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غير مخصص للبيع

«أوميكرون» وصل.. و«الصحة» تعلن االستنفار
عبدالكرمي العبداهللا

درجــات  الصحــة  رفعــت وزارة 
االســتعداد بجميــع مرافقهــا حتســبا 
ألي تطــورات في اإلصابــات باملتحور 
«أوميكرون». وكانت «الصحة» قد أعلنت 
امس تســجيل أول إصابة باملتحور في 
الكويت بعــد ظهور نتائــج التخطيط 
اجليني ملسافر أوروبي قادم إلى البالد 
من إحدى الدول األفريقية التي مت تسجيل 
إصابات بها. وقالت مصادر صحية مطلعة 
لـ «األنباء»، ان هناك بروتوكوالت معتمدة 
لدى «الصحة» فــي مواجهة الڤيروس 
ومتحوراته مازالت مفعلة ملواجهة أي 
طارئ. وعن عودة احملاجر الصحية من 
عدمها، أوضحت املصادر أن هذا املوضوع 
حتت الدراسة ومرهون بزيادة احلاالت، 
ال قدر اهللا. على الصعيد نفسه أعلنت 
شركة فايزر االميركية ان ثالث جرعات 
من لقاحها الــذي أنتجته بالتعاون مع 
شــركة بيونتيك األملانيــة ضد كورونا 
فعالة في القضاء على املتحور اجلديد 
«أوميكــرون». وأكــدت مصادر صحية 
مطلعة في تصريح لـ «األنباء» أن وزارة 
الصحة اعتمدت اجلرعة الثالثة من لقاح 
فايزر جلميع من تلقوا لقاحات «فايزر 
ـ موديرنا ـ جونســون اند جونسون ـ 
استرازينيكا اكسفورد»، وذلك ملن حصل 
على اجلرعة الثانية بأكثر من ٦ شهور.
وأفــادت املصــادر بوجــود دفعات 
تعزيزية من لقاح فايزر ستصل البالد 
خالل الفترة املقبلة وذلك لدعم اجلرعة 
الثالثــة بعد اقــرار الشــركة بفاعليته 

بجرعاته الثالث ضد أوميكرون.
وعن تطعيم االطفال من سن ٥-١٢، 
أكدت املصادر انه سيكون خالل الشهرين 
املقبلني، حيث قامت وزارة الصحة بحصر 
جميع االطفال املسجلني لتطعيمهم ضد 

كوفيد-١٩.

«فايزر» ثالثة ملتلقي «استرازينيكا» أو «موديرنا» أو «جونسون» .. وتطعيم األطفال خالل الشهرين املقبلني..  و«فايزر»: ثالث جرعات من لقاحنا فّعالة ضد املتحّور اجلديد
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صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

أمير قطر صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد مستقبال ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتني 

األمير هنأ أوالف شولتس بثقة البرملان األملاني
لتولي مهام منصب املستشار االحتادي 

أمير قطر يستقبل ولي العهد السعودي 
في محطته اخلليجية الثالثة

عواصمـ  وكاالت: استقبل صاحب السمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني أمير قطر صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الســعودي، لدى وصوله إلى 
الدوحة ثالث محطــات جولته اخلليجية قادما من 
أبوظبي. وكان األمير محمد بن سلمان زار مقر معرض 
«إكســبو دبي ٢٠٢٠»، وذلك قبل مغادرته اإلمارات، 
حيث استقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي. وقال الشيخ محمد بن راشد في 
تغريدة على تويتر: «التقيت أخي األمير محمد بن 
سلمان في إكسبو دبي ٢٠٢٠. وسيكون العالم على 
موعد مع إكسبو الرياض ٢٠٣٠، بإذن اهللا وبجهود 
األمير محمد». وأضاف ان «شعوب اخلليج تنتظر منا 
أفكارا ومشاريع جديدة وعظيمة». وأشاد اجلانبان في 
البيان اخلتامي للزيارة، باملستوى املتميز للتعاون 
بينهما في املجاالت السياسية واألمنية والعسكرية 

واالقتصادية والتنموية.

ملشاهدة الڤيديو

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد والشيخ ثامر العلي والسفير القطري علي بن عبداهللا لدى قطع كعكة احلفل

وزير الدفاع: 
إجنازات قطر 

وجناحاتها 
دائمًا ما تبهرنا

وزيارة 
ولي العهد السعودي 

إلى الكويت 
ميمونة ومباركة
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زيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت تواكب تطلعات قيادَتي البلدين 
05في التعاون والتكامل الثنائي واملصير املشترك

02

التفاصيل ص٨

التفاصيل ص٢٠



02
اخلميس ٩ ديسمبر ٢٠٢١ محليات

استقبل صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد بدار ميامة صباح أمس ســمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد.
كما اســتقبل ســموه بدار ميامة صباح امس 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو الشيخ 

صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء. 
الى ذلك، بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، ببرقية تهنئة الى أوالف شولتس 
مستشار جمهورية أملانيا االحتادية الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص التهنئة بالثقة التي حصل 
عليهــا من البرملان األملانــي لتولي مهام منصبه 
مستشــارا احتاديا جلمهوريــة أملانيا االحتادية 

الصديقة، متمنيا سموه  له كل التوفيق والسداد 
وموفور الصحة والعافية وللعالقات الطيبة بني 

البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلى أوالف شــولتس مستشــار 
جمهوريــة أملانيــا االحتادية الصديقــة، ضمنها 
ســموه خالص التهنئة بالثقة التي حصل عليها 
من البرملان األملاني لتولي مهام منصبه مستشارا 
احتاديــا جلمهورية أملانيــا االحتادية الصديقة، 
متمنيا ســموه له كل التوفيق والسداد وموفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

األمير استقبل ولي العهد
ورئيسي السلطتني

صاحب السمو بعث ببرقية تهنئة إلى مستشار أملانيا مبناسبة توليه مهام منصبه

القوة اجلوية تتسلم أول طائرتني «يوروفايتر - تايفون»
تورينو (ايطاليــا) ـ كونا: 
تســلمت القــوة اجلويــة أول 
طائرتني (يوروفايترـ  تايفون) 
من اجليل األحدث واألكثر تطورا 
في العالم التي تتولى مجموعة 
(ليوناردو) االيطالية تصنيعها.
وتصــدر مراســم تســليم 
الطائرات في قاعــدة كازيلليه 
بتورينو سفيرنا لدى ايطاليا 
الشيخ عزام الصباح ونائب قائد 
القوة اجلوية اللواء الركن طيار 
بندر املزيــن واملدير التنفيذي 
لشــركة الطائــرات والفضــاء 
باملجموعــة االيطاليــة ماركو 
زوف والرئيس التنفيذي لشركة 
يوروفايتر املشــتركة هيرمان 
كالسني وعديد من الشخصيات 

والضباط الكويتيني.
وقال اللواء الركن املزين في 
تصريح لـ«كونا» بهذه املناسبة: 
«حضرنا تســلم أول طائرتني 
من فوج مقاتالت (يوروفايتر 
الكويتية) األحــدث في العالم 
والتي ستصل الى الكويت يوم 
١٤ ديســمبر اجلاري للبدء في 
تسليم الدفعات التالية كثمرة 
ملشروع استراتيجي شامل ميثل 
نقلة نوعية ومفاهيمية جلاهزية 

القوات الكويتية».
ولفت الــى ما بذل من جهد 
كبير على مدى مراحل مشروع 
اليوروفايتــر الكويتيــة الذي 
بــدأ فــي عــام ٢٠١٥ لتصميــم 
طائــرة حديثــة تدمــج أفضل 
تكنولوجيات الطيران والتسليح 
احلالية واملستقبلية قادرة على 
تلبية ومواكبة احتياجات الدفاع 
الوطنية فــي مواجهة مختلف 
التحديــات، مشــيدا بجهــود 
القيادات التي توالت على متابعة 

وحتقيق هذا االجناز.
وأوضح نائــب قائد القوة 
اجلوية أن طائرات اليوروفايتر 
الكويتية متثــل أحدث معايير 
املقاتــالت متعــددة األدوار في 
العالم تتميز بقــدرات احلرب 
االلكترونية وقدرة الرد فائقة 
السرعة وبالتسليح الصاروخي 
املتطور املتنوع ومزودة برادار 
املسح اإللكتروني (كابتور اي 
ســكان) األكثر تطــورا ما تعد 

استراتيجي وتنموي بني الكويت 
وايطاليــا يندرج فــي عالقات 
الصداقة القوية والتعاون الذي 
حترص الكويت على مواصلته 
وتعميقــه». وأكد أن مشــروع 
يوروفايتر مشــروع شامل من 
التصميــم والتصنيع حســب 
الكويتية  املتطلبات والرؤيــة 
والتوريــد وبرنامــج متكامــل 
يشمل اعداد العنصر البشري 
من الطيارين واملهندسني وكذلك 
الفائقة  التكنولوجيــات  نقــل 
وتوطينها في الكويت بتأهيل 
قاعــدة علــي الســالم لتوفير 
التدريب والصيانة والتحديث 
املتواصل ملواكبة كل ما يستجد.
وأضاف قائــال «اننا اليوم 
بهــذه اخلطوة ندخــل مرحلة 
التعــاون ومــن  جديــدة مــن 
التنســيق بني وزارتــي الدفاع 
االيطاليــة والكويتية من أجل 
تأسيس قاعدة صناعية تقنية 
تعليمية تأهيلية في الكويت».
وفــي كلمتــه، أكــد املديــر 
التنفيــذي لشــركة الطائــرات 
والفضاء ملجموعــة ليوناردو 
ماركــو زوف أن تســليم أول 
الكويتية  طائرتني يوروفايتر 
ليــس نهاية مرحلة بــل بداية 
جديــدة مهمة «ملباراة التعاون 
التعــاون  ليــس  احلقيقــي» 
الصناعــي فحســب بــل وفــي 
العالقات الثنائية الطويلة بني 
ايطاليا والكويت، الذي جتسد 

في هذا االجناز الكبير.

وقال زوف «اننا ال نســلم 
فقــط أحــدث وأكثــر طائرات 
اليوروفايتر تقدما التي حلقت 
على االطالق وامنا نقدم خدمة 
دعم تقني كامل للقوة اجلوية 
الكويتية ونظام كلي حقيقي أي 
اننــا ال نقدم مجرد طائرات بل 
خدمات وأرضية متقدمة خللق 
نظــام متكامل مــن أجل تنمية 
قدرات الكويــت الدفاعية التي 
تعد الهــدف احلقيقي والروح 

احلقيقية للشراكة».
وفي كلمته، رحب الرئيس 
التنفيذي لشــركة يوروفايتر 
هيرمان كالسني رسميا بانضمام 
القــوة اجلويــة الكويتية الى 
عائلة اليوروفايتر أكثر طائرات 
متعــددة األغــراض تقدمــا في 
الســوق والتــي أثبتــت أعلى 
كفاءة في العمليات، موضحا أن 
اليوروفايتر  نتاج أكثر شركات 
الصناعات األوروبية الدفاعية 
تقدمــا ومتثل العمــود الفقري 

للدفاع عن أجواء أوروبا.
وفــي ختــام احلفــل، قــام 
الســفير عزام الصباح واللواء 
الركن طيار بنــدر املزين وكل 
من املديــر التنفيــذي لطيران 
التنفيذي  ليوناردو والرئيس 
ليوروفايتر والعقيد الركن طيار 
سلطان الصباح بالتوقيع على 
لوحة تذكارية لهذا احلدث الذي 
يدشن مرحلة جديدة من التعاون 
املتقدم في أحدث تكنولوجيات 

الدفاع بني إيطاليا والكويت.

األحدث في العالم وتصل إلى الكويت ١٤ اجلاري للبدء في تسليم الدفعات التالية

السفير الشيخ عزام الصباح واللواء الركن طيار بندر املزين والوفد الكويتي أمام الطائرة

طفرة حقيقيــة للقوة اجلوية 
ترتقي مبهارات الطيار الكويتي.
وأكد أن هــذه الطفرة التي 
«ترفع سقف القدرات العسكرية 
في الدفــاع عن الوطن» وتلبي 
االســتراتيجية  مســتلزمات 
الدفاعيــة وحمايــة األجــواء 
الكويتيــة مــن أي معتــد وكل 
التهديدات هــي «ثمرة  أنــواع 
تعــاون واســع بيننــا وبــني 
القوات اجلوية االيطالية ومع 
مجموعــة ليونــاردو جعلــت 
النموذج املصمم وفق املواصفات 
والتجهيــزات الكويتية املعيار 
األعلــى لهذا اجليل األحدث من 

اليوروفايتر.
مــن جانبــه، عبر الســفير 
الشيخ عزام الصباح عن اعتزازه 
بهذا االجناز االستراتيجي الكبير 
الذي يفتــح آفاقا واســعة من 
التعاون والشراكة، معربا عن 
تقديره العميق لــدور ايطاليا 
املهم في دعم األمن واالستقرار 
فــي منطقــة اخلليج والســلم 
العاملي، كما يعد امتدادا لعقود 
من التعاضد في نفس اخلندق 
في وجه التهديدات املشتركة منذ 

معركة حترير الكويت.
وقال ان «مشروع يوروفايتر 
الذي يؤتي أولــى ثماره اليوم 
ليــس مجــرد شــراء طائــرات 
عســكرية بــل تطــور جديــد 
في مســتوى التعــاون الدولي 
والشراكة»، معتبرا أن «مشروع 
يوروفايتر مشــروع وبرنامج 

وزير اخلارجية: العالقات مع اليابان منوذج يحتذى
طوكيوـ  كونا: أشــاد وزير 
اخلارجية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد 
ناصر احملمد بعمــق العالقات 
الكويتية ـ اليابانية التي بدأت 
في ديسمبر ١٩٦١، مؤكدا انها تعد 
منوذجا يحتــذى في العالقات 

بني الدول.
جاء ذلــك في رســالة عبر 
الڤيديو خــالل افتتاح معرض 
صور أقامته سفارتنا في طوكيو 
بعنوان «الصداقة الكويتية - 
اليابانية» احتفاال بالذكرى الـ٦٠ 
لتأسيس العالقات الديبلوماسية 
بني البلدين مبشاركة ٥٠ شخصا 
من بينهم نائب الوزير البرملاني 
للشؤون اخلارجية الياباني تارو 
هوندا ومحافظة طوكيو يوريكو 
كويكي ورئيس رابطة الصداقة 
البرملانية اليابانية - الكويتية 
إيسوكي موري وكبار املسؤولني 
والشــخصيات  احلكوميــني 
السياســية والديبلوماســيني 

ورجال االعمال.
وقال الشيخ أحمد الناصر 
في الرسالة «أتذكر مع التقدير 
والفخر الكبيرين مسار عالقاتنا 
غيــر العادية على مر الســنني 
ومرونتها في مواجهة التحديات 
التي احدثتها االوضاع الدولية 
املتغيــرة بســرعة اذ حافظت 
عالقاتنا على منوها املســتمر 
بفضل دعم القيادات السياسية 

في بلدينا».
«العالقــات  ان  وأضــاف 
الكويتيــة ـ اليابانية بدأت في 
اخلمسينيات من القرن املاضي 
وتطورت منذ ان وافقت الكويت 
في عام ١٩٥٨ على منح شــركة 
اليابانيــة  ـ  العربيــة  الزيــت 
احملدودة امتياز النفط والغاز، 
االمر الذي كان من اهم جوانب 
التعاون مع الشركات اليابانية 
اخلاصــة في هــذا املجال اذ مت 
تصديــر اول شــحنة نفط الى 
اليابــان عــام ١٩٥٨ قبــل اقامة 

من األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد.  وأكد ان الكويت تولي 
اهمية كبيرة لتعزيز عالقاتها 
مع اليابان، مشــيرا الى انه مت 
ابــرام ١٦ اتفاقيــة ثنائية فيما 
بلغ حجم التجارة بني البلدين 
مليــارا و٧٠٠ مليون دوالر في 

عام ٢٠٢٠.
ونوه الشيخ أحمد الناصر 
بــدور جلنــة رجــال االعمــال 
التــي  اليابانيــة  ـ  الكويتيــة 
أسســت عام ١٩٩٥ ومســاهمة 
القطــاع اخلــاص الفاعلــة في 
تعزيــز العالقــات االقتصادية 
والتجارية واالســتثمارية بني 

البلدين.
وأعرب عن تقديره للعالقات 
التاريخية والعميقة اجلذور بني 
البلدين الصديقني، آمال تعزيزها 
واالرتقــاء بهــا فــي مختلــف 

املجاالت الى مســتوى قيادات 
بالدنا وطموحاتها الشعبية.

بدوره، أشــاد سفيرنا لدى 
اليابان حســن محمد زمان في 
كلمته بجهود تعزيز العالقات 
بني البلدين والصداقة الطيبة 
والشراكة الرائعة والدعم الذي 
ال يتزعــزع بينهما خالل الـ٦٠ 

عاما املاضية.
وقــال ان «احــد اجلوانــب 
األساسية لعالقاتنا هو التضامن 
بيننا»، مســلطا الضــوء على 
دعم اليابان الســريع للكويت 
بعد الغــزو العراقي عام ١٩٩٠ 
ومســاعدة الكويت لليابان في 
اعقاب الزلزال والتسونامي عام 
٢٠١١ مــن خالل تقدمي خمســة 
ماليني برميل من النفط اخلام.
أمــا هوندا فقــال في كلمته 
ان «البلدين استمرا في تعزيز 
العالقــات الوديــة بينهمــا في 
مختلــف املجــاالت علــى مدى 
العقود الستة املاضية منذ بدء 
انشاء العالقات الديبلوماسية 
الكويــت  واصفــا  بينهمــا»، 
بالشريك القوي واملورد املوثوق 

للنفط لليابان.
وأضــاف ان «العالقات بني 
البلديــن ال تقتصر على قطاع 
الطاقة ولكنها حققت ايضا تقدما 
مطردا في مجاالت واسعة مثل 
السياســة واالقتصاد والثقافة 
في إطار (الشراكة الشاملة)».

