب.
٤- ملــا كانت املــادة (١٧) من 
القانــون رقــم (٣١) لســنة 
١٩٧٨ بقواعد إعداد امليزانيات 
العامة والرقابة على تنفيذها 

سأل عن أسباب عدم اعتراض الوزارة أو تعقيبها على مشروع امليزانية

د.محمد احلويلة

صرف مرتبات العاملني قبل 
تخفيضها على الرغم من أنه 
ســبق تخفيضها قبل إقرار 
امليزانية مبا ســيتوافق مع 
تعليمات الترشيد الصادرة 

من مجلس الوزراء.
واستندت الوزارة إلى عدد 
من املبررات التي ارتكزت على 
أحكام املادتــني (١٧) و(٢٠) 
من املرسوم بالقانون رقم ٣١ 
لســنة ١٩٧٨ في شأن قواعد 
العامــة  امليزانيــات  إعــداد 
والرقابــة علــى تنفيذهــا 
واحلســاب اخلتامي بطلب 
الرواتــب علــى  تخفيــض 
أســاس مقارنتهــا برواتــب 
اجلهات األخرى، وعلى الرغم 
من اعتمــاد امليزانية وبنود 

األعمال املدرجة بها.
وبالنظر إلى ما جنم عن 
هذا املوقف من وزارة املالية، 
وما استندت إليه من أحكام 
أو مبررات وأيا كان سندها 
فقد جاءت مخالفة للميادين 
الدستورية والقانونية وهي:
أحــكام  تنفيــذ  ١- يجــب 
امليزانية وفقا للقانون الصادر 
بها وكما أدرج به دون تعديل، 
ومــن ثــم ال يجــوز إضافة 
شــرط أو وضع قيــد عليها 
إال باألداة الدســتورية ذاتها 

وهي القانون.
٢- إذا ارتكــز األمــر علــى 
تقييــم الرواتــب للعاملــني 
رغــم تخفيضهــا أكثــر من 
مرة قبــل اعتمــاد امليزانية 
واعتماد احلالي منها بقانون 
امليزانية والســابق دراسته 

ما إجراءات الوزارة حلسم اخلالف بينها وبني اجلهاز لتدارك تأخير قيام صرف مستحقات العاملني كما ورد في امليزانية؟
ملاذا لم تبادر الوزارة بالتنسيق مع مسؤولي اجلهاز حلسم اخلالف رعاية للصالح العام مع إرفاق ما يوضح اإلجابة؟

حمد روح الدين: إعفاء أهالي 
«خيطان اجلنوبي» من قيمة األراضي

قدم النائب د.حمد روح 
الدين اقتراحــا برغبة في 
شــأن إعفاء أهالي منطقة 
خيطان اجلنوبي من حتمل 
قيمة األراضي املمنوحة لهم 
علــى أن يتحملوا تكاليف 
إزالــة األنقــاض، قــال في 

مقدمته ما يأتي:
مت اإلعــالن فــي عــام 
٢٠١٧ عن تخصيص أراض 
للمواطنــني فــي منطقــة 
خيطــان اجلنوبي، وحتى 
تاريخ هذا االقتراح لم يتم 

تسليم أهالي املنطقة أذونات البناء، ومنى 
إلى علمنا أن سبب التأخير هو وجود أنقاض 

على األراضــي املخصصة 
لهم ما يستدعي إزالتها قبل 
تسليمهم أذونات البناء، وملا 
كان ذلك سيتسبب مبزيد 
من التأخير ويلحق الضرر 
الذين  القســائم  بأصحاب 
طال انتظارهم قرابة خمس 
ســنوات، ونــص االقتراح 

على ما يلي:
إعفــاء أهالــي منطقــة 
خيطان اجلنوبي من حتمل 
قيمــة األراضــي املمنوحة 
لهم والبالغة ١٥٠٠٠ دينار 
كويتي على أن يتحمل كل مواطن تكاليف 

إزالة األنقاض التي تخص قسيمته.

د.حمد روح الدين

البالغة ١٥٠٠٠ دينار كويتي

طلب بياناً حول أعداد رخص القيادة

استفسر عن البرامج التخصصية

منذ عام ٢٠١٣ حتى اآلن
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االحد ٥ ديسمبر ٢٠٢١ اقتصـاد

خالفات اجلهات احلكومية مع «احملاسبة».. إلى مجلس الوزراء
علي إبراهيم 

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
أن توصية حكومية صدرت إلى كافة 
اجلهات احلكومية بحصر خالفاتها مع 
ديوان احملاســبة ورفعها إلى مجلس 
الوزراء. وأفــادت بأن نص التوصية 
أوجــب علــى كافــة اجلهــات حصر 
املوضوعات التــي تراها متثل خالفا 
في الرأي مع ديوان احملاســبة ورفع 
املوضوع إلى مجلس الوزراء، وكذلك 
تشــكيل جلنة دائمة في اجلهات ذات 
امليزانيات املستقلة للرد على مالحظات 
ديوان احملاسبة. وتأتي تلك التوصية 
تنفيذا للتوجيهات احلكومية الهادفة 
الى تنفيذ توصيات ديوان احملاسبة 
وتالفي مالحظاته السنوية واملخالفات 
التي تسجلها بعض الوزارات والهيئات 
واملســتقلة واحمللقــة، حيــث لفتــت 
املصادر إلى أن التوصيات احلكومية 
األخيرة تضمنت تشكيل جلنة دائمة في 
اجلهات ذات امليزانيات املستقلة للرد 
على مالحظات ديوان احملاسبة، وهو 
األمر الذي يأتي متماشيا مع التوجه 
احلكومي الصارم في األخذ مبالحظات 
الديوان لتالفيها، خصوصا أن مجلس 
األمة خاطب ديوان احملاسبة في مارس 
املاضي ملوافاته مبدى جدية كل جهة 

حكومية خاضعة لرقابة الديوان مع 
إرفاق املالحظات واملخالفات املالية التي 
متت تسويتها جزئيا أو كليا والتي لم 
تتم تســويتها، باإلضافة إلى بيان ما 
يفيد اإلجراءات التي اتخذتها اجلهة في 
التســوية واألسباب الداعية إلى عدم 
املعاجلــة. وقالت املصــادر ان توجه 
اجلهات احلكومية ال يتوقف عند تفعيل 
دور اللجان فقط في الوزارات والهيئات، 
بــل إذا ظهر قصور فــي تفعيلها فإن 
اجلهات احلكوميــة ملزمة بالوقوف 
على أسباب عدم التفعيل وصوال إلى 
حتديد املتسبب عن ذلك وهو ما يعلي 
مبدأ املساءلة في هذا اجلانب». وتأتي 
تلك القرارات احلكومية تنفيذا الحكام 
املادة ٣٣ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ 

بإنشاء ديوان احملاسبة وتعديالته.
وبينت املصادر أن التوصية التي 
صدرت إلى اجلهات احلكومية تضمنت 
إلى جانب تفعيل دور جلنة الرد على 
مالحظات ديوان احملاسبة وتنفيذ املهام 
املنوطة بها قيامها بـ ٥ مهام رئيسية 

كالتالي: 
١- الوقــوف على ماهيــة املالحظات: 
وذلك عبر دراســة األسباب التي أدت 
إلى نشوء مالحظات ديوان احملاسبة.
٢- عالج املالحظات: عبر العمل على 
تالفيهــا وتالفي تكرارهــا واحلد من 

حدوثها مستقبال.
٣- تنسيق ومتابعة: إذ تتولى التنسيق 
مــع القطاعــات واإلدارات الداخليــة 
باجلهــات على الوجــه األمثل لتالفي 

حدوث املالحظات أو تكرارها. 
٤- بحث األسباب: من خالل الوقوف 
على أســباب عدم تفعيــل جلان الرد 
على املالحظات والقيام بدورها على 

النحو املطلوب ومعاجلتها.
٥- حتديد املسؤول: إذ طالبت التوصية 
حتديد املتسبب عن عدم تفعيل جلان 

الرد على املالحظات.
علــى الصعيــد ذاتــه، تضمنــت 
استراتيجية ديوان احملاسبة ٢٠٢٥/٢٠٢١ 
حتقيق رقابة فعالة على األموال العامة 
عبر رقابة هادفة للحد من هدر املوارد 
وزيــادة اإليــرادات وتنويعها عبر ٤ 
قيمة رئيسية ترتكز على االستقاللية 
واملهنية والتحســني املســتمر ودعم 
املساءلة. وتوضح التقارير الرقابية 
أن كل دينار ينفق على ديوان احملاسبة 
يقابلــه وفر على املالية العامة بقيمة 
تصــل إلى ٤ دنانير، وهو ما ظهر في 
التقريــر األخير للديوان حيث بلغت 
قيمة مصروفات الديوان الفعلية ٥٥٫٦ 
مليون دينار فيما بلغ حجم الوفورات 
احملققة نتيجــة جلهوده نحو ٢٢٠٫٤ 

مليون دينار.

توصيات بتحديد املسؤولني عن عدم تفعيل جلان الرد على مالحظات «الديوان»

١٠٠ ٪ تكويت «مؤسسة البترول».. بعد مغادرة آخر موظف غير كويتي
إنهاء خدمات ٢٨ موظفاً وافداً في املبنى اإلداري لـ «النفط» حتى يوليو ٢٠٢١

أحمد مغربي 

كشــفت مصــادر نفطية 
مســؤولة لـــ «األنبــاء» عن 
ان عدد العمالة الوطنية في 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
(املبنــى اإلداري) يبلغ ٧٣٨ 
موظفــا، كما يبلــغ اجمالي 
اعداد الوافدين العاملني في 
املؤسسة ١٦٣ موظفا موزعني 
كالتالــي: موظــف واحد من 
مواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجــي على عقــد دائم، 
و١٤٠ موظفــا بعقــود عمل 
غير كويتي مبرتب مقطوع 
ويشغلون وظائف مساندة 
ومعاينــة، و٢٢ موظفا غير 
كويتي على عقود عمل خاصة 
بوظائــف تتطلــب خبــرات 

تخصصية نادرة.
وقالت املصادر ان مؤسسة 
البترول الكويتية قامت بإنهاء 
خدمات (تفنيش) ٢٨ موظفا 
في الفترة من أغسطس ٢٠١٧ 
حتى يوليو ٢٠٢١، علما بأن 
العمالة املنتهية خدماتها هي 
فئة العمالة غيــر الكويتية 
الذين كانوا يعملون مبوجب 
عقد عمل غير كويتي مبرتب 
مقطــوع وعقــد عمل خاص 
وذلك للوظائف خارج السلم 
الوظيفي وهي غير خاضعة 

لسياسة االحالل.
وإجماال أشارت املصادر 
إلــى ان نســبة التكويت في 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
فقط (دون الشركات التابعة) 
علــى العقــود الدائمــة بلغ 
٩٩٫٩٪ حيــث يوجد موظف 

مخرجات التعليم اذ مت اعداد 
برامج بالتعاون مع املعاهد 
التطبيقيــة لتنفيــذ برامج 
الثانوية  تدريبية خلريجي 
العامة بغية تأهيلهم ضمن 

برامج احلفر.
حل البطالة 

وذكرت ان مؤسسة البترول 
الكويتية وشــركاتها التابعة 
تســعى دائما الى املســاهمة 
ومشــاركة الدولــة فــي حل 

احلالية، حيــث تتم مراجعة 
هذه اخلطط ســنويا ووضع 
خطط توظيف متدرجة لسد 
الشواغر واالحتياجات الفعلية 
من العمالــة ذوي اخلبرة او 
اخلريجــني اجلــدد لتدريــب 
وتأهيل العمالة اجلديدة في 

مختلف التخصصات.
وشددت على ان «مؤسسة 
البترول» وشركاتها التابعة 
تقــوم باإلعــالن عــن توافر 
فرص وظيفية فــي القطاع 

الكويتيــني حديثي التخرج 
أفضــل  اختيــار  لضمــان 
الكفــاءات الوطنيــة ويعــد 
اللغــة اإلجنليزية  اختبــار 
واختبــار التخصــص احــد 
املعاييــر املتعــارف عليهــا 
محليا وعامليا في حتديد تلك 
الكفاءات وتعتبر االختبارات 
اهــم شــروط القبــول فــي 
إعالنات القطاع النفطي والتي 
يجب على املتقدم اجتيازها 
خاصة اختبــار التخصص 

البطالة وتوفير فرص العمل 
للشــباب الكويتي من خالل 
إعداد خطة خمســية للقوى 
العاملة تأخــذ بعني االعتبار 
االحتياجات املســتقبلية من 
العمالــة متضمنــة العمالــة 
من ذوي اخلبــرة الى جانب 
اخلريجني اجلدد من مختلف 
املجاالت والتخصصات بناء 
على املشــاريع والتوسعات 
للقطــاع النفطــي الى جانب 
التسرب املتوقع من العمالة 

التخرج  النفطــي حلديثــي 
ولــذوي اخلبرة علــى مدار 
السنة، هذا الى جانب توفير 
فرص وظيفيــة أخرى لدى 
القطاع اخلــاص عبر عقود 
املقاولني في القطاع النفطي 
والتي ألزمت املؤسســة من 
خاللها بتكويت نسبة ال تقل 

عن ٣٠٪ من العمالة لديها.
وقالــت ان «البتــرول» 
تتبنــى احــدث املمارســات 
املثلــى املتعلقــة بتوظيــف 

الذي يعتبر وســبلة حتديد 
املستوي االكادميي في املجال 

املطلوب.
وقالت: يتم استخدام نظام 
إلكترونــي متطــور لتقدمي 
االختبارات ويتم من خالله 
النهائي  احتســاب املجموع 
لنتيجــة االختبــار تلقائيا 
النتيجــة للمتقدم  وتظهــر 
انتهائــه  مباشــرة مبجــرد 
مــن االختبار حتقيقــا ملبدأ 

الشفافية.

واحد فقط من مواطني دول 
مجلــس التعاون اخلليجي، 
وسوف يتم تكويت وظيفته 
عند انتهــاء خدمة املوظف، 
أما بخصــوص عقود العمل 
األخرى فهي خــارج الهيكل 
التنظيمي واملتمثلة بالعاملني 
مبوجب عقد عمل موظف غير 

كويتي مبرتب مقطوع.
عقد براتب مقطوع

وقالت املصادر ان عقود 
العمل لغير الكويتيني براتب 
مقطــوع تشــمل وظائــف 
هامشــية وشــبه هامشــية 
ووظائف مساندة وتعتبر من 
الوظائف غير اجلذابة للعمالة 
الوطنية، وكذلك توجد حاالت 
ملوظفني غير كويتيني يعملون 
مبوجب عقــود عمل خاصة 
وهــي مخصصــة لوظائف 
تخصصية وفنيــة تتطلب 
مؤهالت وخبرات عملية في 
مجملها ال تتوافر في السوق 

احمللي.
مــن جهــة أخــرى، قالت 
املصادر ان مؤسسة البترول 
لديها عدد ٢ شــاغر وظيفي 
مرحل من ســنوات سابقة، 
وتنحصر أسباب عدم شغلها 
في تأثير عمليات التسرب في 
القوى العاملة على الشواغر 
في املؤسسة وسيتم الترقية 
بعد اســتيفاء احلــد األدنى 

لسنوات اخلبرة املطلوبة.
وأضاف ان القطاع النفطي 
وضع خطة بالتنســيق مع 
جامعة الكويت للقيام بدور 
فعــال فــي االســتفادة مــن 

«الكيماويات البترولية» 
تدرس التخارج 

من استثمار محلي
أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصادر نفطية مســؤولة، ان 
شركة صناعة الكيماويات البترولية تدرس التخارج من 
استثمار محلي، حيث قامت الشركة بتعيني مستشار 

محلي للقيام بالدراسة الفنية لعملية التخارج.
وقالت املصادر إن قيمة العقد تبلغ ٣٥ ألف دينار، 
وفازت به إحدى الشــركات االســتثمارية الكبرى في 
الكويت، وفضلت املصادر عدم ذكر االســتثمار الذي 
تنوي شركة صناعة الكيماويات التخارج منه، وذلك 

لتوقيع اتفاقية سرية.
وذكــرت ان «صناعــة الكيماويــات» تعتمد رؤية 
طويلة املدى، على أن تكون من الشــركات املتصدرة 
عامليا في مجــال البتروكيماويات، وأن تضفي قيمة 

على االقتصاد احمللي.

١٧ شركة مدرجة خسرت بني ٥٠ و٧٥٪ من رؤوس أموالها
شريف حمدي

بعد إســدال الستار على 
مرحلة الكشف عن النتائج 
للشركات املدرجة ببورصة 
الكويت لفترة األشهر التسعة 
األولى من العام احلالي، تبني 
أن هنــاك ١٧ شــركة مدرجة 
بقطاعــات مختلفة بســوق 
األسهم خسائرها التراكمية 
بــني ٥٠٪ و٧٥٪ وهــو مــا 
يعني أنها معرضة للتوقف 
عن التــداول حلــني توفيق 

اوضاعها.
وتضم قائمة الـ ١٧ شركة، 
٤ شركات موقوفة بالفعل عن 
التداول حلــني االفصاح عن 
بيانات مالية ســابقة، وذلك 
تطبيقا للفقرة رقم «١» للمادة 
«١-١٥-١» من الكتاب الثاني 
عشر «قواعد اإلدراج» املتبعة 

في السوق.

لهذه الشــركات في الفترات 
املاليــة الفائتــة، األمر الذي 
املتعاملني بالســوق  يدفــع 
للتخــارج مــن أســهم هذه 
الشــركات خوفا من وصول 
اخلسائر التراكمية إلى نسبة 
الـ ٧٥٪ وهو ما يعني إيقاف 

نحو ٥٣٧ مليون دينار تشكل 
١٫٢٪ مــن القيمة الســوقية 
لبورصــة الكويــت البالغة 

٤٢٫٧ مليار دينار.
وللفــت أنظار املتعاملني 
بالبورصــة منعــا لوقــوع 
ضرر عليهــم أثناء التداول، 
الكويت  استحدثت بورصة 
مؤخــرا وضع ألوان لتمييز 
هذه الشــركات على شريط 
التداول، حيث مت وضع دائرة 
باللون األصفر للشركات التي 
تبلغ نسبة اخلسائر املتراكمة 
لديها ٥٠٪ فأكثر ومبا يقل عن 
٧٥٪ من رأس املال املدفوع، 
ودائرة حمراء للشركات التي 
تبلغ نسبة اخلسائر املتراكمة 
لديهــا ٧٥٪ فأكثــر من رأس 
املال املدفوع، علما أن بورصة 
الكويت ال تتداول فيها حاليا 
شــركات لديها خسائر أكثر 

من ٧٥٪.

هذه الشــركات عن التداول 
حلني إطفاء اخلسائر. 

كما تبني أن هناك ١١ شركة 
باتت قريبة من دائرة اخلطر 
حال أعلنت عن نتائجها املالية 
املســتقبلية وهــي محملــة 
بخسائر جديدة قد تصل بها 
النســبة اإلجمالية الى احلد 
الــذي يتوقف معه الســهم 
عــن التداول فــي البورصة 
الكويتية. وأظهر الرصد ان 
١٢ شركة من أصل ١٧ مدرجة 
بقطاعــات العقــار بواقع ٥ 
املالية  شــركات، واخلدمات 
بواقع ٤ شركات، والصناعة 
بواقــع ٣ شــركات، أي ان 
القطاعات الثالث تضم ٧٠٪ 
من إجمالي الشــركات التي 
جتاوزت خسائرها التراكمية 

٥٠٪ وتقل عن ٧٥٪.
ويبلــغ إجمالــي رؤوس 
أمــوال هذه الشــركات الـ ١٧ 

ً ٦ شركات منها قيمتها الدفترية عند ٢٥ فلسا

وحسب رصد لـ «األنباء» 
تبني أن ٦ من هذه الشركات 
اقتربت قيمتها الدفترية من 
٢٥ فلســا، وهو ما يعني أن 
العجز في حقوق املساهمني 
وصــل إلــى قرابة الـــ ٧٥٪ 
نتيجة اخلســائر التراكمية 

«تشجيع االستثمار» تضع أولى خطواتها 
لتدشني «بوابة املستثمر اإللكترونية»

مصطفى صالح

في ظل مساعي هيئة تشجيع االستثمار 
األجنبي املباشر نحو تنفيذ استراتيجيتها 
للتحول الرقمي وتقدمي خدماتها للمستثمرين 
إلكترونيا، بدأت الهيئة تنفيذ أولى خطواتها 
لتدشني «بوابة املستثمر اإللكترونية» وربطها 
مع اجلهات ذات االختصاص، حيث أعلنت 
عن طرح ممارسة لتصميم وتطوير وبرمجة 
وتنفيذ البوابة. وأوضحت الهيئة في إعالن 
املمارسة رقم (هـ.ت.أ.م ٠٤/٢٠٢١/٢٠٢٢)، أن 
هذه املمارسة ستكون مفتوحة للممارسني 
املعتمدين واملسجلني لدى اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامــة، والذين تتوافر فيهم 
الشروط القانونية واملؤهلني لدخول هذه 

املمارسة لتقدمي عروضهم.
وأشــارت إلى أنه ميكن احلصول على 
وثائق املمارســة من إدارة الشؤون املالية 
قســم املشتريات واملناقصات مبقر الهيئة 
الرئيسي في برج احلمرا، وذلك خالل ساعات 
العمل الرئيسية اعتبارا من اليوم (األحد) 
املوافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١، وحتى يوم األحد 

املوافقة ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١، الفته إلى أن سعر 
الوثائق هو ٧٥ دينارا غير مسترجعه، فيما 
سيكون االجتماع التمهيدي يوم ١٢ اجلاري 
مبقــر الهيئة في متام الســاعة ١١ صباحا، 
بينما ســيكون موعد فض املظاريف يوم 

٢٦ اجلاري في جلسة مغلقة.
وقالت الهيئة إنــه بعد فض املظاريف 
الفنية سيحدد يوم لفض املظاريف املالية 
للعطاءات املقبولة فنيا، وذلك في جلســة 
علنية مبقر هيئة تشجيع االستثمار األجنبي 
املباشر، وستقوم الهيئة بإخطار الشركات 

مبوعد فض املظاريف املالية.

١٦٣ وافدًا يعملون  بعقود خاصة لعدم توافر تخصصاتهم بني املواطنني.. ويتولون وظائف مساندة براتب مقطوع 

دراسة أسباب مالحظات «احملاسبة» لتالفيها واحلّد من تكرارها مستقبًالتشكيل جلنة دائمة في اجلهات املستقلة للرد على مالحظات «الديوان» 
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الرشود: دور «بيتك» االجتماعي يخدم شرائح املجتمع وقضاياه الرئيسية

كرم بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) أول دفعة ملجموعة 
طالب من ذوي االحتياجات 
اجلمعيــة  مــن  اخلاصــة 
املعاقني،  الكويتية لرعايــة 
شــاركوا في برامج تدريبي 
اتفاقية شــراكة،  كجزء من 
هي األولى مــن نوعها على 
صعيــد القطــاع املصرفــي 
الكويتي، وقعهــا البنك مع 
اجلمعية، كما يعد البرنامج 
التدريبــي أيضــا، االول من 
نوعه ملثل هذه الشريحة من 
ذوي االحتياجات اخلاصة. 
تتضمن االتفاقية مبادرات 
مختلفــة وبرامــج تدريبية 
مخصصــة لطالب من ذوي 
االحتياجات اخلاصة تشمل 
زيــارات ميدانيــة للفــروع 

واإلدارات في «بيتك».
جهود عديدة

وفي هــذا الســياق، قال 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
الوهــاب  بالتكليــف عبــد 
الرشود، خالل حفل التكرمي 
إن «بيتك» يحرص على رعاية 
ودعم وتأهيل مختلف شرائح 
املجتمع من ضمنهم فئة ذوي 
االحتياجــات اخلاصة، وان 
البرنامــج التدريبى اتســم 
بخصوصيــة وتضافــرت 
فيه جهود جهات عديدة من 
«بيتك» كــون املتدربني من 

ذوى االعاقة الذهنية. 

الدولة لتحقيــق التقدم في 
كافة املجاالت.

اإلبداع واالبتكار
أعرب الرشود عن سعادته 
باملشاركة في تكرمي أول دفعة 
من املتدربني في «بيتك» من 
ذوي االحتياجــات اخلاصة 
بالتعــاون مــع اجلمعيــة 
املعاقني،  الكويتية لرعايــة 
خاصة أن االحتفال يتزامن 
مع اليوم العاملي لألشخاص 
ذوي اإلعاقة الذي يصادف ٣ 
ديسمبر من كل عام، ويأتي 
فــي نهاية برنامــج تدريبي 
نظمــه «بيتــك» اســتهدف 
االرتقاء بقدرات املشــاركني 
مــن ذوي الهمــم، وإطــالق 
االبــداع  إمكانياتهــم نحــو 

من كل ابنائها على اختالف 
قدراتهم». 

مستقبل أفضل
أشــار الرشــود إلــى أن 
مبــادرة «بيتــك» لتدريــب 
مــن  مجموعــة  وتأهيــل 
ذوي االحتياجــات اخلاصة 
واملعاقــني ميثــل خطــوة 
ناجحة لدمجهم وإشــراكهم 
في املجتمع واحلياة العملية 
ومساعدتهم في بناء مستقبل 

افضل لهم ولذويهم.
وفــي حني أكد اســتعداد 
الدائم للمشــاركة  «بيتــك» 
البرامــج  فــي  والتعــاون 
تخــدم  التــي  واألنشــطة 
املعاقني، أعرب الرشود عن 
اعتــزازه بأن تضــم املوارد 

نحو ١٠٠ ساعة من التدريب 
املهني إلى جانب أقرانهم غير 
املعاقــني. لذلك، فإننا اليوم 
نحتفــل باجلهود اجلماعية 
العظيمة لكل من ساهم في 
دمج األشخاص ذوي اإلعاقة 

في املجتمع».
وأضافت: «إننا فخورون 
جــدا بالتعاون مــع «بيتك» 
ونتقدم بفائق الشكر وعظيم 
االمتنان لهم لتدريب مجموعة 
من طلبتنا املتميزين سعيا 
لتحقيــق أهــداف اجلمعية 
املتمثلة في تقــدمي الرعاية 
املبتكر  والتعليــم والدعــم 
القابــل إلثــراء وحتقيــق 
تغيير إيجابي مستمر حلياة 
األشــخاص الذين نخدمهم. 
كما أنه من األمور األساسية 

واالبتكار وجتاوز الصعاب 
وحتقيــق األهــداف بأفضل 

الوسائل املناسبة.
وأضاف: «لقد بدأنا شراكة 
مع اجلمعية الكويتية لرعاية 
املعوقني منذ شهر سبتمبر 
املاضــي لتدريــب وتأهيــل 
هــذه املجموعة املتميزة من 
ابنائنا املعاقني، وقد أسعدنا 
ما ملسنا فيهم من حرص بالغ 
على تطوير ذواتهم، وقدرة 
كبيــرة علــى االندمــاج في 
احملتوى التدريبي بشــقيه 
العملــي والنظري، ما يؤكد 
اننا أمام مجموعة من ذوي 
الهمم العالية القادرين على 
خدمــة وطنهــم ومســاعدة 
أنفســهم، واملســاهمة فــي 
الكويت  حتقيق طموحــات 

البشرية في «بيتك» مجموعة 
من ذوي الهمم في تخصصات 
مختلفة، كما قدم الشكر لكل 
من ساهم في تنظيم وإجناح 
البرنامج التدريبي للمعاقني 
الذي شمل مختلف اإلدارات 
فــي «بيتك»، منهــا الفروع 
املصرفية واملوارد البشرية 
والبطاقات املصرفية وغيرها.

دعم ذوي اإلعاقة
مــن جانبها، قالت املدير 
العــام للجمعيــة الكويتية 
لرعايــة املعاقــني د.إلهــام 
احلمدان: «بفضل من اهللا ثم 
الدعم والتشجيع وااللتزام 
والتفانــي من قبــل موظفي 
«بيتك» واجلمعية الكويتية 
لرعاية املعاقني، حقق أبناؤنا 

لتحقيق أهداف خطة التنمية 
املستدامة لعام ٢٠٣٠».

تطوير املوظفني 
جدير بالذكر أن «بيتك» 
يحرص على تنظيم دورات 
ملوظفيه خاصة بتعلم بعض 
التي يســتطيعون  املهارات 
من خاللها التعامل مع ذوي 
الهمم من املعاقني، مثل لغة 
اإلشــارة التــي تعنى بذوي 
الســمعية، وأيضا  اإلعاقــة 
أصــول وقواعــد اســتقبال 
وخدمــة ذوي االعاقــة فــي 
الفــروع واملراكــز البيعيــة 
وإعطائهم االولوية مع كبار 
الســن، وتفهم احتياجاتهم 
ومســاعدتهم، مــع تزويــد 
األجهــزة اآلليــة والقنــوات 
االلكترونيــة باالمكانيــات 
الفنية التي تناسب التعامل 

معهم.
ويتيح «بيتــك» إمكانية 
املنتجــات  االســتفادة مــن 
واخلدمات املصرفية أمام فئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة، 
ويوفر كل الوسائل الكفيلة 
بحصولهــم علــى اخلدمات 
املصرفيــة دون حتملهم أي 
رســوم أو تكاليف إضافية، 
ويشمل ذلك تخصيص فرع 
خاص لهم في كل محافظة، 
مع مواقف ســيارات مالئمة 
ومقاعد متحركة، وغير ذلك 
من الوسائل الالزمة للعمالء 
من ذوي االحتياجات اخلاصة.