وأكــد هونــدا ان بــالده لن 
تنســى أبدا املساعدة السريعة 
والواســعة النطاق املقدمة من 
الكويــت أعقاب كارثــة زلزال 
وتسونامي ٢٠١١، مشيرا الى ان 
التابعة  مدينة (نيهومناتسو) 
حملافظة (فوكوشيما) استضافت 
الالعبني الكويتيني خالل دورة 
األلعاب األوملبيــة والباراملبية 
(طوكيــو ٢٠٢٠)، تعبيــرا عن 
امتنان املدينة للمساعدة التي 
قدمتها الكويــت جلهود اعادة 

اإلعمار.

خالل افتتاح معرض صور أقامته سفارتنا في طوكيو

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد يلقي كلمته

السفير حسن محمد زمان وتارو هوندا

الديبلوماســية بني  العالقــات 
البلدين».

وأشار الشيخ أحمد الناصر 
الى انه «في مثل هذا اليوم من 
عام ١٩٦١ كانت اليابان من اولى 
الدول التي اعترفت باســتقالل 
الكويت»، مشيدا بدعم اليابان 
للكويت ومساهمتها بأكثر من ١٣ 
مليار دوالر في جهود حتريرها 
بعد الغزو العراقي عام ١٩٩٠.

الشــيخ أحمــد  واســتذكر 
الناصر مساهمة الكويت بدعم 
اليابان ملواجهة ما خلفته كارثة 
اللذان  الزلــزال والتســونامي 
ضربا شــمال شــرقها في شهر 
مارس عام ٢٠١١ قائال: ان الكويت 
شاركت اليابان حزنها وأملها في 
هذه املأساة وعرضت مساعدات 
انســانية عاجلة للتخفيف من 
اثر الزلــزال املدمر بتوجيهات 

الظفيري شارك في جلسة إحاطة بني مسؤولني 
بدول التعاون واملبعوث األميركي اخلاص إلى إيران

الكويت - كونا: شــارك نائب وزير 
اخلارجية الســفير مجدي الظفيري في 
جلسة اإلحاطة التي عقدت بني مسؤولني 
فــي دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية مع املبعوث األميركي اخلاص إلى 
إيران روبرت مالي، وذلك عبر تقنية املرئي 
واملسموع. هذا، ومت خالل اإلحاطة مناقشة 
نتائج اجلولة األخيرة للمفاوضات بني 
مجموعة دول دائمة العضوية في مجلس 
األمن إضافة إلى أملانيا من جهة وإيران 
من جهة أخــرى. حضر اللقاء مســاعد 
وزيــر اخلارجية لشــؤون مكتب نائب 
الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون األميركتني باإلنابة 

نائب وزير اخلارجية السفير مجدي الظفيري يشارك في جلسة إحاطة «عن بعد»املستشار نواف األحمد.

فعاليات مختلفة في االحتفال بالذكرى الستني
على االعتراف اإليطالي بالكويت

أسامة دياب

حتتفل السفارة اإليطالية 
في الفترة من ١١ إلى ١٥ ديسمبر 
اجلاري بالذكرى الستني على 
االعتراف اإليطالي بالكويت 

.(١٩٦١-٢٠٢١)
وقالت الســفارة في بيان 
لهــا انه في كل يــوم من أيام 
األســبوع هنــاك فعاليــات 
قطاعــات  فــي  ومبــادرات 
مختلفة، تهــدف إلى التأكيد 
على أهمية وجودة هذه العالقة 
االستثنائية واملتميزة والتي 
منــت أقوى على مر الســنني 
إلى أن وصلت إلى مستويات 

التميز احلالية.
وقالــت إن العالقــة بــني 
البلديــن عالقــة صداقــة مت 
توطيدهــا من خــالل اإلرادة 
املشــتركة للمســاهمة فــي 
االستقرار واألمن اإلقليميني 

والدوليني. 
الفرقــة  ان  وأوضحــت 
الرباعية «كوارتيتو إنداكو» 
ســتقيم حفلتني موسيقيتني 
يومي ١١ و١٢ ديسمبر، األولى 
تنظمهــا الســفارة اإليطالية 

وأضــاف: «يســعدني أن 
يتــم ذلك بالتعــاون الوثيق 
مع أكادمييــة كيجانا، والتي 
جــاءت إلــى الكويــت مرتني 
مســبقاـ  فــي نوفمبــر ٢٠١٩ 
وفي فبرايــر ٢٠٢٠ ـ مع بيل 
كانتو والثنائي فيديريتشانو، 
فعاليات سجلت جناحا مهما 

للجمهور والنقاد.
إلــى أن هاتــني  واشــار 
إلــى  احلفلتــني، باإلضافــة 
االحتفــال بذكــرى مهمة في 
الثنائية،  العالقــات  تاريــخ 
تفتتحان املوســم املوسيقي 
اإليطالــي ٢٠٢١-٢٠٢٢ فــي 

الكويت، الــذي يتم حتديده 
الســفارة  حاليــا مــن قبــل 
اإليطاليــة، والذي سيشــهد 
العام املقبل ســتة مواعيد ما 
بني فرق موسيقية وعازفني 

ومغنيني في الكويت».
وقال ستتضمن الفعاليات 
أيضــا تســليم أول طائرتني 
من طراز تايفــون إلى القوة 
اجلوية الكويتية، كجزء من 
برنامــج يوروفايتــر املوقع 
من ليوناردو. وأشار السفير 
بالدوتشي قائال إنها «حلظة 
مهمــة للغايــة فــي التعاون 

االستثنائي بني بلدينا».

السفير اإليطالي كارلو بالدوتشي

بالتعاون مع املجموعة املرأة 
الدوليــة (IWG) في مســرح 
مكتبــة الكويــت الوطنيــة، 
والثانية تنظمها السفارة على 
مسرح مركز اليرموك الثقافي.
وأعرب الســفير اإليطالي 
في الكويت، كارلو بالدوتشي، 
عن سعادته بهاتني الفعاليتني 
اللتني متثالن من بني األمور 
األخــرى إعــادة فتــح للبالد 
التقاليد املوســيقية  وإحياء 
اإليطالية العظيمة، مع مراعاة 
القواعد الصحية، بعد شهور 
صعبة شهدها العالم بسبب 

الوباء وعمليات اإلغالق. 

رئيس األركان استقبل امللحق العسكري األردني
استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
خالد صالح الصباح امللحق العسكري األردني لدى 
الكويت العميد الركن عبــداهللا مفلح الدعجة وذلك 

مبناسبة انتهاء مهام عمله في منصبه.
ووجه شكره وتقديره للعميد الركن عبداهللا مفلح 
الدعجة، على ما قام به من جهود أثناء فترة عمله في 
توطيد أواصر التعاون املشترك بني البلدين الشقيقني، 
الســيما املتعلقــة باجلوانب العســكرية، متمنيا له 

التوفيق والنجاح في حياته القادمة.
حضر اللقاء نائب رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر وعدد من كبار 

الفريق الركن خالد صالح الصباح مستقبال العميد الركن عبداهللا مفلح الدعجةالقادة باجليش.

ملشاهدة الڤيديو
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من اليمــني: جنالء العيســى ومحمــد القطان 
وأحمد األمير            (متني غوزال)

«حدس»: احلريات واخلدمات وهيئة االنتخابات.. أولوية
احملرر البرملاني

واصل سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
لقاءاتــه مع الكتــل النيابية، حيث اجتمع أمس مع 
نواب احلركة الدســتورية اإلسالمية «حدس» في 
مجلس األمة. مصدر من «حدس» قال لـ «األنباء»: 
«إن اخلالد استمع باهتمام إلى ما قاله النواب، الذين 
طرحــوا عدة أفكار تتعلق بضرورة احملافظة على 
املكاســب الدســتورية وأهمية أن يكون التشكيل 
احلكومي املقبل قويا يحمل مشروعا محددا، ومؤلفا 
من رجال دولة قادرين على العمل واإلجناز. وأضاف 
املصدر أن نواب «حدس» شــددوا على ضرورة أن 
يكــون للحكومة املقبلة برنامــج عمل مختلف عن 
السابق بحيث يكون محددا بزمن لإلجناز ومفصال 
ميكن النــواب من مراقبة أداء الوزراء ومحاســبة 
املقصرين منهــم، األمر الذي ينعكس إيجابيا على 
حتقيــق برامــج التنمية وتطوير البلــد والتحول 
من حالــة الركود إلى العمل النوعي امللموس على 
أرض الواقع. وحول الشــق املتعلق باملكتســبات 
الدســتورية، أوضح املصدر أن النواب أكدوا على 
قضيــة احلريات بــكل جوانبهــا، ومت التطرق إلى 

القضايــا اخلدمية العامة مثل اإلســكان والتعليم 
واملتقاعدين باعتبارها ملفات مستحقة يجب إنهاؤها 
بعد سنوات طويلة من تداولها بني السلطتني دون 
جدوى. وأشــار املصدر ذاته الى أن النواب طرحوا 
قضية املشــاريع اإلســكانية املعطلة مثل املطالع 
وجنوب سعد العبداهللا وغيرهما من املشاريع التي 
ال تزال متوقفة بســبب إجــراءات احلكومة. وقال 
املصدر إن النواب نقلوا الى ســمو رئيس الوزراء 
اإلحســاس العام في املجتمع حول تراجع الدولة، 
وأن جميع البرامج احلكومية قائمة على الفرضية 
ومبصطلح «سنعمل»، مشددين على أن الوقت يحتم 
على احلكومة واملجلس سرعة اإلجناز خصوصا أن 
العالم كله في تطور وتغير مستمرين. وأضاف أن 
النواب طالبوا خــالل اللقاء بضرورة إقرار قانون 
إنشــاء هيئة مستقلة لالنتخابات تسند إليها مهام 
ترتيــب عملية االنتخابات وتعيني القضاة وإعالن 
النتائج وغيرها مــن القضايا. وأوضح املصدر أن 
سمو رئيس الوزراء أبدى تفهما جلميع ما مت طرحه 
من قبل النواب، وأنه سيتم األخذ باالعتبار مبا دار 
خالل اللقاء ســواء من ناحية التشــكيل احلكومي 

أو العملية التنفيذية.

رئيس احلكومة التقى نواب احلركة الدستورية في مجلس األمة أمس واستمع إلى رؤاهم: حكومة قوية حتمل مشروعاً وبرنامجاً محدداً بزمن لإلجناز

الشعار املتجّدد للحكومة املرتقبة.. ال للتأزمي 
مرمي بندق 

التنازلــي إلعــالن  العــد  بــدأ 
احلكومة اجلديدة بعدما اســتكمل 
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد تقريبا جميع املقابالت التي 
مت خاللها االستماع إلى مختلف اآلراء 
وتبادل املشــاورات حول متطلبات 
ومواصفات ونهج وهوية احلكومة 
اجلديدة. ويعتــزم اخلالد مواصلة 

جهوده الستمزاج بعض اآلراء حول 
املالحظات النيابية تقييما وتدقيقا 
واستجابة لدعم التشكيلة اجلديدة، 
فضال عن إجراء بعض املقابالت مع 
الوجوه اجلديدة املرشحة للتوزير.  
وكشفت مصادر ثقة في تصريحات 
خاصــة لـ «األنباء»، عــن ان فريق 
رئيس الــوزراء يراجع املالحظات 
النيابيــة تدقيقــا وتقييمــا وأول 
اســتجابة ســتكون االلتزام باملادة 

الدســتورية التي تنص على تقدمي 
برنامج عمل احلكومة مختصرا قابال 
للتطبيق ومجدوال زمنيا خالل شهر 

من إعالن احلكومة. 
وشددت املصادر على ان شعار 
احلكومــة ســيكون التأكيــد علــى 
مواصلــة اجلهود ومد يــد الوزراء 
التشــاور  للتعــاون وإثــراء قيــم 
والتحاور مع جميع أعضاء مجلس 
األمة ملعاجلة أي اختالفات في وجهات 

النظر والتأكيد على شعارها الدائم 
املتجدد في معاجلــة أي اختالفات 
بوجهــات النظــر قــد تــؤدي إلــى 
التأزمي.  وقالت إن أدوات احلكومة 
مــن اآلن فصاعدا هي ال تأجيل ألي 
مقترحات نيابية، وسيتم إعالن كل 
التفاصيل بشفافية، وسيتم التواصل 
واحلوار واللقاء بني الوزراء والنواب 
واالستماع إلى مقترحاتهم وإبالغهم 

مبواعيد التنفيذ.

تقدمي برنامج عمل مختصر قابل للتطبيق ومجدول زمنيًا بعد شهر من إعالنها ..وأدواتها.. من اآلن فصاعدًا ال تأجيل
أي مقترحات نيابية وإعالن كل التفاصيل بشفافية واستمرار احلوار بني الوزراء والنواب وإبالغهم مبواعيد التنفيذ

٥٠٠ ألف دينار.. لتعويض املشروعات الصغيرة واملتوسطة
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ  

رشيد الفعم - بدر السهيل 

أكد النائب أسامة الشاهني 
حاجة املشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة، إلى تشريع دائم 
يحميهــا مــن التعثــر حالــة 
التجاريــة  إغــالق األنشــطة 
بسبب أي جائحة مستقبلية. 
وقــال الشــاهني انــه وعــددا 
اقتراحا  النــواب قدمــوا  مــن 
بقانون لتعويض املشروعات 
الصغيــرة واملتوســطة عــن 

مــال املشــروع ٢٥٠٫٠٠٠ دينار 
واملتوســط الــذي ال يقــل عدد 
العاملــني به علــى ٥١ عامال وال 
يزيد على ١٥٠ عامال، وال يتجاوز 
رأسمال املشروع ٥٠٠٫٠٠٠ دينار. 
بحيث تغطي التعويضات نفقات 
اإليجــارات والرواتب الســابقة 
والالحقة عن فترة التعطيل الكلي 
ألنشطة املشروعات املشار إليها 
من تاريخ ٢٠٢٠/٣/١ ليكون احلد 
األقصى لتعويض املشاريع ٥٠٠ 

ألف دينار فقط.

رواتبهــا وإيجاراتهــا في حال 
قيام احلكومة بإغالق األنشطة 
االقتصادية بسبب أي جائحة 
مســتقبلية أو حتور جديد من 
اجلائحــة احلاليــة. وأوضــح 
أن االقتــراح مت تقدميه بصفة 
االســتعجال. ويقضي القانون 
الــذي قدمــه مع النــواب أحمد 
احلمد ود.خالد العنزي ود.بدر 
املال ود.هشام الصالح بتعريف 
املشــروع الصغير، وهو الذي 
ال يزيد عــدد العاملني به على 
٥٠ عامــال، وال يتجــاوز رأس 

الشاهني: تشريع دائم يحمي أصحابها من اجلوائح املستقبلية وإغالق األنشطة التجارية

د. خالد العنزي ميركل تسّلم السلطة.. وشولتس يتعهد  التفاصيل ص ١١أسامة الشاهني
بـ«بداية جديدة» ألملانيا

برلني - وكاالت: غادرت املستشارة األملانية 
الســابقة اجنيال ميركل للمــرة األخيرة مقر 
املستشارية بعد ١٦ عاما في احلكم، وسلمت 
مقاليدها خللفها املستشار أوالف شولتس، 
الــذي تعهد بـ«بداية جديــدة» ألملانيا. وقال 
االشتراكي الدميوقراطي البالغ من العمر ٦٣ 
عامــا، قبيل مغادرة ميركل، وســط تصفيق 
املوظفني «ستكون بداية جديدة لبلدنا. أريد 
أن أفعل كل شيء من أجل حتقيق ذلك». وقد 
أصبح شولتس االشتراكي الدميوقراطي أمس 
تاسع مستشار للقوة االقتصادية األولى في 
أوروبــا منذ احلــرب العامليــة، بعدما حصد 
أصوات ٣٩٥ نائبا من أصل ٧٣٦ في البرملان 

األملاني «البوندستاغ» املنبثق عن انتخابات 
٢٦ ســبتمبر، فيما صوت ٣٠٣ ضده وامتنع 
٦ عن التصويت. وبعد ذلك ســألته رئيســة 
مجلــس النواب بيربــل بــاس إن كان يقبل 
بنتيجة التصويت، فأجاب «نعم». ثم تسلم 
من رئيس اجلمهورية الفيدرالية فرانك فالتر 
شتاينماير «وثيقة تعيينه»، ما شكل البداية 

الرسمية لواليته.
وأدى رئيس بلدية هامبورغ السابق اليمني 
الدســتورية في البوندستاغ حيث تال املادة 
٥٦ من القانون األساسي التي وعد مبوجبها 
بـ«تكريــس كل قــواي ملا هو خير للشــعب 

األملاني». 

املستشارة السابقة اجنيال ميركل حتيي خلفها أوالف شولتس بعد تسليمه السلطة في مقر املستشارية     (رويترز)

التفاصيل ص ٢٠

«التربية»: مليون دينار مكافآت «جاهزية املدارس»
عبدالعزيز الفضلي

رصدت وزارة التربية أكثر من مليون دينار 
مكافآت فرق عمل متابعة جاهزية املدارس للعام 
الدراســي احلالــي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، والتي بدأت 
اعمالها منذ شهر اغسطس املاضي حتى انطالق 
العام الدراسي مع تقدمي تقرير اسبوعي متكامل 
لكل األعمال التي تقوم بها. وكشفت مصادر 
تربوية مطلعة لـــ «األنباء»، عن ان املكافآت 

جاهزة في القطــاع املالي بعد موافقة ديوان 
اخلدمة املدنية عليها، مشيرة الى ان القطاع 
بانتظار مزاوالت العمل واعتماد الكشــوفات 
من قطاع التعليــم العام لكي يبدأ بإجراءات 
الصرف. وأوضحت املصادر أن الفرق املدرسية 
ادت عملها بكل تفان وإخالص، واستطاعت ان 
تسهم بشكل كبير في إجناح العودة للدراسة 
اكتوبر املاضي، متمنية إنهاء اإلجراءات وسرعة 

صرف املكافآت للمستحقني.

اقتصاد

من اليمني: جنالء العيسى ومحمد القطان 
وأحمد األمير        (متني غوزال)

«اخلليج» يطلق 
 ..«red plus» بطاقة
أكبر برنامج استرداد 

نقدي للشباب.. األولى 
من نوعها في الشرق 

األوسط

 إيرادات شركات الصرافة خالل حظر كورونا أعلى من االنفتاح بـ ٢٨٪
وتأجيل األقساط وتعليق السفر وّفرا سيولة للتحويالت

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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مفاوضات «الفرصة األخيرة» 
النووية تستأنف اليوم  

ولندن: مصممون على منع 
طهران من حيازة «النووي»

عواصــمـ  وكاالت: تســتأنف 
في ڤيينا اليوم اجلولة السابعة 
من احملادثات الهادفة إلى إحياء 
االتفاق النووي اإليراني املبرم عام 
٢٠١٥، وسط حتذيرات غربية من 
املماطلة. وحثت وزيرة اخلارجية 
البريطانية ليز تراس طهران على 
العودة إلــى االتفاق، محذرة من 
ان «هــذه حقا آخر فرصة إليران 
للعودة إلى االتفاق النووي، وأنا 
أحثهم بشــدة علــى القيام بذلك 
ألننــا مصممون علــى العمل مع 
حلفائنــا ملنع إيران مــن حيازة 

أسلحة نووية». 
وأضافــت «لذا يجــب عليهم 
العودة إلى خطة العمل الشاملة 
املشــتركة، ألن مــن مصلحتهــم 
القيــام بذلك». بدوره، قال وزير 
اخلارجية الفرنسي جان إيف لو 
دريان أمام جلنة برملانية فرنسية 
«عناصر املناقشة التي استؤنفت 
غير مشــجعة ألننا نشــعر بأن 
اإليرانيني يريدون أن يجعلوها 
تستمر، وكلما طالت مدة احملادثات 
زاد تراجعهــم عــن التزاماتهم.. 
واقتربوا أكثر مــن قدرتهم على 
امتالك سالح نووي». في املقابل، 
انتقدت إيران العقوبات األميركية 
األخيرة التي فرضتها ضد نحو 
١٠ مؤسســات عســكرية وأمنية 
إيرانية وشخصيات لها صلة بتلك 
اجلهات متهمة بـ«انتهاكات خطيرة 

حلقوق االنسان». 

 «فيتش»: جودة أصول البنوك الكويتية 
ستبقى قوية في ٢٠٢٢

النفط دون ٧٥ دوالرًا للبرميل واملستثمرون 
في انتظار  تقييم تأثيرات «أوميكرون» 1217

بايدن لبوتني: عقوبات «لم تَر مثلها أبدًا» إذا هاجمتم أوكرانيا  
والرئيس الروسي: لن نقف مكتوفي األيدي حال انضمامها لـ «الناتو»

الرئيس األميركي جو بايدن متحدثا للصحافيني في البيت األبيض قبل مغادرته إلى كنساس               (ا.ف.پ)

عواصــم - وكاالت: أكد الرئيــس األميركي جو بايدن امس 
أنه حذر نظيره الروســي فالدميير بوتني من عقوبات أميركية 
غير مسبوقة في حال هاجمت روسيا أوكرانيا. وبعد يوم على 
قمتهما التي عقــدت باالتصال املرئي، قال بايدن أمس إنه أبلغ 
بوتني أن الواليات املتحدة سترد بعقوبات «لم ير مثلها أبدا»، 
لكنه استبعد املواجهة العسكرية، مؤكدا ان إرسال قوات أميركية 
للدفاع عن أوكرانيا بوجه روسيا «غير مطروح للنقاش»، كونها 
ليست عضوا في حلف شمال االطلسي «الناتو». وأضاف «لدينا 
واجب أخالقي وقانوني جتاه حلفائنا في الناتو مبوجب البند 
اخلامس. إنه واجب مقدس. وذلك الواجب ال يشمل.. أوكرانيا». 
بدورها، حذرت فرنســا امس روسيا من «عواقب استراتيجية 
وضخمة» في حال تعرضت ألوكرانيا. في املقابل، اتهم الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني امس حلف شمال األطلسي (ناتو) بأنه 

يتبنــى نهــج «املجابهة» في العالقة مع بالده، فيما شــدد على 
«ان من حق روســيا ان تضمن أمنها». لكنه أكد ان روســيا «ال 
تســعى للمجابهة مع أحد»، معربا عــن أمله ان تلعب اليونان 
دورا ايجابيا في هذا اخلصوص. وقال انه «من اجلرم ان تقف 
موســكو مكتوفة االيــدي حيال امكانية انضمــام اوكرانيا الى 
احللــف»، معربــا عن املــه ان يراعي الغرب مخاوف روســيا 
في هذا اخلصــوص وان ميتنع عن اتخاذ هذه اخلطوة. ولفت 
الى ان «الهيكلية العســكرية للحلف تتقدم شرقا نحو احلدود 
الروســية ونحن نشــاهد منظومات (الناتو) الصاروخية في 
پولنــدا ورومانيا، ونحن متأكدون ان هذا االمر ســيحصل في 
حــال انضمام اوكرانيا الــى احللف الغربــي». ووصف بوتني 
مباحثاتــه مع الرئيس بايدن بانها كانت «صريحة وواضحة» 

واتفق اجلانبان على مواصلتها.

ملشاهدة الڤيديو

حمد جابر العلي: فتح باب القبول أمام املرأة الكويتية 
لاللتحاق بشرف اخلدمة العسكرية  ١٩ ديسمبر اجلاري

عبدالهادي العجمي

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن 
فتح باب القبول أمام املرأة الكويتية 
لاللتحاق بشرف اخلدمة العسكرية 

اعتبارا من األحد ١٩ اجلاري. وقال 
الشيخ حمد جابر العلي خالل مؤمتر 
صحافي في نــادي ضباط اجليش 
إن ســرد احلقائق  وذكــر املبررات 
وتبيان الوقائع هي النهج الصحيح 
لكل عمل يقوم على أساس الوضوح 

والشــفافية واملصداقيــة. وجــدد 
التأكيد على أهميــة احملافظة على 
املال العام وصون حرمته، مضيفا: 
اســتطعنا خفض أرصدة العهد في 
وزارة الدفــاع مبقــدار ٨٥٢ مليون 
دينار وكذلك خفض أرصدة األمانات 

بواقع ٨٩٤ مليون دينار وتســوية 
الشــركات واملتعاقدين  مستحقات 
مع الوزارة مببلغ ٨٤ مليون دينار، 
وذلك خــالل فترة زمنية ال تتعدى

٨ أشهر بعد تراكم هذه املبالغ لسنوات 
عديدة.

أكد خفض أرصدة العهد واألمانات في «الدفاع» إلى ١٫٧ مليار دينار.. وتسوية مستحقات الشركات واملتعاقدين
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حمد جابر العلي: إجنازات قطر وجناحاتها دائمًا ما تبهرنا
وزيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت ميمونة ومباركة

أسامة دياب

أشاد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلــي بالعالقات 
الكويتية - الســعودية التي 
وصفها بالتاريخية واملتجذرة، 
واصفــا زيــارة ولــي العهــد 
الســعودي صاحــب الســمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 

الى البالد بـ«املباركة».
وقال العلي في تصريحات 
للصحافيــني علــى هامــش 
االحتفال بذكرى اليوم الوطني 
لتولــي مؤســس دولــة قطر 
الشــيخ جاســم بن محمد بن 
ثاني آل ثاني احلكم بحضور 
وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د. أحمد ناصر احملمد ووزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي، 
إن الزيارة في بيت واحد ومن 
غرفة إلى غرفة والقلب واحد 
والــراس واحــد، الفتا الى ان 
الزيارة ليست االولى لصاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 

سلمان للبالد.
وأضاف: «ونحن وإخواننا 
اململكــة أرض واحــدة  فــي 
واحلدود عبــارة عن خطوط 
فقط على الورق ال وجود لها إال 
في الكتب، ونتطلع الى زيارته 

موضحا أنها مناســبة غالية 
على الشعب الكويتي. 

وأشــاد العلــي بإجنازات 
قطر وجناحاتها والتي دائما 
ما تبهرنا بها، متمنيا لهم دوام 

النجاح والتوفيق.
من جهتــه، أعــرب وزير 

رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع فــي اململكــة العربية 
السعودية الشقيقة إلى البالد 
والتي «تضيــف لبنة أخرى 
في صرح العالقات القوية بني 

البلدين الشقيقني».
وقال إن «زيارة ولي العهد 

جتمع البلدين والشعبني».
مــن جهــة أخــرى، أعرب 
وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د. أحمــد ناصــر احملمــد عن 
خالــص التهنئة والتبريكات 
إلى دولة قطر أميرا وحكومة 

الدولــة  وزيــر  اخلارجيــة 
لشؤون مجلـــــــس الـوزراء 
الشيـــــخ د. أحمد ناصر احملمد 
عن تطلعه للزيارة «املرتقبة 
واملهمة» لصاحب السمو امللكي 
األميــر محمد بن ســلمان بن 
عبدالعزيز ولــي العهد نائب 

الســعودي تاريخيــة وتأتي 
للقاء شقيقيه صاحب السمو 
أمير البالد وسمو ولي العهد».
وأضـــاف أن «الشــــعب 
الكويتي يحتفي بشكل كبير 
بهذه الزيارة املهمة والتي هي 
امتداد للعالقات التاريخية التي 

اليــوم  مبناســبة  وشــعبا 
الوطنــي، متمنيا لهــم املزيد 

من التقدم واالستقرار.
وأشــار إلى أن «العالقات 
الكويتيــة ـ القطريــة عريقة 
ومتينة وتاريخية والنمو فيها 
متزايد على كافــة األصعدة» 
متمنيــا لدولة قطر املزيد من 

اخلير واالزدهار.
وردا على سؤال حول قمة 
قادة دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربيــة في دورتها 
الثانيــة واألربعني، قال وزير 
اخلارجية إن أمال كبيرا ينعقد 
على هذه القمة املفصلية فيما 
يخص العمل اخلليجي املشترك 
وتوحيد األواصر القوية التي 

جتمع دول «التعاون».
وذكــر أن «آلــة (مجلــس 
التعاون) بدأت تعمل بكل همة 
ونشاط لتعزيز هذه األواصر 
وتوثيقهــا فــي كل احملطــات 
واألصعــدة والتــي ستســهم 
وبشــكل فعلــي فــي حتقيق 
مصالح ورخاء شــعوب دول 

مجلس التعاون».
اذا كانــت هنــاك  وعمــا 
اتفاقيات سيتم التوقيع عليها 
خالل الزيــارة، أجاب الناصر 
«هــذه الزيارة هي باألســاس 
أخوية وإن شاء اهللا كل األمور 

سوف تعرف في وقتها».

أكد خالل حفل السفارة القطرية مبناسبة اليوم الوطني أنها مناسبة غالية على الشعب الكويتي

(قاسم باشا) الشيخ د. أحمد ناصر احملمد والشيخ ثامر العلي والسفير القطري علي بن عبداهللا لدى قطع كعكة احلفلالشيخ حمد جابر العلي مهنئا السفير علي بن عبداهللا آل محمود 

امليمونة ويفرحنا تشريفه وان 
شاء اهللا ســيجد اخلير وكل 

استقبال طيب بني أهله».
وعن املناسبة، هنأ العلي 
صاحب السمو أمير دولة قطر 
الشــيخ متيم بن حمد وقطر 
حكومة وشعبا بالعيد الوطني، 

الشيخ حمد جابر العلي متحدثا إلى اإلعالميني

السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي تقدم التهاني

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد متحدثا إلى الصحافيني سفراء السعودية وقطر وعمان يتوسطون لفيفا من الديبلوماسيني خالل احلفل

أحمد الناصر: الزيارة تضيف لبنة أخرى في صرح العالقات القوية والتاريخية املمتدة بني الكويت والسعودية
العالقات الكويتية ـ القطرية عريقة ومتينة والنمو فيها متزايد على األصعدة كافة ونتمنى لهم مزيدًا من االزدهار

السفير السعودي: الرياض بيت كل العرب 
وأهًال وسهًال باجلميع

السفير العماني: مؤشرات التنمية القطرية عالية للغاية

متنى ســفير خادم احلرمني الشريفني 
ســمو األمير سلطان بن سعد بن خالد آل 
سعود لدولة قطر املزيد من التقدم واالزدهار، 
مشيدا باحلضور الديبلوماسي والشعبي 
الكبير ملشاركة قطر احتفالها والذي يعكس 
مكانة دول اخلليج في أنفســهم. وأضاف 
ان ولي العهد الســعودي صاحب الســمو 
امللكي األمير محمد بن ســلمان قام بزيارة 
إلى ســلطنة عمان وبعدها دولة االمارات 
وثم قطر والبحرين ثم سيصل إلى الكويت 

مما يؤكد علــى الروابط املتميزة بني دول 
منظومة مجلس التعاون. وعن استضافة 
العاصمة السعودية القمة اخلليجية األسبوع 
املقبل قال ان الرياض بيت كل العرب وأهال 
وســهال باجلميع، مشــيرا إلــى ان اململكة 
دائما ســباقة في اســتضافة جميع القمم 
اخلليجية والعربية والدولية، ومؤمتر القمة 
اخلليجية جزء منها وضمن البيت الواحد 
سواء باململكة او أي دولة خليجية فجميع 

الدول اخلليجية تكمل بعضها.

 قدم ســفير سلطنة عمان د. صالح 
بن عامــر اخلروصي التهنئــة «لدولة 
قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا»، 
معتبرا أن «قطر دائما تخطو خطوات 
نحــو التقدم والتطــور، إضافة إلى أن 

املؤشرات التنموية عالية للغاية».
وقــال: «كمــا نبارك لقطــر على كل 
اإلجنازات، مبا فيهــا البطولة العربية 
األخيرة، وهي بطولة جمعت املنتخبات 
العربية، مشــيرا في الوقت نفسه إلى 
أن العالقات بني بالده والدوحة راسخة 
وقويــة، والزيــارة األخيرة لســلطان 
عمــان إلــى الدوحــة حققــت أهدافهــا 

املرجوة». وردا على سؤال عن «الزيارة 
التاريخية واملهمــة» التي قام بها ولي 
العهد السعودي صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان ملسقط وتوقيعه 
عــددا كبيرا ومهما مــن االتفاقات، قال 
اخلروصي: «كانت الزيارة محل ترحيب 
وتقدير كبيرين، وكانت على مستوى 
عال جدا من قبل الســلطنة، حيث كان 
جاللة الســلطان في مقدمة مستقبلي 
ســمو ولي العهد»، موضحا أن «العدد 
الكبير من االتفاقيات التي مت توقيعها 
بني الدولتني، تؤشر إلى مرحلة قادمة 

من العالقات املتطورة.

السفيرة األميركية: عالقات وطيدة 
جتمع الواليات املتحدة وقطر

هنــأت الســفيرة األميركيــة لــدى البــالد ألينــا 
رومانوسكي دولة قطر حكومة وشعبا بهذه املناسبة 
التي تعتبر يوما مميزا بالنســبة لهــم، مضيفة «أن 
للواليات املتحدة عالقات وطيدة جدا مع قطر وهناك 
صداقة بني بلدينا، ولقد زرت قطر عدة مرات، وأشعر 
بالفخر ألني متكنت من حضور هذه االحتفالية كسفيرة 

أميركية لدى البالد».