كرَّم أول دفعة متدربني من اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني
صورة جماعية ملسؤولي «بيتك» واجلمعية واملتدربني وبعض املشاركني في احلفل

جانب من تكرمي أحد املتدربني عبدالوهاب الرشود يلقي كلمته في احلفل

الرشود مقدماً تكرمياً إلى أحد املتدربني

عبدالوهاب الرشود وزياد العمر يكرِّمان اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني

تكرمي متدرب

تكرمي إحدى املتدربات

جانب من احلفل

جانب من تكرمي إحدى املتدربات

تكرمي متدرب من ذوي اإلعاقة

عبدالوهاب الرشود وزياد العمر يكرِّمان إحدى املتدربات

تكرمي متدربة أخرى

وشدد على األهمية التي 
يوليها «بيتك» نحو تعزيز 
دوره املجتمعي بشكل شامل 
متكامل يغطي معظم فئات 
املجتمع ويقدم أبرز األنشطة 
واخلدمات التي تهم ابناءه.

وأضــاف أن املســاهمات 
االجتماعيــة لـــ «بيتك» من 
عوامل دعم مسيرة التنمية 
واالرتقاء بقــدرات املجتمع 
الكويتي ومواجهة قضاياه 
الرئيســية وتعزيز اجلهود 
لتحقيــق مســتقبل أفضــل 

للجميع.
ولفت إلى أن هذه املبادرات 
النظرة  املجتمعية تعكــس 
اإليجابية ألهمية تعزيز دور 
القدرات البشرية في املساهمة 
في جهود التنمية، ومساندة 

اتفاقية شراكة األولى من نوعها في القطاع املصرفي لتأهيل مجموعة من الطالب 
د. إلهام احلمدان: فخورون بالتعاون مع «بيتك» ونشكره على تدريب مجموعة من طلبتنا

مبادرات «بيتك» تعكس أهمية تعزيز دور القدرات البشرية في املساهمة بالتنمية
االتفاقية تتضمن مبادرات مختلفة وبرامج تدريبية وزيارات ميدانية ملقرات «بيتك»
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«الوطني» دّشن سباقه للجري مبشاركة ٦ آالف متسابق
احتفل بنك الكويت الوطني 
بتنظيم سباق اجلري والذي عقد 
أمس وشــهد عروضــا متنوعة 
واستثنائية احتفاال بعودة احلياة 
إلــى طبيعتها وجتــاوز الوباء، 
وشهد السباق بنسخته اجلديدة 
مشاركة كثيفة جتاوزت ٦ آالف 
مشــارك، وذلك في تأكيد جديد 
على جناح بنك الكويت الوطني 
في إطالق فعاليات ناجحة حتظى 
دائما مبشاركة جماهيرية كثيفة 

وثقة عالية من املجتمع.
وقد شــهد احلفــل اخلتامي 
تتويج ١٢ فائزا باملراكز الثالثة 
األولى ملسافتي ١١ كم و٥ كم لكل 

من النساء والرجال. 
هذا، وحضر السباق الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطنــي عصام الصقر، ونائبة 
التنفيــذي للمجموعة  الرئيس 
شيخة البحر، والرئيس التنفيذي 
لـ «الوطنــي- الكويت» صالح 
الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي 
لـ «الوطني-الكويت» سليمان 
املرزوق، ومديــر عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشــخصية 
محمــد العثمــان، ومديــر عــام 
مجموعة املوارد البشرية عماد 
العبالنــي، ورئيــس مجموعــة 
العمليــات للمجموعــة محمــد 
التنفيذي  اخلرافي، والرئيــس 
صالــح  البابطــني  ملجموعــة 
التنفيذي  البابطني، والرئيــس 
لشــركة «Ooredoo» عبدالعزيز 

البابطني.
احلدث الرياضي األضخم

بعــد توقف اســتمر لعامني 
الصحيــة  الظــروف  بســبب 
والوبائية، كان اجلميع بانتظار 
عودة احلدث الرياضي األضخم 
فــي الكويــت وقــد وضــع بنك 
الكويــت الوطنــي كل دعمه من 

أجل إطالقه في موعده املعهود، 
لكنه ارتأى هــذا العام أن يقدم 
شيئا جديدا ومختلفا بنسخته 
اجلديــدة، ليتحول من ســباق 
للمشي إلى سباق للجري ويكون 
املكان الذي يستمتع فيه جميع 
أفراد العائلة من مختلف األعمار.

وقد دأب بنك الكويت الوطني 

علــى إطــالق مهرجان ســنوي 
للرياضة والصحة ألنه جزء ال 
يتجزأ من واجبه جتاه املجتمع 
ومســاهماته املتناميــة لتعزيز 
التنميــة املجتمعيــة مختلــف 
أبعادها، وألن التوعية الصحية 
والرياضية هي شــرط أساسي 
لبناء مجتمع سليم وألن التنمية 

احلقيقيــة للمجتمعــات تبــدأ 
بسلوك منط مختلف ومغاير، فإن 
البنك سيواصل العمل واملضي 
قدما فــي تبني ودعــم مختلف 
الفعاليات التي تشــجعنا على 
ســلوك التغيير الفاعل واملؤثر 
وفي مقدمتها هذا احلدث الرياضي 
الذي نعتز بأن يكون إحدى أهم 

مبادراتنا املجتمعية وأضخمها.
إقبال غير مسبوق

لطاملا كان البنك الوطني سباقا 
في مجال املســؤولية االجتماعية 
وفي مقدمة املبادرين لها، وللعمل 
مــن أجل كل ما من شــأنه أن ميد 

أفراد املجتمع بحياة أفضل. 

وجتدر اإلشارة إلى أن اإلقبال 
غير املسبوق على نسخة السباق 
اجلديدة منذ اللحظة األولى إلعالن 
التســجيل، يؤكد أن بنك الكويت 
الوطنــي يحظــى بثقــة مجتمعه 
وأن رســالتنا االجتماعية حتقق 
أهدافهــا خلير املجتمــع وإمنائه، 
وأن املشاركني بالسباق حريصون 

مثلنا متاما على أهمية هذه املبادرة 
وقيمتها الصحية والرياضية وذلك 
ينعكس بإصرارهم السنوي على 
املشــاركة.  كما ال بد من اإلشادة 
بدعم مختلف الوزارات واملؤسسات 
والهيئــات لنجاح هــذا املهرجان 
الرياضــي وفي مقدمتهــا وزارتا 
الصحة والداخلية والبلدية وشركة 
املشروعات السياحية إلى جانب 

شركة suffix املنظمة.
ويشار إلى أنه وعلى مدار أكثر 
من ربع قرن وصوال إلى النسخة 
اجلديدة للســباق اليــوم، لطاملا 
حــرص البنــك الوطنــي على أن 
يكون هذا السباق مساحة للفرح 
واالحتفال أمام اجلميع وإلى جانب 

املنافسة وممارسة الرياضة.
أكثر من ٦ آالف مشارك

أكثــر مــن ٦ آالف  واجتــاز 
متســابق املســافة املختارة ١١ كم 
أو ٥ كــم. واحتشــد املتســابقون 
علــى طــول خــط البدايــة عنــد 
اجلزيرة اخلضراء وسوق شرق 
حتــت أنظــار متطوعــي البنــك 
املشرفني ومسعفني من الطوارئ 
الطبيــة ورجال الداخلية لضمان 
عمليــة التنظيم وســالمة جميع 
املشــاركني. كما توفــر على طول 
مسافة السباق في شارع اخلليج 
العربي اســتراحات ميــاه. وعند 
نقطة النهاية، تواجد املتطوعون 
واملنظمون الستقبال املتسابقني 

وتوزيع املياه واملرطبات.
احتفاالت نقطتي البداية 

وتخلل استعدادات نقطة البداية 
أجواء احلماســية واكبها كل من 
عمر الشــرهان وسلمان النجادى 
اللذين توزعوا على نقطي البداية 
الـــ ٥ والـ١١ كم علــى وقع اجواء 
حماسية ومؤثرات تفاعلية وفرق 
استعراضية وموســيقية رافقت 

السباق شهد عروضاً متنوعة واحتفاالت على طول شارع اخلليج

حلظة وصول املتسابقني الى خط النهاية جانب من الفعاليات

عصام الصقر وشيخة البحر وصالح الفليج وصالح البابطني وعبدالعزيز البابطني وسليمان املرزوقعصام الصقر

حماس كبير بني املتسابقني

مشاركة أكثر من ٦ آالف متسابق في سباق «الوطني» للجري

الفائزون بسباق «الوطني» للجري
صالح الفليج وعبدالعزيز البابطني وسليمان املرزوق خالل اإلعالن عن الفائز بتذكرة 

حضور إحدى مباريات باريس سان جرمان

ركن األطفالهذا واجبناشكر خاص

مفاجآت من «هواوي»

«نيسان- أكستيرا» اجلائزة الكبرى من «البابطني»

قدمــت كل من وزارتي الداخلية والطــوارئ الطبية في وزارة 
الصحة الدعم للمشاركني في سباق الوطني للجري، كما قامت بلدية 
الكويت وشركة املشروعات السياحية بتوفير املكان إلقامة احلفل 
اخلتامي في حديقة شــاطئ الشويخ. وقد أشرفت وزارة التجارة 

والصناعة على سحوبات السباق. 
كما وفرت شــركة أكواغلف عبوات املياه جلميع املتســابقني 
واحلضور. قامت وزارة الداخلية بنشر دوريات في املنطقة املمتدة 
للســباق إلى حديقة الشويخ لتأمني ســير السباق بشكل طبيعي. 
وتواجدت فرقة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة في محيط 

السباق بجهوزية تامة حتسبا حلاالت الطوارئ.

على غرار كل عام، وحرصا منا 
على رســالتنا ومســؤوليتنا جتاه 
الوطني بتوفير فرقة  املجتمع، قام 
للتأكد من  تنظيــف متخصصــة 
نظافة شوارعنا على طول مساحة 
السباق وصوال إلى نقطة النهاية عند 
شاطئ الشويخ. ويؤكد بنك الكويت 
الوطني التزامه كبنك صديق للبيئة، 
بالتزامه بهذا النزوع من السلوكيات 

واملمارسات.

 special» اســتمتع األطفال في ركن خاص حتت إدارة
events» في هذا اليــوم الرياضي العائلي والترفيهي الذي 
استمتعوا فيه مبجموعة من األلعاب والنشاطات الترفيهية

قدمت شركة هواوي عددا كبيرا من اجلوائز واملفاجآت 
خالل السباق، كما قدمت هواوي جوائز حصرية للفائزين 

في املراكز األولى للسباق.

العنزي بسيارة نيسان  فازت مرمي 
اكســتيرا اجلديدة مقدمة من مجموعة 
البابطني وذلك خالل السحب على اجلائزة 
الكبرى في ختام السباق حتت اشراف 
وزارة التجارة والصناعة، وفازت املشاركة 
من بني اآلالف ممن تأهلوا للسحب عند 
قيامهم بالتسجيل في السباق الكترونيا.
وقد قام الرئيس التنفيذي ملجموعة 
البابطــني، والرئيس  البابطني صالــح 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني شــيخة 
الفائزة باجلائزة الكبرى سيارة «نيسان- اكستيرا» املقدمة من مجموعة البابطنيالبحر بتقدمي اجلائزة للفائزة على املسرح.

ملشاهدة الڤيديو
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تتويج ١٢ فائزًا باملراكز الثالثة األولى.. بجوائز نقدية مجزية
املتســابقني لبــث روح احلماس، 
وامتدت األجواء احلماسية لغاية 
خــط النهاية وصــوال إلى احلفل 
اخلتامي على املسرح الذي تخللته 
احتفاالت وفرح وفقــرات ترفيه 

متنوعة.
متطوعو «الوطني»

توزع متطوعــو بنك الكويت 
الوطني على نقاط اســتراتيجية 
مخصصة للسباق على طول شارع 
اخلليج، بــني اجلزيرة اخلضراء 
وحديقة شاطئ الشويخ استعدادا 
إلطالق صافرة البداية عند الثامنة 
والنصف صباحا. كما جرى اتخاذ 
الوقائيــة والصحية  اإلجــراءات 
الالزمة لتأمني سالمة املتسابقني 
بالتعــاون مــع املســعفني وفرق 
الطــوارئ الطبية التابعة لوزارة 
الصحة، وتوفير األدوات الالزمة 

حتسبا حلاالت الطوارئ.
١٢ بطًال

توج بنك الكويت الوطني في 
ختام السباق ١٢ فائزا وهم األوائل 
عن الفئات املشاركة (نساء ورجال) 
في سباق اجلري، وتكرمي الفائزين 
باملراكز الثالثة األولى عن مسافة 
١١ كم بجوائــز نقدية ١٠٠٠ و٧٠٠ 
و٥٠٠ دينار أما الفائزون باملراكز 
األولى عن مسافة ٥ كم فبجوائز 

نقدية ٥٠٠ و٤٠٠ و٣٠٠ دينار. 
أصحاب الهمم

يخصص بنك الكويت الوطني 
ســنويا منافســة خاصــة ضمن 
الســباق لفئــة ذوي االحتياجات 
اخلاصــة إميانا من البنك بأهمية 
مشاركة جميع أفراد املجتمع وثقته 
بقدرة جميــع فئات املجتمع على 
إثبات دورها الفاعل واحليوي في 
مختلف املجــاالت وامليادين وفي 
مقدمتهــا الرياضــة. وشــهد هذا 

العام مشاركة مميزة للمتسابقني 
مــن ذوي االحتياجــات اخلاصة 
الذين جنحوا في التنافس بفضل 
اصرارهم وحماســهم. ونالوا في 

نهاية السباق تكرميا مميزا.
سالمة املتسابقني أولوية

الكويــت  بنــك  ويضــع 

الوطني فــي مقدمــة أولوياته 
سالمة املتسابقني، كما يحرص 
بالتنسيق مع وزارتي الداخلية 
والصحــة علــى أمــن وصحــة 
املتسابقني في الشارع وسالمتهم 
من خــالل توافر فرق الطوارئ 
الطبية ملساندة احلاالت الطارئة. 
وحرصا على إحاطة املتسابقني 

بــكل الظــروف املواتيــة فقــد 
خصصنا محطات متنوعة للمياه 
على طول مسافة السباق على 

غرار كل عام.
مشجعون من «لوياك»

انضــم عشــرات املتطوعني 
مــن مؤسســة لويــاك لتقدمي 

املســاعدة للمتســابقني عنــد 
نقطــة الوصول، حيــث قاموا 
بتشــجيعهم بالتصفيق احلار 
وتســليمهم ميداليات السباق 

التذكارية وعبوات املياه.
مسرح التتويج

شهد احلفل اخلتامي للسباق 

بصمــة خاصــة تعكــس مدى 
حــرص الوطنــي علــى تقدمي 
أحلى صورة ليكون دوما عند 
ثقــة مجتمعه وعمالئــه، وقد 
قــام بتصميــم مســرح عمالق 
وعصــري، وقام بتقدمي احلفل 
املذيع ســلمان النجادي وعمر 
الشــرهان وما ساهم في خلق 

أجواء تفاعلية وحماســية مع 
اجلمهور.

ميداليات تذكارية

قدم متطوعو الوطني للواصلني 
عند نقطة النهاية ميداليات تذكارية 
للمشاركني وذلك لقاء جهدهم باجتياز 
الســباق. وحضر فريــق الطوارئ 
حتسبا حلاالت االغماء جراء التعب 
أو احلر قبل ان يتوجه اجلميع إلى 
املسرح لتتويج الفائزين.  وقامت 
الشــركة املنظمة مبراقبة ومتابعة 
املتسابقني من خالل شريحة مزودة 
على ارقام الســباق لتحديد املراكز 

الفائزة بشفافية.
مسؤولية اجتماعية

يواصــل بنك الكويت الوطني 
التزامه بواجبه االجتماعي مبوازاة 
بالتنمية االجتماعية،  املســاهمة 
ويأتي ســباق اجلــري في مقدمة 
املساهمات التي تعتبر ذات تأثير 
فعال وقوي على الصحة والرياضة 
والتوعيــة االجتماعيــة. هذا إلى 

جانب متتعه بشعبية كبيرة.
السباق في بث حي 

غطى عــدد كبير مــن املواقع 
اإللكترونية والتلفزيونية احلدث 
منذ ســاعات الصباح األولى، كما 
واكب فريق التواصــل في البنك 
تغطية األحداث وقدم تغطية شاملة 
منذ انطالقة الســباق وصوال الى 
اخلتام وحفل توزيع اجلوائز على 
جميع قنوات البنك االجتماعية. 

مفاجآت وفعاليات

قــدم بنــك الكويــت الوطني 
عشرات اجلوائز القيمة للمشاركني 
في فقرة تفاعلية مع احلضور على 
املسرح. تخللت الفقرة أسئلة عامة 
يفوز مبوجبها احلضور بجوائز 

الكترونية متنوعة.

مشاركة جماهيرية غير مسبوقة بعد طول انتظار احتفاالً بعودة احلياة إلى طبيعتها وجتاوز الوباء

جمل «الوطني» حاضر بالسباق

جانب من العروض خالل السباق

عصام الصقر وشيخة البحر وصالح البابطني خالل تكرمي الفائزين بسباق الوطني من فئة الرجال

أحد الفائزين يسجد شكرا هللا عند خط النهاية

عصام الصقر وشيخة البحر وصالح البابطني خالل تكرمي الفائزين بسباق «الوطني» من فئة النساء

عصام الصقر عند خط بداية السباق

عصام الصقر وشيخة البحر وصالح البابطني وعبدالعزيز البابطني ومحمد العثمان في لقطة جماعية مع مسؤولي «الوطني» ومنظمي السباق

حشود كبيرة شاركت في سباق «الوطني» للجري

معرض الترفيه 
«Run Village»

«Ooredoo» جوائز من إعالن الفائز بـ ١٢٥ ألف دينار
في سحب «اجلوهرة»

شارك في سباق اجلري عدد من 
اجلهات الرياضية والترفيهية والطبية 
والغذائية التي عرضت منتجاتها في 
أمام  املجال  النهاية وفتحــت  نقطة 
احلضور للتعرف على آخر خدماتها 
السيما في املجال الطبي والرياضي.

قدمت شــركة أوريدو عددا كبيــرا من اجلوائز 
واملفاجآت خالل السباق ومنها جوائز حصرية للفائزين 
في املراكز األولى السباق، كما قدمت للفائز في السحب 
صقر العبيد بتذكرة لشخصني حلضور إحدى مباريات 

باريس سانت جيرمان لكرة القدم. 
وقدم اجلائزة كل من الرئيس التنفيذي لشــركة 
«Ooredoo» عبدالعزيز البابطني، والرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني – الكويت صالح الفليج، ونائب 
الرئيس التنفيذي لبنــك الكويت الوطني - الكويت 

سليمان املرزوق.

يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عمالئه من خالل مجموعة مميزة 
من السحوبات واجلوائز والعروض على مدار العام، وفي هذا اإلطار أعلن 
البنك عن اسم الفائز في السحب الشهري حلساب اجلوهرة لشهر نوفمبر 
٢٠٢١، حيث فازت فاطمة علي شوكه مببلغ ١٢٥ ألف دينار.  من جهة أخرى، 
مت اإلعالن عن أسماء الرابحني في السحوبات األسبوعية حلساب اجلوهرة 
ملبلغ ٥ آالف دينار، وهم: أبرار بدر حسني وعادل عبداهللا القالف وعباس 

فاضل احلداد وجوليانا كمال برغوث.

حلظة انطالق سباق «الوطني» للجري مبشاركة أكثر من ٦ آالف متسابق
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«جي إيه سي GA٨» تزّين جناح «املطوع والقاضي» في «الصاحلية مول»

التزاما منهــا بالتواجد في املجمعات 
التجارية الكبرى، وتعريف روادها على 
مزايا مركباتها، والرد على استفساراتهم، 
أقامت شركة مجموعة املطوع والقاضي، 
جناحا في «الصاحلية مول» لعرض مركبة 

«GAC GA٨» اجلديدة.
وأتت الفعالية التي شهدت إقباال كبيرا 
من رواد «الصاحلية مول» للتعرف على 
مميــزات «GA٨»، وهــي األيقونة املميزة 
فــي عائلة «جي إيه ســي»، وجاء جناح 
«املطــوع والقاضي» فــي املجمع، بهدف 
تعريف رواد املجمع بأبرز مزايا املركبة، 
وحلرصها على التواجد في املرافق احليوية 
واملجمعــات التجارية التي تشــهد إقباال 
كبيرا من الرواد والزوار على مدار كل أيام 
األسبوع، للتعريف مبركباتها ومزاياها، 
وإظهار حرصها على البقاء بجانبهم على 
مدار الوقت. وأضافت الشركة أن عددا كبيرا 
من زوار اجلناح حرصوا على التعرف على 

مواصفات «GA٨»، وحجز موعد لتجربتها 
على شــوارع الكويت للتأكد من فعالية 
أنظمة القيادة التي توفرها على املستويات 
كافة، الفتة إلى أن فريق عملها كان جاهزا 
للرد على جميع االستتفسارات، وتقدمي 

النصائح املناسبة للرواد.
ولفتت الشركة إلى أن إقامة اجلناح في 
«الصاحلية مول» يظهر التزامها الكبير 
بالتواجد في املجمعات التجارية الكبرى، 
للتواصل والتفاعل شخصيا مع العمالء، 
وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم على مدار 

الساعة وفي جميع املناسبات.
وبينت «املطوع والقاضي» أنها حرصت 
على تعريف زوار جناحها على أبرز املزايا 
التي متنحها لسائقي سياراتها، مبا يشمل 
كفالة ملدة ١١ سنة، وتسجيل املرور مجانا، 
والتأمــني وتغيير الزيت مجانا، وغيرها 
من املزايا. وتعبر سيارة «GA٨» عن القوة 
واالنطالق في أفق واسعة، كسيارة صالون 

جتارية راقية، وصلت إلى القمة بعزمية 
مبتكرة وبريق أخاذ في الســوق العاملي 
بأســلوب فريد من نوعه، مبحرك تيربو 
ســعة ليترين بقــوة ٢٠٠ حصان وعزم 

٣٠٠ نيوتن متر بني ١٦٠٠ و٤٥٠٠ لفة في 
الدقيقة، وناقل حركة متقدم ب ٦ سرعات 
أوتوماتيكي ويدوي من شركة «أيسني» 
يحقق السالســة في انتقــال التروس ما 

يجعل نظام مجموعة الطاقة مثاليا.
وتتمتــع املركبــة بإجــراءات قويــة 
لضمــان قيــادة مميزة مع نظــام الطاقة 
األكثر تقدما وكفاءة على مستوى العالم، 
لتجسد مجموعة الطاقة املتجددة واملبتكرة 
عامليا، من خالل شــبكة بحــث وتطوير 
«جاك موتور» العاملية بجهود مضنية في 
التقنيات والتطبيقات احلديثة، وصوال 
إلى اخلمسني تقنية األولى على اإلطالق 

والتي استخدمت في هذه السيارة. 
وزودت «GA٨» بنظام تعليق رباعي 
العجالت مستقل من سبائك األلومنيوم، 
يشتمل على توجيه استشعاري وحتديد 
دقيق، ما يجعله قادرا على عزل االهتزازات 
الناجتــة عــن الطريق، وتقنيــة منصة 
الشاسيه املمتد مبرونة، بحيث مت ضبط 
الهيكل وفق أعلى التصاميم الهندســية 
العاملية املستخدمة في السيارات الفاخرة، 
ليوفر راحة خاصة أثناء جتربة القيادة.

وتتميز السيارة بنظام متطور وآمن 
للتعليــق والفرامــل، الذاتــي في حاالت 
الطــوارئ، بإســتراتيجياته متعــددة 
املســتويات، ونظام التحذير من مغادرة 
احلارة والذي يفعل بشكل تلقائي الكتشاف 
انحراف الســيارة عن مسارها من خالل 
التحذير الصوتي. وعند جتاوز السيارة 
ســرعة ٣٠ كــم/س يتــم تفعيــل نظــام 
االصطدام األمامي بشكل تلقائي، اعتمادا 
على درجات اخلطورة املختلفة، إذ زودت 
بنظام تثبيت الســرعة التكيفي للحفاظ 
على مسافة آمنة بني املركبات في جميع 
األوقات. كما أن السيارة تتضمن خاصية 
قوية وتصميم واجهــة جديدة وجتربة 
تشغيل وخدمات مراقبة عن بعد، وخدمة 
األمــن الذكي وخدمة اإلنقــاذ والطوارئ 
اجلديدة والفريدة من نوعها، والتي توفر 
التشغيل عن بعد بكفاءة عالية ما يتيح 

التحكم في السيارة بزر واحد.

زوار املجمع تعرفوا على أبرز مواصفات املركبة اجلديدة

التعريف بخصائص «GA٨» وأنظمة القيادة االستثنائية التي متتلكهافرصة حلجز جتربة قيادة للمركبة والتعرف على ميزاتها التقنية

«Ooredoo الكويت» تطلق عرضًا حصريًا 
مبناسبة نهاية العام

«املركز»: فتح باب تسجيل الكويتيني
ببرنامج تطوير اخلريجني

استكماال ملسيرة جناحها وسعيا 
منها إلثراء جتربة عمالئها الرقمية 
 Ooredoo واحتفاال بنهاية العام أطلقت
لالتصاالت عرضا حصريا على باقة 

شامل برو ٤٥ للدفع اآلجل. 
وميكن العرض احلصري على باقة 
شــامل برو ٤٥ للدفع اآلجل العمالء 
من احلصول على جهازين من أحدث 
مجموعة أجهزة iPhone ١٣ عن طريق 
اختيــار اثنني من نفــس الطراز أو 
طرازين مختلفني من iPhone ١٣ فضال 
عن االســتمتاع مبزايــا أخرى مثل 

احلصول على خصم ٥٠٪ عند شراء 
خــط مكاملات ثان وخصم ٥٠٪ عند 
شراء العميل خط إنترنت، باإلضافة 
إلــى دقائــق محلية غيــر محدودة 
وإنترنــت ٥G وإنترنت جتوال غير 
محدود واستخدام YouTube والوسائل 

االجتماعية بشكل غير محدود. 
وأكدت Ooredoo الكويت حرصها 
على تصميم عروض متنح العمالء 
مزايا ال تتوقف وبأســعار تنافسية 
وتقــدمي أفضــل احللــول الرقميــة 

وأكثرها تقدما وكفاءة لهم.

أعلن املركز املالي الكويتي 
(املركز) إطالق برنامج املركز 
لتطويــر اخلريجــني للعــام 
٢٠٢٢، إحدى مبادرات الشركة 
املستمرة في مجال املسؤولية 
االجتماعية، والتي تهدف الى 
بناء القدرات البشرية وتعزيز 

تنمية الشباب في الكويت. 
املركــز اخلريجني  ودعــا 
الكويتيني الى التقدم بطلباتهم 
لاللتحــاق ببرنامج التدريب 
العملي واالستفادة من الفرص 
املتاحة لصقل مهاراتهم وتنمية 
معرفتهم، ودعم مســيراتهم 
املهنية، وسيتم تسلم طلبات 
االلتحاق حتى تاريخ ١٦ يناير 
٢٠٢٢. ومــن املقــرر أن يبــدأ 
البرنامج، الذي أطلقه املركز 
منذ ٢٠١٧ واستمر بنجاح على 
مدى ٤ ســنوات، فــي فبراير 
٢٠٢٢، وسيكتسب املشاركون 
في البرنامج اخلبرات العملية 
خالل ١٢ شهرا مقبلة النطالقة 
البرنامــج، حيث ســيتعرف 
املتدربون على مختلف أقسام 

كافة جوانب أنشطتنا لصقل 
مهاراتهــم، ونفتخــر بكوننا 
قمنا بتدريب ٤٢ خريجا على 
مــدى ٤ ســنوات، مت تعيــني 
٣٨٪ منهم في (املركز) تقديرا 
لكفاءاتهم وقدراتهم املهنية». 
وأضافت بالقول: «نعمل على 
متكني اخلريجني من اكتساب 
معرفة متعمقــة حول كيفية 
إدارة الشركات، ونوجههم نحو 
اتخــاذ خيــارات عمل أفضل، 
وذلك من خالل منحهم فرصة 

االضطالع باملهام واملسؤوليات 
اليوميــة فــي قطاعــي إدارة 
األصول واخلدمات املصرفية 
اكتمال  االســتثمارية، ومــع 
البرنامج ســيكون املتدربون 
الذيــن مت اختيارهــم بعناية 
قد اكتسبوا خبرات قيمة من 
العمل لدى مؤسسة رائدة في 
القطاع املالــي، ومن التفاعل 
املستمر والثري مع القيادات 
العمليات  واملسؤولني وفرق 

في املركز».