ملشاهدة الڤيديو
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علي اخلالد: االستثمار املتبادل وزيادة التبادل التجاري وتسهيل إجراءات املستثمرين وتعزيز التعاون األمني وتبادل املعلومات أبرز امللفات املطروحة خالل الزيارة

زيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت تواكب تطلعات
قيادَتي البلدين في التعاون والتكامل الثنائي واملصير املشترك

تواكب زيارة ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع السعودي األمير 
محمد بن سلمان آل سعود 
إلــى الكويــت قبــل القمــة 
اخلليجية الـ ٤٢ التي تعقد 
في اململكة العربية السعودية 
منتصف ديســمبر اجلاري 
تطلعــات قيادتــي البلدين 
الشقـيقـــني وشعــــبيهما 
للمرحلة املقبلة املعتمدة على 
التعاون والتكامل واملصير 

املشترك.
وتربط الكويت واململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
عالقات تاريخية وثيقة ذات 
طابع خاص تتســم بالنهج 
الثابــت القائم على أســس 
راســخة صنعتها القواسم 
املشتركة واملواقف التاريخية 

منذ عقود.
وتعد زيارة األمير محمد 
بن سلمان التي ترسخ عمق 
العالقات الوطيدة واملتجذرة 
بــني البلديــن ثالــث زيارة 
رســمية لــه بعــد زيارتــه 
الثانية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ 
الرسمية  الزيارة  وسبقتها 

األولى في مايو ٢٠١٥.
وأكد سفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ 
علي اخلالد أن زيارة سمو 
ولــي العهــد نائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي األمير محمد بن 
سلمان املرتقبة للكويت في 
ختام جولته اخلليجية تأتي 
استمرارا للتعاون األخوي 
بني البلدين الشقيقني وحتمل 
ملفــات مهمة فــي مجاالت 

متعددة.
السفير الشيخ  وأضاف 
علــي اخلالــد فــي تصريح 
لـ(كونا) ان الزيارة تأتي في 
توقيت مهم قبل انعقاد القمة 
اخلليجية املزمع اقامتها هذا 
الشــهر فــي (الريــاض) ما 

الطاقة املستدامة النظيفة.
الوفــد  ان  الــى  وأشــار 
الكبيــر املرافق لولي العهد 
الســعودي من املســؤولني 
احلكوميني ورجال االعمال 
السعوديني سيعطي فرصة 
ثمينة لاللتقاء بنظرائهم من 
املســؤولني ورجال االعمال 
الكويتيــني وبحث مجاالت 
التعاون املتعددة ويفتح آفاقا 
للتعاون االقتصادي املشترك 
لتحفيز القطاعني احلكومي 
واخلاص وصوال الى تبادالت 
جتارية واستثمارية نوعية 
تخدم (رؤية الكويت ٢٠٣٥) 
و(رؤية اململكة ٢٠٣٠) وتعزز 
فرص الشراكة بني القطاعني 

اخلاصني في البلدين.
وأكد ان العالقات الكويتية 
- السعودية متينة وقوية 
وراسخة في تاريخ البلدين 
والزيارات املتبادلة في ظل 
القيــادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولــي العهد 

عوامــل جناحهــا من خالل 
التنســيق بني دول اخلليج 
والقيادة السعودية بصفتها 

البلد املستضيف.
اململكــة  أن  وأضافــت 
العربية الســعودية قطعت 
شوطا طويال في إطار تعزيز 
العالقــات اإلقليميــة وهي 
خطــوات إيجابية قامت بها 
الرياض «وسنشهد ثمارها 

في املستقبل القريب».
وأبدت تطلعها بأن تشهد 
القمة اخلليجية املقبلة إجنازا 
يضع منطقة اخلليج ضمن 
إطار االســتقرار السياسي 
في خضــم عالقــات دولية 

مضطربة وغير مستقرة.
مــن جانبه، قال أســتاذ 
العلوم السياسية في جامعة 
الكويت د.إبراهيم الهدبان لـ 
(كونا) إنــه مع قرب موعد 
انعقاد القمة اخلليجية البد 
أن يكون هناك طرح لوجهات 
النظر املشــتركة واملتبادلة 
بني قيادتي البلدين، مشيرا 
إلــى أن هذه الزيــارة تبني 
قــوة الروابــط الكويتية - 
السعودية والتنسيق الدائم 

بينهما.
أن  الهدبــان  وأضــاف 
الديبلوماســية السعودية 
متيزت بنشاطها املكثف في 
املنطقة في اآلونة األخيرة، 
الفتا إلى أن النشــاط الذي 
يقوم به ولي العهد السعودي 
في جولته اخلليجية يعيد 
إحياء دور مجلس التعاون 

اخلليجي.
وأكد أنه وسط الظروف 
اإلقليمية الراهنة والتطورات 
في الشرق األوسط يتحتم 
على دول املنطقة أن يكون 
بينها أعلى درجات التنسيق، 
مما يتطلــب في مرحلة من 
املراحــل تطابق في املواقف 
دولــة  كل  احتفــاظ  مــع 

بخصوصيتها.

األحمــد  مشــعل  الشــيخ 
واخوانهــم خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وولي 
عهده األمير محمد بن سلمان، 
تؤكد وترسخ هذه العالقة 
التي تعتبر منوذجا للعالقات 
الــدول ومتهــد لزيادة  بني 
التعــاون وتوحيد املواقف 

في جميع احملافل.
 وفي السياق ذاته، أكدت 
أستاذة العلوم السياسية في 
جامعة الكويت د.معصومة 
املبارك أهمية زيارة األمير 
محمد بن سلمان إلى الكويت 
ضمــن جولتــه اخلليجية 
ودورها في ترسيخ العالقات 

بني البلدين الشقيقني.
وقالــت املبــارك إن هذه 
الزيــارة تأتــي فــي إطــار 
خطوات إجناح القمة املقبلة 
ومعاجلــة امللفــات العالقة 
وتذليل العقبات، الفتة إلى أن 
مثل هذه الزيارات التي تسبق 
انعقاد القمة اخلليجية تهيئ 

البلدان تربطهما عالقات تاريخية وثيقة ذات طابع خاص تتسم بالنهج الثابت القائم على أسس راسخة صنعتها القواسم املشتركة منذ عقود

د.إبراهيم الهدباند.معصومة املباركالسفير الشيخ علي اخلالد

يشير الى أنها تأتي لزيادة 
توحيــد املواقــف وتقاربها 
وهو مــا يصب في مصالح 
البلدين ودول اخلليج عامة.
امللفــات  وبــني ان مــن 
املهمة التي ســيتم التطرق 
املتبادل  اليهــا االســتثمار 
بني البلدين وزيادة التبادل 
التجاري وتسهيل اجراءات 
املستثمرين، مشيرا الى أن 
الزيارة حتمل أيضا ملفات 
التعــاون  األمــن وتعزيــز 
االمني بني البلدين وتبادل 
يعــزز  فيمــا  املعلومــات 
البلديــن واملنطقــة  امــن 

واستقرارها.
وقال الشيخ علي اخلالد 
ان التعاون في مجال الطاقة 
والطاقة املتجددة واملبادرات 
التــي اطلقهــا ولــي العهد 
الســعودي مؤخــرا محــل 
اهتمام وكذلك بحث تعزيز 
التعاون في مجاالت الطاقة 
وصوال الى االهداف املرجوة 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمانمنها والوصــول الى إنتاج 

شخصيات خليجية وسعودية: اململكة هي العمق اإلستراتيجي 
للكويت.. والكويت االمتداد اإلستراتيجي واحلضاري للسعودية

الرياض (كونا) - أكدت شخصيات 
خليجية وسعودية ان زيارة ولي العهد 
نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير 
الدفــاع الســعودي األميــر محمد بن 
سلمان للكويت ضمن اجلولة اخلليجية 
التي يقوم بها تأتي ترسيخا للعالقات 
النموذجية واملتينة بني قيادتي وشعبي 
البلدين الشــقيقني وامتدادا للتنسيق 

الدائم بينهما.
وقال األمني العام املساعد للشؤون 
السياســية واملفاوضــات في مجلس 
التعــاون اخلليجــي د.عبدالعزيــز 
العويشــق في تصريح لـــ «كونا» ان 
«زيــارة األمير محمد بن ســلمان إلى 
الكويت جتــدد التأكيد علــى مركزية 
الكويتيــة  الســعودية -  العالقــات 
الراســخة في أواصر القربى واألخوة 
والتاريخ العريــق واحلاضر املزدهر 
واملصير املشترك»، الفتا إلى ان «اململكة 
هــي العمــق االســتراتيجي للكويت 
وان الكويــت االمتداد االســتراتيجي 

واحلضاري للمملكة».
وأضــاف ان «البلديــن يتفقان في 
تقييمهمــا للتحديــات واالخطار التي 
حتيط باملنطقة ويتفقان على ضرورة 
التصدي لها من خالل التعاون والتنسيق 
ووحدة الصف والكلمة وتنسيق العمل 
السياســي والديبلوماســي وتعزيــز 
التعاون العسكري واألمني ملواجهتها».

وأوضــح العويشــق ان «البلدين 
شريكان اقتصاديان وتربطهما عالقات 
جتارية جيدة اذ يبلغ التبادل التجاري 
اكثر من ملياري دوالر سنويا، باإلضافة 
الــى االســتثمارات املتبادلــة وحجم 
استثمارات الشــركات السعودية في 

الكويت الذي يتجاوز املليار دوالر».
وذكر ان «هناك باملثل اســتثمارات 
كويتية كبيرة في السوق السعودية 
فيما أعلنت (الهيئة العامة لالستثمار 
الكويتية) عزمها االستثمار في مبادرتي 
«الســعودية اخلضــراء» و«الشــرق 
األوسط األخضر» اللتني أعلن عنهما 
ولي العهد السعودي وهما مبادرتان 
مهمتان جدا لهيئة االستثمار الكويتية.

وأكد العويشق ان هناك مجاال واسعا 
لتعزيز التبادل التجاري واالستثمارات 
بــني البلدين باالســتفادة من الفرص 

الضخمة التي توفرها «رؤية السعودية 
٢٠٣٠» ورؤيــة «كويت جديدة ٢٠٣٥» 
اللتــان تهدفــان إلى حتقيــق التنوع 
االقتصادي وتقليل االعتماد على النفط 
وذلك مــن خالل زيادة االســتثمارات 
املشتركة في البنى التحتية وتطوير 
وســائط النقــل واملواصــالت بينهما 
وتعزيــز التواصــل بني األشــقاء في 

البلدين.
تكامل خليجي

 من جانبه، قال أســتاذ اإلعالم في 
جامعة «امللك سعود» السعودي د.علي 
الدبكل في تصريح مماثل لـ «كونا» ان 
زيــارة ولي العهد الســعودي للكويت 
واجلولة اخلليجية لها اهمية خاصة في 
هذا التوقيت بالذات ملا تشهده املنطقة 
من ازمات وتدخالت خارجية، مؤكدا ان 
التكامل والتنسيق اخلليجي وتوحيد 
املواقــف اخلليجية مطلوب خاصة ان 

هذه اجلولة تأتي قبل القمة اخلليجية 
املرتقبة خالل هذا الشهر.

وأضاف ان تنسيق املواقف مهم جدا 
بني البلدين ملا متتلكانه من عالقات لها 
امتــداد طويل بالتاريخ بــني الدولتني 
واألســرتني احلاكمتني وبني الشعبني، 
مؤكدا ان التنسيق الدائم بني القيادتني 
مهم للوصول إلى بلورة سياسة خليجية 
موحدة تكون نواة لسياسة عربية ولم 

الشمل العربي.
وأشــار الدبكل إلى ان هناك ملفات 
عديــدة ســيتم طرحها خــالل الزيارة 
تتعلق بالتعاون والتنسيق السعودي - 
الكويتي كما هي في منظمة (أوپيك +) 
من مواقف موحدة للكويت والسعودية 
وأيضا االستثمارات والتجارة البينية.

كما اشار إلى ان الزيارة ستكون أيضا 
فرصة لتنســيق الرؤى جتاه القضايا 
العربية االخرى مثل فلسطني ولبنان 
وليبيا واألزمة اليمنية التي أدت الكويت 

فيهــا دورا مهما وحاولــت حل األزمة 
اليمنية والتوسط حللها.

وشــدد على أهمية الزيــارة لزيادة 
التنسيق وتوحيد املواقف بني السعودية 
والكويــت جتــاه القضايــا اإلقليميــة 
والدولية ومواجهة التدخالت من جانب 
إيران في املنطقة ملا نعرفه من ان اململكة 
والكويت دائما رؤاهما مشتركة في هذا 

اجلانب.
عالقات متجذرة

 مــن جانبه، قال األمني العام لهيئة 
الصحافيني السعوديني ونائب رئيس 
احتــاد الصحافيني العــرب د.عبداهللا 
اجلحــالن في تصريــح لـــ (كونا) ان 
زيــارة ولي العهد الســعودي للكويت 
تأتي استكماال جلولته اخلليجية وامتدادا 
ملا مت التأســيس له من عالقة متجذرة 
وطويلة بني البلدين ألكثر من ١٣٠ عاما.

وأضاف ان امللفات امللحة في املنطقة 

هي التي ستفرض أجندتها على الزيارة 
فيما يتعلق بالوضع األمني في منطقة 
اخلليج واملنطقة العربية ككل وكذلك 
اجلانب االقتصادي على أصعدة مختلفة 
منها اجلانب النفطي واإلنتاج املشترك 
بني البلدين والتبادل التجاري بينهما 
الذي تعزز في الفترة الســابقة كثيرا، 
آمال ان يكون اكثر في القادم من االيام.
وأوضح اجلحــالن ان هذه الزيارة 
لها أبعاد مختلفة كونها تســبق القمة 
اخلليجية املزمع عقدها هذا الشهر وتأتي 
للتشاور وترتيبا ملوضوعات ستطرح 
في هــذه القمة وللمصالح البينية بني 
البلدين الســتكمال ما اتفــق عليه من 
مشاريع وتعزيز لالتفاقيات التي سبق 

ان بحثت ونوقشت.
وأعرب عن تطلعه إلى ان تكلل هذه 
الزيارة باستكمال االتفاقيات واملشاريع 
التي أسس لها مسبقا وان تبرز لشعوب 
املنطقــة اجلهود التي يقوم بها قادتهم 

لتحقيق مصالح شعوبهم.
ملفات ثنائية

 بدوره، أكد استاذ العلوم السياسية 
السعودي د. منيف املالفخ في تصريح 
مماثــل لـ (كونا) ان زيــارة ولي العهد 
الســعودي إلى الكويت تعكس العالقة 
املتينة بني البلدين التي جتعلهما مبنزلة 
الدولة الواحدة اذ حتظى الكويت مبكانة 
خاصة لدى اململكة وقيادتها وشعبها.

وأشار املالفخ إلى ان الزيارة ستناقش 
عددا من امللفات التي تهم املنطقة بشكل 
عــام وحتديــدا منطقة اخلليج بشــكل 
خاص مــن ضمنها امللفات السياســية 
واالقتصادية والعسكرية واألمنية، فهي 
ملفــات متثل محور طبيعــة العالقات 
السياســية بــني دول اخلليــج ضمــن 
منظومة مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.
وقال ان «امللف السياســي سيكون 
حاضــرا خــالل الزيــارة اذ ان املنطقة 
اســتراتيجية وحيويــة  اخلليجيــة 
وحساســة، فهناك أطمــاع وهناك دول 
حتاول بسط نفوذها سواء دول اقليمية 
او عامليــة»، مؤكــدا ان امــن املنطقــة 
اخلليجية مرهون بوحدة مجلس التعاون 
اخلليجي ومدى التنسيق والتكامل بني 

دوله في مواجهة األخطار احملدقة.
وأضاف املالفخ «من ضمن التحديات 
التي مــن املمكــن ان تكــون مطروحة 
للنقاش مســألة تهريــب املخدرات إلى 
دولنــا وهو ما يهدد األمــن االجتماعي 
فــي دول اخلليج وهناك أيضا اإلرهاب 

واألفكار غير املقبولة».
وأشار إلى ان امللف االقتصادي ملف 
مشترك يربط دول مجلس التعاون اذ 
تقوم العالقات االقتصادية بني اململكة 
والكويت على التنسيق والتكامل مثمرة 
عن أنشاء (مجلس التنسيق السعودي 
- الكويتي) في شهر يوليو عام ٢٠١٨.
وأوضــح املالفخ ان حجــم التبادل 
التجاري بني البلدين وصل في عام ٢٠١٨ 
إلــى ما يقــارب ٨٫٥ مليــار ريال (نحو 
٢٫٢٦٦ مليــار دوالر) مــا يــدل على ان 
التكامل والتبادل التجاري واالستثمار 
والعالقات االقتصادية بني البلدين اخذة 

في التطور والنمو.

البلدان شريكان اقتصاديان وتربطهما عالقات جتارية جيدة ويبلغ التبادل التجاري أكثر من ملياري دوالر سنوياً وحجم استثمارات الشركات السعودية في الكويت يتجاوز املليار دوالر

معصومة املبارك: اململكة قطعت شوطًا طويًال في إطار تعزيز 
العالقات اإلقليمية «وسنشهد ثمارها في املستقبل القريب»

إبراهيم الهدبان: الديبلوماسية السعودية متيزت بنشاطها املكثف 
في املنطقة ونشاط ولي العهد السعودي يعيد إحياء دور مجلس التعاون
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«التمدين الترفيهية» تفتتح «سكاي زون» في «العاصمة»

افتتحت شــركة التمدين 
الترفيهية، التابعة ملجموعة 
التمديــن والرائدة في مجال 
تشغيل وإدارة عالم الترفيه 
العائلي فــي الكويت، أحدث 
أفرع «سكاي زون» العالمة 
الشــهيرة عامليا  األميركيــة 
وأول عالمة جتارية ابتكرت 
مدن الترامبولني الداخلية في 
العالــم وذلك في قلب مدينة 
الكويت مبول العاصمة الذي 
مت افتتاحــه حديثا، لتصبح 
وجهة ترفيهية متميزة تلبي 
املغامرة  احتياجات عشــاق 
واملرح، وتأخذ الزائرين الى 
مســتوى جديد من التسلية 

واملتعة العائلية.
وتوفــر «ســكاي زون» 
اجلديدة في مول العاصمة، 
ألعابا شيقة وتنافسية تتحدى 
اجلاذبية، من خالل لعب كرة 
املراوغــة Dodge Ball، وكرة 
السلة Sky Slam، والقفز احلر 
The Wall، ومنطقة التحدي 
Challenge Zone، باإلضافــة 
 Sky الى العاب سكاي نينجا
Ninja، واحلائــط املنزلــق 
والواقــع   ،Wrapped Wall
االفتراضــي VR وملزيــد من 
املتعة لعشــاق الترامبولني، 
مت جتهيز منطقة مخصصة 
لألطفال، صممت وفق أعلى 
معايير وبروتوكوالت السالمة 

كجزء من التزامها.