على باقة شامل برو ٤٥ وملدة محدودة فقط

ضمن جهود الشركة لتعزيز قدرات قادة قطاع اخلدمات املالية الشباب

مسؤولو شركة املركز املالي مع املتدربني بالبرنامج في لقطة جماعية

جانب من الفعاليات االفتراضية لبرنامج املركز لتطوير اخلريجني جانب من البرنامج

املركز.  وبهذه املناسبة، قالت 
مسؤولة املوارد البشرية في 
املركز بيبي مقامس: «حتويل 
الكويــت إلــى مركــز إقليمي 
للتجــارة والتمويل يعد أحد 
مرتكزات رؤية ٢٠٣٥، ويلعب 
املالية دورا  قطاع اخلدمــات 
مركزيــا فــي حتقيــق هــذه 
الرؤية، لذلــك يهدف برنامج 
«املركز» الى تطوير اخلريجني 
والنهــوض بقادة املســتقبل 
الكويتيني عبر إشــراكهم في 

بيبي مقامس

«زين» ترعى أول معرض للسيارات الكهربائية بالكويت

أعلنت شركة زين الكويت 
عن رعايتها الرئيسية ملعرض 
الكويت للسيارات الكهربائية 
حتت شعار «كويت خضراء»، 
وهو املعرض األول من نوعه 
في البالد املختص باستعراض 
الســيارات  أنــواع  أحــدث 
الكهربائيــة والهجينــة فــي 
الكويتــي وتعريف  الســوق 
اجلمهور بأهميتها في تخفيض 
االنبعاثات الكربونية وتخفيف 

حدة تغير املناخ. 
وقامت زين باملشاركة في 
املعــرض من خــالل جناحها 
اخلاص، والذي استعرضت من 
خالله أحدث حلول وتقنيات 
تكنولوجيا الطاقة الشمسية 
والكهروضوئية بالتعاون مع 
شــريكها العاملــي «هواوي»، 
حيــث قامت بتعريــف زوار 
املعرض على النقلة النوعية 
التي ستحدثها ابتكارات الطاقة 
الشمســية في احلفــاظ على 
املوارد الطبيعية وتقليل آثار 
تغير املنــاخ، وخاصة كونها 
أحد احللول املستدامة إلمداد 
السيارات الكهربائية بالطاقة 

املتجددة. 
ويتميز معــرض الكويت 
للسيارات الكهربائية (كويت 
خضراء) بكونه جتمعا فريدا 
من نوعــه لتعريف اجلمهور 
على أحدث طرازات السيارات 
الكهربائية والهجينة املتوافرة 
في الســوق الكويتــي، وذلك 
مبشــاركة ست وكاالت متثل 
كبــرى العالمــات التجاريــة 
العامليــة، ويهــدف إلى جمع 
ممثلــي القطاعــني احلكومي 
واخلاص للتأكيد على الدور 
اإليجابي والفعال للسيارات 
الكهربائية في تقليل آثار تغير 
املناخ واملساهمة في حتقيق 

ويقــوم قطــاع صناعــة 
االتصاالت بإجراءات تعاونية 
ليكــون شــفافا متاما بشــأن 
الناجمة  املناخية  االنبعاثات 
عــن تلك الصناعة، وقد طور 
القطاع خارطة طريق للعمل 
املناخي على مستوى الصناعة، 
وذلــك بهدف حتقيق «صافي 
صفري (net-zero) النبعاثات 
الغازات الدفيئة بحلول العام 
٢٠٥٠، وتقليــل االنبعاثــات 
الكربونيــة بنســبة ٥٠٪ مع 
العام ٢٠٣٠ مبا يتماشــى مع 
اتفاقية باريس للمناخ، وتعد 
زين واحدة من بني شــركات 
االتصاالت املتنقلة الـ٥٠ التي 
تشكل أكثر من ثلثي شركات 
االتصاالت املتنقلة في العالم، 
التــي تفصح عــن تأثيراتها 
املناخية وانبعاثاتها من غازات 

االحتباس احلراري.
وتــدرك زيــن أن مخاطر 
تغير املنــاخ أزمة تتكشــف 
وتشــكل مخاطــر جدية على 
ازدهار املنطقــة ورفاهيتها، 
فمن املمكن أن تؤدي املخاطر 
احملتملــة إلى تقويض فرص 
النمو االقتصــادي، لذا تقوم 
الشــركة باتخــاذ إجــراءات 
متضافــرة لتحقيــق أهدافها 

الكربون،  انبعاثــات  خلفض 
وتلتــزم أيضا فــي عملياتها 

بتقليل بصمتها البيئية. 
وتلتــزم زين مببــادرات 
تقليص التأثير البيئي، وهي 
جادة في لعب دور استباقي 
في بناء وتشــغيل عملياتها، 
فضــال عــن إدارة منتجاتهــا 
وخدماتهــا وسلســلة القيمة 
لديها مبا يحقق مستهدفاتها 
املتعلقة بتخفيض االنبعاثات 

الكربونية.
وحتــرص زيــن علــى أن 
تتوافق إجراءاتها مع توصيات 
تقرير الهيئة احلكومية الدولية 
 (IPCC) املعنية بتغير املناخ
ومع أهــداف اتفاقية باريس، 
ومع توصيات االحتاد العاملي 
 ،(GSMA) لالتصاالت املتنقلة
ومن خــالل مبادرات التحول 
الرقمي، وتوسيع نطاق وصول 
قائمــة اخلدمات إلى أبعد حد 

ممكن.
وتعمل زيــن على إطالق 
العديــدة  العنــان للفــرص 
التي توفرهــا أهداف التنمية 
وفــي   ،(SDGs) املســتدامة 
إطار هذه اجلهــود، حرصت 
زيــن أن تكــون عضــوا فــي 
عــن  اإلفصــاح  «مشــروع 
 ،(CDP) «انبعاثات الكربون»
حينما اتخذت خطوة حاسمة 
فــي الكشــف عــن تأثيراتها 
املناخيــة واســتهالكها مــن 
الطاقة وانبعاثاتها من غازات 
االحتبــاس احلــراري، وهي 
اآلن مصنفة في هذا املشروع 
 ،(B) العاملي في نطاق اإلدارة
مما جعلها شركة االتصاالت 
األولــى فــي منطقة الشــرق 
األوسط وأفريقيا التي حتوز 
هــذا التصنيف فــي مجاالت 

التصدي لتغير املناخ».

استعرضت أحدث حلول تقنية الطاقة الشمسية في جناحها باملعرض

زين استعرضت تكنولوجيا الطاقة الشمسية في جناحها

احلياد الكربوني.
وشاركت زين مؤخرا في 
القمة العاملية للطاقة الرقمية 
٢٠٢١ التــي نظمتهــا شــركة 
هواوي علــى هامش معرض 
جيتكــس فــي دبــي، والتــي 
هدفت إلى متكني املؤسســات 
مــن اغتنام الفــرص الكامنة 
في الطاقة املتجددة من خالل 
االعتماد على التقنيات الرقمية 

لتحقيق أهداف االستدامة.
وتشارك زين في اجلهود 
العاملية التــي تتناول أعمال 
الرقمية، حيث اآلمال  الطاقة 
معقــودة علــى دفــع عجلــة 
التحــول الرقمــي فــي قطاع 
الطاقة للتخلص من االنبعاثات 
الكربونية، حيث تتطلع إلى 
جناح هذه اجلهود التي تسعى 
إلــى دمج التقنيــات الرقمية 
الطاقة  والكهربائيــة لتوليد 
اآلمنة، التي بدأت تشهد تسارعا 
أكبر بعد اجلائحة، مبينة أن 
القطاعات التكنولوجية تبحث 
في الوقت احلالي االعتماد على 
الطاقــة اآلمنة، خصوصا مع 
التعافــي االقتصادي  مرحلة 
في مســاهمة منهــا للحد من 
انبعاثات غــازات االحتباس 

احلراري.

مسؤولو «زين» و«هواوي» خالل افتتاح املعرض
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«التجاري» يصدر رزنامة ٢٠٢٢
أعلــن البنــك التجــاري 
الكويتي عن إصدار رزنامة 
عــام ٢٠٢٢ حيــث يحــرص 
البنك، ومــن خالل رزنامته 
وإصداراتــه املتنوعة، على 
الكويتــي  التــراث  إحيــاء 
التــي  املــرآة  الــذي ميثــل 
تعكس طبيعة وحياة اآلباء 
واألجداد في ماضي الكويت 
اجلميــل، لتكــون الرزنامة 
مرجعــا لألجيــال احلاليــة 
والقادمــة وتذكــر اجلميــع 
باملوروث الثقافي واحلضاري 

واالجتماعي للمجتمع لتبقى الكويت حاضرة 
في األذهان بتاريخها وماضيها املجيد.

وبهذه املناسبة، قالت الشيخة نوف سالم 
العلــي الصباح مديــر عام قطــاع التواصل 
املؤسسي في البنك التجاري الكويتي «لقد دأب 
البنك - ضمن أنشطة املسؤولية االجتماعية 
الشاملة- على إصدار رزنامته السنوية التي 
يترقــب عمالء وغير عمــالء البنك التجاري 
إصدارها والتي دائما ما تشكل فصال جديدا 

من جهود البنك ومســاعيه 
املســتمرة إلحيــاء التــراث 
الكويتــي القدمي وتســليط 
الضوء على العادات والتقاليد 
الكويتية القدمية التي سطرت 
صفحات مضيئة في تاريخ 
الكويت». وبينت الشــيخة 
نوف الصباح أن فكرة رزنامة 
٢٠٢٢ جاءت لتعكس حملات 
عن األزياء الشعبية الكويتية 
حيث استمر وعي الكويتيني 
الفطري بأهمية احملافظة على 
الزي التقليدي كرمز للهوية 
الوطنية، بل وجاءت األزياء الشعبية الكويتية 
معبرة عن البيئة الكويتية بشقيها البحري 
والصحراوي. وعلى مر الزمان سوف يبقى 
الزي الكويتي وجها لألصالة يعكس حضارة 
شعب وهوية أمة ظلت وفية لقيم الفن واجلمال 
وروح االبتــكار واالبداع. وجــاء هذا العمل 
بريشة الرسامني فيصل جنف وعمران أمير 
ليعبرا عن االبداع املتأصل للفن الكويتي في 
املاضي اجلميل في ١٢ لوحة فنية متميزة. 

الشيخة نوف سالم العلي الصباح

 «Let,s Talk Business» :«اخلليج»
«COFE» يستضيف تطبيق

«املتحد» يعلن رابحي «احلصاد» األسبوعي

«برقان» مينح عمالء BuBa فرصة حضور 
«٢ SING» مجانًا

فــي احللقة الثالثة من 
 Let,s» برنامجه احلواري
Talk Business»، قابل بنك 
اخلليــج علــي اإلبراهيم، 
 ،COFE املؤســس لتطبيق
حيث حاوره نائب مدير عام 
وحدة البحوث االقتصادية 
فــي بنــك اخلليــج طارق 
الصالح. ويركــز برنامج 
 «Let,s Talk Business»
علــى اســتعراض قصص 
أشــهر العالمات التجارية 
الشــبابية في الكويت من 
منظــور اقتصــادي، بلغة 

بسيطة، مستهدفا الشباب املقبلني على تأسيس 
مشاريعهم التجارية، ضمن استراتيجية البنك 
لدعم االستدامة االقتصادية واملجتمعية في 

البالد.
وفــي بداية حديثه، تناول علي اإلبراهيم 
مرحلة ما قبل اإلطالق، والتي تشمل اختبار 
األفكار التجارية وتصفيتها قبل اتخاذ قرار 
البدء باملشــروع. وقال حول ذلك: في الوقت 
الذي كانت أغلــب القطاعات متلك تطبيقات 
إلكترونيــة خاصة فيهــا، انتبهنا إلى غياب 
هذا عن قطاع القهوة، مما دفعنا لدراسة هذا 

القطاع وفرصة منوه فــي الكويت والعالم. 
وبالتزامن مع إعدادنا لهذه الدراسة، وجدنا 
بعض الشركات العاملية الكبرى تتجه نحو 
الكويت، مما أكد نظريتنا حول حجم السوق 

املتوقع وأن هناك فرصا كبيرة للنمو.
وأضــاف: منوذج عملنــا واخلدمات التي 
نقدمها تتعدى مجرد التوصيل. خدمة التسلم 
مــن املقهى هي واحدة مــن أهم اخلدمات في 
تطبيق COFE ألنها متكــن العميل من طلب 
قهوته ثم تسلمها من املقهى نفسه دون احلاجة 
لالنتظــار في الطابــور، خصوصا في أماكن 

العمل صباحا.

قــام البنك األهلي املتحد يــوم األربعاء 
املاضي بإجراء السحب األسبوعي على جوائز 
احلصاد اإلســالمي، حســاب السحب على 
اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت والذي 
يقدم ما يزيد على ٧٥٠ جائزة سنويا، وينفرد 
بالعديد من املميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل 
برنامــج ادخار والذي يقــدم أكبر قيمة من 
اجلوائــز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضال 
عن ميزة فتح احلســاب عبر االنترنت بكل 
سهولة ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في 

احلساب.
وأســفر الســحب عن حصول ٢٠ عميال 

علــى ١٠٠٠ دينار لكل منهم، وهم: فهد ناصر 
البلوشــي، خالد غــازي العتيبي، حمد علي 
الزعابي، بشــار محمد حرحــش، امل حيدر 
الشهابي، أحمد عبدالقادر قنابر، سلطان أسد 
ســلطان، لولوة جابــر، خليل علي عبداهللا، 
وضاح أديب العامودي، مبارك عبيد الرفيدي، 
زياد مالك عزام، عثمان محمد احلبيشي، عيد 
فرحان العنزي، ناصر ضيف اهللا العتيبي، 
طارق بدر إبراهيم، ظريفة عبداهللا العوضي، 

خديجة جزاع العنزي، عماد محمد الربيعة، 
محمد كميل الفضلي.

وتتضمن ســحوبات احلصاد العديد من 
اجلوائز، من بينها جائزة بقيمة ١٠٠ ألف دينار 
في كل من عيد الفطر وعيد األضحى وتبقى 
اجلائزة الربع الســنوية الكبرى بقيمة ٢٥٠ 
ألف دينار أهم ما يطمح إليه العمالء لتحقيق 
تطلعاتهــم. كذلك تقدم جوائــز احلصاد ٢٠ 
جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح.

أعلن أمس بنك برقان 
وبالتعــاون مــع «جراند 
سينماز»، عـــــن منــــح 
 «BuBa» عمــالء حســاب
فرصة حصرية حلضور 
فيلم «٢ SING» مجانا في 
«جراند سينماز» في مركز 

احلمراء للتسوق.
سيكون عرض الفيلم 
املقبــل  يــوم اخلميــس 
ديســمبر،   ٩ املوافــق 
وميكــن لــكل عميــل من 
 ،«BuBa» عمالء حســاب

ان يحصل على تذكرتني مجانيتني حلضور 
أي من العروض الساعة ٢:٠٠ مساء، ٥:٠٠ 

مساء أو ٨:٠٠ مساء.
وحلجز املقاعد املجانية، يجب على عمالء 
حساب «BuBa» مراجعة شباك تذاكر «جراند 
سينماز» في مركز احلمراء للتسوق وإبراز 

بطاقة الســحب اآللي اخلاصــة بهم ابتداء 
من اليوم.

ويأتي هذا العرض كجزء من مجموعة 
واسعة من االمتيازات احلصرية، التي مت 
تصميمها خصيصا لتتناسب مع منط حياة 

األطفال.

جانب من البودكاست

«الشال»: تقدير مخاطر «أوميكرون» ُمبالغ فيه..
ومسار االقتصاد العاملي لن يتضرر به

الشــال  قـــــال تقريــــر 
األســبوعي، إنــه يعتقد أن 
يسبب «أوميكرون» املتحور 
اجلديــد لڤيــروس كورونا 
أضرارا كبيرة ملسار االقتصاد 
العاملــي، ونعتقــد أنه متت 
املبالغة في تقدير مخاطره 
مــا أدى إلى هبوط أســعار 
النفــط -١١٪ في يوم واحد، 
وخسارة مؤشرات األسواق 
الرئيسية -٢٫٥١٪ و-٢٫٥٣٪، 
و-٤٫١٥٪ لكل من داو جونز 
ونيكاي وداكس على التوالي 
فــي نفس اليوم أي اجلمعة 
٢٠٢١/١١/٢٦، ثــم طال النفط 
واملؤشرات تذبذبات الحقة.

الســبب األول العتقادنا 
املذكــور، هو أن العالم قطع 
شــوطا طويال في استكمال 
مواطنيــه ألخــذ اللقاحات، 
ونسب التطعيم أعلى بكثير 
في دول االقتصادات املؤثرة، 
لذلــك، لــن يكون مســتوى 
اإلصابــات مؤثــرا إلى احلد 
الذي يتسبب بإغالقات طويلة 

املدى. 
أمــا الســبب الثاني فهو 
توافر لقاحات، بينما عند بدء 
إصابــات كوفيد- ١٩ األولى 
كان القلــق في أقصاه لعدم 
توافرهــا، وإن توافرت فقد 
يحدث ذلك بعد وقت طويل، 
وعلى فرض توافرها يبقى 
الشــك كبيــر فــي فاعليتها 
أيضا، وأقصى ما يقلق العالم 
اليوم هو احتمال حاجة تلك 
اللقاحات إلى بعض التطوير.

فيما يتمثل السبب الثالث 

احلــاد فــي أســعار النفــط 
واألصول املالية كما ذكرنا، 
وقد تتكرر التذبذبات احلادة، 
ولكننا ال نعتقد بامتداد األثر 
ألكثــر من بضعة أســابيع. 
والواقــع أن عــام ٢٠٢١ كان 
عام تعاف، وأكبر املستفيدين 
منــه هي دول النفط نتيجة 
ارتفــاع مؤقت واســتثنائي 
ألســعاره ألعلــى كثيرا من 
املتوقع، واستفادت أيضا دول 
النفــط في اإلقليــم من تلك 
التي متلك صناديق سيادية 

احملتمل للسياسات النقدية 
أكبر في تأثيره.

نقاط الضعف في التحليل 
تكمن في أمرين، األمر األول، 
هــو أن العالــم واإلقليم في 
بدايــة تعافيهما، وأي تأثير 
سلبي، حتى لو كان صغيرا، 
قد يترك أثرا أكبر من حجمه، 
واألمر الثاني هو في احتمال 
خطأ التقدير، شامال تقديرنا، 
لذلك ال يفترض أن يفهم على 
أنــه نصحــا بأخــذ مخاطر 
اســتثمارية، وإمنــا مجــرد 

اجتهاد في حتليل الوضع.
ما نعتقد أنه مبرر للقلق 
احلقيقي، هو الهم الداخلي، 
فالكويــت تعيــش مرحلــة 
حتول مفصلية، واملؤشرات 
األولية للتغييرات احملتملة 
ال تبدو مشجعة، واحتماالت 
العودة إلى حيث كنا ما قبل 
نتــاج احلــوار الوطنــي أو 
أسوأ، تبدو أعلى. فالتشكيل 
احلكومــي القــادم، ال يبدو 
مما يتســرب من مشاوراته 
بأن نهجــا مختلفا جوهريا 
واخلالفــات  ســيطوله، 
القوى  واالســتقطابات بني 
السياسية توحي بالتشرذم 
احلاد مبا يتعارض مع هدف 
الوفاق الوطني، واالحتمال 
األكبــر أن يكــون الضحية 
احملتملة هو اإلصالح املالي 
الذي يفترض  واالقتصادي 
أن يكــون جراحيا، والواقع 
أن املالية العامة واالقتصاد 
والتعيينات البراشوتية قد 
تكون ثمن التسويات املؤقتة.

بسبب االرتفاع االستثنائي 
أيضا فــي أســعار األصول 
املالية نتيجة استمرار قد ال 
النقدية  يطول للسياســات 
التوسعية. لذلك، إن صدقت 
توقعاتنــا حــول خســائر 
املدى القصير فقط، فسوف 
يكون من الســهل على دول 
اإلقليــم امتصــاص آثارها، 
وســوف يكون من الســهل 
على االقتصادات الرئيسية 
استعادة دعم منو االقتصاد 
العاملي، ورمبا يكون التشدد 

في أن العالم تخطى مرحلة 
التخبط، أو مرحلة التجربة 
واخلطأ، وكانت املبالغة في 
التحوط قد طالت  إجراءات 
كال من التشدد غير املبرر في 
اإلجراءات، واستهالك وقت 
غير ضروري في إطالة أمدها، 
واليوم بات العالم أقرب إلى 
فهم حجم جرعة اإلجراءات 

املناسبة.
لذلــك، نعتقــد أن بعض 
الضرر ســيقع، والواقع أنه 
بعضه وقــع مع االنخفاض 

رأي سياحي

شريط «كورونا» طويل.. 
فلنطوع اجلائحة
لفرص اقتصادية!

كمال كبشة 

موجات وسالالت متالحقة أربكت العالم وسط صراع غير 
مسبوق بني النجاة من اجلائحة واملجابهة لها لوقف االنتشار، 
فما ان ميســي العالم على بصيص نور في األفق يصبح على 
معلومــات مفزعة تبدد اآلمال وتزيد اآلالم، لكن أمام ما يحدث 
حاليا يجب أن نعي متاما بأن سالالت ڤيروس «كورونا» املتحورة 
ستستمر بال نهاية والوباء سيستمر، وبالتالي مطلوب التعايش، 
فمن غير املعقول واملنطقي أنــه مع كل حتور أن يغلق العالم 

وتتوقف احلياة.
اآلن العالم أصبح أكثر قدرة على التعايش واستمرار احلياة، 
خصوصا أن األمر يحتاج احترازات صحية وعناية وتغير منط 

وسلوك احلياة الفوضوية ال أكثر.
علينا أن نســتخلص العبر من الصــني التي كانت مصدر 
الوبــاء ومتكنت من تطويع األزمة من جائحة مهلكة إلى بزنس 

اقتصادي حسنت به دخلها القومي.
فبالرغــم من ان الصني كانت منبــع اجلائحة أواخر العام 
٢٠١٩ اال انها متكنت من اســتيعاب التداعيات، وحولت األزمة 
الى مكاسب، فقد صدرت الصني أكثر من ٢٢٠ مليار كمامة في 
٢٠٢٠، وفق ما أفادت وزارة التجارة أي ما يعادل ٤٠ كمامة لكل 
شخص خارج الصني في ظل ارتفاع الطلب على املعدات الواقية 

بشكل كبير جراء تفشي كوفيد-١٩.
وتفاخــرت الصني في ظل تلك اجلائحة بكفاءتها الصناعية 
رغم خضوع القوى االقتصادية العاملية لتأثيرات اجلائحة، ولم 
تكن الكمامات فقط هي ســلعة التصدير الوحيدة، بل صدرت 
الصني ٢٫٣ مليار قطعة من معــدات الوقاية ومليار وحدة من 
معدات فحص كوفيد-١٩ العام املاضي «في مساهمة مهمة في 

املعركة العاملية ضد الوباء».
وقد أظهرت احصائية اجلمارك الصينية أن قيمة شحنات 
الكمامات وحدها بلغت ٣٤٠ مليار يوان مبا يعادل ٥٢٫٦ مليار دوالر. 
 فهل نتعظ من الدول الكبرى التي حولت األزمة إلى فرص 
اســتثمارية، إلى متى سيكون الشــرق األوسط حقل جتارب 

وعرضة حلاالت هلع مبالغ فيها ؟. 
احلقيقة الثابتة بعد عامني من اجلائحة أن ڤيروس كورونا 
اللعني سيبقى متحورا يلد متحورا، فهل مع كل متحور العالم 
ســيأخذون لقاحا جديدا، كثرة اللقاحات قد تكون هي األخطر 
أكثر من الڤيــروس، لذلك مطلوب قليل من احلصافة والعناية 
واالحترازات الصحية، فالوقاية خير من العالج ألن أوميكرون 
لن يكون األخير، فالقادم مجهول خصوصا في ظل جنوح دول 
كبرى إلى اســتخدام هذا الڤيروس للتأثير على أسعار النفط 

وإرباك اقتصادات ومصالح العالم ما يثير عالمة استفهام. 
 فيها عبر كثيرة ودروس مستفادة، هناك أغلقت دول ابوابها 
حلماية شــعوبها وارتضت بانهيار اقتصاداتها، وفي اجلانب 
اآلخر عملت الدول العظمى كعادتها على االستفادة من الكارثة 
بتصنيع اللقاح املضاد للڤيروس وتعويض خسائرها. ألم يحن 
بعد ان تتكفل الدول الغنية املصنعة للقاحات بتحمل تكلفة الدول 
الفقيرة، أال توجد لديكم عدالة اجتماعية، ألم يعترف العالم جميعا 
بأنه وباء، أين أنتم يا رافعو شعار العدل وحقوق االنسان، أليس 

العالج من أدنى حقوق البشر؟.. أفيقوا يرحمكم اهللا. 
وفي اجلانب اخلفي للڤيروس اللعني كان للسياسة الدور القوي 
خالل أزمة التي لم ولن يعرف العالم تاريخ انتهائه، فتســابقت 
دول كبيرة على إعادة هيكلة قواتها العســكرية واالقتصادية 
والسياسية، وها نحن البســطاء ينتابنا الكثير من الشك في 
ظل السباقات احملمومة لتصنيع اللقاح بأنها أزمة مفتعلة جلني 
شركات األدوية مليارات الدوالرات، نعم هذا تفكير معظم الناس، 
نعم لم نعد نصدق التحورات املشــبوهة التي أتعبتنا وأرهقت 
تفكيرنا، معظمنا تعايش مع األمر ببساطة، والبعض اآلخر لديه 
تخوفات من ســرعة انتشار املتحور اجلديد، دول مثل املغرب 
واليابان وكندا وإسرائيل اتخذت قرارات سريعة للغلق الكامل، 
ودول أخرى تفكر جديا في اتخــاذ قرارات مماثلة، فاملتحور 
حيرنا وأثر على شــعوب العالم نفســيا لدرجة أنه شل قدرة 
البشر على التفكير في تفسير ما يحدث، والتي حتما فيها سر 
عظيم، وسيكشــف القادم من األيام هذه التالعبات واملبالغات 

إلحداث أثر محدد.

بسبب نسب التطعيم املرتفعة فلن يكون مستوى اإلصابات مؤثرا إلى احلد الذي يتسبب بإغالقات طويلة املدى
املبالغة في تقدير املخاطر أدى إلى هبوط أسعار النفط ١١٪ في يوم واحد وخسارة مؤشرات األسواق الرئيسية
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إيران ال تنتظر نتائج من مفاوضاتها النووية في ڤيينا وواشنطن حتّملها مسؤولية اجلمود
عواصم - وكاالت: ال تبدو إيران في عجلة من أمرها بشأن 
مفاوضاتها النووية مع مجموعة «٤+١» التي فشلت أمس األول 
في حتقيق تقدم، ودخلت مرحلة من اجلمود حملت واشــنطن 

وحلفاؤها، مسؤوليتها لطهران.
وقال مساعد رئيس ايران للشؤون البرملانية محمد حسيني 
في تصريح نقلته وكالة أنباء «فارس» أمس، إن مسؤولي بالده 
يواصلون مهامهم بقوة وال ينتظرون نتيجة املفاوضات في ڤيينا. 
وأضــاف: ان اعماال كبرى قد حتققت في ظل هذه احلكومة، 
وكان بــدء إيران عملية تخصيب لليورانيوم بدرجة نقاء ٢٠٪ 
بأجهــزة طرد مركزي متطورة في منشــأة «فوردو» تزامنا مع 
مفاوضات األســبوع املاضي أثار اســتياء غربيا، حيث حملت 
واشنطن طهران مسؤولية اجلمود الذي وصلت إليه مفاوضات 
ڤيينا أمس األول، لتنضم بذلك إلى األوروبيني الذين عبروا عن 

«خيبة أملهم وقلقهم» من مطالب طهران.

وتابــع حســيني ان الفريــق اإليراني املفــاوض حضر إلى 
طاولة املفاوضات في ڤيينا «بكامل الصالحيات»، غامزا من قناة 
الوفــود الغربية. وقال «ان األطــراف االخرى لم تكن لها كلمة 
تقولها وتوجهت إلى عواصمها ألنها لم تكن متتلك الصالحيات 
الالزمــة إال ان الفريــق اإليراني حضر إلــى طاولة املفاوضات 

بصالحيات تامة».
وقالت مصادر ديبلوماســية إن هذه احملادثات يفترض أن 
تستأنف خالل أيام للسماح بدرس املقترحات اإليرانية. وقالت 
الناطقة باسم البيت األبيض جني ساكي إن «احلكومة اإليرانية 
اجلديدة لم تأت إلى ڤيينا حاملة اقتراحات بناءة» اشــارة إلى 

مسودتني قدمهما الوفد اإليراني لالتفاق النووي.
وأضافــت «ال نــزال نأمل مبقاربة ديبلوماســية، إنها دائما 
اخليار األفضل»، لكنها تداركت أن «مقاربة إيران هذا األسبوع 

لم تتمثل، لألسف، في محاولة معاجلة املشاكل العالقة».

وقال وزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن الذي يتعرض 
لضغوط إســرائيلية لوقف احملادثات فورا، إن «ما ال تستطيع 
إيران فعله هو اإلبقاء على الوضع الراهن الذي يتيح لها تطوير 
برنامجها النووي وفي الوقت نفســه التســويف» على طاولة 
املفاوضات. وأكد أن استمرار «هذا األمر لن يكون ممكنا»، مشددا 

على أن األوروبيني يوافقونه هذا الرأي.
وحــذر بلينكن من أنه إذا واصلت طهران تطوير برنامجها 
النووي عبر إبطاء املفاوضات «فسنتجه نحو خيارات أخرى».
أما األوروبيون فقد عبــروا عن «خيبة أملهم وقلقهم» إزاء 

املطالب اإليرانية.
وقال ديبلوماســيون كبار من فرنســا وأملانيــا وبريطانيا 
إن «طهــران تتراجع عن كل التســويات التي مت التوصل إليها 
بصعوبة» خالل اجلولة األولى من املفاوضات بني أبريل ويونيو، 

منددين بـ «خطوة إلى الوراء».

وتعود الوفود في نهاية هذا األســبوع إلى عواصمها، على 
أن تستأنف املفاوضات منتصف األسبوع املقبل «ملعرفة ما إذا 

كان ممكنا التغلب على هذه اخلالفات أم ال».
وأضاف الديبلوماســيون األوروبيــون «ليس من الواضح 

كيف سيكون ممكنا سد هذه الفجوة في إطار زمني واقعي».
علــى الطرف املقابــل، أكد كبير املفاوضــني اإليرانيني علي 

باقري أنه: «بعد املشاورات، ستستمر احملادثات في ڤيينا».
وقال باقري للصحافيني: «في اجتماع اللجنة املشتركة، مت 
تقــدمي تقييم للمحادثــات ومت التأكيد على أن مقترحات إيران 
بشــأن رفع العقوبات وامللف النــووي مطروحة على الطاولة 
واألطــراف األخــرى كانت بحاجة إلى التشــاور مع عواصمهم 

لتقدمي ردود منطقية وموثقة على مقترحات طهران.
وأضاف: بناء على ذلك، أعطيت لها فرصة الستئناف احملادثات 

في ڤيينا خالل األسبوع املقبل.