وإلهــام ضيوفنــا فضال عن 
العمل املســتمر على توفير 
اقصى درجات األمان لزوارنا. 
وأضافت اخلبيزي: تأتي 
الترفيهيــة  هــذه الوجهــة 
اجلديدة اســتكماال لسعينا 
املســتمر مــن أجــل تنويع 
التمديــن  محفظــة شــركة 
الترفيهية من جتارب ترفيهية 
متميــزة فــي جميــع أنحاء 
الكويــت، وحترص التمدين 
الترفيهية على تعزيز عنصر 
االبتكار في مراكزها الترفيهية 
حيث يتمتع كل موقع مبيزات 
متنوعــة ومتجــددة، وفــي 

أحــد أكبــر مراكــز الترفيه 
الداخليــة فــي الكويت، وذا 
بول رووم - وجهة البولينغ 
الرائــدة، وفريز كلوب الذي 
يضم مجموعة واســعة من 
ألعــاب احملــاكاة وطــاوالت 
البليــاردو واحــدث ألعــاب 
الفيديو، وميك ميننج الوجهة 
املثاليــة للتجــارب الفنيــة 
واالبداعيــة فــي مــول ٣٦٠، 
وكذلك إنفانيتي ســي مركز 
الترفيه املتميز واملستوحى 
من أعماق البحار في الكوت 
مول، ووندر زون الذي افتتح 

مؤخرا في سوق الكوت.

سبيل الوصول إلى شريحة 
واسعة من العمالء، عملنا على 
تعزيز استراتيجيتنا للتوسع 
اجلغرافــي فــي الكويت من 
خالل افتتاح مراكز ترفيهية 
في مــول ٣٦٠ والكوت مول 
العاصمة،  ومؤخرا في مول 
مع املزيد من املشــاريع قيد 
التطوير منها اخليران أوتلت 
مول، ونعد مبواصلة تقدمي 
جتــارب ترفيهيــة مبتكــرة 
تناسب جميع الفئات العمرية.

وتضم التمدين الترفيهية 
عددا من الوجهات الترفيهية 
حتت مظلتها منها إنفانيتي، 

عشاق املغامرة على موعد مع أحدث وجهات الترفيه في الكويت

الفرع األحدث لـ «سكاي زون» في قلب مدينة الكويت

وخللق جتربة ال تنســى 
في مدينــة الترامبولني ذات 
املواصفــات الفريــدة، توفر 
«سكاي زون» مساحة رحبة 
إلقامة الفعاليات واملناسبات 
اخلاصة، وذلك ضمن باقات 
مميزة تناســب االحتياجات 
املختلفة واحلفالت بأنواعها 
مثل أعياد امليالد، أو حفالت 
التخرج والتجمعات العائلية 
أو فعاليات الشركات وغيرها 

من املناسبات.
وبهذه املناسبة قالت نائب 
مدير التســويق في التمدين 
الترفيهية نــوف اخلبيزي: 
نعمــل على توفيــر مرح بال 
حدود جلميــع افراد العائلة 
وحملبي الترفيه، ولذا حرصنا 
على تخصيــص فريق عمل 
متمرس وذي خبــرة عالية 
يسعى خللق جو مرح للترفيه 

نوف اخلبيزي

العسالوي: تنفيذ مسوحات دورية ملعرفة امليول االنتحارية

ندى أبونصر

أكد رئيــس مجلس إدارة 
رابطة االجتماعيني عبداهللا 
الرضــوان انتشــار ظاهــرة 
االنتحار في اآلونة األخيرة 
بشــكل كبير، مضيفــا: إننا 
أصبحنا نسمع بشكل يومي 
عن حــاالت انتحار ملواطنني 

أو وافدين.
جاء ذلك خالل الندوة التي 
نظمتهــا رابطة االجتماعيني 
مبقرها أول من أمس بعنوان 
«االنتحار..العوامــل واآلثار 

واحللول»، 
ضمــن مبادرتها «حياتك 
عزيزة» مبشاركة عدة جهات 

رسمية وحكومية.
وقال االســتاذ فــي كلية 
العلوم االجتماعية بجامعة 
العســالوي  الكويت د.حمد 
انه خالل جائحة «كورونا» 
كثرت حاالت االنتحار بشكل 
كبير وخاصة في اجلنسيات 
اآلسيوية، مما يحتم علينا دق 
ناقوس اخلطر، وإعداد خطط 
وبرامج توعوية تســتهدف 
هذه الشريحة لتوفير احلماية 
لهم، ويجــب ان يكون هناك 
برنامــج الحتضان االقليات 
من ثقافــات مختلفة لدمجها 
مــع الثقافة األم، وأيضا فئة 
الشــباب واملراهقــني يجــب 

متابعتهم.
العســالوي:  وأضــاف 
يجب تنفيذ مشــروع وطني 
بالتعاون مع وزارة التربية 
لعمل مسوحات دورية ملعرفة 
أي فئة معرضة للخطر ولديها 
ميــول انتحاريــة لتســهيل 
عملية التدخل العالجي املبكر، 
الفتــا الى أنــواع االنتحار ٤ 
وهي: االنتحار االيثاري من 
أجل فائدة الغير، واالنتحار 

البيئــة االجتماعيــة لقيمة 
املعاييــر الضابطة لســلوك 
الفرد، فأي تغيرات مفاجئة في 
النظام االجتماعي تؤدي الى 
حالة من الالمعيارية والتفكك 
االجتماعــي، واالنتحــاري 
القدري يظهر في املجتمعات 
القمعية، األمــر الذي يجعل 
الناس يفضلون املوت على 

الــى ان الذكــور أقل محاولة 
لالنتحار لكــن أكثر جناحا، 
الفتا الى العوامل واملسببات 
لالنتحار ومنها االكتئاب الذي 
يعد السبب األول واخلوف من 
وصمة العار بسبب األمراض 
النفسية والعقلية وتعاطي 
املسكرات واملخدرات، إضافة 
الــى العوامــل الشــخصية، 
والثقافيــة،  واالجتماعيــة 

والتاريخية لدى االفراد.
وتابع: من اهــم العوامل 
الدافعة لالنتحار االفتقار الى 
الدعم، والهجرة والصراعات 
األسرية، والشعور بالوحدة، 
االجتماعــي  واالغتــراب 
واملعانــاة من وصمة الهوية 
والفشل في تلبية التوقعات، 
الشعور بالعجز وعدم القيمة.
ان مــن احللــول  وذكــر 
املقترحــة ملواجهة الظاهرة، 
الوعــي باألفــكار  ضــرورة 
والســلوكيات،  واملشــاعر 
مــع  باحلديــث  واملبــادرة 
اآلخريــن، وتوفيــر مكاتب 
النفســية  لالستشــارات 
واالجتماعية، وقيام اإلعالم 
بدوره في رفــع الوعي لدى 
النــاس حول ســبل الوقاية 

ومصادر العالج.

االستمرار في احلياة.
وحتدث عن طرق االنتحار 
وأشهرها الشنق الذي يأتي في 
املرتبة األولى، والتسمم، مبينا 
ان الذكور عادة ما يستخدمون 
أدوات قاتلــة لالنتحار مثل 
املسدسات، أما اإلناث فعادة 
مــا يســتخدمون أدوات أقل 
فتــكا مثل احلبوب، مشــيرا 

خالل ندوة نظمتها رابطة االجتماعيني بعنوان «االنتحار..اآلثار واحللول»

عبداهللا الرضوان ود.حمد العسالوي خالل الندوة                            (محمد هاشم)

جانب من احلضور

األنانــي الذي يحــدث عندما 
يكون االندمــاج االجتماعي 
ضعيفــا او معدوما، وتكون 
الفرديــة مفرطــة والضمير 
اجلمعــي ضعيــف، حيــث 
الفــرد ملصلحتــه  يســعى 
اخلاصــة بــأي طريقة حتى 
لو كانت باالنتحار، االنتحار 
الالمعياري ويحدث عند فقدان 

«القوى العاملة» نظمت «مساري إلى املهنية» بالتعاون مع «إجناز»
نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة 
بالتعاون مع جمعية اجناز الكويتية 
علــى مدى يومــني برنامج «مســاري 
إلى املهنية»، اخلاص بتأهيل الشباب 
الكويتــي وحديثــي التخــرج وصقل 
مهاراتهــم من خــالل دورات تدريبية 
وورش عمــل متعلقــة بــإدارة الوقت 
وكيفية االستعداد للمقابلة الوظيفية 
وإعداد السيرة الذاتية للحصول على 
وظيفة والعمل بشــكل فعال في بيئة 
عمل تنافسية مع تقدمي شرح كامل عن 

القطاع اخلاص ومميزاته.
وشــارك في الورش التدريبية ٢٨ 
مواطنا، ومت تسليمهم شهادات معتمدة 

من جمعية إجناز الكويتية.

لتأهيل وصقل مهارات الشباب الكويتي وحديثي التخرج

صورة جماعية للمشاركني في البرنامج التدريبي

«نزاهة»: ٩٩٪ نسبة االلتزام
بقانون الكشف عن الذمة املالية

حنان عبداملعبود

أكد نائــب رئيس الهيئة 
الفســاد  العامــة ملكافحــة 
«نزاهــة» املستشــار نواف 
املهمل أن الفساد لم يعد شأنا 
محليا بــل ظاهرة متس كل 
املجتمعــات واالقتصادات، 
مما يجعــل التعاون الدولي 
على منعــه ومكافحته أمرا 
ضروريا، ومســؤولية تقع 

على عاتق جميع الدول.
جاء ذلك ضمن كلمته التي 

ألقاها خالل املنتدى الذي نظمته الهيئة أمس 
«افتراضيا» مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة 
الفساد حيث تناول املنتدى محورين مهمني، 
األول حول حق الوصول للمعلومات واتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفســاد، والثاني دور 
اإلفصاح والكشف عن الذمة املالية في حتقيق 

النزاهة.
وقال املهمل في كلمته: حرصت الكويت على 
إصدار قانون خاص يتيح التمتع بحق االطالع 
وينظم إجــراءات الوصول إلــى املعلومات، 
ولم تكتف بهذا االتساع التشريعي الضامن 
الســتقرار قيم النزاهة والشــفافية، بل انها 
آثرت نشر كامل تقريرها الصادر بشأن الرد 
على قوائم التقييم الذاتي في ســياق الدورة 
األولى من املرحلة األولى من آلية استعراض 
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 
وليس هذا التقرير فحســب، بل ان الكويت 
أبدت موافقتها على نشر كامل تقريرها املرتبط 
بأعمــال الدورة الثانية من آلية اســتعراض 
التنفيذ خالل الفتــرة القادمة. وذكر ان هذه 
التوجه، مرده اميان الكويت الكامل بضرورة 
إفساح املجال املعلوماتي الوطني ليستوعب 
نشــر كل ما يتعلق بخطط واستراتيجيات 

وسياســات منــع ومكافحة 
الفساد التي تنتهجها وتنفذها 
احلكومــة تســليما بأهمية 
النشر املعلوماتي في تكريس 
النزاهة والشــفافية  مبادئ 
واملسالة ومن ثم منع الفساد، 
وقد أتت استراتيجية الكويت 
لتعزيز النزاهة، لتؤكد على 
التوجه الوطني نحو «كويت 
جديــدة» تقوم علــى الثقة 
ويسودها احترام كامل ملبادئ 
الشفافية واملسالة وسيادة 
القانون ومشــاركة اجلميع 

في نبذ الفساد.
وشدد على أهمية وجود نظم وطنية فعالة 
ومحكمة لإلفصاح ضمن النطاق التشريعي 

واإلجرائي الوطني ملنع ومكافحة الفساد. 
من جانبها، قالت األمني العام املساعد لقطاع 
الوقاية أبرار احلماد ان املنتدى أساسه التعرف 
عن قانونني مهمني جدا في منظومة مكافحة 
الفساد وهما احلق في احلصول على املعلومة 
والكشف عن الذمة املالية، مبينة أن احلصول 
على املعلومات قانون حديث متت اضافته الى 
املنظومة التشريعية ألنه مطلب دولي ونحن 
حريصون على توعية الناس به واجلهات أيضا 
حتى حترص على تطبيقه وهذا القانون يعتبر 
من حقوق االنســان ومن الوسائل الكاشفة 
للفســاد ويسهل عملية تســجيل االجراءات 
ووضوحها للجميع. وأشارت احلماد الى ان 
«الكشــف عن الذمة املالية» جزء من قانون 
الهيئة وقد قطعت شــوطا كبيرا، مؤكدة ان 
نســبة االلتزام بهذا القانون من املســؤولني 
املشمولني به تقريبا ٩٩٪ وهي نسبة عالية 
جدا، وهو من القوانني الدولية املهمة والتي 
أصبحت جزءا من املمارســة وأصبح الوعي 
بها عاليا والكل يعرف ماذا يعني القانون. 

الهيئة نظمت منتدى «افتراضياً» مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة الفساد

أبرار احلماد واثنان من احلضور خالل املنتدى                            (أحمد علي)

الفنان التشكيلي السوداني محمد عبدالوهاب مع احدى احلاضرات باملعرض  (زين عالم)

«دراما الضوء» .. ٥٤ لوحة حتكي قصصًا متنوعة

ندى أبو نصر 

نظمت قاعة بو شــهري للفنون أول من 
أمس معرض مائيات «دراما الضوء» للفنان 
التشكيلي السوداني محمد عبد الوهاب وهو 
خريج كليــة الفنون اجلميلــة والتطبيقية 
باخلرطوم عام ١٩٩٦، وله العديد من األعمال 
املميزة. وعلى هامــش املعرض، قال الفنان 
الفنان التشكيلي محمد عبدالوهاب في تصريح 
لـ «األنباء»، ان فكرة تسمية املعرض «دراما 
الضوء» جــاءت من اســتاذه د.النور حمد، 
الفتا الى أن أعماله تتميز باالضاءة، واعتمد 
في رسوماته على األلوان املائية التي تبرز 
مكان الظل. وأضاف عبدالوهاب ان املعرض 
يضم ٥٤ لوحة حتكي كل منها قصة معينة 
وهناك الكثير من اللوحات ألطفال من ذوي 
البشرة الداكنة، حيث مت توظيف االلوان املائية 
في اختيار درجة لون االسمرار لالطفال في 
اللوحات مع جتســيد معاناة هؤالء االطفال 
بنظراتهم البريئة، مشــيرا الى ان املعرض 

سيســتمر ملــدة أســبوعني خــالل الفترتني 
الصباحية واملسائية. 

وعن إجنازات الفنان محمد عبد الوهاب، 
قال االستاذ في الفن التشكيلي د.النور حمد 
انها من االعمال التي ترتهن عني املشاهد فال 
تتركهــا إال وقد امتألت مــن قيمها اجلمالية 
اآلثرة، فالعني ال متلك إال أن تسرح بني ثنايا 
مالحظات عني هذا الفنان الشائقة وهي تفحص 
احمليط البصري بذكاء ظاهر، ويعود هذا النوع 
مــن اجلاذبية إلى أن عني الفنان، حني تكون 
دريــة، مثل عني محمد عبــد الوهاب، تكون 
النتيجة استغراق املشاهد في العمل الفني.

وتابع د.النور حمد ان عبد الوهاب ينتمي 
إلى فئة الفنانني من «شــعراء الضوء» وإلى 
مدرسة سبى أفئدة أهلها سحر الضوء، وهي 
مدرســة ينتمي إليها رسامون كثر، من بني 
روادها في التلويــن املائي األميركي إدوارد 
هوبر، وزاويــة الرؤية التي يختارها محمد 
عبد الوهاب ملشــاهده، تؤكد أنه ال يستدبر 

الضوء، كما يفعل كثير من الرسامني.

اخلبيزي: نعمل على توفير مرح بال حدود جلميع أفراد العائلة ومحبي الترفيه.. وأقصى درجات األمان لزوارنا

الشنق يأتي في املرتبة األولى من وسائل االنتحار.. والذكور يستخدمون املسدسات واإلناث يلجأن إلى احلبوب
االكتئاب السبب األول في االنتحار باإلضافة إلى الشعور بالفشل وعدم القيمة والوحدة واالغتراب االجتماعي

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

النائب العام يكّرم رئيس النيابة الغمالس

كــّرم النائــب العــام املستشــار ضرار 
العسعوســي مبكتبه صبــاح أمس رئيس 
النيابة محمد خالد الغمالس بحضور احملامني 
العامني مبناسبة منحه «جائزة حامد العثمان 
للتميز ألعضاء النيابات واالدعاء العام بدول 
مجلس التعاون» خالل االجتماع الثالث عشر 
للنواب العموم واملدعني العامني بدول املجلس 

الذي عقد مؤخرا عبر تقنية أجهزة االتصال 
املرئي وذلك تقديرا جلهوده وإجنازاته.

وأشــاد العسعوسي مبا قدمه الغمالس 
ومــا اتصف بــه عطاؤه املميز مــن األمانة 
واإلخالص والتفاني وكان منوذجا مشرفا 
ومثال يقتدى به خالل فترة عمله بالنيابة 

العامة.