اخلبير االقتصادي مروان إسكندر لـ «األنباء»: 
لبنان بحاجة إلى اخلليج وليس العكس

بيروت - زينة طّبارة

املالــي  اخلبيــر  رأى 
د.مــروان  واالقتصــادي 
إسكندر، انه واهم من يعتقد 
ان اســتقالة وزير االعالم 
جورج قرداحي، ســتعيد 
العالقــة الطيبة بني لبنان 
ودول اخلليج العربي الى 
ســابق عهدها، ألن أساس 
املشــكلة ليــس بشــخص 
وزيــر األزمة، امنا بوجود 
الفريق العوني على رأس 

الســلطة في لبنان، فرئيــس اجلمهورية 
ميشال عون، أبعد نفسه ولبنان عن احلضن 
اخلليجي، بسبب مواقفه غير احلاسمة حيال 
االصبع املرفوعة بوجه دول مجلس التعاون 

اخلليجي عموما، واململكة السعودية.
ولفت إسكندر في تصريح لـ «األنباء»، 
الــى أن لبنان حتول منــذ العام ٢٠١٦، الى 
دولة هامشية، وأصبح على مسافة بعيدة 
من العائلة العربيــة، وحتديدا اخلليجية 
منها، وما زاد في طني عزلته العربية بلة، ان 
بعض جهابذة السياسة وأصحاب التوريث 
السياســي، اقترعوا على الثوب اللبناني، 
وســلموا لبنــان علــى مذبــح الصراعات 
اإلقليمية والدولية، واألنكى انهم يعتبرون 
لبنان حتى الساعة، دولة فريدة ومتقدمة 
علــى غيرها مــن الدول العربيــة، معتبرا 
بالتالي ان عودة لبنان الى احلضن اخلليجي 
ال متر باســتقالة قرداحــي، وهي بالتالي، 
لن تتحقق في ظــل حكم منفصل معنويا 
عن اجلامعة العربية، وملتصق بسياسات 
املمانعــة التي لم نر لهــا دليل خير ال في 

لبنان وال حتى في سورية.
واستطرادا، لفت إسكندر 
الى ان توزير قرداحي كان 
مســتغربا وغيــر مقنــع 
باألســاس، الســيما جلهة 
تســميته من قبــل رئيس 
تيار املردة سليمان فرجنية، 
بعد خالفــه (أي قرداحي) 
مع التيار البرتقالي، فرسم 
بالتالي عالمات اســتفهام 
كبيرة حول خلفية توزيره، 
اما وقد استقال سواء نتيجة 
صفقــة متكاملــة حتمــل 
بصمــات حــزب اهللا، ام بقــرار ذاتي منه، 
فان خروجه مــن احلكومة كان ال بد منه، 
كمدخل ولو ضيقا قد يتيح عودة ســفراء 
الدول اخلليجية الى بيروت، علما أن حزب 
اهللا الناظم لفريق املمانعة في لبنان، يتحرك 
وفقا للحركة اإليرانية ســواء في املنطقة 
العربيــة، ام فــي مفاوضاتهــا حول امللف 
النــووي، ما يعني ان األمــور بتطوراتها، 

وليس بتسويات ثابتة ونهائية.
وختم إســكندر، مشــيرا الى أن لبنان 
بحاجة الــى دول اخلليــج العربي وليس 
العكس، خصوصا بعد ان حققت األخيرة 
منــوا الفتا على املســتويات كافــة، فلدى 
اململكة الســعودية على ســبيل املثال، ١٦ 
مليون شــجرة زيتون، وقــد بلغ انتاجها 
وتصديرها لزيت الزيتون عشرات أضعاف 
اإلنتاج اللبناني، ما يعني ان شراء اخلليج 
للمنتوجــات اللبنانيــة قبــل األزمة، كان 
بخلفية تشجيع االقتصاد اللبناني، وليس 
من باب احلاجة إليه، ومن له أذنان صاغيتان 

فليسمع ويتعظ.

د.مروان اسكندر

ميقاتي ينفي «املقايضة»  في استقالة قرداحي ومعطيات تؤكدها بني بري وباسيل
بيروت - عمر حبنجر

اســتقالة وزيــر اإلعــالم 
جــورج قرداحــي، هــل هــي 
خطــوة أولــى علــى طريــق 
تصحيح عالقة لبنان بأشقائه 
اخلليجيــني، أم خطوة أولى 
وأخيــرة في مســار منفصل 
انتهــى حيــث وصــل عنــد 
حدود تنفيــذ رغبة الرئيس 
الفرنســي إميانويل ماكرون 
باستقالة قرداحي التي يراها 
مبنزلة املفتاح لشتى األبواب 
اخلليجية املغلقة، ويســمح 
لرئيــس احلكومــة جنيــب 
ميقاتي بعقــد اجتماعات مع 

حكومته؟.
ميقاتــي وحــول احلديث 
عــن مقايضات بني اســتقالة 
قرداحــي، وإبعــاد احملقــق 
العدلي طارق البيطار عن ملف 
التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، 
مقابــل معــاودة اجتماعــات 
مجلس الــوزراء، قال لوكالة 
انباء الشرق األوسط: ال صحة 
لذلك، مؤكدا أن املقايضات غير 

واردة إطالقا.
لكن االنطباعــات العامة، 
تؤكد أن صفقة ما عقدت، وان 
اســتقالة قرداحي جزء منها، 
بدليل صمت «حزب اهللا» عما 
حصل وسحبه اخلط األحمر 
من حتت اسم الوزير قرداحي، 
وقد سبق لألمني العام حلزب 
اهللا السيد حسن نصر اهللا، ان 
اعتبر في خطاب له أن استقالة 
قرداحــي أو إقالتــه تعني أن 
الدولة اللبنانية أصبحت بال 
ســيادة، وهنا تتســاءل قناة 
«أم تي في» هل انه تخلى عن 
قرداحي ليحصل على مراده 

املــردة»  أن رئيــس «تيــار 
ســليمان فرجنية، احلاضن 
السياســي لقرداحي، اتصل 
مبيقاتي مســميا له احملامي 
وضاح الشاعر، عضو املكتب 
السياسي للتيار وزيرا بديال 
لقرداحــي، ويبــدو ان هــذا 
االقتراح سيواجه مبعارضة 
وتيــاره  باســيل  جبــران 
حلسابات سياسية ومناطقية.

من جهته، نائب األمني العام 
للحزب الشــيخ نعيم قاسم 
أكد أن حزبه مهتم باستمرار 
احلكومة، لكن هناك أســباب 
معطلــة البد مــن معاجلتها، 
داعيا القضاء الى اعتماد وحدة 
املعايير في التحقيق بانفجار 
املرفأ واحداث الطيونة - عني 

الرمانة.

يصــر رئيس التيــار جبران 
باســيل، على تأمــني نصاب 
اجللسة دون التصويت على 
املقررات، حتسبا الرتداداتها 
السلبية على الواقع الشعبي 

املتراجع للتيار.
محمــد  الثقافــة  وزيــر 
«فجــر»  الــذي  املرتضــى، 
جلسة ١٢ أكتوبر احلكومية، 
دعا رئيس اجلمهورية الذي 
اقســم اليمــني علــى احترام 
الدستور وصون املؤسسات، 
الى أن يعمــل على تصويب 
املسار ال بالتدخل في شؤون 
السلطة القضائية ألن هذا ال 
يرضــاه عاقل، ولكن إلخراج 
«الطاغوت» من دارة العدالة 
قاصدا احملقق العدلي طارق 

البيطار!
وفــي هذا الســياق، قالت 
السفيرة األميركية في بيروت 
دوروثي شيا إن «حزب اهللا 
قرر أن أفضل وسيلة لتشويه 
ســمعة احملقــق العدلي، هي 
كأداة  تصويــره  محاولــة 
للواليات املتحدة». وأوضحت 
السفيرة شــيا في ردها على 
سؤال لـ «نداء الوطن» حول 
اتهامات حزب اهللا لها ولبالدها 
بالتأثيــر علــى التحقيق في 
جرمية املرفــأ والتواصل مع 
القاضي البيطار في هذا الصدد، 
قائلة: «إنها محض افتراء. لم 
أقابل القاضي البيطار مطلقا. 
لم أحتدث معه أبدا. لم أتواصل 
معه مطلقا - كتابيا، شفهيا، 
أو بواسطة احلمام الزاجل، أنا 
ال أعرفه، وبالتأكيد ال أصدر 
له التعليمــات لذلك أنا أنكر 
هذا االتهام بشكل قاطع، وهذه 

حالة حتريف واضحة».

ومن هنا احلديث عن صفقة 
أخرى تعد للتضحية بالتحقيق 
في جرمية تفجير املرفأ، ترتكز 
على تأمني نواب «التيار احلر» 
امليثاقية املســيحية جللسة 
نيابيــة تشــكل خاللها جلنة 
نيابية للتحقيق مع الرؤساء 
والوزراء املالحقني من القضاء 
العدلي متهيــدا إلحالتهم الى 
األعلــى حملاكمــة  املجلــس 
الرؤساء والوزراء، مقابل سير 
«املجلس الدستوري» بالطعون 
التي قدمها نواب التيار، ضد 
التعديــالت التي أدخلت على 
قانون االنتخابات، لكن إمتام 
هذه الصفقــة مازال يصطدم 
بإصرار الرئيس نبيه بري على 
أن يحضر نواب التيار اجللسة 
ويصوتوا على املشروع، فيما 

فرجنية يرّشح الشاعر لـ «اإلعالم» مكان الوزير املستقيل

األمني العام لـ«تيار املستقبل» أحمد احلريري خالل افتتاح مؤمتر قطاع الشباب  (محمود الطويل)

من القاضي طارق البيطار؟
املصادر املتابعة استعادت 
االتصال املطول بني الرئيس 
ماكــرون، والرئيس اإليراني 
إبراهيم رئيســي فــي اوائل 
ســبتمبر املاضــي، والــذي 
أكــد رئيســي، فــي اجلانــب 
اللبنانــي من االتصال، دعمه 
لتشكيل حكومة لبنانية قوية 
وقادرة علــى توثيق حقوق 
الشــعب اللبناني، وخلصت 
إلــى االعتقــاد بأن اســتقالة 
قرداحي، كانــت حاضرة في 
االتصال الشهير، ما يعني ان 
االستقالة املوقعة في الثالث 
من نوفمبر أي قبل شهر من 
اعالنها، كانــت خارج مدارك 
أو تأثير أي مسؤول لبناني.
وجديــد هــذا املوضــوع 

أنباء لبنانية

ماكرون التقى محمد بن سلمان:  «نووي إيران» واستقرار املنطقة مرتبطان
عواصم ـ وكاالت: استقبل 
صاحب الســمو امللكي األمير 
محمــد بن ســلمان ولي العهد 
نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع السعودي، في قصر 
الســالم بجدة امــس، الرئيس 

الفرنسي إميانويل ماكرون.
االنبــاء  وكالــة  وقالــت 
السعودية الرسمية «واس» في 
بيان إن األمير محمد بن سلمان 
رحب فــي بدايــة االســتقبال 
بالرئيس الفرنسي في زيارته 
الرســمية للمملكة، فيما عبر 
ماكرون عن سعادته بالزيارة 

ولقائه بسمو ولي العهد.
ونقل األمير محمد بن سلمان 
ملاكرون حتيات خادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيز، فيما بعث الرئيس 
الفرنســي بتحياتــه خلــادم 
احلرمــني الشــريفني. وجرى 
خالل االســتقبال استعراض 
الســعودية  العالقات  أوجــه 
-الفرنسية، ومجاالت الشراكة 
القائمة بني البلدين، إضافة إلى 
بحــث آفاق التعــاون الثنائي 
وفرص تطويــره وفق رؤية 
اململكة ٢٠٣٠. كما استعرض 
اجلانبان مستجدات األوضاع 
في منطقة الشــرق األوسط، 
واجلهــود املبذولــة لتحقيق 
االســتقرار والسلم الدوليني، 
إلى جانب تبادل وجهات النظر 
حول عدد من القضايا واملسائل 
ذات االهتمــام املشــترك. وقد 
أعلــن ماكرون أنــه أجرى مع 
األمير محمد بن سلمان اتصاال 
هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني 

تغريدة على تويتر قائال «مع 
اململكــة العربية الســعودية، 
قطعنا التزامات جتاه لبنان: 
العمل معا، ودعم اإلصالحات، 
ومتكني البلد من اخلروج من 
األزمة واحلفاظ على سيادته».

وقد أكــد رئيس احلكومة 
اللبنانية، أن االتصال الهاتفي 
مبنزلــة خطــوة مهمــة نحو 
إعادة إحياء العالقات األخوية 
التاريخية مع اململكة العربية 
الســعودية. ووجــه ميقاتي 
في بيان مســاء أمس الشــكر 

ومنهم السعودية في محادثات 
إقليمية».

وقبــل وصوله الــى جدة، 
قال ماكرون إنه من الضروري 
احلوار مع السعودية «الدولة 
اخلليجية األولى» للتمكن من 
«العمل على استقرار املنطقة».

وفي سياق غير بعيد، أعلنت 
الشركة السعودية للصناعات 
اململوكــة   ،SAMI العســكرية
بالكامل لصندوق االستثمارات 
العامة الســعودي، عن توقيع 
اتفاقية مشــروع مشــترك مع 

املشترك خالل منتدى االستثمار 
السعوديـ  الفرنسي الذي انعقد 
الرئيس  على هامــش زيــارة 

ماكرون إلى اململكة.
ويسعى املشروع املشترك 
إلى تطوير قدرات الســعودية 
في صناعة هيــاكل الطائرات، 
باإلضافة إلى تدريب املهندسني 
والفنيــني الســعوديني للعمل 
كجزء من هذا املشروع، وتعزيز 
الطيــران  توطــني صناعــات 
العسكرية واملدنية متاشيا مع 
رؤية اململكة ٢٠٣٠. وســتركز 

لصاحــب الســمو امللكي ولي 
العهد األمير محمد بن سلمان 
والرئيس الفرنسي حلرصهما 
على اســتمرار الصداقة جتاه 
لبنان، مؤكدا التزام حكومته 
التزاماتهــا جتــاه  باحتــرام 

اإلصالح.
قنــاة  نقلــت  ذلــك  إلــى 
«العربيــة» اإلخباريــة، عــن 
الرئيس الفرنسي أنه «ال ميكن 
معاجلة ملف إيران النووي دون 
معاجلة ملف استقرار املنطقة»، 
مضيفا «اقترحنا إشراك حلفائنا 

شــركة «إيرباص» األوروبية 
في مجال الطيران العسكري، 
إضافة إلى مشــروع مشــترك 
 FIGEAC AERO مع مجموعــة
الفرنســية، والشركة العربية 
لالســتثمارات  الســعودية 
الصناعية (دســر)، وتأسيس 
شــركة «ســامي فيجياك أيرو 
للتصنيع» بهدف بناء منشأة 
تصنيع عالي الدقة في اململكة 
العربيــة الســعودية إلنتــاج 

مكونات هياكل الطائرات.
ومت اإلعالن عن املشــروع 

املنتجات األولية على تصنيع 
وجتهيــز الســبائك اخلفيفــة 
(األملنيــوم) واملعــدن الصلب 
(التيتانيوم) ألجزاء الطائرات.

وفي سياق متصل، اعلنت 
«ايربــاص» عن ابــرام صفقة 
لبيع ٢٦ مروحيــة مدنية إلى 
شركة ســعودية، فيما وقعت 
شركة «فيوليا» الفرنسية عقدا 
إلدارة خدمــات مياه الشــرب 
فــي الرياض، وفــق ما أعلنت 
املجموعتان على هامش زيارة 

ماكرون للمملكة.
وقالت «ايرباص» في بيان 
انهــا ابرمــت عقــدا لبيــع ٢٦ 
مروحيــة، ٢٠ منهــا من طراز 
«اتش ١٤٥» و٦ أخريات من طراز 
«اتش ١٦٠» لشــركة الطائرات 
املروحية السعودية، من دون أن 
تكشف عن قيمة هذه الصفقة.
من جانبها، وقعت شــركة 
«فيوليا» الرائدة عامليا في مجال 
املياه والنفايــات، عقدا إلدارة 
خدمات مياه الشرب والصرف 
الصحي في الرياض و٢٢ مدينة 
مجاورة. وميثل هذا العقد الذي 
ميتد ســبعة أعــوام، عائدات 
بقيمــة ٨٢،٦ مليــون يــورو، 

بحسب الشركة الفرنسية.
كما وقعت «فيوليا» «اتفاق 
شراكة استراتيجية» مع وزارة 
االستثمار السعودية «لتحسني 
األداء التشغيلي والتجاري وفي 
مجــال الطاقة لقطاع املياه في 
أنحاء السعودية»، اضافة الى 
توسيع روابطها مع مجموعة 
«أرامكو» الســعودية النفطية 

العمالقة.

الرئيس الفرنسي يعلن مبادرة ملعاجلة األزمة بني الرياض وبيروت.. و رئيس احلكومة اللبنانية يشكرهما: خطوة مهمة إلعادة إحياء العالقات األخوية مع اململكة

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان مستقبال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون في جدة أمس  (واس)

جنيب ميقاتي، في إطار مبادرة 
حللحلة األزمة بــني الرياض 

وبيروت.
وقــال الرئيس الفرنســي 
قبيل مغادرته السعودية في 
ختام جولة خليجية قصيرة 
إن «السعودية ولبنان يريدان 
االنخراط بشكل كامل» من أجل 
«إعادة تواصــل العالقة» بني 
البلديــن في أعقــاب اخلالف 
الديبلوماسي االخير، بحسب 

وكالة فرانس برس.
وكتب ماكــرون كذلك في 

ولي العهد السعودي 
يزور سلطنة عمان غدًا

مســقط - أونا: أعلنت ســلطنة عمان أن صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الســعودي سيقوم بزيارة إلى السلطنة 
غدا. وذكر ديوان البالط السلطاني في بيان، أوردته وكالة أنباء 
عمان الرســمية «أونا» أمس أنه استكماال ملا أسفر عنه اللقاء 
بني السلطان هيثم بن طارق، وأخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز أثناء الزيارة السامية جلاللته إلى 
اململكة في شهر يوليو من هذا العام ٢٠٢١م، سيقوم صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد بن سلمان بزيارة لسلطنة عمان 
ابتداء من يوم االثنني املوافق السادس من ديسمبر ٢٠٢١م». 
وأوضح ان هذه «الزيارة تأتي تتويجــا للعالقات التاريخية 
املمتدة التي تربط ســلطنة عمان واململكة العربية السعودية 
الشــقيقة، وتعزيزا ألواصر املودة واحملبة ووشائج القربى 
التي جتمع شعبي البلدين». وأضاف البيان أنه «سيتم خالل 
هذه الزيارة بحث عدد من املجاالت واجلوانب ذات االهتمام 

املشترك، خدمة ملصالح البلدين الشقيقني».
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طيب!!!

فوضى بال رقيب
مساء اخلير يا فندم (صوت نسائي 
دافــئ).. معايــا األســتاذ (.....)؟ أيوه 
حضرتك اتفضلي.. أستاذ فالن أنا بكلم 
حضرتك بخصوص قطعة األرض اللي 
حضرتك متلكها ورقمها.... في موقع.... 
وبعرض عليك أنك تبيعها أو ممكن تبادلها 
عندنا عروض كتير.. كمان ممكن.... وهنا 
أقاطعها منزعجا: أوال يا سيدتي لقد قمت 
ببيع األرض منذ سنوات، ثانيا: حضرتك 
كيف حصلت على اســمي ورقم هاتفي 

وكل املعلومات عن ملكيتي اخلاصة؟
وهنــا ترد ببــرود: آســفة يبدو إني 

اتصلت باخلطأ! وتغلق اخلط!
كان هذا نص حوار أبلغني به صديق 
غاضب.. يريد حًال الختراق خصوصيته!

ويتكرر األمر مع أصدقاء آخرين بطرق 
مختلفة سواء عبر االتصال املباشر من 
رقم هاتف عادي، أو برسائل مهذبة عبر 
تطبيق (واتــس آب) وغيره، وتختلف 
درجة «املضايقة» واقتحام اخلصوصية.. 
و«االستظراف» من شركة ألخرى، لكنها 
تتفــق جميعًا فــي أن لديهــا معلومات 

متكاملة عن امللكية واملالك!
حتول األمر املتكرر إلى عمل مستفز، 
واألكثر استفزازا انك ال جتد جهة تشكو 

إليها أو جهازا يحميك.
وحقيقة لــم أقتنع برد رئيس جهاز 
القومــي  الســوق باملجلــس  حوكمــة 
لالتصــاالت د.محمــد إبراهيم وهو يرد 
علــى طلب إحاطة من النائبة آمال رزق 
اهللا حول هذه الظاهرة، إذ ألقى سيادته 
باللوم على شركات وسيطة مصرية وغير 
مصرية «حتصل على البيانات» التي يدلي 
بها املواطن بنفسه لدى شركات أخرى أو 

محالت بيع، وتقوم هذه الشركات بإعداد 
«داتا» متكاملة حول األفراد، وبيعها الى 
شركات دعاية تتعامل معها بالشكل الذي 
تراه، وذلــك مخالف لنص املادة ٢٩ من 
قانون حماية املستهلك الصادر برقم ١٨١ 

لسنة ٢٠١٨.
يا سيدي الفاضل.. النائبة تسأل في 
واد.. وســيادتك ترد في واد آخر، رمبا 
يكون ردك صحيحا عندما يتعلق األمر 
فقط باالسم ورقم الهاتف، والذي أصبح 
«موضــة» لدى بعض احملــالت الراقية 
عندما يسألك «الكاشير» عن اسمك ورقم 
هاتفــك، وإن كان األمــر يقتصر عندها 
علــى إرســال إعالن من نفــس احملل أو 
الشركة، ويكون مفيدا عندما تفقد الفاتورة 
أو اإليصــال فتتمكن مــن احلصول من 
البائع على نسخة أخرى مهما طال الزمن، 
ولكن هل تتصور ســيادتك أن شخصا 
«عاقال» سيعطي معلومات عن ملكيته 
العقارية لشــركة هواتــف أو محل بيع 

مالبس جاهزة؟!
أعتقــد أن األمــر أكبر مــن ذلك وأن 
«جتارة املعلومات» غير الشرعية، والتي 
متثل انتهاكا حادا للخصوصية أصبحت 
ظاهــرة يجب أن جتد مــن يتصدى لها، 
ويجب تشديد العقوبة على الشخص أو 
اجلهة التي تسرب املعلومات الشخصية، 
أو تتربح من ورائها حتى ال يتطور األمر 
لتفاجأ بصوت نسائي «دافئ» يهنئك بأن 
اليوم مير على زواجك ٢٥ عاما.. ولديك 

عرض للحصول على زوجة جديدة!!
احترموا خصوصية البشر.. يرحمكم 

اهللا!
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

أنباء مصرية

أنباء سورية

بيدرسن: اللجنة الدستورية ال ميكنها 
حل النزاع في سورية مبفردها

وكاالت: قــال مبعــوث األمم املتحــدة 
اخلاص بسورية غير بيدرسن، إن «اللجنة 
الدستورية السورية ال ميكنها حل النزاع 
من تلقاء نفســها»، مشيرا إلى أنها «ميكن 

أن تكون بابا لعملية أوسع».
وفي مداخلة له في «املؤمتر املتوسطي 
حــول التحكم واألمتتــة» بإيطاليــا، دعا 
بيدرســن إلى «بناء القليل من الثقة، عبر 
خطوات متبادلــة، خطوات ميكن التحقق 
منها وقياسها»، مؤكدا على أن «أي مناقشة 

للتطبيع متروك للعرب واألوروبيني».
وأضــاف بحســب مــا نقل عنــه موقع 
تلفزيون «ســوريا» أنه «ينبغي أن يكون 
من املمكن إثبات وتبني هذا املسار والعملية، 
واإلعالن عما ترغب الدول في طرحه ووضعه 

على طاولة املفاوضات».
وكان بيدرســن قدم اخلميس املاضي، 
إحاطة في اجتماع دولي ببروكســل، ضم 
املتحــدة واالحتــاد األوروبــي  الواليــات 
واجلامعــة العربيــة ودوال أخــرى، حول 
آخر مســتجدات عمل «اللجنة الدستورية 

السورية».

وقــال خــالل إحاطته «أواصــل العمل 
للمضي قدما في عمل اللجنة الدستورية، 
وبــذل جهد أكبر بني الالعبني الرئيســيني 
لدفع العمليــة بثبات إلى األمــام»، مؤكدا 
«نحن بحاجة إلى مســار سياســي هادف 

في سورية».
وأشــار املبعــوث األممي إلــى أن قيود 
«كورونا» أدت إلى «تعديالت مؤقتة، لكننا 
نواصل املشاركة والســعي لدفع العملية 

السياسية إلى األمام».
السادســة للجنــة  وانتهــت اجلولــة 
الدســتورية الســورية في جنيڤ بتاريخ 
٢٢ من أكتوبر الفائت من دون التوصل إلى 

أي صيغة مشتركة بني الوفود.
وقال بيدرسن في مؤمتر صحافي بختام 
اجلولــة السادســة، إن «محادثات اللجنة 
الدســتورية الســورية في جنيڤ انتهت 
مــن دون إحــراز أي توافق حــول املبادئ 
الدســتورية األربعة». كما أعلنت مصادر 
ديبلوماسية ان االجتماع السابع للجنة قد 
مت تأجيله بسبب تطورات تفشي املتحور 
اجلديد عن ڤيروس كورونا «أوميكرون».

عبوة ناسفة تستهدف دورية روسية 
في إزرع بريف درعا

وكاالت: اســتهدفت عبوة ناسفة قوات 
روســية في منطقة تسيطر عليها القوات 
احلكومية السورية في محافظة درعا جنوبي 

البالد أمس.
وقال مصدر في اجلبهة اجلنوبية التابعة 
للجيش السوري احلر املعارض «استهدفت 
عبوة ناسفة وضعت في دراجة نارية عند 
مدخل حي ذنيبه وســط مدينة إرزع رتال 
عســكريا يضم ٦ سيارات تابعة للشرطة 
العسكرية الروسية». وأكد املصدر، الذي 
طلب عدم تسميته، لوكالة االنباء االملانية 

(د.ب.أ) أن «القوات احلكومية السورية التي 
تسيطر على مدينة ازرع فرضت طوقا على 

املنطقة التي شهدت التفجير».
من جهته، نقل املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان عن نشطاء، بأن االنفجار ناجم عن 
انفجار عبوة ناســفة كانت مزروعة على 
قارعة إحدى طرقات املدينة، حلظة مرور 
الدورية الروسية من الطريق. بالتزامن مع 
ذلك، أكد املرصد أن مسلحني مجهولني اغتالوا 
عنصرا من «األمن العســكري» بني بلدتي 

املزيريب واليادودة بريف درعا الغربي.

السيسي: مواصلة تطوير إمكانات أكادميية الشرطة
 لضمان مواكبتها ألحدث علوم العصر

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس املصري   قــام 
عبدالفتــاح السيســي امس 
بزيــارة تفقديــة ألكادميية 
الشرطة، وكان في استقباله 
محمود توفيق وزير الداخلية، 
وعدد من قيــادات أكادميية 

الشرطة ووزارة الداخلية.
الرســمي  وقال املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهورية 
الســفير بســام راضــي إن 
الرئيــس السيســي حضــر 
الهيئــة  اختبــارات كشــف 
املتقدمــني  للطلبــة اجلــدد 
لاللتحــاق بكلية الشــرطة، 
حيــث أكــد أهميــة تطبيق 
املعايير املوضوعية املجردة، 
التامــة النتقاء  واحلياديــة 
أفضــل العناصــر لاللتحاق 
بكلية الشرطة، وذلك إلعداد 
جيل قادر على حمل رسالة 
األمــن والوفــاء بالتطلعات 
امللقــاة عليهم، مبا يســاهم 
فــي االنطالق نحــو حتقيق 
مزيد من االستقرار والتقدم، 
أخذا في االعتبار مسؤولية 
جهاز الشرطة عن العديد من 
املهام احليوية جتاه الدولة 

واملواطنني.
كما أكد الرئيس ضرورة 
إمكانات  مواصلــة تطويــر 
أكادمييــة الشــرطة لضمان 
مواكبتهــا ألحــدث علــوم 
العصر في املجاالت األمنية 

في الســهر علــى حفظ أمن 
الوطن واستقراره على الوجه 
األكمــل بكل كفــاءة واقتدار 
وليكونوا قدوة للمواطنني.

وأضاف املتحدث الرسمي 
أن الرئيس ناقش مجموعة 
املتقدمــني  الطلبــة  مــن 
لاللتحــاق بالكليــة، وذلك 
للوقوف علــى طموحاتهم 
املســتقبلية للمشاركة في 
رســالة أمن البالد، والذين 
أكدوا رغبتهم الصادقة في 
حمايــة الوطن والدفاع عن 

من القضايا احليوية كالنمو 
السكاني واملشروعات القومية 
الكبرى والتنمية املستدامة 

ومبدأ سيادة القانون.
وأشاد الرئيس مبا ملسه 
من جانب املتقدمني اجلدد من 
أبناء مصر نحو حرصهم على 
نيل شــرف االنضمام لهيئة 
الشــرطة، واملشــاركة فــي 
مسؤولية حفظ أمن واستقرار 
الوطن، معربــا عن متنياته 
للطلبــة املتقدمني بالتوفيق 

والنجاح.

مقدراته وبناء مستقبله.
كمــا دار حــوار مفتــوح 
للرئيس السيسي مع الطلبة، 
حيث أكد أن العمل األمني قد 
طرأ عليه العديد من املتغيرات 
خالل اآلونــة األخيرة تبعا 
التي يشــهدها  للمتغيــرات 
الوضع اإلقليمي والتي طالت 

العديد من الدول املجاورة.
واســتمع الرئيــس إلــى 
مدى فهــم الطلبــة ملختلف 
املوضوعــات الداخليــة في 
مصر، خاصة ما يتعلق بعدد 

«العمل األمني طرأ عليه العديد من املتغيرات تبعاً ملتغيرات الوضع اإلقليمي»

الرئيس عبدالفتاح السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة املتقدمني لاللتحاق بكلية الشرطة

والقانونيــة واالجتماعيــة 
لصقل مهارات الطلبة، وكذا 
التقييم الشامل ملدى وعيهم 
بشــأن مختلف ملفات األمن 
القومــي مــن خــالل تناول 
هذه القضايا بشــكل عميق 
في إطار مناهج األكادميية، 
إلعداد كــوادر تتمتع بالفهم 
الصحيح واملعرفة احلقيقية 
لكافة القضايا، بجانب املهارة 
واحلرفية التي حتقق إجناز 
العمل األمني وإنفاذ القانون، 
ومبا ميكنهم من أداء واجبهم 

روسيا تنفي تقارير عن استعدادها للهجوم على أوكرانيا.. 
وبايدن: نعّد مبادرات للدفاع عن كييڤ

عواصــم - وكاالت: نفت 
روســيا امس صحــة تقارير 
جديدة لوسائل اعالم أميركية 
حتدثت عن استعداد روسي 
للهجوم على أوكرانيا مطلع 
العام املقبل، متهمة واشنطن 
مبحاولــة تصعيــد املوقــف 
وحتميل موسكو املسؤولية، 
بحســب مــا نقلــت صحيفة 
كوميرسانت الروسية امس.

ونقلــت الصحيفــة عــن 
املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
الروسية ماريا زخاروفا قولها 
«الواليات املتحدة تنفذ عملية 
خاصة تظهر أن الوضع حول 
أوكرانيــا متفاقم بينما تنقل 
إلــى روســيا».  املســؤولية 
وأضافت «أنها تستند في ذلك 
إلى أعمال استفزازية بالقرب 
من حدود روســيا مصحوبة 

بخطاب اتهام».

البيــت األبيــض «إنني أعد 
ما ســيصبح، على ما أعتقد 
مجموعة مبادرات ســتكون 
األكمل واألفضل ليصير من 
الصعب جدا جدا على بوتني 
أن يفعل ما يخشــى الناس 

أنه يفعله».
وامــس قــال بايــدن إنه 
«ســيجري نقاشا طويال مع 
بوتــني، بشــأن األزمــة بني 
روســيا وأوكرانيا، وإنه لن 
يقبــل خطوطــا حمــراء من 

جانب روسيا».
فــي  بايــدن  وأضــاف 
تصريحات للصحفيني لدى 
مغادرته إلــى منتجع كامب 
ديڤيــد «نحــن علــى دراية 
بتحركات روســيا منذ فترة 
طويلة، وأتوقع أننا سنجري 
نقاشــا طويال مــع بوتني»، 
متابعا: «أنا ال أقبل خطوطا 

«التصعيد سيناريو محتمل 
ولكنه ليس حتميا ومهمتنا 
منعه». وأضاف أن روســيا 
بــدأت بالفعــل «تدريبــات 
مــن  بالقــرب  عســكرية 
أوكرانيا» وجتري «اختبارات 

التصاالتها».
وردا على ســؤال لوكالة 
«فرانس برس»، رفضت وزارة 
الدفاع األميركية (الپنتاغون) 
التعليق على معلومات تتعلق 
باالستخبارات، لكنها قالت إنها 
«قلقة جدا من األدلة على خطط 
روسية لتحركات عدوانية ضد 

أوكرانيا».
املتحــدث باســم  وقــال 
الپنتاغون اللفتنانت كولونيل 
توني ســيميلروث «نواصل 
دعم تخفيف التوتر في املنطقة 
وإيجــاد حــل ديبلوماســي 
للصراع في شرق أوكرانيا».

حمراء من أحد».
املتحدثــة  تكــن  ولــم 
باســم البيــت األبيض جني 
ســاكي أوضح في مؤمترها 
الصحافي الدوري. وقالت إن 
«هناك سلســلة من األدوات 
بتصرفنا»، مشــيرة إلى أن 
«العقوبات االقتصادية هي 

بالتأكيد خيار».
بدوره، صرح وزير العدل 
أوليكســيتش  األوكرانــي 
ريزنيكــوف أمــام البرملــان 
أن تقديــرات االســتخبارات 
األوكرانيــة تشــير إلــى أن 
نهايــة ينايــر هــي «الفترة 
األكثــر احتماال» الســتكمال 
لـ  الروســية  االســتعدادات 

«تصعيد كبير».
وقال إن نحــو مائة ألف 
جندي روسي قد يشاركون 
في هجوم محتمل، مؤكدا أن 

الرئيس األميركي: سنجري نقاشاً طويالً مع بوتني حول األزمة ولن نقبل أي خطوط حمراء

جاء ذلك ردا على تقرير 
صحيفة واشــنطن بوســت 
نقلت عن مسؤولني ووثيقة 
للمخابــرات األميركيــة أنها 
تعتقد أن روســيا تســتعد 
إلطالق «مائة كتيبة مكونة 
من مجموعات تكتيكية بقوة 
تقدر بنحو ١٧٥ ألف جندي، 
إلى جانب دبابات ومدفعية 

ومعدات أخرى».
وقبــل أيام من محادثاته 
مع نظيره الروسي فالدميير 
بوتني، عزز الرئيس األميركي 
جو بايــدن ضغوطــه على 
موســكو، مؤكــدا أنــه يعد 
عــن  للدفــاع  «مبــادرات» 
أوكرانيا إذا تعرضت لغزو.

وبعدمــا أكــد انــه علــى 
«اتصــال دائــم» مــع حلفاء 
الواليات املتحدة واألوكرانيني، 
قــال الرئيــس األميركي في 

اجليش األميركي يعترف بسقوط 
مدنيني في غارة على إدلب

وكاالت: أقر اجليش االميركي بشن غارة 
بطائرة مسيرة قرب ادلب أسفرت عن سقوط 

مدنيني بني قتيل وجريح امس األول. 
وقال املتحدث باســم القيــادة املركزية 
األميركية، بيل أوربان، إن الغارة التي نفذتها 
طائرة بدون طيار «درون»، استهدفت زعيما 
ومخططــا بارزا في تنظيم «القاعدة» لكن 
مصادر محلية واملرصد السوري حلقوق 

االنسان اكدوا ان مدنيا قتل في الغارة.
ووفق ما نقلت شــبكة «فوكس نيوز» 
عن املتحدث باسم «سنتكوم» فإن القوات 
األميركية شــنت الغارة بالقرب من إدلب، 

ونفذتها طائرة «أم كيو ٩».
وأوضح أوربان أن «املراجعة األولوية 
لهذه الضربة تشــير إلــى احتمالية وقوع 

إصابات في صفوف املدنيني».

واعتبــر املســؤول األميركــي أن بالده 
«تبغض اخلسائر في أرواح األبرياء وتتخذ 
جميع اإلجراءات املمكنة ملنع حدوث ذلك»، 
مشيرا إلى أنه «سيتم فتح حتقيق كامل مبا 

حدث وستنشر نتائجه في وقت الحق».
وكان موقع تلفزيون «سوريا» أفاد بأن 
شــخصا قتل وأصيب ٥ مدنيني من عائلة 
واحدة، بينهم ٣ نساء وطفل بجروح خفيفة، 
إثر الغــارة التي اســتهدفت دراجة نارية 
كانت بجانب سيارة على طريق املسطومة 

ومدينة أريحا جنوبي إدلب.
وأشــار إلى أنه مت اســتهداف الدراجة 
النارية بالقرب من السيارة، األمر الذي أدى 
إلى مقتل شــخص على األقل، بينما كانت 
الســيارة تقل عائلة مــن بلدة كفر بطيخ، 

وأن إصاباتهم خفيفة.

«أوميكرون»: تشديد اإلجراءات.. وبصيص أمل من جنوب أفريقيا
عواصم - وكاالت: يواصل 
املتحــور اجلديد من ڤيروس 
كورونا «أوميكرون»، االنتشار 
أفقيــا وعموديا، فــي معظم 
الدول، حيث أعلنت السلطات 
األميركية وجود املتحور في ١٠ 
واليات على األقل. وأشارت إلى 
أنه سجل في كل من ميريالند، 
ويوتا، وميزوري، وبنسلفانيا، 
وكولــورادو،  ونيويــورك، 
ومينيســوتا، وكاليفورنيا، 
وهاواي، ونبراسكا. وأوضحت 
أنه من احملتمل أن يكون هذا 
املتحــور في واليــات أخرى، 
حيث تواصل السلطات إجراء 
االختبارات لتقصي اإلصابة 

بـ(كوفيد ١٩).
كمــا ارتفع عدد اإلصابات 
بأوميكرون في فرنســا، إلى 
١٢ عدد املرضى الذين تأكدت 
إصابتهم باملتحور اجلديد في 
البالد. وأشارت السلطات إلى 
أن «املرضى عزلوا أنفسهم في 
منازلهــم ومت تنفيذ التدابير 
اخلاصة بتحديد األشــخاص 

املخالطني لهم».
ودخلت حيز التنفيذ قواعد 
جديــدة للوقاية قبل اجتماع 
مقرر عقده غدا ملناقشة تدابير 
أشــد صرامة على مســتوى 
البــالد ملواجهة زيادة حاالت 

العدوى.
واعتبــارا من أمس بدأت 
منتجعات التزلج الفرنسية 
بطلب إبراز دليل على تلقي 

التــي يقطنها أكثر من ٥٠٠٠ 
شخص من الساعة السادسة 
صباحا حتى منتصف الليل. 
كذلك توسع انتشر املتحور 
في أستراليا أمس، في تطور 
ميثــل اختبارا خلطــط إعادة 
فتح االقتصــاد، وارتفع عدد 
اإلصابات في سيدني إلى ١٣، في 
حني رصدت والية كوينزالند 

حالة يشتبه بأنها مصابة.
وتلتزم السلطات االحتادية 
بخطة إعادة فتــح االقتصاد، 
على أمــل أن يكــون املتحور 
اجلديد أقل وطأة من السالالت 
السابقة، لكن بعض حكومات 
الواليــات واملناطــق اتخذت 

الشــهر املاضي فــي منطقة 
تشوان التي تضم العاصمة 
بريتوريا، مما عزز مخاوف 
الســاللة  تكــون  أن  مــن 
أوميكرون تشكل خطرا أكبر 
على األطفال الصغار مقارنة 
بغيرها من سالالت ڤيروس 
كورونا. وقالت نتساكيسي 
مالوليــك خبيــرة الصحــة 
العامة في إقليم غوتنغ الذي 
يضم تشوان وجوهانسبرغ، 
«تنفسنا الصعداء ألن تقارير 
أخصائيي الرعاية السريرية 
أشارت إلى أن األطفال يعانون 
من أعراض طفيفة». وتابعت 
«على الناس أن يكونوا أقل 
ذعرا لكن عليهم ان يتوخوا 

احلذر».
في غضون ذلك، وحيث 
مازالــت املتحــورة دلتا هي 
املسيطرة السيما في اوروبا، 
يحث اخلبــراء واحلكومات 
اللقاحات  وشركات تصنيع 
على االستفادة من اللقاحات 
املعززة حيثما تكون متاحة.
البلدان  وحتاول بعــض 
التطعيم  تســريع حمــالت 
باجلرعة الثالثــة، فقد حدد 
البريطاني  الــوزراء  رئيس 
بوريــس جونســون هدفــا 
يتمثل في إعطاء جرعة معززة 
جلميع البالغني بحلول نهاية 
يناير وتقليل فترة االنتظار 
بني اجلرعتني الثانية والثالثة 

من ستة إلى ثالثة أشهر.

إجراءات لتشديد الرقابة على 
حدودها احمللية.

وفيما يســود الهلع انحاء 
العالــم تخوفــا مــن عــودة 
املعركــة ضــد كورونــا إلــى 
نقطة الصفر، طمأنت مسؤولة 
صحة في جنوب افريقيا بأن 
زيادة معدالت دخول األطفال 
املستشــفيات خــالل املوجة 
الرابعة بسبب تفشي الساللة 
أوميكرون ينبغي أن يدفع إلى 
احلذر لكنه ال يثير الذعر نظرا 

ألن األعراض بسيطة.
ودخــل عــدد كبيــر من 
الرضع إلى املستشفيات بعد 
إصابتهم مبرض كوفيد-١٩ 

مسؤولة صحية تطمئن: عدد األطفال املصابني بـ«كوفيد - ١٩» ال يثير الذعر

(أ.ف.پ) طاقم رحلة للخطوط اجلوية الصينية يرتدي البزات الواقية في مطار لوس اجنيليس  

التطعيــم أو التعافــي مــن 
كورونــا أو نتيجــة فحص 
ســلبية لدى دخولهــا، عن 
طريــق «تصريــح صحي» 
وطني، في املناطق التي تشهد 
معدالت إصابة أكثر من ٢٠٠ 
شخص لكل ١٠٠ ألف نسمة 

في األسبوع. 
ويفــوق حاليــا معــدل 
اإلصابات األسبوعي في فرنسا 

ككل ٣٠٠ حالة بكثير.
وأصبح وضــع الكمامات 
في حي موزيــل الواقع على 
حدود أملانيا إلزاميا حتى في 
األماكن املفتوحة اعتبارا أمس. 
وتنطبق القاعدة على البلديات 
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متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 
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أفقياً:

كلمة السر: مدينة تركية 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

أنطاليا

شهاب جوهر

نكامنوميلا

االادرزارا

لجمنرمعلال

اوشجاحرزءا

قكموقطويجق

ترشىسقرتوو

صيبحسلاوثا

افااسوكناس

دونانجلاقل

ينشماميويك

الوزموززرخ

ةمسقةيقروي

١ـ  شيخ القبيلةـ  عطش، ٢ـ  تكلم (معكوسة)ـ  يضرب 
بالكرباج، ٣ ـ قناديل ـ حرف هجاء (معكوسة)، ٤ ـ 
متشابهان ـ فك ـ بكاء شديد، ٥ ـ فوق العني، ٦ ـ 
تهديد ـ متشابهان ـ اترك، ٧ ـ والدتي (معكوسة) ـ 
متشابهان ـ من أقاربي، ٨ ـ عذله ـ للمساحة، ٩ ـ 
قط (معكوسة) ـ متشابهة، ١٠ ـ الطرية ـ عكس ليل.

االقتصادي
الشمش
األقواس

ورقية
لوز

كيوي
وثاق
كاجو
كوسا
زوم

الزيتون
خرز

كريفون
قسمة
دراق

اجلنان
ماجنو
زعرور
ليمون
قسى

السحب
شمام
رمح
رائج

١ ـ عكس اجلزر ـ وعيد، ٢ ـ غاية وأرب ـ فقد 
البصر، ٣ ـ من تقسيمات الزمن، ٤ ـ فقد صوته ـ 
نهم (معكوسة)، ٥ـ  لقياس املسافاتـ  متشابهان، ٦ـ  
شاعر أموي، ٧ـ  كثير (معكوسة)ـ  نهربـ  للنصب، 
٨ ـ أشهر سالطني املماليك ـ عبء، ٩ ـ متشابهة ـ 

احلسرة (معكوسة)، ١٠ ـ ثناء ـ قوافل اإلبل.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  أميرـ  رمق، ٢ـ  قل (معكوسة)ـ  جالد، ٣ـ  مصابيحـ  
ياء (معكوسة)، ٤ـ  ددـ  حلـ  نواح، ٥ـ  جفن، ٦ـ  وعيد 
ـ رر ـ دع، ٧ ـ أمي (معكوسة) ـ ي ي ـ عمي، ٨ ـ المه 
ـ أكر، ٩ ـ هر (معكوسة) ـ ل ل ل، ١٠ ـ الهشة ـ نهار.

١ ـ املد ـ ويل، ٢ ـ مقصد ـ عمى، ٣ ـ أيام، ٤ ـ بح 
ـ شره (معكوسة)، ٥ ـ ميل ـ هـ هـ، ٦ ـ جرير، ٧ ـ 
جم (معكوسة) ـ نفر ـ لن، ٨ ـ قالون ـ عالة، ٩ ـ أأأ ـ 

الكمد (معكوسة)، ١٠ ـ مديح ـ عير.

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

إعداد:  عروبة حجازي

دراسات واكتشافات

 ترجمة «لغة التواصل» بني حيتان العنبر.. طفرة علمية قيد التطوير

أطلق فريق من العلماء الدوليني مؤخرا مشروعا 
قد يحدث طفرة حال جناحه، إذ يهدف إلى ترجمة 
العنبر، وهي أحد  بها حيتان  التي تتواصل  «اللغة» 
أشهر أنواع احليتان في العالم وأكبر احليتان املسننة، 
ليصبح مبقدور البشر «التحدث» إلى هذه احليوانات 

البحرية املهيبة.
ويعتمد املشروع الذي يطلق عليه «CETI»، على 
تسخير قوة الذكاء االصطناعي لتفسير أصوات النقر، 
أو «الشفرات» التي تصدرها حيتان العنبر للتواصل 
مع بعضها البعض. ويستخدم الباحثون حقال فرعيا 
للذكاء االصطناعي يركز على معاجلة اللغة البشرية 
املكتوبة واملنطوقة، والذي سيتم إدخال ٤ مليارات 

رمز «كود» من رموز حوت العنبر عليه.
وتتمثل اخلطة في جعل الذكاء االصطناعي يربط 
كل صوت بسياق محدد، وهو إجناز سيستغرق 
خمس سنوات على األقل، وفقا للباحثني. وإذا حقق 
التالية هي  الفريق هذه األهداف فستكون اخلطوة 
تطوير ونشر روبوت محادثة تفاعلي ينخرط في 

حوار مع حيتان العنبر.
وقال قائد التعلم اآللي في مشروع «CETI»، مايكل 
برونشتاين ملجلة «هاكاي» املختصة باألخبار العلمية 
املرتبطة بالسواحل والكائنات البحرية والبيئة: «إذا 
اكتشفنا أن هناك حضارة كاملة فرمبا سينتج عنها 
بعض التحول في الطريقة التي نتعامل بها مع بيئتنا، 
ورمبا ينتج عن ذلك املزيد من االحترام للعالم احلي».

يذكر أن حوت العنبر ميتلك دماغا أثقل بخمس 
مرات من دماغ اإلنسان، ويعتبر دماغه أيضا األكبر 
على وجه األرض. وعلى الرغم من أن األدمغة قد تكون 
لديهم نظام اتصال  مختلفة، فإن احليتان والبشر 

معقد ويعيشون في مجموعات عائلية.
يشار إلى أن مشروع CETI بدأ في عام ٢٠٢٠، ويشمل 
خبراء من جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا، وإمبريال كوليدج لندن، وجامعة مدينة 
نيويورك، وجامعة حيفا، وجامعة كاليفورنيا في 

بيركلي ومعهد التبادل العلمي.

عن «سكاي نيوز»

سؤال وجواب

هل هناك أطعمة «مفيدة» وفي نفس الوقت قد تكون ضارة؟

حذرت الدكتورة سفيتالنا بانتشينكو، خبيرة التغذية 
الروسية مدربة اللياقة البدنية، من أضرار املكسرات 
والفواكه املجففة ومنتجات األلبان اخلالية من الدسم، 
معتبرة أن املكسرات ومنتجات األلبان اخلالية أو قليلة 
الدسم تدرج عادة في قائمة األطعمة املفيدة جدا لكنها 
قد تكون ضارة. وتقول بالنسبة للفواكه املجففة: من 
أجل جعلها «ناعمة وبحالة جيدة تتم إضافة الزيوت 
والغلسرين اليها. كما تستخدم في جتفيفها األفران 

وحتى مواقد تعمل بالبنزين».
وتشير األخصائية، إلى أن املكسرات حتتوي على 
كمية كبيرة من حمض الفينيك، الذي مينع امتصاص 
املواد  إلى  املعدنية. كما تنسب املكسرات  العناصر 
الغذائية املسببة للحساسية، باإلضافة إلى ذلك تتعفن 

بسرعة عند حفظها بصورة غير صحيحة.
وتضيف: منتجات األلبان مثل الزبادي التي تباع 
في األسواق وحتتوي على السكر وزيوت نباتية 
وصبغات ومواد حافظة وعمليا معظمها يخضع للمعاجلة 
التي تعتبر  املفيدة،  البكتيريا  احلرارية، ما يفقدها 
لها تدرج منتجات  لتناولها. ووفقا  السبب األساسي 
األجبان «في قائمة األطعمة» املفيدة «لكنها في الواقع 
أنها حتتوي على زيوت نباتية  إلى  ضارة، مشيرة 
وكلوريد الكالسيوم لتسريع «نضجها» وفول الصويا 
ومحسنات النكهة واملذاق. وتضيف، كما حتتوي بعض 
أنواع احللوى املصنوعة من احلبوب الكاملة، على زيت 
النخيل وشوكوالتة منخفضة اجلودة ودقيق وسكر 

ومحسنات النكهة.
وتقول: «عادة يتناول األشخاص الذين يسعون إلى 
تخفيض وزنهم جنب قريش قليل الدسم. لكن لكي يكون 
الدسم يجب أن يخضع ملعاجلة كيميائية  فعال قليل 
تتضمن إضافة النشا ومواد مثبتة (ال تذكر عادة في 
مكونات املنتج). إن امتصاص اجلسم للكالسيوم من هذه 
املنتجات منخفض جدا ومؤشر األنسولني في منتجات 
األلبان مبا فيها قليلة الدسم مرتفع جدا، وهذا يعني انه 
من األفضل لكل من يعاني ارتفاع مستوى السكر في 
الدم االمتناع عن تناولها بعد الساعة اخلامسة مساء.

عن «نوفوستي»
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هل سحب اإلعالم الرقمي البساط من اإلعالم التقليدي؟
حتقيق - سماح جمال

اإلعــالم  وســائل  انتشــار 
الرقمــي التــي باتــت تأخــذ في 
كثير من األحيان مكان وســائل 
اإلعــالم التقليدي، دفــع الكثير 
من وسائل اإلعالم التقليدية الى 
مواكبة العصــر والتحول جتاه 
اإلعالم الرقمي، فهل وجده البعض 
إعالن هزمية للوسائل التقليدية 
وعــزوف الناس عنــه أم أن هذا 
التطور  مبنزلة مواكبة من اإلعالم 

التقليدي ملتغيرات العصر؟ 
«األنباء» حتدثت مع املهتمني 
بالساحة الفنية واإلعالمية عما إذا 
كان اإلعالم الرقمي سحب البساط 
من اإلعالم التقليدي في ظل انتشار 
اإلعالم الرقمي ومحاوالت اإلعالم 
التقليــدي مجاراتــه. وفيما يلي 

التفاصيل:
املخــرج ســامي بــالل قــال: 
أعتقد أن اإلعــالم الرقمي أصبح 
هو املتســيد حاليا ألننا فعال في 
عصر السرعة وبعض احملطات ال 
تواكب هذا التطور وباعتقادي أن 
هذه احملطات إن لم تغير آلياتها 
فسوف تختفي، واحلادث حاليا 
أعتبره التطور الطبيعي لألمور، 
فعلى سبيل املثال من منا يستخدم 
الهاتــف األرضــي بوجــود هذه 
التقنيات العالية للمحمول؟ هي 

بالضبط ذات الفكرة.
وتابــع قائال: ولكن املشــكلة 
تكمــن في قــدرة بعض وســائل 
اإلعالم الرقمي على توجيه الرأي 
العام، فهنا تكمن املشكلة، وليست 
فقط في توجيه الرأي العام ولكن 
أيضا في أســلوب غــرس بعض 
املفاهيم التي رمبا تكون مشوهة 
ثــم تأخــذ وضع الـ «عــادي» ثم 
املستحب بسبب التكرار، فاملراقبة، 

وخصوصا حملتوى ما يقدم لصغار 
السن والرقابة الذاتية مطلوبتان.
وأكمــل قائال: ولكن واقعيا ال 
ميكن فــرض أي نوع من القيود 
على اإلعــالم الرقمي وخصوصا 
املنصات الغربية، ألن لها طريقة 
لتصنيف احملتوى تختلف متاما 

عن مفهومنا عن الرقابة.
مــن ناحيتــه، قــال اإلعالمي 
القدير ســامي العنــزي: مازالت 
هنــاك جــدوى لوجــود اإلعالم 
التقليــدي، ولكن يجب ان يكون 

في حسبانها أمران، أوال أن تكون 
هي شريكا بشكل أو بآخر مع هذا 
اإلعالم اجلديد، وان يكون جزءا من 
خططها واستراتيجياتها. وثانيا ال 
بد من تواصلها لتوقع هذا األمر في 
اي حلظة بسبب تطور هذا اإلعالم 
أكثر، ومن ثم أهل املتاجرة تنظر 
نظرتهــا املاديــة الربحية وإلقاء 
كل ما هو موجود حاليا وتطبيق 
اجلديد، وحينها تكون احملطات 
اإلذاعية والتلفزيونية هي املرجع 
واألرشيف اإلعالمي اإلنساني إذا 

صح التعبير.
أمــا عــن محــاوالت بعــض 
وسائل اإلعالم التقليدي التحول 
إلــى اإلعــالم الرقمــي وإذا كان 
ذلــك دليال علــى انتصار اإلعالم 
الرقمي وعزوف الناس عن اإلعالم 
التقليدي، قال: ال أرى ذلك بل هو 
مواكبة الوضع والعمل باألسهل 
والنــاس لم تعزف عــن اإلعالم 
التقليدي ولكن مع األسف اإلعالم 
التقليــدي لم يعمل في الســاحة 
بالشكل الصحيح الذي يدمج بني 

التقليدي واجلديد واملستجدات.
وعن رأيه في نوعية احملتوى 
الذي يقدم علــى املنصات اليوم 
وباتــت له الســلطة فــي حتديد 
توجهات الــرأي العــام بصورة 
جتعــل مــن الضــروري فــرض 
املزيــد من القيود عليــه، قال: ال 
شــك له أثره على الشارع وعلى 
الناس وأقرب موضوع يدل على 
ذلك «كورونا» فلو لم يكن هناك 
التواصل واملنصات لتطعم الكل 
وأخــذ اللقاح من غير تردد وهو 

واثق في حكومته ومســؤوليه، 
ولكن مع األسف كان أثره سلبيا 
في هذا بتشكيك الناس وفي أمور 

أخرى هو سلبي أيضا.
هذا، وأكد على إمكانية وضع 
القيود على اإلعالم الرقمي، وقال 
موضحا: في حالة حتول األنظمة 
الى أنظمة بوليسية فوق املعتاد 
ألن اإلعالم الرســمي والتقليدي 
غير متابع لإلعالم الرقمي بشكل 
دقيق وسريع في بيان احلقائق 

وكشف اإلشاعات!

وحتدث د. يوســف السريع، 
فقــال: ال ميكــن االســتغناء عن 
وسائل اإلعالم التقليدي والكثير 
منهــا واكب التطــورات احلادثة 
فــي التواصل واإلعــالم الرقمي، 
فأصبحنــا جنــد الكاميــرات في 
احملطات اإلذاعية، والتلفزيونات 
تبث برامجها عبر وسائل التواصل 
االجتماعــي لتكون أكثر قربا من 
التطــور احلادث، فليس اجلميع 
على استعداد ملتابعة برنامج ما 
في توقيت معني ومن األفضل أن 
يكــون متاحا للمشــاهدة في أي 
وقت، ولذا أجد أن امليزانيات التي 
يتم رصدها لإلعالم الرقمي يجب 
زيادتها مبا يتواكب مع املتطلبات 
والســرعة الواقعة، ولكن هذا ال 
يعني أننا قد نتخلى عن اإلعالم 
التقليــدي ألن اإلعالم الرقمي قد 
يتعرض خللل أو عطل ما يوقفه 
عــن العمل متامــا، كما حدث من 

قبل ألكثر من مرة.
أما عن فرض القيود الرقابية، 
فقال: اإلعــالم الكويتي وكوادره 
رائــدون في املنطقــة ويكفي أن 
نرى أغلب املؤسسات اإلعالمية 
في املنطقة ونرى الكوادر الكويتية 
فيهــا، واإلعالم الكويتي ســقف 
احلريــة فيه مرتفــع في اجلانب 
الفني، اإلعالمي والثقافي، لذا كانت 
القوانني اخلاصة بتنظيم اإلعالم 
الرقمــي وفتحــت وزارة اإلعالم 
أبوابها لتنظيمه، أما احلســابات 
أو املنصات غير املرخصة فحق 
مقاضاتهــا متــاح فــي القضــاء 
حملاســبة التطــاول أو التجاوز 
الذي قد يصــدر منها، ويجب أال 
ننســى املســؤولية الفردية لكل 
منهــا في عدم تــداول املعلومات 
أو األخبار املشكوك في مصدرها 

قبل التأكد منها.

في ظل انتشاره ومحاوالت اإلعالم التقليدي مجاراته

د. يوسف السريع سامي العنزيسامي بالل

طبيعي تطور  وهذا  فستختفي  آلياتها  تغير  لم  إذا  احملطات  وبعض  املتسيد..  الرقمي  اإلعالم  بالل:  سامي 

يوسف السريع: يجب زيادة امليزانيات التي يتم رصدها لإلعالم الرقمي مبا يتواكب مع املتطلبات الواقعة
واجلديد التقليدي  بني  يدمج  الذي  الصحيح  بالشكل  الساحة  في  يعمل  لم  التقليدي  اإلعالم  العنزي:  سامي 

عروض «الكويت املسرحي ٢١».. «مو َهْينة»
مفرح الشمري

يواصل مهرجان الكويت املسرحي 
الـــ ٢١ تقــدمي عروضه املســرحية 
بحضــور جماهيري الفــت للنظر، 
وهذا داللــة على تعطش اجلماهير 
للعروض املسرحية اجلادة والنوعية 
التي تقدم في املهرجانات، خصوصا 
أن هــذه الدورة أقيمــت بعد توقف 

قسري بسبب جائحة كورونا.
وبعد عرض فرقة مسرح الشباب 
مسرحية «زهور القبور» من تأليف 
وإخراج فيصل العبيد، ومن بطولة 
الفنانني سماح وعبداهللا التركماني 
وحصة النبهان، تأكد عشاق املسرح 
ومتابعو املهرجانات ان هذه الدورة 
«مو هينة» ملا يتواجد فيها من شباب 
مشاركني يحملون العديد من األفكار 
والــرؤى اإلخراجية فــي عروضهم 

املسرحية.
عرض «زهور القبور» أثار اجلدل 
في نفوس احلضور الذي تابعه على 
خشــبة مسرح الدســمة ألنه طرح 
جدلية املسافة ما بني احللم والواقع، 
القلب والعقــل، اإلجبار واالختيار، 
األمــل واليأس، صــراع املتضادات 
بني الذكريات واحلاضر، قيم ومعان 
فلســفية اســتعرضها العبيــد من 
خالل عمل ثقيل يزخر بالعديد من 
املعاني واملعاناة التي جسدها أبطال 
املسرحية سماح وعبداهللا التركماني 
وحصة النبهان مبهارة وذكاء ومن 
دون ابتذال حتى وصلوا الى الذروة 
لتوصيل فكرة املسرحية اجلدلية.