مبناسبة منحه «جائزة حامد العثمان للتميز»

املستشار ضرار العسعوسي يكّرم رئيس النيابة محمد الغمالس

املستشار نواف املهمل متحدثا



محليات
07اخلميس ٩ ديسمبر ٢٠٢١

االلتزام املشترك مبكافحة الفساد 
يؤكد على قوة العالقات

يصادف ٩ ديسمبر 
اليوم الدولــي ملكافحة 
الفســاد، وهو يوم نقر 
فيه بأن لــكل فرد دور 
في مكافحة الفساد، ومعا 
ميكننــا تعزيز املرونة 
والنزاهــة علــى جميع 

مستويات املجتمع.
ال شــك أن الفســاد 
يؤثر علينا جميعا، وال 
ميكن املبالغة في حجم 
املتعلقة  حركة األموال 
بالفســاد. وقد كشــفت 
دراســة لــألمم املتحدة 
لعــام ٢٠١٨ أن ما يقدر 

بنحو ٢٫٦ تريليون دوالر أميركي يسرق 
سنويا من خالل الفساد، وهو ما يعادل 
أكثر من ٥٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
العاملي. كما تســتغل اجلهــات الفاعلة 
غير املشروعة األسواق العاملية إلخفاء 
املكاسب غير املشروعة من خالل آليات 
مثل الشــركات الوهميــة أو املعامالت 
العقاريــة االحتياليــة. فبعــدم وجود 
مؤسســات قوية، ميكن أن تقع البلدان 
ضحية اختــالس املــوارد العامة، وقد 
تنهار أنظمة الصحة العامة والذي بدوره 
سيؤدي الى زيادة تعقيد اجلهود املبذولة 

في سبيل إعادة التأهيل االقتصادي.
لقد اتخذ املجتمع الدولي العديد من 
اإلجراءات حملاربة الفســاد خالل العام 
املاضــي. فقــد عقدت اجلمعيــة العامة 
لألمم املتحــدة أول جلســة خاصة لها 
علــى اإلطالق حول الفســاد في يونيو 
املاضــي، كما رحبت مببــادرة الرياض 
في نفس اجللسة، مما أدى إلى تشكيل 
احتاد دولي لســلطات تنفيــذ القانون 
والتي تعمل على تسهيل تبادل املعلومات 

والتعاون عبر احلدود.
هــذا، واتخــذت الواليــات املتحــدة 
إجراءات في هذا الصدد. ففي ٣ يونيو 
أصــدر الرئيــس بايــدن مذكــرة األمن 
القومي بشــأن مكافحة الفســاد، وهي 
دعوة للعمل من أجل حكومة الواليات 
املتحدة وشركائها لتصميم وتنفيذ خطة 
تعمــل على حتديث وتنســيق اجلهود 
حملاربة الفساد بشكل أفضل، باإلضافة 
الــى معاجلــة التمويل غير املشــروع 
ومحاسبة الفاعلني الفاسدين. كما انضمت 
الكويت، وهي إحدى الدول املوقعة على 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إلى 
الواليات املتحدة ضمن هذه املســاعي، 
وذلك بتعزيز القدرات التقنية ملكافحة 

التمويل غير املشروع.

وفي يونيو املاضي، 
قامت السفارة األميركية 
من خــالل وزارة العدل 
األميركية بتنظيم ورش 
عمل متعــددة مع أكثر 
من ١٠٠ محقق ومدٍع عام 
كويتي حــول مكافحة 
التمويل غير املشروع، 
حيث تبادل املشاركون 
األفــكار حــول أحــدث 
طرق لغســيل األموال 
العمالت  مثل استخدام 
املشفــــرة واحملاســبة 
اجلنائـيـــة وجتميـــد 
األصول ومصادرتها في 
اخلارج، باإلضافة الى استخدام الشبكات 
الدولية للحصول على أدلة ومحاسبة 

الفاعلني الفاسدين.
وتدل هذه املشاركة في ورش العمل 
علــى االلتــزام بضمان قــدرة النظام 
القانونــي فــي الكويت علــى مكافحة 
الفســاد. لقد تابعــت النيابــة العامة 
الكويتيــة قضايا مهمــة، وليس لدي 
أدنى شك في أنها ستكون قادرة على 

مواجهة التحديات في املستقبل.
وتعمل الواليات املتحدة والكويت 
أيضا من خالل مجموعة العمل املالي 
الدولي لضمان التزام البلدان مبعايير 
املفيــدة واآلليــات  امللكيــة  شــفافية 
األخــرى لضمان عدم مرور املكاســب 
غير املشروعة عبر البالد. إن الواليات 
املتحدة مستعدة وملتزمة بالعمل مع 
الكويت في هذا الصدد، من العمل مع 
أجهــزة إنفــاذ القانون، إلى مســاعدة 
الكويت في تقييمها من قبل مجموعة 
العمل املالي املقرر إجراؤه في عام ٢٠٢٢.

اليوم هو بداية لشهر بالغ األهمية، 
ففــي وقت ســابق من هذا األســبوع، 
إدارة بايدن-هاريــس أول  أصــدرت 
اســتراتيجية على اإلطــالق ملكافحة 
الفســاد، والتي حتدد نهــج الواليات 
املتحدة الشامل ملعاجلة الفساد. وخالل 
الفترة من ١٣ إلى ١٧ ديسمبر، سيعقد 
املجتمع الدولي الدورة التاسعة ملؤمتر 
الدول األطراف في اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفســاد، وذلك للتركيز على 
قضايا مثل استرداد األصول والتعاون 

الدولي.
كانت الكويت حليفا رئيسيا وصديقا 
عظيمــا للواليات املتحــدة على مدار 
الستني عاما املاضية. معا، دعونا نعتمد 
شــعار اليوم الدولي ملكافحة الفساد: 
«هذا حقك، هذا دورك: قل ال للفساد».

بقلم السفيرة األميركية لدى الكويت 
ألينا ل. رومانوسكي

يوم األحمدي الثالث للوفاء لذوي اإلعاقة 
ينطلق السبت مبشاركة ٢٠ جهة

برعاية وحضور محافظ 
الشــيخ فــواز  األحمــدي 
اخلالد، ينطلق السبت «يوم 
محافظة األحمــدي الثالث 
للوفاء لذوي االعاقة» الذي 
تنظمه احملافظة بالتعاون 
مع الهيئة العامة لشــؤون 
ذوي االعاقــة وبدعــم من 
مجمع كويت ماجيك وبنك 
برقان وشركة خدمات حقول 
النفط والغاز، وذلك حتت 
شــعار «إبداعــات وهمم»، 
تزامنا مع االحتفال باليوم 

العاملي لذوي االعاقة.
وبهــذه املناســبة، أوضح مديــر إدارة 
املكتــب الفنــي باحملافظة واملشــرف على 
امللتقى ابراهيم الفــودري انه يتم تنظيم 
هذه الفعالية للمرة الثالثة ضمن املشروع 
التنموي «محافظتي أجمل»، وذلك إميانا من 
محافظة االحمدي بأهمية ممارسة املسؤولية 
املجتمعية على أكمل وجه وضرورة دمج 
أبنائنا وبناتنا من ذوي االعاقة في املجتمع.
وأضــاف الفودري ان الفعالية تبدأ من 
الثالثة عصرا الى العاشرة مساء، في مجمع 
كويت ماجيك مبنطقة أبوحليفة، مبشاركة 
نحو ٢٠ جهة متخصصة بذوي االعاقة سواء 

جهات رسمية او جمعيات 
نفع عام او جهات تطوعية 
وخاصة، منها الهيئة العامة 
لــذوي اإلعاقــة، املجلــس 
لــآلداب والثقافة  الوطني 
والفنــون، الهيئــة العامة 
العامة  األمانــة  للشــباب، 
لألوقاف، اجلمعية الكويتية 
لرعاية املعوقني، اجلمعية 
الكويتية لدعم املخترعني 
نادي اإلرادة الرياضي، نادي 
وربــة الرياضــي، جمعية 
أولياء أمور املعاقني، نادي 
طموح الرياضي، فريــق عبير التطوعي، 
النــادي الكويتي لأللعــاب الذهنية، مركز 
الكويــت للتوحد، مركز العب وفكر لذوي 
اإلعاقــة، كليــة التربية األساســية، مركز 
صعوبات التعلم، مدارس التربية الفكرية 
اخلاصة، فريق الصــم التابع ملركز خدمة 
املجتمع بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، 
وتشتمل على العديد من االنشطة واملسابقات 
الذهنية والرياضيــة والفقرات التفاعلية 
والتوعويــة، واجلميع مدعوون للحضور 
واملشاركة إلضفاء البهجة والسعادة على 
أبنائنا وبناتنا من ذوي االعاقة واملساهمة 

في دمجهم باملجتمع.

الشيخ فواز اخلالد

«الزراعة»: حظر استيراد الطيور
H٥Nمن فرنسا وإيران لظهور مرض ١

محمد راتب

أصــدرت الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعة والثروة 
الســمكية قــرارا بفــرض 
اســتيراد  علــى  احلظــر 
جميع أنواع الطيور احلية 
وبيض التفريخ والصيصان 
عمر يــوم واحــد للدجاج 
البيــاض والالحــم من كل 
من اجلمهورية الفرنســية 
وجمهوريــة إيــران، وذلك 
بسبب ظهور مرض انفلونزا 

.H٥Nالطيور عالي الضراوة ١
وقال الناطق باسم الهيئة طالل الديحاني 
إن القرار جاء بناء على توصيات املنظمة 
العامليــة للصحة احليوانية ومتابعة آخر 
املستجدات وتطورات احلالة الصحية في 
هذه الدول والتي ثبت انتشار الوباء فيها، 
واحلرص على اتخاذ اإلجراءات االحترازية 
وااللتزام بأقصى درجات السالمة واألمان 

للطيور املستوردة من اخلارج.

وفــي إطار متصل، أعلن 
الديحانــي عن قــرار الهيئة 
برفــع احلظر عن اســتيراد 
احليوانات احلية من فصيلة 
املجتــرات مــن األردن بعــد 
ثبوت خلوها من األمراض.

وأضاف أن قرارات الهيئة 
أكدت ضرورة خضوع جميع 
اإلرســاليات حســب نوعها 
للشروط والضوابط املعمول 
بهــا والتي تصدرهــا إدارة 
الصحــة احليوانية بالهيئة 
طبقــا إلجــراءات املنظمــة 
العامليــة للصحــة احليوانيــة واإلجــراءات 
املنصوص عليها من الئحة احلجر البيطري 
بالكويت ودول مجلس التعاون، مشددا على 
رفض اإلرساليات املصابة بأي من األمراض 
الوبائية واملعدية بعد فحص العينات مبختبر 
الهيئة على أن يكلف املستورد بإعادة الطيور 
واحليوانات املصابة إلى اجلهة التي وصلت 
منهــا على نفقته اخلاصة دون حتمل الهيئة 

أي مسؤولية.

السماح باستيراد احليوانات احلية املجترة من األردن

طالل الديحاني

جمعية الصحافيني تفتح باب قبول عضوية العاملني في «كونا»

انطالق جائزة الكويت لإلبداع األحد مبشاركة ٢٤٠ إعالنًا

قرر مجلــس إدارة جمعية 
الصحافيني الكويتية فتح باب 
قبول العضوية للزمالء العاملني 
فــي وكالــة األنبــاء الكويتية 
(كونــا) وحتديدا في قطاعات 
التحرير والتصوير واملعلومات 
واألبحاث على أن تبدأ عملية 
تقدمي طلبات العضوية بداية 
العــام املقبــل ٢٠٢٢. وقالــت 
اجلمعية في بيان صحافي امس 
األربعاء إن مجلس إدارتها اعتمد 
فــي اجتماعه األخير تشــكيل 
اللجــان العاملــة ورئاســتها 
بحيــث يتولى رئيس مجلس 
اإلدارة عدنان الراشــد رئاسة 
جلنة شؤون املهنة والعضوية 
ورئاسة جلنة اإلعالم الرياضي 

امللتقــى اإلعالمــي  أعلــن 
العربي عــن انطالق فعاليات 
جائــزة الكويت لإلبــداع في 
دورتها التاســعة يــوم األحد 
املقبل مبشاركة أكثر من ٢٤٠ 
إعالنا من مجمل اإلعالنات التي 
مت عرضها خالل عام ٢٠٢١ لعدد 
من الشركات احمللية والعربية.
وقال األمني العام للملتقى 
الزميــل ماضــي اخلميــس لـ 
«كونا» أمس إنه مت إغالق باب 
التسجيل في فعاليات جائزة 
الكويت لإلبداع، وسيتم الكشف 
عــن اإلعالنــات الفائزة بدرع 

اجلائزة األحد املقبل.
وأضــاف اخلميــــس أن 
اجلائــزة لهــا العديــــد مــن 
األهــداف التــي تســعى الــى 
حتقيقهــا كرفــع معاييـــــر 
صناعــة اإلعالن فــي الكويت 
والعالم العربي لتتماشى مع 

الشمري. وأضافت أن التشكيل 
ضم أيضا تولي أمني الصندوق 
دهيران أبا اخليل رئاسة جلنة 
احلريــات الصحافية وعضو 
مجلس اإلدارة مدير اجلمعية 
رابعة اجلمعة مشرفا على جلنة 
التدريب والتطوير واملؤمترات 
التي ترأســها عضو اجلمعية 
العموميــة فاطمــة العازمــي. 
وذكــرت أن عضــو مجلــس 
اإلدارة عويد العنزي تولى وفق 
التشكيل رئاسة جلنة اإلعالم 
اجلديــد واملتحــدث الرســمي 
للجمعيــة، كما تولــى عضو 
اجلمعيــة العمومية مشــاري 
املطيري رئاسة جلنة العالقات 

العامة.

أعضاء من إعالميني وأكادمييني 
متخصصني في مجال صناعة 
اإلعــالم، الفتا إلــى أن عملية 
التقييم ستكون على مرحلتني 
األولى قائمة على تقييم األعمال 
واختيــار أفضلها للتأهل إلى 

التجارية والبرامج  والعالمة 
التلفزيونية واإلذاعية باإلضافة 
إلى برامج اليوتيوب والتواصل 
االجتماعي واإلعالنات العربية، 
مبينا ان هيئة امللتقى حرصت 
هــذا العــام في حفــل توزيع 
اجلوائز علــى تكرمي عدد من 
املؤسسات والشخصيات التي 
برزت طوال عام ٢٠٢١ تكرميا 
لعطائهــا املتميز وإبداعها في 

عدد من املجاالت املختلفة.
وذكــر أن جائــزة الكويت 
لإلبداع تنظم من هيئة امللتقى 
اإلعالمي العربي بالتعاون مع 
اجلمعيــة الكويتيــة لإلعالم 
واالتصــال وأكادميية اإلعالم 
املتكامل إضافة إلى مشــاركة 
عدد من الشــخصيات املؤثرة 
في مجــاالت العالقات العامة 
والتســويق واإلعــالن علــى 

املستويني احمللي والعربي.

املرحلة الثانية والنهائية.
وأشار إلى أن اجلائزة تضم 
هــذا العام عــددا مــن الفئات 
التنافســية التــي جتمــع بني 
التميــز في العالقــات العامة 
االجتماعيــة  واملســؤولية 

في قطاعات التحرير والتصوير واملعلومات واألبحاث اعتباراً من بداية العام املقبل

اخلميس: إغالق باب التسجيل في الفعاليات وسيتم الكشف عن اإلعالنات الفائزة

الزميل عدنان الراشد

الزميل ماضي اخلميس

وأمني السر جاسم كمال مشرفا 
على جلنة املعارض الداخلية 
واخلارجية التي يرأسها عضو 
اجلمعيــة العموميــة كامــل 

املعايير الدولية باإلضافة إلى 
صقــل مهارة العاملني في هذا 
املجال وخلق روح تنافســية 
إبداعية للمساهمة في تطوير 
اإلمكانات الفنية، موضحا أن 
اجلائزة تتمتع بلجنة حتكيم 
على مستوى عال من املهنية 
واخلبرة حيث تضم عشــرة 

ــي ــم العرب ــت والعال ــالن بالكوي ــة اإلع ــر صناع ــع معايي ــة ورف ــية إبداعي ــق روح تنافس ــعى خلل ــزة تس اجلائ

«البلـدي» خصـص ٥ ماليـني م٢ ملواقـف الشـاحنات واملعـدات الثقيلـة وعلـى اجلهـة املسـؤولة تنفيـذ القـرار

قطع التيار عن ٦ قسائم و٧٠ ورشة في «الشويخ الصناعية»

أكــد محافــظ العاصمــة 
الشــيخ طالل اخلالــد على 
ضرورة إيجاد حلول سريعة 
وبديلة لتكدس الشــاحنات 
واملعدات الثقيلة في منطقة 
الشويخ الصناعية وإتالفها 
للبنية التحتية فيها، مشيرا 
البلــدي  الــى أن املجلــس 
خصــص نحو ٥ ماليني متر 
مربع ملواقف الشاحنات منذ ٤ 
سنوات وتفعيله اآلن خطوة 

في االجتاه الصحيح.
وقال اخلالد على هامش 
احلملة التي أشرف عليها في 
منطقة الشــويخ الصناعية 
الوكيل املســاعد  بحضــور 
لشؤون املرور اللواء جمال 
الصايغ، ومساعد املدير العام 
للشؤون الفنية العميد محمد 
العدواني، وعدد من القيادات 
األمنية، الى جانب فريق إدارة 
النظافة في البلدية وممثلي 
وزارة الكهربــاء واملــاء، إن 
تكــدس املركبــات واملعدات 
الثقيلة والشاحنات وغيرها 
من املعدات السكراب واملهملة 
تستغل أراضي الدولة مواقف 
لهــا وضاعفــت مــن اتالف 
التحتيــة وباتــت  البنيــة 
بحاجــة الى حلــول جذرية 
تنهي هذه املعادلة من خالل 
توفير املواقــف في املناطق 
اخلارجية كما هو معمول في 
دول اجلوار، ووضع األسس 
التحتية  الســليمة للبنيــة 
املستهدفة قبل الدخول بأي 

مشروع.

نهائيــا، وعدد مــن مخالفي 
اإلقامــة، الــى جانــب قطع 
التيار الكهربائي عن ٦ قسائم 
صناعية و٧٠ ورشة، وتنفيذ 
٦ محاضــر ضبــط مخالفة، 
وإثبات حالــة، وحترير ٦٠ 
مخالفــة لكراجــات وورش 
صناعيــة مــن قبــل ممثلي 

«التجارة».
ولفــت الــى أن البلديــة 
وضعـــــت ١٠٨٠ ملصقـــــا 
للمركبات املهملة والسكراب 
التي تعــوق الطريق العام، 
وضبــط ٩ أعمــال صناعية 
مــن دون ترخيــص، مؤكدا 
علــى ضرورة إعــادة النظر 

مختلف اجلهــات احلكومية 
لوقف هذا الوضع العشوائي 
أمــالك  والتجــاوزات علــى 
الدولة، الفتا الى أن استغالل 
األراضــي احلكوميــة أمــام 
الكراجات والساحات العامة 
يضعنا جميعــا أمام حتمل 
مسؤولياتنا الوطنية كال من 
موقعه للعمــل على تنظيم 
هــذه األماكــن، فنحــن أمام 
مشكالت عميقة لم حتل الى 
اآلن، واذا ما أردنا ان نخرج 
من هذا النفــق املظلم علينا 
حتمل مسؤولياتنا جتاه هذا 
الكم الكبيــر من التجاوزات 
والتمادي فــي التعدي على 

األمالك العامة.
وتوجه بالشكر الى الوكيل 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
جمــال الصايــغ، ومســاعد 
املدير العام للشؤون الفنية 
العميــد محمــد العدوانــي، 
ومساعد املدير العام لشؤون 
التخطيط والبحوث العميد 
حامــد محمــود، ورئيــس 
الضبطيــة القضائيــة فــي 
وزارة الكهرباء واملاء ونائب 
القضائية  رئيس الضبطية 
في الوزارة م.أحمد الشمري، 
وفريــق النظافة في البلدية 
وكل اجلهات املشــاركة على 
تعاونهم وجهودهم الواضحة 
في مالحقة متجاوزي األنظمة 
والقوانني، آمال أن تكون هذه 
احلملة وغيرها من احلمالت 
مضافــة  قيمــة  املشــابهة 

لإلصالح املنشود.

املتعلقــة بهــذه  بالقوانــني 
امللصقات بحيث يتم سحب 
الســيارات املخالفــة فــورا، 
داعيا اجلهات املشــاركة في 
احلملة على منطقة الشويخ 
الصناعية الى تشكيل جلنة 
تنسيقية بينها لوقف سيل 
املخالفــات التــي تعــج بها 
املنطقة، مؤكدا على حتملنا 
جميعا مسؤولياتنا الوطنية 
جتاه هذا التمادي من أصحاب 
الورش الصناعية والكراجات 
في كسر القوانني واستغالل 

األراضي احلكومية.
وشدد على ضرورة إيجاد 
اآلليات املناسبة والتعاون بني 

الشيخ طالل اخلالد وأعضاء اجلهات املشاركة خالل احلملة على منطقة الشويخ الصناعية

وأضاف أن هذه التجاوزات 
والعشوائيات التي نشاهدها 
ليست سوى تراكمات قدمية 
لســلبيات نتجــت عن عدم 
متابعة اجلهات املعنية لوقف 
هــذا الزحف مــن املخالفات 
وكســر القوانــني، الفتا الى 
ضرورة إعــادة النظر بتلك 
القوانني لتتناسب مع حجم 

املخالفات وضبطها.
وحــول نتائــج احلملة، 
ذكر انها أسفرت عن كم كبير 
من املخالفات وشملت ضبط 
مركبات محجــوزة قضائيا 
وسيارات مسروقة وأشخاص 
ال يحملــون رخــص قيــادة 

محافظة العاصمة األولى في عدد املسنني بنسبة ١٣٫٥٪
والتثقيــف الصحي املجتمعي حول 

الرعاية املتكاملة لهذه الفئة.
وحول عيادة الطفل السليم، ذكرت 
الفضلــي أن املقصود بعيادة الطفل 
السليم هو قيام األهل بزيارة طبيب 
األطفال لفحص الطفل بشكل دوري 
حتــى مع عــدد وجود أي شــكوى، 
مشــيرة إلى أن الزيارات تهدف إلى 
كشــف بعض األمراض بشكل مبكر 
وجتنب حدوث أمراض مستقبلية، 
وتتضمــن زيــارات الطفل الســليم 
إجراء فحص طبي شــامل خالل كل 
زيارة واحلصــول على التوجيهات 
املستقبلية واإلرشادات حول تربية 
الطفــل وســلوكه، وقيــاس الوزن 
والطــول ومحيــط الــرأس وتقييم 

تطوره اجلسدي.

والهيئــة التمريضية علــى مهارات 
سبل االكتشاف املبكر والتشخيص 
واملعاجلــة ألكثر األمراض شــيوعا 
إلكســابهم مهــارات نشــر التوعية 

البالغني ٦٥ عاما فما فوق، وســيتم 
تقدمي الرعاية الصحية والنفســية 
والتأهيليــة واالجتماعيــة لهــم في 
العيــادة، الفتة إلــى تدريب األطباء 

حنان عبد املعبود

العارضية  كشــفت مديرة مركز 
اجلنوبي الصحي د.حمدية الفضلي 
أن محافظة العاصمة تأتي في املرتبة 
األولى من حيث وجود املسنني فيها 
بنسبة ١٣٫٥٪، تليها محافظة حولي بـ 
١١٫٤٪ ثم األحمدي بـ ٩٪، والفروانية 
بـ ٨٫٨٪، ومبارك الكبير بـ ٥٫٣٪، فيما 
تأتي اجلهراء كأقل محافظة من حيث 

عدد السكان املسنني بنسبة ٤٫٥٪.
وأكدت الفضلي على هامش افتتاح 
عيادتي كبار السن والطفل السليم 
في املركز امس أن ذلك يأتي في إطار 
رد اجلميل والعرفان وتقدمي أفضل 
خدمة ورعاية للكبار، الفتة إلى أن هذه 
اخلدمات ستكون للمسنني الكويتيني 

افتتاح عيادتي كبار السن والطفل السليم مبركز العارضية اجلنوبي

جانب من احلضور خالل افتتاح عيادتي كبار السن والطفل السليم مبركز العارضية اجلنوبي
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«احملاسبة» يصدر تقريره 
عن التعامل مع تغير املناخ

قال مدير إدارة الرقابة 
علـــــى األداء بديــــــوان 
احملاســبة عــادل الكوت 
إن اإلدارة أصدرت تقريرا 
رقابيا بشأن «تقييم كفاءة 
أداء اجلهــات  وفاعليــة 
املعنية في التعامل مع آثار 
تغير املنــاخ بالكويت»، 
مــع  بالتزامــن  وذلــك 
مشــاركة الكويت في كل 
من قمة مبادرة الشــرق 
األوســط األخضــر التي 
أقيمت في السعودية في 

٢٥ أكتوبر٢٠٢١، ومؤمتر األطراف الســادس والعشرين 
(COP٢٦) الذي عقــد من ٣١ أكتوبر إلى ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ 

املاضيني مبدينة غالسكو باململكة املتحدة.
وأكــد الكــوت أن الديوان يســعى دائما إلــى مواكبة 
أهم األحداث واملواضيع املستجدة على الساحة احمللية 
واإلقليمية والدولية، واملشــاركة فيها من منطلق دوره 
الرقابي، الســيما في مجال البيئة والتنمية املســتدامة، 
حيث إن من أبرز املواضيع البيئية املتداولة على املستوى 
اإلقليمي والدولي هي ظاهرة تغير املناخ، والتي جتسد 
اهتمــام الكويــت بها من خالل الكلمة التي ألقاها ســمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد في قمة مبادرة الشرق 
الوســط األخضر، حيث أشــار في كلمته إلى أن الكويت 
من الدول الساعية لتحقيق االستدامة البشرية والبيئية 

في مكافحة التغير املناخي العاملي.

عادل الكوت

إقامة عالقات ديبلوماسية 
بني الكويت وجزر كوك

كواالملبور ـ كونا: وّقعت الكويت بيانا مشتركا مع جزر 
كوك القامة عالقات ديبلوماسية.

وقال ســفيرنا لدى نيوزيلندا أحمد الوهيب في اتصال 
هاتفــي مع «كونا» انــه وقع البيان املشــترك مع املفوضة 

السامية جلزر كوك في نيوزيلندا إليزابيث رايت.
وأفاد الوهيب بأن أهمية العالقات مع جزر كوك تكمن في 
املجاالت السياسية واالقتصادية واالستثمارية والسياحية، 
الفتا الى ان كوك فيها فرص اســتثمارية وسياحية واعدة 
وتعتبر عضوا فعاال في العديد من منظمات ووكاالت األمم 
املتحــدة. وأوضح أن الكويت تعــد الدولة الـ٥٧ التي قامت 
بتوقيــع اتفاقية مع جزر كوك، معربــا عن تطلعه وتطلع 
املفوضة السامية رايت إلى تنسيق اجلهود في دعم العالقات 
الثنائية واجلهود الدولية مبا يصب في مصلحة البلدين.

ســفيرنا لدى نيوزيلندا أحمد الوهيب واملفوض السامي جلزر كوك في 
نيوزيلندا إليزابيث رايت

سفيرة تنزانيا: إجراءات إصدار التأشيرة 
السياحية للكويتيني تستغرق ٣ أيام

أسامة دياب

أشادت ســفيرة تنزانيا 
لدى البالد م.عائشــة سالم 
التنزانية  أمور بالعالقــات 
- الكويتية والتي وصفتها 
بالتاريخيــة، حيــث تعود 
إلى القــرن الـ ١٥، مشــيرة 
الــى العديــد مــن الروابط 
الثقافية التي جتمع البلدين 
الصديقني، وخصوصا على 
طول املناطق الساحلية مثل 
زجنبــار، مافيا، باجامويو، 
روفيجي ودار السالم، وهذا 
ما يؤهل تنزانيا لتكون وجهة 
سياحية مميزة للكويتيني.

فــي  أمــور  وأشــارت 
تصريحــات للصحافيــني 
على هامش معرض «أسبوع 
تنزانيا في الكويت» مبناسبة 
الذكــرى الـــ ٦٠ الســتقالل 
البلديــن  ان  إلــى  تنزانيــا 
الصديقني يتمتعان بعالقات 

العربية  الكويتي للتنميــة 
في مجاالت الري وإمدادات 
والطــرق  العذبــة  امليــاه 
والقطــاع الصحــي، معربة 
عن تقديرها لدعم احلكومة 
الكويتية للتنمية االقتصادية 
واالجتماعيــة فــي تنزانيا، 
مؤكــدة ان بالدهــا تتمتــع 

بإمكانــات ســياحية هائلة 
وتنوع طبيعي وثقافي كبير، 
الفتة الى أن السائح الكويتي 
محــل ترحيب فــي بالدها، 
مشــيرة الــى ان إجــراءات 
إصدار التأشيرة السياحية 
للكويتيني تستغرق ٣ ايام 

على األكثر.

خالل معرض «أسبوع تنزانيا في الكويت» مبناسبة الذكرى الـ ٦٠ لالستقالل

السفيرة م.عائشة سالم أمور ود.كوثر اجلوعان وبعض احلضور خالل الفعالية

وديــة على مدار الســنوات 
الـ ٩ املاضية، الفتة الى وجود 
٥ معاهدات تسير العالقات 

الثنائية بني البلدين.
وكنتيجــة  وأضافــت: 
املتميزة  الثنائية  للعالقات 
مت التوقيــع علــى عدد من 
القــروض مــع الصنــدوق 

السالم لـ «األنباء»: «أوميكرون» أسرع 
في االنتشار من سابقيه

عبدالكرمي العبداهللا

أوضـــــــح استشــاري 
االمــراض الباطنيــة د.غامن 
الســالم انــه مــع  دخــول 
أوميكرون الى البالد، يجب 
ان نعلم ان سرعة انتشاره 
هائلة وكبيرة، مؤكدا على أن 
املتحور اجلديد يعتبر اسرع 
ڤيروس في االنتشار مقارنة 
بسابقيه. وشدد في تصريح 
لـــ «األنبــاء» علــى االلتزام 
باالشــتراطات الصحية في 

لبس الكمام باالماكن املغلقة وااللتزام باالبتعاد 
اجلسدي، واحملافظة على نظافة اليدين، داعيا 
اجلميع الــى أخذ اجلرعة التعزيزة، ناصحا 
كل مــن لم يبــادر بالتطعيــم بالتوجه فورا 

الخذ التطعيم ضد كوفيد-١٩. 
وأشار الى أن الوضع الوبائي 
حاليا مستقر وهذا بفضل اهللا 
ثم تعاون الناس مع تعليمات 
وزارة الصحة، اال أن احملافظة 
على هــذا االجناز يدعو الى 
االستمرار بالتعاون واتباع 

ارشادات وزارة الصحة.
واشار الى ٣ أمور مهمة 
اوميكــرون  بخصــوص 
باختالفــه عــن التحــورات 
السابقة، االول انه لم تسجل 
حــاالت وفيات منه الى هذه 
اللحظة، اما الثاني فهو ان اوميكرون ال يؤدي 
الى فقدان حاسة الشم، وبالنسبة لألمر الثالث  
انه ســريع االنتشــار مقارنة مبا ســبقه من 

متحورات.

د.غامن السالم

السعيد: التنشيطية مهمة
عبدالكرمي العبداهللا

قال عضو جلنة اللقاحات بوزارة الصحة د.خالد 
الســعيد، انه مع اعالن وزارة الصحة عن اكتشــاف 
أول حالة من املتحور أوميكرون بالبالد، فإن الدالئل 
األوليــة تبني انه قد يكون أســرع انتشــارا لكن اقل 
شراســة من «دلتا».  وذكر السعيد ان ثالث دراسات 
(مخبرية-صغيرة) تبني أن اللقاح مازال فعاال لكن 
بدرجة اقل ضد أوميكرون.  وشــدد الســعيد على أن 
اجلرعة التنشيطية مهمة لضمان الفاعلية ضد املتحور.

د.خالد السعيد

بهبهاني لـ «األنباء»: تسجيل أول إصابة 
ال يعني تفشي املتحور

عبدالكرمي العبداهللا

رأى طبيــــــب الصحــة 
الوقائيــة د.عبــداهللا عادل 
بهبهانــي أن االعــالن عــن 
تسجيل أول حالة للمتحور 
اوميكرون ال يعني بالضرورة 
وجود تفشي لهذا املتحور في 
البالد.  وأضاف بهبهاني في 
تصريح لـ«األنباء» أنه يجب 
التفريق بني احلالة املرتبطة 
وبائيا بالســفر وبني احلالة 
غير املرتبطــة بذلك، حيث 

ان األخيرة ســتعني توطــن املتحور محليا 
وانتشاره مجتمعيا على خالف احلالة التي 
أعلنت.  وبني أن االجراءات االستباقية املتخذة 
من وجــود احلالة باحلجر املؤسســي تؤكد 
أهمية وصحة االجراءات االحترازية املتخذة 

من قبل اجلهــات املختصة،  
وذكر د.بهبهاني أن املعطيات 
املتوافرة حاليا عن املتحور 
تدعــو الى عــدم الهلع منه، 
حيــث ان البيانــات األولية 
تنبئ بأنــه أقل خطورة من 
املتحور دلتا، وإن كان ذلك ال 
يعني التهاون واالستخفاف 
به بل وجوب احلذر والتمسك 

باالحترازات دون خوف.
واشــار الــى أن الدالئــل 
األوليــــة علــــــى التهــرب 
املناعي الذي يبديه املتحور 
اوميكرون جتاه اللقاحات تستدعي أخذ اجلرعة 
الثالثة التي ستســهم في توفير حماية أكبر 
ضد املتحور اوميكرون، فضال عن التحورات 
األخرى وذلك حســب ما توفــره املعلومات 

املتوافرة حاليا.

د. عبداهللا بهبهاني

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت وزارة الصحــة 
تسجيل أول إصابة في الكويت 
مبتحــور ڤيــروس كورونا 
اجلديد (أوميكــرون) وذلك 
بعد ظهور نتائج التخطيط 

اجليني.
وقــال املتحدث الرســمي 
باســم الــوزارة د. عبــداهللا 
السند في تصريح صحافي 
ان حالة اإلصابة تعود ملسافر 
أوروبي قدم إلى الكويت من 
إحدى الدول االفريقية التي مت 
تسجيل إصابات فيها مبتحور 

(أوميكرون).
ولفت الى ان املسافر كان 
قد حصــل على جرعتني من 
لقــاح (كوفيــد-١٩) املعتمد 
في وقــت ســابق، مؤكدا ان 
املســافر يخضــع للحجــر 
الصحــي (املؤسســي) منذ 
قدومــه إلى الكويــت، وذلك 
وفقــا لبروتوكــوالت وزارة 
التي يتــم حتديثها  الصحة 
مبا يتوافق مع املســتجدات 

الصحية العاملية.
وأوضــح انــه تزامنا مع 
االعــالن عــن ظهــور أمناط 

واملبــادرة إلى أخــذ اجلرعة 
التعزيزية (الثالثة).