وعلى الرغم من طول مدة العرض 
اال ان املخــرج فيصــل العبيــد كان 
مســيطرا علــى أدواته واســتطاع 
توظيفهــا بشــكل صحيــح وبــدت 
للمتلقــي كلوحة عنوانهــا التناغم 
بــني عناصــر الســينوغرافيا التي 
صممها محمد الرباح، واالضاءة التي 
صممها عبداهللا النصار واألزياء التي 

االحتــرام والتقديــر ملن شــارك به 
أال وهو عرض مســرحية «الطابور 
الســادس» الــذي وقفــوا اجلمهور 
في مســرح الدســمة لتحيــة فريق 
عملها الذي كان بقيادة املخرج علي 

البلوشي.
 «الطابور السادس» الذي كتبته 
فاطمــة العامر منذ عشــر ســنوات 
وطوال هذه الفترة ظل حبيس األدراج 
حتــى قــرر املخرج علي البلوشــي 
إخراجه وتقدميه جلمهور مهرجان 
الكويت املسرحي في دورته اجلديدة.

صممها فهد املذن لتعبر عن احلالة 
النفسية للممثلني ولتصبح جزءا من 
الفعل الدرامي، بينما أضفى تقسيم 
املســرح ملســتويني بعدا جماليا ال 
مثيل له، ناهيك عن املوسيقى التي 
ألفهــا خصيصــا وليد ســراب لهذا 
العمل، والتي جاءت متماشــية مع 

رمت املسرحية وأحداثها.
«الطابور السادس»..يستحق االحترام

من جانبها، قدمت فرقة املسرح 
الشــعبي عرضا مسرحيا يستحق 

في «طابور» فاطمة العامر عرفنا 
نحن كبشــر أننا مزيج من اإلنس 
والدمى، فمنا من هو خائن للشعب 
ومن هو خائن للدين وبيننا خائن 
الصديــق وخائن األلم، شــخوص 
املخرج علي البلوشــي كانت دمى 
بوجوه كريهة مقيتة تعكس سواد ما 
في قلوبهم من ماض سحيق ومقرب 
خلقا وأخالقا. في حلظة االعتراف 
كشف كل من ادوارد وصوفي وجون 
وباولو عن حقيقة كل نفس منهم، 
فهم خالصة القبح واخليانة، وهم 
رموز الكراهية واحلقد والتزوير، 
شــهد الكلــب «بامســي» على كل 
تصرفاتهم، ولو كان لسانه ينطق 
لنطق بهول ما فعلوه، فهم لم يكونوا 
سوى بشــر في هيئة دمى، ودمى 

تخفي بشرا.
تعامــل املخرج علي البلوشــي 
مــع النص بطريقة ذكيــة ألنه كان 
يســتوعب ما يتضمنــه النص من 
قضايا حساسة، حيث استطاع من 
خالل ممثليه يوسف البغلي وسالي 
فــراج وعبــداهللا احلمــود ومحمد 
الشــطي وماجد البلوشي توصيل 
فكــرة النص، والذين أظهروا كل ما 
في جعبتهم بطريقة جميلة وواعية 
فاســتحقوا التصفيــق الكبيــر من 

اجلمهور الغفير.
الليلة.. «املشنوق الذي ضحك»

لفرقة املسرح العربي 

تعــرض فرقة املســرح العربي 
على خشبة مســرح الدسمة الليلة 
مسرحيتها «املشنوق الذي ضحك» 
مــن إعــداد وإخــراج أحمــد البناي 
ومن متثيل فاطمة الطباخ وسامي 
بالل ومبارك سلطان وفهد اخلياط 
وآخريــن، وهــي مــن املســرحيات 
الرســمية املتنافســة علــى جوائز 
مهرجان الكويت املسرحي بدورته 

الـ ٢١ والدعوة عامة.

بعد «زهور القبور» و«الطابور السادس» في املسابقة الرسمية للمهرجان

مشهد من مسرحية «الطابور السادس»التركماني وسماح والنبهان في مسرحية «زهور القبور»

سارة: لن أخاف من عمليات جتميل

إيناس علي 
ساحرة شريرة

القاهرة - خلود أبواملجد

الفنانة ســارة  حتدثــت 
سالمة، عن اجلدل الذي أثير 
خــالل الفتــرة املاضية بعد 
نشــرها صورة لها مبالمح 
مختلفــة عمــا اعتــاد عليه 
اجلمهــور، وهــو األمر الذي 
جعلهم يزعمون أنها أجرت 
عمليــة جتميل، وقالت: «أنا 
مش عارفة إيه اللي حصل، 
ومــش مصدومة خالص أنا 
من أول ما طلعت وفي كالم 
وإشاعات بتطلع من أول ما 
بدأت ظهوري، أنا مش عارفة 

إيه سببه».
وأضافت خــالل حوارها 
فــي «يحدث في مصر»: «لو 
عملت عملية جتميل أنا هقول 
أنا مش هخاف من حاجة، لو 

في أي حاجة مضيقاني في شكلي وعايزة 
أغيرها هقول ألني شــخص صريح ومش 
هدفي أثير اجلدل، وده فلتر على االنستجرام 

لو أي حد استخدمه هيتغير شكله».
أما عن مقارنة صورتها التي أثارت اجلدل 
بصــورة قدمية لها، فعلقت ســارة: «كنت 
صغيرة أوي، والصورة دي كانت في مشهد 

من «حواري بوخاريست»، وكنت صغيرة 
وطبيعــي دي مراحل العمر». وذكرت أنها 
بدأت حياتها العملية في مجال اإلعالنات، 
وهناك أعمال معروضة عليها تدرسها حاليا، 
مؤكدة أن سبب غيابها عن التمثيل من حني 
آلخــر، يرجع إلى أن جميــع األعمال التي 

تعرض عليها متيل إلى اإلغراء.

القاهرة - محمد صالح 

تصور حاليا الفنانة التونسية إيناس 
علي دورها في فيلم «أنا وبيال»، وجتســد 
في العمل دور فتاة ذات مواصفات خاصة 
من بني ثالث ســاحرات شريرات تصادف 
رجال وتقلب حياته رأسا على عقب، وهي 
واحدة من أشــهر القصص املعروفة، ومن 
بطولتها مع ويزو ومحمد ثروت ورشا بن 
معاوية ورانيا مالح وأحمد فتحي وإخراج 

د.شادي عبدالعليم.
وايناس سعيدة بالعودة لالعمال الفنية 
الكوميدية ألنها رغم انها قدمت من قبل أدوارا 
كوميدية في «عريس ديليفرى»، وكذلك في 

«الكوتش»، فإنها كانت تبحث عن دور كوميدي 
في عمل كوميدي بشكل واضح لتثبت للجميع 
انها قادرة على التألق في الدراما مثلما قدمت 
مسلســل «آدم» وعرفهــا اجلمهور من خالل 
شخصية شقيقة تامر حسني الذي كان شهادة 

ميالدها ومعرفة اجلمهور بها.
ونفت ايناس ما اشاعه البعض بان هناك 
خالفا وعدم تعاون بينها وبني شقيقتها الفنانة 
ساندي، وأكدت انهما جسدان في روح واحدة، 
وبينهما عالقة قوية جدا، وحضرتا للقاهرة 
منذ سنوات طويلة، كما أن ساندي هي التي 
ســاهمت في دخولها الوسط الفني وقدمتها 
للمخرجني واملنتجني واكتسبت منها خبرة 

كبيرة قبل أن تخوض التجربة بالفعل.
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٢٣٠٢٩ مخالفة وضبط ٦٦ حدثًا بدون رخصة في أسبوع
و«غير طبيعي» بطلقات.. وحدث بحبوب الريكا

سعود عبدالعزيز

كشفت اإلحصائية الصادرة 
عن قطــاع املرور في الفترة من 
٢٧ نوفمبر حتى يوم أمس األول 
املوافق ٣ ديســمبر، عن حترير 
٢٣٠٢٩ مخالفة مرورية متنوعة 
وضبط في احلمالت التي شنت 
بجميــع محافظــات الكويت ٦٦ 
حدثــا لقيــادة مركبــات ذويهم 
بدون رخصة سوق، الى جانب 
احالة ٥٨ مخالفا الى نظارة املرور 
على خلفية مخالفات جســيمة 
ارتكبوها. كما أسفرت احلمالت 
التي جاءت حتت إشراف وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 

للنظــارة وضبطــوا قضيتــني 
مخدرات. أما رجال مرور حولي 
فحرروا أكبر عدد من املخالفات 

ركام املركبــة والتــي تعرضت 
الى تلفيــات بالغة إثر التصادم 
املروع. ومــن جهة أخرى متكن 
قطاع املــرور والعمليات ممثال 
في اإلدارة العامة لشرطة النجدة، 
من ضبط شخصني، أحدهما في 
محافظة حولي أثناء اســتيقافه 
تبني أنه بحالة غير طبيعية، ومت 
العثور بحوزته على (٣) طلقات 
نارية وظرف يحتوي على مواد 
يشــتبه بأنها مخدرة، كما قامت 
شرطة النجدة في محافظة مبارك 
الكبير من ضبط حدث بحوزته 
حبوب الريكا وعدد من األسلحة 
البيضاء، ومتت إحالتهما إلى جهة 
االختصاص التخاذ الالزم بحقهما.

بواقع ٦٥٤٩ مخالفة، فيما حرر 
رجــال مــرور الفروانيــة ٢٢٢٣ 
مخالفة وضبطوا ١٣ حدثا. وحرر 
رجال مرور اجلهراء ٢٢٦٣ مخالفة 
وضبطوا ٣ أحداث. أما رجال مرور 
مبارك الكبير فحرروا ٤٨٣ مخالفة 
وضبطوا حدثا، أما رجال املهام 
فحــرروا ١٠٢٨ مخالفة، وأحالوا 

مخالفني إلى النظارة.
علــى صعيــد اخــر، توفــي 
مواطــن في العقــد اخلامس اثر 
حادث تصادم عنيف بني سيارة 
وانيت كان يســتقلها وشاحنة 
على طريق األرتال صباح امس، 
وقام رجال اإلطفاء بجهود كبيرة 
إلخــراج جثــة املتوفــى من بني 

وفاة مواطن في تصادم عنيف بني شاحنة و«وانيت» 

العمليات واملــرور اللواء جمال 
الصايــغ، عن ضبط ٥ مطلوبني 
وإحالة ٦٧ مركبة لكراج احلجز 
الى جانب إحالة ٤ ضبطيات إلى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.
إدارة فــي  وحــول دور كل 
هذه احلمالت املرورية، كشــفت 
اإلحصائية عــن أن رجال ادارة 
العمليات حــرروا ٣٥١٤ مخالفة 
وأحالوا لكراج احلجز ٣٧ مركبة 
أغلبها الفتقاد اشتراطات األمن 
والسالمة والتظليل ووضع أدوات 
تصدر أصواتا مزعجة وضبطوا 
٤٠ حدثا و٣ مطلوبني، أما رجال 
مرور العاصمــة فحرروا ٣٣٤٤ 
مخالفــة وأحالــوا ٥ مخالفــني 

اللواء جمال الصايغ

قضايا االبتزاز تأخذ أشكاال مختلفة منها 
االلكتروني، وفيها يســعى اجلناة الى تهديد 
وترهيب الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية 
أو تســريب معلومات سرية تخصها، مقابل 
دفع مبالغ مالية أو استغالل الضحية، ايضا 
استدراج مواطنني ومقيمني في قضايا شراء 
عمالت مقابل الدينار والهرب او تسليم الضحايا 
اوراقا بيضاء وكذلك التسول من قبل سيدات 

واطفال هو احد انواع االبتزاز.
تابعت قبل ايام مقطعا ملواطن عرض من 
خالله نوعا جديدا مــن االبتزاز، يتمثل في 
اقتحام امرأة ملركبته لدى خروجه من مجمع 
في اجلهراء، والطلب منه ان يسلمها ما بحوزته 
من مال وإال ادعت باختطافها وارتكاب عمل 
مخل بحقها، وامتثــل املواطن لالبتزاز الذي 
تعرض وسلمها ما بحوزته من مال، خشية ان 
تنفذ السيدة تهديدها على االرجح، واألخطر 
تأكيد املواطن على ان رجل مباحث أبلغه بأن 
هذا النوع من االبتزاز مستشر بشدة، وهناك 
العديــد من القضايا او البالغات حتمل نفس 

املضمون. 
كنت أمتنى من املواطن العزيز ان يرفض 
الفاضح والتواصل مع عمليات  هذا االبتزاز 
الداخلية، وبهذا اإلجراء القانوني ميكن أجهزة 
الوزارة من القبض على هذه السيدة، وحتال 
للقضاء حتى تكون عبرة لغيرها، الن متكينها 
من تنفيذ مخططها سيدفعها الرتكاب املزيد 
من هذه اجلرائم، وسوف يشجع سيدات على 

نفس شاكلتها على ممارسة نفس اجلرم.
مخطئ من يعتقد انــه في حال ابلغ عن 
وقائع ابتزاز تعرض لها سيكون محل اتهام 
حتى وان كانت املدعية سيدة أو ارتكب خطأ 
ما بأن توقف لتوصيل سيدة بقصد عمل خير، 
وتخطئ أي فتاة حينما تتعرض للخداع من شاب 
أوهمها بالزواج واستدرجها الى فعل معيب، 

ويخطئ من يتردد في االبالغ عن اشخاص 
اســتولوا منه على مال حتى وان اشترك في 

جانب من اجلرمية.
من واقع خبرتي األمنية في قطاع املباحث 
واألمن العام فقد مرت علي العديد من قضايا 
الداخلية الضحية  االبتزاز، وأنصفت وزارة 
واقتص القضاء الكويتي الشامخ من اجلناة. 
أي بالغ أو قضية تســتوجب حتقيقات 
وحتريات من قبل وزارة الداخلية وتستكمل 
االجراءات من قبل النيابة العامة، وهذا يعني 
ان املتهم بريء حتى تثبــت إدانته، ولرجال 
املباحث ادوات متكنهم من كشــف احلقيقة، 
مبعنى ليس بالضرورة ان تكون أقوال السيدة 
مصدقة في شاكلة من هذه النوعية من القضايا، 
ايضا هناك مواد في القانون تعاقب من يدلي 
مبعلومات غير صحيحة او زائفة بتهم البالغ 
الكاذب وإزعاج الســلطات والشهادة الزور 

وصوال إلى توجيه تهم االبتزاز.
آمل من معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل 
النواف وضع هذه النوعية من القضايا حتت 

املجهر.
آخر الكالم 

ما كان من السهولة إلقاء قطاع االمن اجلنائي 
القبض على متهمني األسبوع املاضي لتوزيعهما 
املخــدرات واحلبوب جهارا نهارا على أبنائنا 
لوال جرأة شخص وثق تبادل املخدرات ونشر 
املقاطع املفزعة على وسائل التواصل االجتماعي، 
هذا العمل الذي انتهى بضبط «بدون» وسوري 
من قبل مكافحة املخدرات، ومبوجب متابعة 
حثيثة من قبل اللواء محمد الشرهان ما يؤكد 
أهمية تعاون املواطن واملقيم في التصدي لكل 
الظواهر السلبية في املجتمع ومعاونة الداخلية 

في توثيقها واإلبالغ عنها. 

نافذة على األمن

االبتزاز
حتت املجهر

الفريق م. طارق حمادة

افتتاح طريق امللك فهد 
اجلديد بطول ١٨ كيلومترًا

أعلنت اإلدارة العامة للمرور، عن افتتاح طريق امللك 
فهد اجلديد (املرحلة األولى) بطول ١٨ كيلومترا باجتاه 

النويصيب وبعدد ٤ حارات.

«جركن فارغ» أنقذ خمسينيًا من املوت غرقًا

النصب على مواطن بـ ٣٠ ألف دينار مبقهى وهمي 
وهندي يبرر اختالس ١٤ ألفًا بدفع رواتب عمال

عبداهللا قنيص - أحمد خميس

ســجلت في مخفري شــرطة ســلوى 
والفروانيــة قضيتان منفصلتــان حملتا 
عنوانا مشــتركا وهو النصب واالحتيال، 
وبلغت حصيلة املبلغ الذي استولى عليه 

مواطن وهندي  ٤٤ ألف دينار.
وحول تفاصيل القضيــة األولى التي 
ســجلت فــي مخفر شــرطة ســلوى، قال 
مصــدر ان مواطنا في العقــد الرابع ابلغ 

رجــال االمن بأنه تعرف على مواطن آخر 
ابلغه مبشروع استثماري مربح باستئجار 
محل في مكان مميز وإقامة مقهى فيه واتفقا 
على ان يسلمه مبلغ ٣٠ ألف دينار، وسلم 
املدعــى عليه املبلغ في منطقة الســاملية. 
وأضاف املبلغ: وجدت املدعى عليه يتهرب 
من التواصل معي، بل وقيامه بإغالق هاتفه 
النقال بشــكل كلي، وفشلت كل محاوالت 
التواصل معه، ما دعاني -والكالم اليزال 
على لسان املدعي- للتوجه الى املبنى الذي 

كان من املقرر استئجار مقهى به، والتقيت 
بصاحب املجمع الذي نفى قطعيا استئجار 
احملل، وزود املبلغ رجال االمن باسم املدعى 

عليه ورقم هاتفه وجار ضبطه.
اما بالنسبة لقضية الفروانية فقد ابلغت 
شــركة الكترونيات عن اختالس مبلغ ١٤ 
ألف دينار من قبل وافد هندي ليتم ضبطه، 
وبالتحقيق معه عن املبلغ املتهم باختالسه، 
قال انه دفعه رواتب لعمال في الشركة على 

حد قوله، ولكنه لم يقدم ما يثبت ذلك.

محمد اجلالهمة

قال مصدر في قوة االطفاء العام، ان «جركن» فارغا كان وراء 
إنقاذ مواطن من موت محقق، حيث تعلق به املواطن ألكثر من ٥ 
ساعات أمضاها رجال االطفاء في البحث عنه عقب متكن زميله 
الستيني من السباحة منذ نحو احلادية عشرة ظهرا حتى الشاطئ 
وابالغ العمليات عن غرق زوق صيد كان على متنه وفقد زميله. 
إلى ذلك، ذكرت قوة اإلطفاء العام في بيان ان فرق اإلطفاء واالنقاذ 
البحــري عثرت عصر اجلمعة على مواطن تعرض الزورق الذي 
كان يستقله للغرق بالقرب من جزيرة فيلكا. وأوضحت االدارة أن 
مواطنني كانا يستقالن زورق صيد وبسبب عدم استقرار احلالة 

اجلوية وارتفاع األمواج تعرض الزورق للغرق.

صديقه الستيني وصل إلى الشاطئ سباحة وأبلغ عن فقده بعد غرق زورقهما في عوهة

رجال اإلطفاء أثناء نقل املواطن اخلمسيني للعالج

حشيش وحبوب و«حساس» 
حتيل مواطنًا إلى «املكافحة»

سعود عبدالعزيز

أحال رجال شرطة النجدة الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات مواطنا في العقد الثالث من عمره الى التحقيق 
معــه والوقوف على مصدره فــي احلبوب التي ضبطت 
بحوزتــه، كما ارفق في ملف اإلحالــة مبلغ مالي يرجح 
انه يكون حصيلة بيع الى جانب ميزان حساس وقطعة 
من مخدر احلشيش. وقال مصدر امني ان دورية تابعة 
لنجدة اجلهراء اشــتبهت في شــخص يقود سيارته في 
منطقة سعد العبداهللا، ولدى توقيفه تبني انه في حالة 
غير طبيعية وبتفتيشه عثر بحوزته على نحو ١٧٠ حبة 

وقطعة من احلشيش وامليزان.
من جهــة اخرى، متكن رجال أمن محافظة الفروانية 
من توقيف مواطن من أرباب السوابق، وذلك بعد مقاومة 
عنيفــة أبداها املواطــن ومحاولته االعتــداء على رجال 
األمن بسالح أبيض كان بحوزته، وجار احالة املتهم الى 
مكافحــة املخدرات عقب تســجيل مخالفة مرورية وهي 
قيــادة املركبة في حالة غيــر طبيعية الى جانب قضية 

مقاومة رجال األمن.

املضبوطات

الطلقات النارية مع املوقوفمن حادث التصادم املروع على طريق األرتال حبوب الريكا وعدد من األسلحة البيضاء مع املتهم
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خطة أمنية متكاملة لـ «األلعاب اخلليجية»
اللجنــة  أشــاد عضــو 
الكويتية الشيخ  األوملبية 
النــواف  مبــارك فيصــل 
التــي  األمنيــة  باخلطــة 
وضعتهــا وزارة الداخلية 
لدورة األلعــاب اخلليجية 
الثالثــة التي تســتضيفها 

الكويت ٩ يناير املقبل.
وقال فــي تصريح بعد 
االجتماع التنســيقي الذي 
اللجنــة األوملبيــة  جمــع 
الكويتيــة بوكيــل وزارة 
الداخليــة الفريق الشــيخ 

فيصل النواف، إن وزارة الداخلية كشفت 
خــالل االجتماع عن خطــة أمنية متكاملة 

أمــن وراحــة  تســتهدف 
الوفود املشاركة واجلماهير 
وتســخير كافة امكانياتها 

للبطولة.
وأضاف ان التحضيرات 
للبطولة بدأت منذ سنتني، 
وقــد مت جتهيــز جميــع 
املنشــآت التي ستحتضن 
منافسات ١٥ لعبة جماعية 
وفرديــة، مؤكدا ان افتتاح 
علــى  ســيكون  الــدورة 
مســتوى عاملــي من خالل 
شــركات عامليــة لهــا باع 
طويل في مثل هذه البطوالت مبجمع ٣٦٠ 

(ذا ارينا).

الشيخ مبارك فيصل النواف

الساحل يواجه برقان في «األولى»

وذلك بداعي الراحة. وتتجه االنظار صوب 
اللقاء الذي يجمع فريقي الساحل وبرقان 
نظرا المتالك الفريقني العديد من العناصر 
املؤثرة والقادرة على حسم النتيجة، وفي 
املقابــل ال تقل املباراة األخرى التي جتمع 
الصليبخــات مــع خيطان أهميــة لرغبة 
الفريقني في ايقاف هــدر النقاط والبحث 
عن الفوز لتحسني الترتيب وعدم االبتعاد 

عن فرق املقدمة.

مبارك اخلالدي

 stc تعود عجلة دوري
لــدوري الدرجــة االولى 
الى الدوران مساء اليوم 
بإقامــة مباراتــني ضمن 

اجلولة الثالثة من القسم االول، حيث يلتقي 
الساحل مع برقان ولكل منهما ثالث نقاط، 
وذلك علــى ملعب نايــف الدبوس بنادي 
الفحيحيل، وفي نفس التوقيت يشهد ستاد 
مبــارك العيار اللقاء الــذي يجمع فريقي 
الصليبخــات بنقطة واحــدة مع خيطان 
اخلالــي رصيده من النقــاط، ويغيب عن 
مواجهات األسبوع فريق اجلهراء وله ٤ نقاط 

أزرق اليد يبدأ رحلة اإلعداد لـ «اخلليجية»

املنتخب املقدونــي، على أن يعود إلى البالد 
٣١ من الشهر نفسه.

مــن جانب آخــر، توجت ســيدات اليد 
بنادي القرين بامليدالية الذهبية في مهرجان 
ناشئات اليد األول الذي اقيم مساء أول من 
امس، وحصل فريق نادي سلوى الصباح 
(B) على املركــز الثاني، فيما ذهب املركز 
.(B) الثالث إلى العبات نادي فتيات العيون

يعقوب العوضي

تنطلــق علــى صالــة 
ســعد  الشــيخ  مجمــع 
العبداهللا في ضاحية صباح 
الســالم في الـ ٦:٠٠ مساء 
اليوم رحلة إعداد منتخبنا 
الوطني لكــرة اليد لدورة 
األلعــاب اخلليجية املقرر 
اســتضافتها في البالد في 
الفتــرة مــن ٤ ولغاية ١٠ 
ينايــر املقبــل والبطولــة 

اآلسيوية (تصفيات كأس العالم) والتي تقام 
في الدمام فــي الفترة من ١٨ الى٣١ من نفس 
الشهر. وسيخوض املنتخب ٤ مباريات ودية 
دولية في معسكر مونتنيغرو، والذي يغادر 
له ١١ ديســمبر اجلاري حيث يواجه منتخب 
كوسوڤو مرتني ومنتخب مونتنيغرو مرتني 
أيضــا ومن ثم يغــادر إلى مقدونيــا في ٢٥ 
ديسمبر اجلاري ويلعب مباراتني وديتني مع 

القادسية يتمسك بصدارة «الطائرة»
يعقوب العوضي

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت 
على كاظمة ٣ -١ في املباراة التي جمعتهما 
مساء أول من أمس ضمن منافسات الدوري 
املمتاز، ورفع األبيض رصيده إلى ١٥ نقطة، 
فيما أصبح رصيد كاظمة ١٣ نقطة. كما فاز 
العربي علــى برقان ٣-٠ ليصبح رصيده 

٦ نقــاط، ظل برقان على رصيده الســابق 
بـ ٦ نقاط أيضا، وواصل القادسية صدارة 
الترتيب العام برصيد ١٥ نقطة بعد فوزه 
بثالثيــة نظيفة على اجلهــراء والذي بقي 

على رصيده السابق بـ ٥ نقاط.
وضمن منافسات دوري الدرجة األولى، 
فاز الساحل على الصليبخات ٣-٠، وحقق 
اليرموك نفس النتيجة على حساب الشباب.

مالك حترز ذهبية «طاولة» الباراملبية اآلسيوية

هادي العنزي

أحرزت العبة منتخبنا 
الوطنــي لكــرة الطاولــة 
للمعاقــني مــالك العنــزي 
صباح أمــس املركز األول 
وامليدالية الذهبية في دورة 
األلعاب الباراملبية اآلسيوية 
الرابعة املقامــة حاليا في 
البحــرينية  العاصـمـــــة 
املنامــة، وذلك بعد تغلبها 
التايلندية  على منافستها 
في املباراة النهائية بثالثة 

أشــواط مقابل واحد، ويشــارك منتخبنا 
الوطني فــي رياضتي ألعاب القوى وكرة 
الطاولــة بـ ٦ العبــني، وتشــهد البطولة 
اآلســيوية حضورا كبيرا ألكثر من ١٥٠٠ 
العــب والعبة ممن تقــل أعمارهم عن ٢٠ 

عاما من ٣٠ دولة آسيوية.
من جهته، أشاد رئيس اللجنة الباراملبية 
الكويتيــة ورئيس الوفــد ناصر العجمي 
باإلجناز الذي حققته الالعبة مالك العنزي، 
مؤكدا أنها ستكون بطلة الكويت املقبلة، 
وينتظرها مســتقبل مشــرق، وقد جاءت 
الذهبية في أول مشاركة دولية لها، وهذا 
يبشر مبستقبل واعد لبنت الكويت، الفتا 

الــى أنهــا قدمــت صورة 
مشــرفة للفتــاة الكويتية 
سواء في حفل االفتتاح أو 
في منافسات كرة الطاولة.

من جانبها، أبدت األمني 
الباراملبية  العــام للجنــة 
الكويتيــة شــريفة الغامن 
سعادتها باإلجناز اآلسيوي 
الكبير، وقالت انه جاء بعد 
منافسات قوية، متكنت فيها 
بطلة الكويــت من التقدم 
بخطى ثابتة نحو املباراة 
التي حســمتها  النهائيــة 

بجدارة واستحقاق.
وأكدت أن اإلجناز اآلسيوي يؤكد قدرة 
الشــباب الكويتي علــى التتويج بأفضل 
املراكز في أهم وأكبر املناسبات الرياضية 

القارية والدولية.
من جانبهــا، أهدت بطلة الكويت مالك 
العنزي اإلجناز إلى صاحب السمو األمير 
وســمو ولي العهــد والشــعب الكويتي، 
مضيفة: «أشــكر كل من ساهم بحصولي 
على اإلجناز اآلســيوي في أول مشــاركة 
دولية، وأمتنى واخوانــي ابطال الكويت 
حتقيق املزيد من اإلجنازات في البطوالت 

الدولية املقبلة».

مالك العنزي وفرحة الفوز بالذهبية

«األبيض» يصعق القادسية بثالثية.. ويتصدر

اليوسف: الساملية كان يستحق الفوز على العربي
ونحن نراســل احتاد الكرة 
احتجاجا على ما تتعرض له 
فرق النادي من سوء إدارة 
حتكيمية سواء للفريق االول 
او املراحل الســنية أو فرق 
الصــاالت، واذا كان هذا هو 
مستوى احلكام باحتاد الكرة 
فلمــاذا ال يقومون بإحضار 

حكام أجانب؟
وأكد ان احلكــم لم يكن 
منصفــا، حيث تعمد نرفزة 
العبينا أثناء املباراة فضال 
عن طرد رئيس جهاز الكرة 
ومديــر الفريق على مندني 
بني الشــوطني بدون سبب 
وانذار مساعد اجلهاز االداري 
أحمــد النجــار والطرد غير 
املستحق لسلطان العنزي، 
اضافة الى موقف سلبي من 
احد مساعدي احلكم وقيامه 
بحركة غيــر أخالقية جتاه 
اجلمهــور، ومت رصــد ذلك 
بڤيديو مســجل وســنقوم 

باتخاذ الالزم نحو ذلك.

والنديــة، واملتعة الكروية، 
وجاء اللقاء عامرا باألهداف 

واجلمل التكتيكية.
مــن جانبــه، عبــر أمني 
السر العام بالنادي العربي 
فؤاد املزيدي عن غضبه من 
احداث ســير املباراة، وقال 
ان العربــي تعــرض اليوم 
ملهزلة حتكيمية، وقد تعبنا 

املوسم بجائزة قدرها ٥٠٠٠ 
دينار، وسيتم اختيار األفضل 
من قبــل جلنة مختصة من 

حراس مرمى سابقني.
مــن جهته، أشــاد محمد 
إبراهيــم باملســتوى الفني 
الذي جاءت به املباراة، وانها 
أعادتنا إلــى الزمن اجلميل 
للكرة الكويتية، حيث اإلثارة 

الســابق املرحــوم ســطام 
احلسيني عن تقدمي جائزة 
«ســطام للقفــاز الذهبــي» 
الفقيــد  ملســيرة  تكرميــا 
الكرويــة، وســيتم تقــدمي 
جائــزة ماليــة وقدرها ١٠٠ 
دينــار ألفضل حــارس في 
كل جولة مــن الدوري، كما 
سيتم تكرمي أفضل حارس في 

ناصر العنزي

حلق الكويت في صدارة دوري stc املمتاز وحيدا بعدما حقق فوزا 
ثمينا على منافســه القادســية بثالثة اهداف مقابل ال شيء في ختام 
اجلولة الثالثة، ورفع بذلك األبيض رصيده إلى ٩ نقاط وبقي األصفر 

على نقاطه الـ ٦.
لم ميهل جنم الكويت أحمد زنكي خصمه القادسية التقاط أنفاسه 
وعاجلهم بهدفني صاعقني في أول «٢٠» دقيقة أصابا األصفر وجماهيره 
في مقتل، وجاء الهدف االول من مجهود شخصي بعدما انطلق زنكي 
بالكرة متخطيا املدافعني تراشــي وعلي فايز وســددها بقوة لتسكن 
مرمى خالد الرشــيدي «٧»، ثــم كرر زنكي الفعل نفســه ومن املكان 
نفسه  وسجل الهدف الثاني «٢٠» مؤكدا ان فريقه األبيض عازم على 

اخلروج بأكثر من هدفني.
وتفــوق املدرب التونســي نبيل معلول على منافســه اجلزائري 
خيرالدين مضوي في الشــوط األول بعدما دفع بالثالثي فيصل زايد 
ومبوكاني وزنكي في املقدمة، معتمدا على انطالقات األخير اجلانبية 
والذي أحسن متاما في أداء دوره، وشكل قلقا كبيرا على دفاع اخلصم، 
وكاد يضيــف هدفا ثالثا قبــل ان تبتعد عنه الكرة «٢٢»، كما ضاعت 
علــى الكويت فرصة ثمينة اخرى على بعد خطوات من املرمى ولكن 
تدخل خالد الرشيدي وأنقذ املوقف من امام مهاجم الكويت الكونغولي 

مبوكاني.
ولــم يكن األصفر فــي حالة دفاعية جيدة بوجود الرباعي راشــد 
الدوسري وعلي فايز وخالد ابراهيم واأللباني تراشي وتسبب االخير 
فــي الهدف الثاني في مرماه، كما انعدم التواصل بني خطي الوســط 
والهجوم، ووحده عيد الرشــيدي كان يتحــرك بايجابية في اجلناح 
األميــن، ومرر كرات لم جتد من يتابعها، وحصل األصفر على فرصة 
وحيدة في الشوط األول بعدما سدد أحمد الرياحي كرة قوية ارتدت 

من القائم.
وتبادل الفريقان الهجمات بالشوط الثاني ولم تنفع محاوالت مدرب 
القادســية مضوي في انعاش فريقه بإشــراكه بدر املطوع وعبداهللا 
ماوي، وظل األصفر يدور حول نفسه عاجزا عن اقتحام منطقة جزاء 
اخلصــم وتهديد مرماه، فيما جدد نبيل معلول النشــاط في صفوف 
فريقه وأشرك يوسف اخلبيزي وعبد احملسن تركماني وابراهيم كميل، 
وحافظ العبو األبيض على متاســكهم وتصدوا حملاوالت القادســية 
وشنوا هجمات خطرة ومتكن طالل الفاضل من إضافة الهدف الثالث 
بعد خطأ من عبداهللا ماوي «٨٣» وخرجوا فائزين بثالث نقاط ثمينة. 
أدار املباراة احلكم الدولي اإلثيوبي بامالك تيسيما وأجاد في إدارتها.

مبارك اخلالدي - هادي العنزي

أكد رئيس مجلس إدارة 
نادي الساملية الشيخ تركي 
الســماوي  أن  اليوســف، 
اســتحق أكثــر مــن نقطــة 
التعــادل التي خرج بها من 
العربــي (٢-٢)،  مواجهــة 
ضمن اجلولــة الـ ٣ لدوري 
stc للدرجــة املمتازة، وقال 
ان الساملية قدم كل شيء في 
كرة القدم أمام العربي، وكان 
األفضل واألخطر في املباراة، 
وتألــق حــارس العربي في 
الذود عن شباكه وكان جنم 
املواجهة، ونبــارك للعربي 
اخلــروج بنقطــة التعادل، 
آمال أن يواصل اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب الوطني محمد 
إبراهيم التقدم مع الفريق من 

مباراة ألخرى.
إلــى ذلك، أعلن الشــيخ 
تركي اليوسف وبالتنسيق 
مع عائلة حارس الســاملية 

املزيدي: تعرضنا ملهزلة حتكيمية.. وجائزة «القفاز الذهبي» تكرمياً لسطام احلسيني

(هاني الشمري) مباراة العربي والساملية شهدت احتجاجات كثيرة  

حيدر: العبونا لم يقّصروا أمام التضامن
من جانبه أكــد مدرب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي اليرموك أحمد حيدر، أن العبيه 
لم يقصروا في أداء واجبهم رغم اخلســارة 
من التضامن ١-٢، وهي الهزمية الثالثة على 
التوالي، مبينا أن أداء الفريق تطور بصورة 

أفضل عن مواجهة كاظمة السابقة.
ولفــت الى أن هنــاك عددا مــن الغيابات 
أثرت على الفريق ونحن ننتظر عودتهم كي 
تكتمل الصفوف قبل مواجهة النصر املقبلة 
في اجلولة الرابعة والتي بال شــك سنسعى 
من خاللها إلى ترتيب أوراقنا بشــكل افضل 
وتصحيــح األخطاء التي حدثت في املباراة، 
مؤكــدا أن الفريق لديه الكثيــر ليقدمه على 

الرغم من النتائج غير املرضية حتى اآلن.

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان

قامت إدارة نادي التضامن بتقدمي مكافأة 
مالية لالعبي الفريق االول لكرة القدم عقب 
الفوز على اليرموك ٢-١ ضمن اجلولة الثالثة 

من دوري stc املمتاز.
مــن جهته، قــال العب وســط «العنيد»، 
البحرينــي علي حــرم، ان الفريق اســتطاع 
تعويض خسارته للنقاط في اجلولتني األولى 
والثانية من بوابة اليرموك الذي يعد منافسا 

لنا على مقاعد منتصف الترتيب.
وأضاف ان اليرموك قدم مباراة جيدة، وكان 
األهم بالنسبة لنا الظفر بالنقاط الثالث ونأمل 
البناء على هذا االنتصار في املباريات املقبلة. 

عواد: النصر ظهر مبستوى مكافأة مالية لالعبي «العنيد»
مميز أمام كاظمة
عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر سلمان 
عواد بعد التعادل مع كاظمة ١-١ في اجلولة الثالثة من 
دوري stc املمتاز، انه كان يبحث عن األداء وبال شك معه 
النتيجة لكن في مباراة البرتقالي ظهر العنابي بشــكل 
افضل وحتكم في رمت املواجهة وكان االكثر اســتحواذا 
لكنه لم يحقق االنتصار، مشــيرا إلى ان هذا االمر ليس 

بالسهل أمام فريق بحجم كاظمة.
وأضــاف ان الفريقني قدما مبــاراة كبيرة من جميع 
النواحي لكن في النهاية طلعنا «حبايب» بنقطة لكل فريق.

وأكد عواد ان جميع الالعبني الذين شاركوا في املباراة 
ظهــروا بصورة ممتازة ولم يقصــروا في أداء واجبهم، 

لكن علينا أن نقدم املزيد.

ناصر العجمي

التوقيتامللعبالفريقان
٥:٢٠مبارك العيارالصليبخات ـ خيطان

٥:٢٠نايف الدبوسبرقان ـ الساحل

(هاني الشمري) أحمد زنكي جنم اللقاء يتخطى خالد محمد إبراهيم 
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إعداد: زكي عثمان

بات املنتخب املغربي حامل اللقب قاب قوســني من العبور إلى الدور ربع 
النهائي بفوزه الكبير على األردن برباعية نظيفة ضمن منافســات اجلولة 

الثانية للمجموعة الثالثة.
وبهــذا الفوز رفــع املنتخب املغربي رصيده إلــى ٦ نقاط من فوزين 
متتاليني بعد األول على فلســطني بالنتيجة عينها، وتصدر املجموعة 

الثالثة، فيما بقي «النشامي» ثانيا مع ٣ نقاط.
وفــي اجلولة الثالثة املقــرر لها الثالثاء املقبــل يواجه املغرب 

السعودية، فيما يقابل األردن منتخب فلسطني.
وأظهــر منتخب املغرب نواياه الهجومية مبكرا بعدما جنح 
في افتتاح التسجيل إثر تسديده محمد الناهيري التي أبعدها 
احلــارس داخل املنطقة، فوصلت إلى جبران الذي ســددها 
قوية في الشباك (٤). وازدادت متاعب «النشامى» بخروج 
املهاجم بهاء فيصل بسبب اإلصابة وحل حمزة الدردور 
بدال منه (١٤). واستغل بانون كرة سددها العب االتفاق 
الســعودي وليــد أزارو ليتابعها من مســافة قريبة 
مسجال الهدف الثاني (٢٥). ووضع الشيبي بصمته 
على الهدف الثالث مستقبال كرة من ركلة ركنية 
سددها «على الطائر» من خارج املنطقة لتسكن 
إلى ميني احلارس (٣+٤٥). وقبل النهاية بقليل 
احتسب احلكم ركلة جزاء على املدافع األردني 
محمد أبو حشيش بعد ملسه الكرة باليد 
داخل منطقة اجلزاء، فترجمها رحيمي 

بنجاح (٨٨).

الدوحة - فريد عبدالباقي

جنح منتخب قطر (املستضيف) 
أن يكون أول املتأهلني إلى الدور 
ربع نهائي من بطولة كأس العرب، 
بعد أن تصــدر ترتيب املجموعة 
األولى بالعالمة الكاملة، جمعها من 
 ،١-٠ البحرين  الفوز في مباراتي 
وسلطنة عمان ٢-١، ليترك البطاقة 
الثانية من املجموعة األولى حائرة 
بني املنتخبات الثالثة العراق وعمان 
والبحرين. وستكون اجلولة الثالثة 
غدا حاسمة لتحديد املتأهل الثاني 
من املجموعة، حيث يلتقي العراق 
مع قطر، والبحرين مع ســلطنة 
عمان. ورغم صعوبة حســم هذا 
األمر إال أن املنتخب العراقي لديه 
األفضلية بني املنتخبات الثالثة يليه 
منتخب عمان ثم منتخب البحرين، 
اذ يحتل «أسود الرافدين» املركز 
الثاني برصيد نقطتني مقابل نقطة 
واحدة لعمان والبحرين. وثانيها 
أنه سيواجه منتخبا تأهل بالفعل 
إلى الدور التالي وهو منتخب قطر، 
وضمن الصــدارة وثالثها أنه قد 
يتعادل في اللقاء املقبل ورغم ذلك 
قد يتأهل في حالة تعادل البحرين 
وعمان معا، بل من املمكن أن يخسر 
العــراق ويتأهل أيضا ولكن بعد 

العديد من احلسابات املعقدة.
احلسابات املعقدة أيضا تشير 
إلى أن خسارة العراق بفارق هدف 
وبنتيجة أكبر من ٢-١ مثل ٣-٢ أو 
٤-٣ وهكذا مقابل تعادل عمان مع 
البحرين بأهداف أقل فإن العراق 
قد يتأهل وفي جعبته نقطتني فقط. 
أما املنتخب العماني فيحتاج للفوز 
على البحرين مقابل خسارة العراق 
أو حتــى تعادله مع قطر لضمان 

التأهل، ورمبا يتعادل عمان ويتأهل 
بشرط خسارة العراق مصحوبة 

ببعض احلسابات املعقدة أيضا.
واحلسابات تشير كذلك إلمكانية 
تأهل عمان رغم تعادله وذلك في 
حالة خسارة العراق بأكثر من هدف 

أو خسارته بهدف نظيف.
ويجب هنا أن نشير أيضا إلى 
أن البطاقات امللونة قد تلعب دورا 
مهما في تأهل أحد املنتخبني إلى 
الدور التالي في حالة تســاويهما 
في كل شيء سواء بالنسبة للنقاط 

أو األهداف.
البحريني  املنتخــب  ويعتبر 
صاحب احلظوظ األقل للتأهل في 
هذه املجموعة ألنه يحتاج للفوز 
على عمان مقابل خسارة العراق 
من قطر وهو احتمال وارد بالطبع 
ولكن احتماالت األحمر البحريني 
أقل من نظيريه العراقي والعماني. 
هذا، وأشعل منتخب سورية، 
حســابات املجموعة الثانية، بعد 
الثمني علــى تونس ٢-٠،  فوزه 
لتتغيــر املعطيــات بالكامل في 
هذه املجموعة بعد أن اســتعادت 
سورية حظوظ التأهل إلى الدور 

ربع النهائي.
اإلمــارات  منتخــب  وكان 
حقــق فوزا غاليــا على منتخب 
موريتانيا بهدف نظيف ليتصدر 
ترتيب املجموعة برصيد ٦ نقاط، 
التونسي  املنتخبني  متقدما على 
والسوري وفي رصيد كل واحد 
منهما ٣ نقاط، بينما يحتل منتخب 
موريتانيا املركز األخير من دون 
نقاط. وستلعب اإلمارات في اجلولة 
الثالثة ضد تونس الغد، بينما تلعب 
سورية ضد موريتانيا في التوقيت 

نفسه.

«حسابات معقدة» في «األولى» و«الثانية»

«أسود األطلس» تلتهم «النشامى» برباعية

«األخضر» يرفض اخلسارة من «الفدائي» 
رفــض األخضر الســعودي اخلــروج مهزوما من 
شقيقه الفلسطيني ليخرج متعادال ١-١ في املواجهة 
التي جمعت الفريقني ضمن منافسات املجموعة الثالثة 
في بطولة كأس العــرب لكرة القدم املقامة حاليا في 
العاصمة القطرية الدوحة، ليحصد منتخبا السعودية 

وفلسطني أول نقطة في رصيد كل منهما.
جاء الشوط األول باهتا من الناحية الفنية، غابت 
الفعالية الهجومية، وتبعتها املتعة الكروية، ودانت 
األفضلية النسبية للمنتخب الفلسطيني «الفدائي»، 
حاول خالل هجمات محدودة تهديد الشباك السعودية، 
ولكن دون فائدة، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت 
احملتسب بدل الضائع ليسدد العب الوسط محمد باسم 
تسديدة قوية ال ترد لتسكن سقف مرمى احلارس زيد 
البواردي، لينتهي الشــوط األول بتفوق فلسطيني. 
حاول األخضر السعودي العودة بنتيجة املباراة في 
الشوط الثاني، لكنه قوبل بصالبة دفاعية من األحمر 
الفلسطيني الذي اعتمد على الهجمات املرتدة، والتي 
شكلت بدورها خطرا على املرمى السعودي لكن دون 
جــدوى، وفي هجمــة منظمة متكن شــباب األخضر 
السعودي من معادلة النتيجة بواسطة عبداهللا احلمدان 

(٨١)، لتنتهي املواجهة بالتعادل اإليجابي.

املجموعة األولى
النقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعباملنتخب

٦+٢٢٠٠٣١٢قطر
٢٠٢٠١١٠٢العراق
١-٢٠١١٢٣١عمان

١-٢٠١١٠١١البحرين

املجموعة الثانية
النقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعباملنتخب
٦+٢٢٠٠٣١٢اإلمارات
٣+٢١٠١٥٣٢تونس
٣+٢١٠١٣٢١سورية
٠-٢٠٠٢١٦٥موريتانيا

املجموعة الثالثة
النقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعباملنتخب
٦+٢٢٠٠٨٠٨املغرب
٣-٢١٠١١٤٣األردن
١-٢٠١١١٢١السعودية
١-٢٠١١١٥٤فلسطني

املجموعة الرابعة
النقاطالفارقعليهلههزميةتعادلفوزلعباملنتخب
٦+٢٢٠٠٦٠٦اجلزائر
٦+٢٢٠٠٦٠٦مصر
٠-٢٠٠٢٠٣٣لبنان

٠-٢٠٠٢٠٩٩السودان

تقنية جديدة لتحليل أداء الالعبني
يعكف فريق مــن اخلبراء، على 
هامش النســخة العاشرة من كأس 
العرب، على حتليل حتركات وتصرفات 
الالعبني على أرض امللعب، عبر تقنية 
جديدة تقتضي جمع أكبر قدر ممكن 
من املعلومات عن أداء كل العب ضمن 
رؤية االحتاد الدولي للعبة «فيفا» لرفع 
التقنيات  املنافسة عبر  من مستوى 
اجلديدة. ويعتمد احملللون على لغة 
«فيفا» لكرة القــدم، وقد مت إطالق 
هــذه الفكرة للمرة األولى في األول 
من ديسمبر بعد أكثر من عامني من 
الدراسات والتحاليل، حيث توفر هذه 
للمدربني والالعبني  التقنية اجلديدة 
في مختلف أنحاء العالم موردا يعزز 
توحيد املهارات الفنية، إلى تطوير كرة 
القدم من النواحي كافة. وستستخدم 
هذه التقنية أيضا خالل مونديال قطر 
٢٠٢٢ بهدف القيام بدراســة أعمق 
جلميع التفاصيل في أبرز البطوالت 
العاملية، بحســب االحتــاد الدولي. 

ويتم تكليف أحد األعضاء من فريق 
اخلبراء، املتواجد في مدينة نيوبورت 
الويلزية، في كل مباراة من مباريات 
كأس العرب مبراقبة ومالحقة وترميز 
األداء الفردي الحد الالعبني، والتقاط 
حركاته مع أو من دون الكرة، وحتديد 
عــدد االختراقات التي يقوم بها في 
الدفاع أو تقييم الضغط الذي ميارسه 
على املنافــس. وتوفر هذه التحاليل 
املكثفة أكثر من ١٥ ألف نقطة بيانات 
لكل مباراة، مما مينح احملللني واملدربني 
والالعبني ووسائل اإلعالم واملشجعني 
معطيات ومعلومات جديدة ستساعدهم 
املباريات بشــكل أفضل  على فهم 
الكروي.  واالستمتاع باالستعراض 
وستوضع الحقا النتائج واإلجراءات 
التــي يتعني اتخاذهــا والتوصيات 
والبيانات بتصرف اخلبراء الفنيني من 
خالل برامج أو منصات مختلفة، مثل 
مركز تدريب «فيفا» اجلديد وأكادميية 

كرة القدم عبر اإلنترنت.

لبنان يوّدع بسقوط ثاٍن أمام «محاربي الصحراء»
بات املنتخب اجلزائري على مشــارف العبــور إلى ربع النهائي بفوزه بثنائية نظيفة 

على لبنان، في مباراة شهدت ركلة جزاء وبطاقتني حمراوين.
وبهذا الفوز رفع «محاربو الصحراء» رصيدهم إلى ٦ نقاط، فيما ودع لبنان البطولة 

رسميا بعد تلقيه اخلسارة الثانية بعد مصر ٠-١.
وقدم املنتخب اللبناني أداء جيدا بالشوط األول وصمد أمام الهجمات اجلزائرية 

وسط تألق حارسه مصطفى مطر في أكثر من مناسبة، لكن الشوط الثاني كان 
الفيصل بني املنتخبني، فبعد أخذ ورد بكفة مرجحة للجزائريني، عاد وســقط 

رجال األرز في فخ ركلة اجلزاء للمباراة الثانية على التوالي بخطأ من املدافع 
اللبناني حسني الدر، ليترجمها ياسني إبراهيمي هدفا (٦٩)، وفي الدقيقة ٧٨ 

منح احلكم بطاقة صفراء ثانية للجزائري حسام الدين مريزيق ليغادر 
امللعب، فتحسن بعدها أداء لبنان الهجومي، خصوصا بتواجد البديل 

محمد حيدر، وشــكل بعد اخلطورة على مرمــى اجلزائريني لكن بال 
نتيجة، وفي الدقيقة ٨٣ بات لبنان أيضا بعشــرة العبني مع طرد 

قاسم الزين ببطاقة صفراء ثانية.
وأجهز «محاربو الصحراء» على اللبنانيني بهدف ثان للطيب 

املزياني عندما انفرد باملرمى وســجل الكرة على يســار مطر 
.(٩٠+٣)

من جهته، قال اجلناح اجلزائري يوســف باليلي بعد 
املباراة، إن «لبنان دافع جيدا. في الشوط الثاني سجلنا 

وفتحنا املباراة قبل أن نسجل الثاني».
وعن مباراة مصر املقبلة، أضاف «مصر منتخب 

كبير، سنقدم كل ما منلك لنضمن الصدارة».

لعنة «الفراعنة» تنهي مشوار «صقور اجلديان»
الدوحة - فريد عبدالباقي

حجــز منتخب مصر مقعدا فــي الدور ربع 
النهائي بفوز كبير على السودان بنتيجة ٥-٠، 
في املواجهة التي جرت بينهما مساء أمس بستاد 
«٩٧٤» أحد مالعب مونديال قطر ٢٠٢٢. وبهذه 
النتيجة رفــع «الفراعنة» رصيده إلى ٦ نقاط 
متساويا مع اجلزائر في صدارة املجموعة الرابعة، 
فيما ودع منتخبا لبنان والسودان البطولة بعد 
تلقيهما اخلسارة الثانية في البطولة، وستكون 
مباراتهما معا حتصيل حاصل على ستاد املدينة 
التعليمية مســاء الثالثــاء املقبل، فيما تترقب 
اجلماهيــر العربية قمة شــمال أفريقيا بني في 
اليوم نفسه على ستاد اجلنوب لتحديد صاحب 
قمــة املجموعة، إذ يســعى املنتخبان الحتالل 
املركز األول من أجل الهروب من مواجهة متصدر 
املجموعة الثالثة وهو في الغالب منتخب املغرب 
في الدور ربع النهائي. وقد افتتح أحمد رفعت 
التسجيل مبكرا بالدقيقة الرابعة، عندما سدد 
ركلــة حرة ثابتــة ارتطمــت بالعارضة، وبعد 
تشتيتها اخلاطئ ارتدت سريعا له على حدود 
منطقة اجلزاء ليسددها «على الطاير» مسجال 

أحد أجمل أهداف البطولة في الزواية اليسرى 
حلارس السودان علي عبداهللا أبو عشرين، كما 
أضاف أحمد سيد «زيزو» الثاني بالدقيقة ١٣ من 
ركلة جزاء، فيما عزز محمود حمدي «الونش» 
من تقدم املصريني بإضافــة الهدف الثالث في 
الدقيقة ٣١، بعد مجهود فردي رائع من حسني 
فيصل، وقبل نهاية الشــوط األول أشهر حكم 
املباراة البطاقة احلمراء في وجه مدافع السودان 
ياسر مزمل لتعمد اخلشونة مع أمين أشرف. 
وفي الشــوط الثانــي، زاد فارس عبداهللا 
العب الســودان الطني بلة عندما نال البطاقة 
احلمراء الثانية بالدقيقة(٥٣)، ليزيد أوجاع 
«صقور اجلديان» في الوقت الذي سيطر فيه 
العبــو مصــر على مجريات الشــوط ومتكن 
املتألق حسني فيصل من تسجيل الهدف الرابع 
بالدقيقــة ٥٧، كما ألغى احلكــم هدفا خامس 
بداعي تســلل املهاجم مروان حمدي بالدقيقة 
(٧١)، لكن البديل محمد شريف اضاف اخلامس 
في الدقيقة (٧٨) بعد الرجوع إلى تقنية حكم 
الڤيديو، وبعدها تســابق العبو الفراعنة في 
إهدار الفــرص لينتهي اللقــاء بفوز منتخب 

مصر على السودان بخماسية.
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هاميلتون يتصدر التجارب احلرةاليبزيغ يسقط للمرة الثالثة تواليًا
في جائزة السعودية الكبرى

ووريرز ينهي سلسلة
«NBA»صنز القياسية في الـ

عزز فريــق باير ليڤركوزن موقعه في املركز الثالث 
بجدول ترتيب الدوري األملاني لكرة القدم بفضل فوزه 
الكاسح على ضيفه جرويتر فورت ٧-١ امس في املرحلة 
الرابعة عشرة من البوندسليغا، ليرفع رصيده الى ٢٧ 
نقطة خلف بايرن املتصدر بـ٣١ نقطة ودورمتوند الثاني 

٣٠ نقطة، علما أنهما التقيا أمس في قمة اجلولة.
وفــي مباريات أخرى باملرحلــة ذاتها، فاز هوفنهامي 
علــى ضيفه انتراخت فرانكفــورت ٣-٢ ليرفع رصيده 
الــى ٢٣ نقطة احتل بها املركز الرابــع، فيما رفع ماينز 
رصيده الى ٢١ نقطة باملركز السابع بالفوز على ضيفه 
ڤولڤســبورغ ٣-٠ الــذي توقف رصيــده عند ١٩ نقطة 
باملركز الثامن، كما فاز بوخوم على مضيفه اوغسبورغ 
٣-٢ فيما تعادل ارمينيا بيلفيلد مع ضيفه كولن ١-١.

وكان اليبزيــغ قد منــي اليبزيغ باخلســارة الثالثة 
تواليا في الدوري بعد أن ســقط ٢-١ في العاصمة ضد 

مضيفه أونيون برلني، في افتتاح املرحلة.
وتقــدم أونيون برلني عبــر النيجيري تايو أوونيي 
(٦)، فيما عادل الفرنسي كريستوفر نكونكو للضيوف 
(١٣). إال أن كلمة احلسم كانت لتيمو باومغارتل (٥٧).

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى ٢٣ نقطة ليتقدم إلى 
املركز الرابع فيما جتمد رصيد اليبزيغ عند ١٨ نقطة في 
املركز الثامن. ويلتقي اليوم شتوتغارت مع هرتا برلني، 

وبوروسيا مونشنغالدباخ مع فرايبورغ.
فرنسا 

تختتم اليوم اجلولة الـ ١٧ من الدوري الفرنسي بـ ٧ 
مواجهات، حيث يلتقي ســانت اتيان مع رين، ورينس 
مــع أجنيه ومونبلييه مع كليرمون فوت، وموناكو مع 
ميتز، ولوريان مع نانت، ونيس مع ستراسبورغ، وأخيرا 

بوردو مع ليون.

حقق البريطاني لويس هاميلتون، حامل اللقب ٧ مرات، 
التوقيت األسرع في اجلولتني االولى والثانية من التجارب 
احلرة للنسخة األولى من جائزة السعودية الكبرى، املرحلة 
احلادية والعشرين ما قبل األخيرة من بطولة العالم للفورموال 
واحد، التي تستضيفها مدينة جدة في سباق ليلي اليوم.

وحقق هاميلتون سائق مرسيدس زمن ١:٢٩٫٠١٨ دقيقة 
في اجلولة الثانية أمام زميله في الفريق الفنلندي فالتيري 
بوتاس الذي حل ثانيا، بعد أن أحرز ١:٢٩٫٧٨٦ دقيقة في االولى.

وحل الهولندي ماكس فيرستاين متصدر ترتيب السائقني 
الذي ستكون الفرصة سانحة أمامه للتويج باللقب اليوم في 
حال ســارت النتائج لصاحله، في املركز الرابع في اجلولة 
الثانية بعد أن حل خلف هاميلتون في االولى. وقال هاميلتون 
«كانت احللبة ســريعة، سريعة بشــكل ال يصدق... ما إن 

تدخل في االيقاع تصبح القيادة جميلة».

أنهى غولدن ســتايت ووريرز وجنمه ستيفن كوري 
سلســلة مــن ١٨ فوزا تواليا قياســيا لضيفــه فينيكس 
صنز بفوزه عليه ١١٨-٩٦ واستعاد منه صدارة املنطقة 
الغربية في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، فيما 
خســر لوس أجنليس ليكرز أمــام جاره لوس أجنليس 

كليبرز ١١٥-١١٩.
وكان صنز حطم رقمه القياسي الشخصي بعد تغلبه 
على ديترويت بيســتونز ١١٤-١٠٣، محققا فوزه الثامن 
عشر تواليا، ما سمح له باالنفراد بزعامة املنطقة الغربية 

والترتيب العام على حساب ووريرز بالذات.
وعاد ميامي هيت، على الرغم من غياب جيمي باتلر 
وبام أديبايو لإلصابة، إلى سكة االنتصارات بعد خسارتني 

تواليا بفوزه على إنديانا بايسرز ١١٣-١٠٤.
وفاز فيالدلفيا ســفنتي سيكسرز الثامن على أتالنتا 
هوكس العاشــر بنتيجة ٩٨-٩٦، ليثأر من خسارته في 

الدور نصف النهائي للمنطقة املوسم املاضي.

موجعة.. برشلونة يخسر من «بيتيس»  

ميالن يستعد ملعركة ليڤربول بثنائية في ساليرنيتانا

اقتنص ريال بيتيس فوزا 
مثيــرا من ملعــب مضيفه 
برشــلونة ١-٠ أمــس فــي 
املرحلة الـــ ١٦ من الدوري 
اإلســباني لكــرة القدم، في 
التــي جمعــت  املواجهــة 

الفريقني 
ويدين «بيتيس» بالفضل 
فــي هــذا الفوز الــى جنمه 
خــوان ميجيــل خمينيــز 
لوبيز (خوامني) الذي سجل 
هدف احلسم (٧٩)، وتعرض 
برشــلونة للهزمية األولى 
حتت قيــادة مدربه اجلديد 

تشافي هيرنانديز.
وتوقف رصيد برشلونة 
عنــد ٢٣ نقطــة فــي املركز 
بيتيــس  ورفــع  الســابع 
رصيــده إلــى ٣٠ نقطة في 

املركز الثالث.
وألغى احلكم هدفا لصالح 
ريــال بيتيس فــي الدقيقة 
(٥٢) بعــد الرجوع لتقنية 
 «VAR» الڤيديــو املســاعد
وتأكده من تسلل خوامني، 
وقبــل ١١ دقيقة مــن نهاية 
اللقاء ســجل خوامني هدفا 
لريال بيتيس عبر تسديدة 
اليمنــى بعد  قويــة بقدمه 
تلقيه متريرة من كريستيان 
تييو، كما أهدر عبد الصمد 
الزلزولــي فرصــة ذهبيــة 

اعتلى ميالن مؤقتا صدارة 
بطولة إيطاليا بفوزه املتوقع 
علــى ســاليرنيتانا صاحــب 
املركز األخيــر ٢-٠، بانتظار 
نتيجة املبــاراة املنتظرة بني 
نابولي وأتاالنتا الرابع الحقا 
ضمن املرحلة السادسة عشرة.
ورفع ميــالن رصيده إلى 
٣٨ نقطــة بفارق نقطتني عن 
نابولي و٤ عن إنتر الذي حل 
ضيفا الحقا أيضا على روما.

وخــاض ميــالن املبــاراة 
فــي غيــاب قائــده ومدافعه 
الدمناركــي ســيمون كايــر 
الذي تعرض إلصابة خطيرة 
فــي ركبته وخضــع لعملية 
جراحية اجلمعة ليبتعد عن 
املالعــب حتى نهاية املوســم 
احلالــي. كمــا غــاب املهاجم 
الســويدي املخضــرم زالتان 
الذي فضل  ابراهيموڤيتــش 
مدربه ستيفانو بيولي إراحته 
للمباراة احلاسمة ضد ليڤربول 
في دوري أبطال أوروبا، والتي 
سيتحدد على إثرها ما إذا كان 
سيحجز بطاقته الصعبة في 

ثمن النهائي من عدمه.
النتيجة  وحســم ميالن 

املركز الثاني عشر مؤقتا برصيد 
١٦ نقطة. وســجل هدف الفوز 
إلشبيلية األرجنتيني لوكاس 
أوكامبوس (١٦)، إثر كرة رأسية 
وضعهــا فــي الزاويــة اليمنى 
عقب متريرة عرضية ملواطنه 
ماركوس أكونيا (١٦)، ليصبح 
على بعد ٥ نقاط من ريال مدريد 
املتصدر، حيث يقدم إشبيلية 
موسما مميزا حتى اآلن بقيادة 
املدرب أوناي إميري، كما أن رابع 
املوســم املاضي ينافس ايضا 
بقــوة على جبهة دوري أبطال 

وقــال البلجيكي الدولي 
املبــاراة «اللحظــات  بعــد 
احلالية ليســت سهلة على 
كاير وعائلته وكان من املهم 

أن نهديه هذا الهدف».
وبإحــرازه ٣٨ نقطة من 
١٦ مباراة، يكون ميالن، بطل 
أوروبــا ٧ مــرات، قــد حقق 
أفضــل مشــوار حتــى هذه 
اجلولــة منذ موســم ٢٠٠٤، 
علمــا أن لقبــه األخيــر في 
الدوري يعود إلى العام ٢٠١١.

أوروبا حيث يقاتل من أجل نيل 
بطاقــة تأهل مــع الثنائي ليل 
الفرنسي املتصدر (٨) وريد بول 
ســالزبورغ النمساوي الثاني 
(٧)، حيث يحتل املركز الثالث 
بـ٦ نقاط قبل جولة واحدة من 

نهاية دور املجموعات.
وتقام اليوم ٤ مباريات حيث 
يستضيف رايو ڤايكانو نظيره 
إسبانيول، ويلتقي إلتشي مع 
قادش، ويتواجــه ليفانتي مع 
أوساسونا، ويحل ڤالنسيا ضيفا 

على سلتا ڤيغو.

ويدرك يوڤنتوس، الداخل 
في أزمة جديدة نتيجة التحقيق 
املفتوح بشأن صفقات انتقال 
مشبوهة، أن اخلطأ ممنوع في 
حال أراد املشاركة في دوري 
أبطــال أوروبــا، إذ يســتقبل 
جنوى البــوم متخلفا بفارق 

٦ نقاط عن املركز الرابع.
ويلتقــي أيضــا بولونيــا 
مع فيورنتينا، وفينيزيا مع 
فيرونا، وسبيزيا مع ساسولو، 

وسامبدوريا مع التسيو.

لتســجيل الهــدف الثانــي 
لبيتيس (٨٢).

إشبيلية يتقدم للوصافة مؤقتا 

إلى ذلك، تقدم إشبيلية إلى 
املركز الثاني مؤقتا، عقب فوزه 
املهم على حساب ڤياريال ١-٠، 
وتخطى إشــبيلية بذلك حامل 
اللقــب أتلتيكــو مدريــد الذي 
يواجــه الحقا ريــال مايوركا، 
حيث بات ميلك األول ٣١ نقطة 
بفارق نقطتني فقط عن اتلتيكو 
الثالث (٢٩)، أما ڤياريال فيحتل 

في الدقائق العشرين األولي 
بعد أن افتتح العب وسطه 
العاجــي فرانــك كيســييه 
التسجيل، مستغال متريره 
عرضية من البرازيلي رافايل 
ليــاو (٥)، قبــل أن يضيف 
البلجيكي أليكسي ساملاكرز 
الثاني بكرة سددها بيسراه 
(١٨)، واحتفل األخير رافعا 
قميص زميلــه كاير باجتاه 
أنصار فريقــه في مدرجات 

سان سيرو.

رونالدو.. ٨٠١ هدف وأرقام قياسية أخرى
هو يريد جميع االرقام القياسية املمكنة، وبلوغه 
السادسة والثالثني ال يغير من أهدافه على االطالق، 
انه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أكد 
مرة جديدة انه من طينة الهدافني النادرين الذين 
أجنبتهــم مالعب كرة القدم مع بلوغه الهدف رقم 
٨٠١ في مســيرته بعد تســجيله هدفني في مرمى 
أرسنال ليقود فريقه مان يونايتد إلى الفوز ٣-٢.

هنا بعض األرقام التي ميزت مسيرة رونالدو:
٭ ٥- عدد الكرات الذهبية التي نالها خالل مسيرته. 
٭ ٧- الرقم املفضل لقميص رونالدو. ارتداه منذ قدومه 
الى مان يونايتد عام ٢٠٠٣ قادما من سبورتينغ لشبونة.
٭ ١٤- عــدد االهــداف التي ســجلها رونالدو في 
نهائيات كأس أوروبا، ليكون بالتالي أفضل مسجل 

في تاريخ املسابقة القارية. 

٭ ١٤٠- عدد االهداف التي سجلها في 
دوري أبطــال أوروب ليتصدر ترتيب 

الهدافني للمسابقة القارية األم.
٭ ١٨١- عــدد املباريــات التــي خاضها 

رونالدو في دوري أبطال أوروبا، متجاوزا 
الرقم القياســي السابق بحوزة احلارس 

االسباني إيكر كاسياس (١٧٧).
٭ ٨٠١- عدد االهداف التي سجلها في مسيرته. 

وكان رونالدو تخطى العام املاضي الرقم للقياسي 
الرسمي بعدد األهداف املسجل باسم األسطورة 

البرازيلية بيليه الذي سجل ٧٦٧ هدفا.
٭ ١١٥ مليون- هو املبلغ الذي استثمره نادي 

يوڤنتــوس للحصــول على خدماتــه عام ٢٠١٨ 
بينها ١٠٠ مليون كبدل انتقال لريال مدريد. 

«الشياطني» بشكل جديد لالنقضاض على كريستال باالس

«املطارق» تضرب «البلوز» .. و«الريدز» يقبل الهدية

اجنلترا (املرحلة الـ ١٥)
١ ٥beIN Sports Premiumمان يونايتد – كريستال
٣ ٥beIN Sports Premiumليدز – برينتفورد

٢ ٥beIN Sports Premiumتوتنهام – نوريتش
١ ٧:٣٠beIN Sports Premiumأستون ڤيال – ليستر

إسبانيا (املرحلة الـ ١٦)
رايو فايكانو – 

إسبانيول
٤beIN Sports HD٣

٦:١٥beIN Sports HD٣إلتشي – قادش
٨:٣٠beIN Sports HD٣ليڤانتي – أوساسونا
١١beIN Sports HD٣سلتاڤيغو – ڤالنسيا

إيطاليا (املرحلة الـ ١٦)
٢:٣٠بولونيا – فيورنتينا
٥سبيزيا – ساسولو

٥فينيزيا – ڤيرونا
٨سامبدوريا – التسيو
١٠:٤٥يوڤنتوس – جنوى

أملانيا (املرحلة الـ ١٤)
٥:٣٠شتوتغارت – هرتا برلني
٧:٣٠مونشنغالدباخ – فرايبورغ

فرنسا (املرحلة الـ ١٧)
٤ ٣beIN Sports HDسانت إيتيان – رين

٦ ٥beIN Sports HDلوريان – نانت
٤ ٥beIN Sports HDموناكو – ميتز 

٧ ٥beIN Sports HDمونبلييه – كليرمون
٥beIN Sports Xtra١رميس – اجنيه

٤ ٧beIN Sports HDنيس ستراسبورغ
٤ ١٠:٤٥beIN Sports HDبوردو – ليون

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

روسيا تضرب موعدًا مع 
كرواتيا في كأس ديفيس

تغلبت روسيا على أملانيا بقيادة جنميها دانييل 
مدڤيديڤ وأندري روبليف، وبلغت في مدريد نهائي 
كأس ديفيس لكرة املضرب لتضرب موعدا مع كرواتيا 
في النهائي. واستهل روبليف املصنف خامسا عامليا 
مواجهة نصف النهائي بفوزه على دومينيك كوبفر 
٦-٤ و٦-٠ في ٥٠ دقيقة، ثم حسم مدڤيديڤ الثاني 
عامليا املواجهة بفوزه على يان-لينارد شتروف الـ٦١ 

عامليا ٦-٤ و٦-٤.
وباتت مباراة الزوجي هامشية، لتخوض روسيا 

التي تلعب حتت اســم االحتاد 
الروسي لكرة املضرب بسبب 
فضائح تنشيط ممنهج، النهائي 
أمل احراز  لها على  السادس 
اللقب مرة ثالثــة بعد ٢٠٠٢ 

و٢٠٠٦.
وكان منتخب كرواتيا 

أقصى نظيره الصربي 
نوفـــــــاك  وجنمه 
املصنف  ديوكوڤيتش 
الدور  أول عامليا مــن 
النهائي، بفوزه  نصف 
عليــه ٢-١ امس األول 

العاصمة اإلسبانية  في 
كرواتيا  وبلغت  مدريد. 
بطلة عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٨ 

النهائــي للمــرة الرابعة، 
حارمة صربيا حاملة اللقب 
في ٢٠١٠ بقيادة ديوكوڤيتش 

من نهائي ثالث. 

وجــه وســت هــام ضربة 
موجعة لضيفه تشلسي وتغلب 
عليه ٣-٢ في املرحلة اخلامسة 
عشرة من الدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم. وافتتح تياغو 
سيلڤا التسجيل لتشلسي في 
الدقيقة ٢٩ ثم تعادل «املطارق» 
بهدف أحرزه مانويل النزيني 
في الدقيقة ٤٠ من ضربة جزاء 
تســبب فيها حارس تشلســي  

ادوارد ميندي.
بعدها تقدم تشلسي مجددا 
في الدقيقة األخيرة من الشوط 
األول عن طريق ماسون ماونت، 
لكن وست هام تعادل في الدقيقة 
٥٦ بهدف سجله غارود بوين.

وقبل ثالث دقائق فقط من 
نهايــة املباراة، ســجل البديل 
آرثر ماسوكو هدف الفوز ٣- ٢ 
لوست هام بعد خطأ في التمركز 
مــن احلارس مينــدي. وجتمد 
رصيد «البلوز»عند ٣٣ نقطة. 
أما وست هام فرفع رصيده 
إلى ٢٧ نقطة معززا موقعه في 

املركز الرابع.
إلى ذلك، متكن ليڤربول من 
اخلروج بفوز صعب ومتأخر 
على مستضيفه ولڤرهامبتون 
١-٠، ويدين ليڤربول بالفضل 
في هــذا الفــوز لالعبه ديفوك 
أوريجي الذي سجل هدف املباراة 
الوحيد فــي الدقيقــة الرابعة 
مــن الوقت احملتســب بدال من 
الضائع للمباراة، ليرفع الفائز 
رصيــده إلــى ٣٤ نقطــة، فيما 
توقــف رصيــد ولڤرهامبتون 
عند ٢١ نقطة في املركز الثامن. 
وجاءت بداية املباراة متوسطة 
املستوى وحاول الفريقان فرض 
سيطرتهما على وسط امللعب 
التخاذه كقاعدة لشن الهجمات 
وهو ما أدى النحصار اللعب في 
وسط امللعب. ومبرور الوقت 
فرض ليڤربول سيطرته على 
مجريات اللقاء وتوالت محاوالته 
الهجوميــة بحثا عن تســجيل 

هدف التقدم، في املقابل تراجع 
ولڤرهامبتون لوســط ملعبه 
للحفاظ على نظافة شباكه مع 
االعتماد على الهجمات املرتدة.
محــاوالت  واســتمرت 
ليڤربــول الهجومية بحثا عن 
تسجيل هدف التقدم، لكن دون 
جدوى، لينتهي الشوط األول 
بالتعادل الســلبي. ومع بداية 

الشوط الثاني، كثف ليڤربول 
مــن محاوالته الهجومية بحثا 
عــن تســجيل هــدف التقــدم، 
الوقــت نفســه تراجــع  فــي 
ولڤرهامبتون لوســط ملعبه 
واعتمد على تضييق املساحات 
وشن الهجمات املرتدة. وأهدر 
ليڤربول فرصة تسجيل هدف 
التقدم (٦٠) عندما ارتبك ثنائي 

ولڤرهامبتــون ســايس وســا 
ليتدخل غوتا حيث قطع الكرة 
قبــل أن ينطلق باجتاه املرمى 
اخلالي، ليســدد الكــرة لكنها 

اصطدمت في كونور كودي.
واستمرت محاوالت ليڤربول 
الهجوميــة بحثا عن تســجيل 
هدف الفوز حتى الدقيقة الرابعة 
مــن الوقت بــدال مــن الضائع 

للمباراة والتي شهدت تسجيل 
ليڤربول هدف الفوز بواسطة 

ديفوك أوريجي.
كما تغلب نيوكاســل على 
بيرنلــي ١-٠، فيمــا تعــادل 
ساوثمبتون مع برايتون ١-١.

رانغنيك واالنطالقة مع يونايتد

ويفتتــح مــان يونايتــد 

حقبة جديدة باشراف مدربه 
األملاني رالف رانغنيك الذي 
تعاقد معه النادي لفترة ستة 
اشهر على أن يتولى منصبا 
استشــاريا في النــادي ملدة 

سنتني بعد ذلك.
ويخوض رانغنيك اول 
مبــاراة رســمية لــه علــى 
ملعب «اولد ترافورد» أمام 

كريستال باالس.
كما يستضيف 
أستون ڤيال نظيره 
ليستــــر سيتي، 
ويلتقي توتنهام 
مع نوريـــــــتش 
سيتي، فيما يحل 
برينتفورد ضيفا 

على ليدز.
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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

تشدد في إجراءات مواجهة 
«أوميكرون» في أوروبا وأميركا 

وأفريقيا تهّون من حدته.

٢٣ مركزًا لتسويق أعمال األسر 
املنتجة.

  دعمهم واجب.  أين اخلبر اليقني؟!

أبعد من الكلمات
«نتيجة فحص الڤيروس لديه جاءت إيجابية، لكننا 
استخدمنا فحصا مختلفا، لتصبح النتيجة سلبية»
مارك ميدوز، آخر مدير لطاقم البيت 
األبيض في عهد الرئيس ترامب، يؤكد، 
في كتابه اجلديد، وجود فحص إيجابي 
بأيــام عديدة قبيل  للرئيس ترامب 

إصابته بڤيروس كورونا.

«ال بد من محاسبة الشركات التي تتجسس على 
املوبايالت ألهداف حكومية»

كريج فيديراي، نائب رئيس شركة آبل 
لهندسة البرمجيات يعلن مقاضاة آبل 
لشركة إسرائيلية متكنت من التجسس 
الســفارة  على موبايــالت موظفي 

األميركية بأوغندا.

«نحن ال نرسلهم إلى حفرة التماسيح، يا عزيزتي، 
بل هم فقط سيعودون إلى منازلهم»

بليك شيلتون، املغني األميركي، يقول 
إن املغنية أريانا غراندي تبكي كلما مت 
رفض أحد املتسابقني في برنامج ذا 
أنه يضطر لطمأنتها  فويس، لدرجة 

بهذا القول.

«لن ُأخرج وأمثل في نفس الفيلم مرة أخرى أبدا»
هالي بيري، املمثلة األميركية، تؤكد أن 
فيلمها احلالي «متورمة» - أو بروزد 
- علّمها أن مشــقة اإلخراج ال ميكن 
أن تضاف إليها مشــقة التمثيل في 

نفس الفيلم.

«باعدتنا اجلائحة، فطلبت يدها عبر فيس تامي، 
وأرسلت خامت الزواج بفيديكس»

نيكوالس كيدج، املمثل األميركي (٥٧ 
سنة) يحكي قصة حبه وزواجه للمرة 
اخلامسة، من اليابانية، ريكو شيباتا 

(٢٦ سنة).

٥:٠٣الفجر
٦:٢٧الشروق

١١:٣٨الظهر
٢:٣١العصر

٤:٤٩املغرب
٦:١١العشاء

أعلى مد: ٠١:٢١ ظ ـ ١٠:٢٣م
أدنى جزر: ٠٦:٤٣ ص ـ ٠٦:٣٣ م

العظمى: ٢١
الصغرى: ١٠

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

بدرية محمود جاسم حســن: ٦٦ عاما - الرجال: مسجد اإلمام 
احلســن - بيان - األحد صباحا - ت: ٩٧٩٧٦٨٦٩ - النساء: 
حسينية ســيد علي - بنيد القار - ابتداء من األحد العصر 

فقط - شيعت.
معيوفة محسن رحيل: أرملة عيد مبرج معني العازمي: ٦٤ عاما 
- الرجال: في املقبرة فقط - ت: ٦٠٣٣٣٣٧٠ - ٩٥٥٥٦٩٦٩ - 
النساء: الرقة - ق٤ - ش١٢ - م١٩٩ - ت: ٦٩٩٩٣٣٣٩ - شيعت.

رقية محمد عبدالعزيز اخلالدي: ٥٢ عاما - في املقبرة - ت: ٩٩٢٢١١٠٣ 
- ٥٥٤٤٤٨٤٥ - شيعت.

سافر بالطائرة من باربادوس إلى ميامي مبسدس!
أ.ف.پ: جنــح  ميامــي - 
رجــل فــي الســفر بالطائرة 
مــن باربادوس إلى ميامي مع 
مسدس في جيبه، على ما أفادت 

قناة تلفزيونية أميركية.
وذكرت قناة «ان بي سي ٦»، 
أن هذا الراكب أمضى ساعات 
الرحلــة األربــع وفــي جيبه 
مســدس كان محشوا بخمس 
رصاصات. ولم يكشــف أمره 
سوى في مطار ميامي حني عثر 
عناصر في هيئة سالمة النقل 
بالواليات املتحدة (تي اس ايه) 
على املسدس في حوزته. ولم 
توضــح القنــاة التلفزيونية 

تاريخ حصول احلادثة.
وذكرت «ان بي سي ٦»، أن 
الراكب أبلغ الشرطة األميركية 
بأنه استقل الطائرة من بريدج 

الســجن خمس ســنوات في 
فلوريدا. ودفع الراكب ببراءته. 
ومن املقرر أن ميثل أمام القضاء 

منتصف ديسمبر اجلاري.
من جهتها، قالت رئيســة 
وزراء باربــادوس ميا موتلي 

اجلمعــة، إنهــا طلبــت إعداد 
«تقرير طارئ» حول القضية، 
متعهدة مبحاســبة الشخص 
أو األشــخاص املسؤولني عن 

حصول هذه احلادثة.
وأضافــت «التبعات على 

البالد خطرة وهائلة».
وتشــكل احلادثــة ثغــرة 
أمنية كبيرة للواليات املتحدة 
التي حاولت تعزيز إجراءاتها 
األمنية احلدودية، خصوصا 
في املطــارات، منذ هجمات ١١ 

سبتمبر ٢٠٠١.
وتفرض واشنطن خصوصا 
علــى احلكومــات األجنبيــة، 
أن تطبــق املعاييــر األمنيــة 
األميركية فــي املطارات التي 
تنطلق منها رحالت مباشرة 

إلى الواليات املتحدة.

الشرطة أوقفت الرجل في مطار ميامي

تاون عاصمة باربادوس حامال 
املسدس داخل جيب سرواله.
الرجل  الشــرطة  وأوقفت 
ووجه لــه قــاض تهمة حمل 
السالح بطريقة مموهة، وهي 
جرمية تصــل عقوبتهــا إلى 

سابقة «كورونية».. إصابة فرسي نهر 
في بلجيكا بـ «كوفيد - ١٩»

جاسنت بيبر يصل السعودية إلحياء 
حفلة موسيقية ضمن ختام «الفورموال١»

بروكسل - رويترز: قال موظفو حديقة أنتويرب للحيوان 
في بلجيكا، إن االختبارات أثبتت إصابة فرسي نهر في احلديقة 
بكوفيد-١٩، فيما ميكن أن يكون أولى احلاالت املسجلة في 
هــذا النوع. ولم تظهر على فرســي النهر إمياني (١٤ عاما) 
وهيرمني (٤١ عاما) أي أعراض بخالف ســيالن األنف، لكن 
حديقــة احليوانات قالت إنهما وضعــا في احلجر الصحي 
احترازيا. وقال فرنســيس فيركامني الطبيب البيطري في 
احلديقة «على حد علمي، هذه هي املرة األولى التي يصاب 
فيها هذا النوع. بشكل رئيسي وفي أنحاء العالم، مت تسجيل 

إصابة غوريالت وأسود ومنور... بهذا الڤيروس».
ويعتقد أن ڤيروس كورونا انتقل من حيوان إلى إنسان، 

وثبت أنه انتقل من البشر إلى احليوانات.

وصــل النجم الكندي ـ العاملي جاســنت بيبر إلى مدينة 
جدة في اململكة العربية السعودية إلحياء حفلة موسيقية 
ضمن حفالت ختام جائزة السعودية الكبرى للفورموال١. 
هذا، ويشارك بيبر اليوم األحد في احلفل الغنائي الضخم 
الذي يجمعه بالنجم املصري عمرو دياب ومنســق األغاني 
واملوســيقى (دي جي) العاملي ديڤيد غيتا، ضمن فعاليات 
«جائزة السعودية الكبرى للفورموال ١» على حلبة كورنيش 
جدة التي حتتضن اجلولة قبل األخيرة من بطولة العالم، في 
منافسة شرسة بني بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، 
والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه األول ماكس فيرشتابن.

حديقة أنتويرب للحيوان حتقق في أسباب العدوى

النجم العاملي جاسنت بيبر حلظة وصوله إلى جدة

.. وجزر كوك ترصد أول إصابة 
بـ «كورونا» لطفل في احلجر

ويلينغتون ـ أ.ف.پ: رصــدت إصابة أولى بكوفيد-١٩ 
الســبت في جزر كوك الرخبيــل الواقع في احمليط الهادئ، 
ويبلغ عدد سكانه ١٧ ألف نسمة، وكان بقي حتى اآلن مبنأى 

عن اجلائحة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء مارك براون.
وثبتت إصابة طفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات بڤيروس 
كورونــا أثناء وجوده في احلجر الصحي مع أســرته بعد 
عودته من اخلارج. وكانت جزر كوك عزلت نفسها بالكامل 
عن بقية العالم عندما بدأت اجلائحة. ورغم ذلك كان بإمكان 
سكان األرخبيل املوجودين في اخلارج أن يعودوا إلى جزر 
كــوك على مــنت عدد قليل من الرحــالت اخلاصة اآلتية من 
نيوزيلندا، شرط خضوعهم حلجر صحي مدته عشرة أيام 
لدى وصولهم والختبارات صحية متعددة. ويعتبر معدل 
التطعيــم ضد كوفيد-١٩ في األرخبيل مــن بني األعلى في 
العالم، إذ إن ٩٦٪ من السكان فوق ١٢ عاما تلقوا جرعتي لقاح.

جورج كلوني يرفض عمًال ليوم واحد 
مقابل ٣٥ مليون دوالر: ال يستحق العناء!

كشــف املمثل األميركي احلائز جائزة األوســكار 
جورج كلوني، عن أنه رفض ذات مرة احلصول على 
مبلغ ٣٥ مليون دوالر مقابل  يوم عمل واحد في أحد 
اإلعالنات التجارية، وذلك بعد التشــاور مع زوجته 
لبنانية األصل واحملامية في حقوق اإلنسان أمل علم 
الدين.  وقال كلوني (٦٠ عاما) خالل لقاء مع صحيفة 
«الغارديان» البريطانية: «أعترف بأنه عرض علي ٣٥ 
مليون دوالر مقابل عمل ليوم واحد في إعالن جتاري 
لشركة طيران، لكنني حتدثت مع زوجتي أمل حول 

هذا األمر وقررنا أن األمر ال يستحق العناء».
وفي اللقاء الذي أجري قبل عرض فيلم «ذا تيندر 
بار» The Tender Bar في بريطانيا، وهو من إنتاجه 
وإخراجه، وقام ببطولته بن أفليك، ودانييل رانييري 
وتاي شــيريدان ومن املقرر إصداره في ١٧ ديسمبر 
اجلاري، ســئل جورج كلوني عن كيفية رفضه لهذا 

املبلــغ الكبير في ذلك الوقت، قال: «أعتقد أن لدي ما 
يكفي من املــال».  كما ذكرت «الغارديان» أيضا، أنه 
باإلضافة إلى صفقاته الســينمائية املربحة، ورد أن 
جورج كلوني حصل على أكثر من ٣٠ مليون جنيه 
إســترليني من خــالل اإلعالن عن إحــدى العالمات 
التجارية الشهيرة للقهوة، وباع سابقا شركة خاصة 
به مقابل مليار دوالر، وتقدر ثروته الصافية بـ ٥٠٠ 
مليــون دوالر، وقد نال لقب املمثــل األعلى أجرا في 
العالم عام ٢٠١٨. كذلك رد كلوني على سؤال عن سبب 
تباطؤه في التمثيل منذ زواجه من احملامية احلقوقية 
أمل كلوني في ٢٠١٤ بالقول: «ليس هناك الكثير من 
األدوار العظيمة عامة. ولست مضطرا إلى التمثيل. 
حتدثت مع زوجتي عندما أمتمت الســتني من عمري 
هذا الصيف. قلت إن كالنا يحب ما يفعله. لكن علينا 

التأكد أننا دائما نعيش حياتنا».

«الفقع» في كرواتيا «ذهب أبيض» 
وسعر الكيلو ٢٨٠٠ دوالر

موتوفون (كرواتيا) - أ.ف.پ: في اخلريف، بشمال غرب 
كرواتيا، تشق كالب الكمأة طريقها عبر الغابة بتشجيع من 
أصحابها بحثا عن الكمأة البيضاء، لكن الصيادين يخشون 
أن يؤدي التغير املناخي إلى جعل هذا «الذهب األبيض» نادرا.

وتشتهر شبه جزيرة استريا في الدولة البلقانية الصغيرة 
بالكمأة التي يقدر الذواقة قيمتها املطبخية، وميكن أن يبلغ 

سعر الكيلوغرام الواحد منها أكثر من ٢٨٠٠ دوالر.
لكن اخلطر يحدق باملناخ احمللي الهش ملناطق الغابات 

املناسبة لنمو الكمأة.
ويشــكل «العثور على الكمأة مهمة أصعب من بيعها»، 
بحسب ما قال لوكالة فرانس برس رئيس جمعية صيادي 
الكمأة في اســتريا داركو موزيكا الذي تسعى منظمته إلى 

توفير حماية أوروبية لهذه النبتة الثمينة.
وأوضح أن موطن هــذا النوع من النبات مهدد بارتفاع 
درجات احلرارة، وتراجع كمية األمطار وسوء إدارة املياه، 
مما يؤثر على مســتوى منســوب امليــاه اجلوفية. كذلك ال 
تأخذ إدارة الغابات في االعتبار أشجار الكمأة أثناء القطع.

صيادو الفقع يطالبون بحمايته

حمله في جيبه وكان محشواً بـ ٥ رصاصات!
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