وقال ان الدراسات أثبتت 
التعزيزية  فاعلية اجلرعــة 
في احلماية والوقاية بنسبة 
كبيــرة، داعيــا الــى جتنب 
التجمعات غير اآلمنة ومداومة 
تطهير اليدين وتغطية الفم 
واألنــف وجتنب الســفر إال 
للضــرورة، متمنيا للجميع 
الســالمة وموفــور الصحة 

والعافية. 

واشــارت املصــادر الــى 
أن الوزارة توصي بتشــديد 
االشــتراطات الصحيــة في 
جميــع املرافق ملنــع انتقال 

العدوى.
وعــن عــودة احملاجــر 
الصحيــة مــن عدمــه بعــد 
اكتشاف حالة «اوميكرون»، 
أكــدت املصادر علــى أن هذا 
الدراســة  املوضــوع حتــت 
ومرهــون بزيادة احلاالت ال 

قدر اهللا.

هــذا، وعلمــت «األنباء» 
من مصــادر صحية مطلعة 
أن وزارة الصحــة رفعــت 
درجات االستعداد في جميع 
مرافقها حتســبا ألي زيادة 
فــي االصابــات باملتحــور 

«أوميكرون».
وبينت املصادر أن هناك 
بروتوكــوالت معتمدة لدى 
وزارة الصحــة في مواجهة 
الڤيروس ومتحوراته الزالت 

مفعلة ملواجهة اي طارئ.

جديــدة من ڤيروس كورونا 
فــي بعــض دول العالم فقد 
بــادرت الوزارة واســتمرت 
باتخاذ سلسلة من اإلجراءات 
التي  االحترازية االستباقية 
منهــا اجلهــود القائمة على 
التخطيط اجليني عبر الفرق 
الفنية املتخصصة الحتواء 

انتشار الڤيروس.
وطمأن الســند املواطنني 
واملقيمــني علــى اســتقرار 
الوضــع الصحي فــي البالد 
مؤكدا ضرورة مداومة العمل 
واالســتمرار باألخذ بســبل 
الوقاية كافة التي من أبرزها 
استكمال تطعيم (كوفيد-١٩) 

الكويت تسجل أول إصابة بـ «أوميكرون» و«الصحة» ترفع درجة االستعداد
احلالة ملسافر من اجلنسية األوروبية حاصل على جرعتني من اللقاح قدم من إحدى الدول األفريقية ويخضع للحجر املؤسسي

السند: نطمئن املواطنني واملقيمني على استقرار الوضع الصحي مع ضرورة مداومة االستمرار في األخذ بكافة سبل الوقاية

دفعات جديدة من «فايزر» لدعم اجلرعة التعزيزية قريبًا.. 
وتطعيم األطفال خالل الشهرين املقبلني

عبدالكرمي العبداهللا

في الوقت الذي أكدت فيه شركة فايزر أن 
لقاحها املضاد لكوفيد-١٩ اليزال فعاال ضد 
املتحــور «أوميكرون» بعد ثــالث جرعات، 
يستمر مركز الكويت للتطعيم في مشرف في 
استقبال املواطنني واملقيمني وغير محددي 
اجلنسية دون موعد مسبق او تسجيل عبر 
املنصة من السبت الى اخلميس في قاعة ٥-٦.

وأكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح 
لـ «األنباء» أن وزارة الصحة اعتمدت اجلرعة 
الثالثــة من لقــاح فايزر جلميــع من تلقوا 
لقاحــات «فايزرـ  موديرناـ  جونســون اند 
جونسون ـ استرازينيكا اكسفورد»، وذلك 
ملــن حصل على اجلرعــة الثانية بأكثر من 

٦ شهور.
وأفادت املصادر بوجود دفعات تعزيزية 
من لقاح فايزر ســتصل البالد خالل الفترة 
املقبلة وذلك لدعم اجلرعة الثالثة بعد اقرار 
الشــركة بفاعليتــه بجرعاتــه الثــالث ضد 

أوميكرون.
وعن تطعيم االطفال من سن ٥-١٢ أكدت 
املصادر انه سيكون خالل الشهرين املقبلني، 
حيث قامــت وزارة الصحــة بحصر جميع 
االطفال املسجلني لتطعيمهم ضد كوفيد-١٩.

مركز الكويت للتطعيم مستمر في استقبال املواطنني والوافدين و«البدون» لتلقي «الثالثة» دون موعد

د.عبداهللا السند

افحصوا القادمني من أفريقيا مباشرة أو ترانزيت في املطار 
مرمي بندق 

بعد إعالن وزارة الصحة رسميا 
عن تســجيل أول إصابــة باملتحور 
«أوميكــرون»  تســاءلت مصــادر 
مختصة: هل تسجيل أول حالة ترجع 
لقادم من الدول الـ ٩ ، إذن كيف دخل 
مباشرة؟ ام من دولة افريقية أخرى 
مما يســتدعي اهميــة تعديل القرار 

وإضافة الدول األخرى. 
وشددت املصادر على ضرورة إسراع 
اجلهات املختصــة بالدولة في إصدار 
 «Pcr» قرار ينص على إجراء فحص الـ
على القادمني من أفريقيا مباشــرة أو 
ترانزيت في مطار الكويت على ان يتم 
االنتظــار حتى ظهور نتيجة الفحص 
وذلك حفاظا على البالد ومنع دخول 

أي حاالت إضافية حتمل الڤيروس. 

وأوضحت ان القرار املطبق اآلن الذي 
ينص على السماح بدخول أي قادم من 
الدول األفريقية مباشرة او ترانزيت، 
على ان يتم إجراء فحص الـ«Pcr» خالل 
اول يومــني من الوصول او البقاء في 
احلجــر املنزلي مدة ٦ أيام من شــأنه 
ان يــؤدي إلى نقل العــدوى في حالة 
إصابة القادم واتساع دائرة املصابني 
املخالطــني وتاليا انتشــار الڤيروس، 

واملواطنون واملقيمون تعبوا من اإلغالق 
واحلجر، والذين مازالوا يستجيبون 
لكل تعليمات وزارة الصحة من لبس 

الكمام والتباعد في األماكن املغلقة. 
وطالبت املصادر أيضا بأن يتوسع 
هذا الفحص ليشمل دوال أفريقية اخرى 
حتى التي لم تعلن حتى اآلن عن ظهور 
املتحــور بها وذلك احترازا من دخول 

أي حاالت منها.

النجار: «الثالثة» تزيد األجسام املضادة
عبدالكرمي العبداهللا

أكد استشاري الباطنية د.فهد النجار أن نتائج 
اول دراسة على حتييد األجسام املضادة من لقاح 
فايزر ملتحور«أوميكرون» تشير الى أن املتحور 

ال يهرب هروبا مناعيا كامال من لقاح فايزر. 
وذكر أن املتشافني وتلقوا جرعتني من اللقاح 
حيدوا الفيروس بشكل افضل ممن اخذ جرعتني.
وشــدد النجــار على أهمية اجلرعــة الثالثة 
في رفع مستوى االجسام املضادة ضد املتحور 

د.فهد النجاراوميكرون.
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«علي عبدالوهاب املطوع» موّزع حصري ملنتجات «باير لألدوية» 

مستشفى جابر يدّشن استخدام جهاز «االيرا للعالج» الطبيعي

أعلنت شركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية عن توقيع عقد 
حصري مع شركة «باير لألدوية» 
لتوزيــع منتجات الشــركة في 
الســوق الكويتــي وذلــك مــن 
خالل حفل أقامه رئيس مجلس 
التنفيــذي  اإلدارة والرئيــس 
في شــركة «علــي عبدالوهاب 
املطــوع التجارية» فيصل علي 
املطوع، في «شيرمان كلوب» - 
بــرج كيبكو، وبحضور كل من 
القائم بأعمال السفارة األملانية 
لــدى الكويت، فرانــك نيومان، 
الفرنســية كلير لو  والسفيرة 
فيشــر، واملستشار االقتصادي 
في الســفارة الفرنسية برونو 
زجنيليني، باإلضافة إلى ممثلني 
عــن شــركة علــي عبدالوهاب 
املطوع التجارية وشركة صفوان 
للتجارة واملقاوالت وشركة باير 

لألدوية.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في شــركة 

حنان عبداملعبود

بحضور مدير إدارة خدمات 
بــوزارة  الطبيعــي  العــالج 
الصحة د.عبداهللا زمان، ومدير 
مستشفى جابر األحمد د.نادر 
العوضــي مت تدشــني العمــل 
بجهــاز «االيــرا» أحــد أحدث 
أجهــزة العــالج الطبيعي في 
العالــم، ألول مــرة في منطقة 
اخلليج والشرق األوسط، وذلك 
خالل فعاليــة مت تنظيمها من 
قبل شركة «الســاير الطبية» 
إحدى شركات مجموعة الساير 
القابضــة والوكيــل احلصري 
لشــركة Theratrainer األملانية 
في الكويت. وبــدأت الفعالية 
بكلمة من رئيسة قسم األجهزة 
الطبيــة بإدارة خدمات العالج 
الطبيعــي د.ســهام اجلدعان، 
أوضحت فيها التطور امللحوظ 
فــي جميــع خدمــات العــالج 
الطبيعي الوقائية والعالجية 
إدارة  الكويــت، وســعي  فــي 
خدمات العالج الطبيعي دائما 

املطــوع  عبدالوهــاب  «علــي 
التجاريــة»، فيصــل املطــوع: 
يعد توقيعنا لهذه االتفاقية مع 
شركة باير األملانية إجنازا جديدا 
لشركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية، ونحن فخورون بهذه 
الشراكة مع شركة باير لألدوية 

العريقة. 
من جهته، قال نائب الرئيس 
التنفيذي األول في شركة «علي 
عبدالوهــاب املطوع التجارية» 

خالــد فيصــل املطوع: نشــكر 
شــركة «بايــر لألدويــة» على 
ثقتهم بشركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية، وإننا سنسعى 
جاهديــن معــا لتوفيــر أفضل 
األدويــة واملنتجــات للســوق 

الكويتي.
بــدوره، قــال رئيس قســم 
التوزيــع وإدارة العطاءات في 
القسم الدوائي لدى شركة باير 
الشرق األوســط، وليم هاينز: 

نســعى دوما من أجل التوسع 
في تزويــد األســواق باألدوية 
الضروريــة للمرضى. وفي هذا 
السياق، يعتبر تعزيز الشراكات 
االستراتيجية مع شبكة الشركات 
املعتمدة لتوزيع منتجات بايرفي 

املنطقة ركيزة أساسية.
وتعــد شــركة بايــر إحدى 
الرائــدة  األملانيــة  الشــركات 
فــي مجــال العقاقيــر الطبيــة 
والكيميائيــة. بــدأت الشــركة 

عملياتهــا فــي منطقة الشــرق 
األوسط منذ أواخر ثمانينيات 
القرن التاسع عشر، حيث يقع 
املقر الرئيسي للشركة في الشرق 
األوسط في مدينة دبي، اإلمارات 
العربية املتحدة. ولدى الشركة 
هيئات متثيلية في كل من قبرص 
ومصر واألردن واململكة العربية 
التســويق  الســعودية ويتــم 
ملنتجاتها في الدول األخرى من 
خالل موزعني ووكالء خارجيني.

هو توفير جهاز «االيرا» الذي 
يعد األول من نوعه في منطقة 

اخلليج والشرق األوسط.
وقدمت د.ســهام اجلدعان 
الشكر إلى شركة الساير الطبية 
وشركة Theratrainer األملانية.

من جهته، أعرب مدير عام 
شركة «الساير الطبية» د.حسام 
عفيفي في كلمته خالل الفعالية 
عن شكره إلدارة خدمات العالج 
الطبيعي بوزارة الصحة وقسم 
الطبيعي مبستشــفى  العالج 
جابــر األحمد، وهنأهــم ببدء 
تشغيل أحد أحدث أجهزة العالج 

مت إعالن قسم العالج الطبيعي 
مبستشفى جابر األحمد من قبل 
شــركة Theratrainer األملانية 
كأول مركز مرجعي الستخدام 
جهاز االيرا في منطقة اخلليج 
والشرق األوسط. وقد مت تقدمي 
شهادة االعتماد من ممثل شركة 
Theratrainer األملانية إلى مدير 
إدارة خدمات العالج الطبيعي 
ومديــر  زمــان،  د.عبــداهللا 
مستشفى جابر األحمد د.نادر 
العوضي، ورئيس قسم العالج 
الطبيعــي مبستشــفي جابــر 

د.سعاد الثامر.

الطبيعــي املتطورة في العالم 
 Theratrainer من إنتاج شركة
األملانية والتي متثلها شــركة 
«الســاير الطبية» حصريا في 
الكويــت. وأكد حرص شــركة 
«الســاير الطبية» على تقدمي 
أحدث األجهزة واملعدات الطبية 
للقطــاع الصحــي بالكويــت 
مــن كبرى الشــركات العاملية 
أهــداف وزارة  متاشــيا مــع 
الصحة وسعيها الدائم لتطوير 
اخلدمات الصحيــة في جميع 

التخصصات.
وأضاف د.حسام عفيفي أنه 

الشركة وّقعت االتفاقية بهدف التوسع وطرح املنتجات اجلديدة في السوق احمللية

فيصل املطوع والسفيرة الفرنسية كلير لو فيشر يتوسطان فريقي عمل شركتي «علي عبدالوهاب املطوع» و«باير لألدوية»

جانب من تدشني مستشفى جابر العمل بجهاز «االيرا» 

د.عبداهللا زمان ود.نادر العوضي ود.سعاد الثامر ود. سهام اجلدعان ود.حسام عفيفي وعدد من احلضور تقدمي شهادة االعتماد من ممثل شركة Theratrainer األملانية إلى د.عبداهللا زمان ود.نادر العوضي ود.سعاد الثامر

(قاسم باشا) عدد من احلضور 

إلى تذليل الصعوبات وحتقيق 
التعاون البناء املثمر مع مختلف 
القطاعات احلكومية واألهلية 
داخــل وخارج وزارة الصحة، 
وحتســني  تطويــر  وكذلــك 
اخلدمــات العالجيــة املقدمــة 
للمرضى ملواكبة التطور العاملي، 
ومتاشــيا مــع خطــط وزارة 
الصحة من خالل توفير أحدث 
الطبية  التجهيزات واملعــدات 
في مجــال العــالج الطبيعي، 
مــع توفير التدريب املناســب 
الختصاصي العالج الطبيعي 
عليهــا، وأهم هــذه اإلجنازات 

بيت الزكاة تسّلم زكاة 
تعاونية سعد العبداهللا

«آيس هاردوير» ينضم إلى عائلة «بوليفارد»
«همة» نّظم «التعليم اإلبداعي»

تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية سعد العبداهللا التعاونية مببلغ 
١٧٩٫٨٧٤ ألف دينار، خالل زيارة وفد من بيت الزكاة مقر اجلمعية 
وضم كال من مدير إدارة تنمية املوارد نايف شايع اجليماز، ورئيس 
قسم خدمة الشركات عماد جاسم الزايد، ومحاسب قسم خدمة 
الشركات ناصر عارف املال. وكان في استقبالهم رئيس جمعية 
سعد العبداهللا التعاونية عبداهللا هالل الشمري، ورئيس جلنة 
املشــتريات محمد مزعل العنزي. وقد شــهدت الزيارة ترحيب 
مسؤولي جمعية ســعد العبداهللا التعاونية بوفد بيت الزكاة، 
معربني عــن اعتزازهم وتقديرهم بالدور البنــاء الذي يقوم به 
البيت في خدمة وتطبيق فريضة الزكاة باملجتمع، ودوره الفعال 
في إحداث التنمية املجتمعية. وأعرب اجليماز عن بالغ شــكره 
وتقديــره جلمعية ســعد العبداهللا على دعمهــا للبيت بإخراج 

زكواتها، مما ميكن البيت من حتقيق دوره وأهدافه.

أعلنــت إدارة مجمــع بوليفــارد 
انضمام «آيس هاردوير» إلى عائلتها، 
حيــث مت افتتاح املتجــر الذي تبلغ 
مســاحته أكثر مــن ١٥٠٠ متر مربع 

في الدور األرضي من املجمع.
وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة 
التجارية العقارية عبداملطلب معرفي، 
عن سعادته بهذا التعاون مع شركة 
آيــس هاردويــر ذ.م.م والتي متثل 
شراكة استراتيجية بني جميع األطراف 
ملا حتمله من نقطة حتول للجميع، 
فتأتي هــذه الشــراكة لتكمل مجمع 
بوليفارد الذي يسعى الى تلبية جميع 
احتياجات العائلة حتت سقف واحد.

اجلدير بالذكر أن «آيس هاردوير» 
هو الرائد في مجال األدوات واملعدات 
واألجهزة الكهربائية واملنزلية وأدوات 
الطالء والتنظيف والعناية باحلدائق 
وغيرها. ويعتبر هذا الفرع هو األول 
في منطقة الســاملية، باإلضافة إلى 
األفــرع األخرى فــي منطقتي الري 

وحولي.

ضمن خطة عمل فريق 
«همــة التربــوي» التابــع 
التربية األساســية  لكلية 
بالهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، أقام 
الفريــق دورة تدريبيــة 
في إحــدى مدارس منطقة 
األحمدي التعليمية بعنوان 
«التعليم اإلبداعي» قدمتها 
رئيسة اللجنة االجتماعية 
والتنظيمية للمشروع غدير 

الرندي.
وخالل الدورة مت عرض 
أساليب ومعلومات تثقيفية 

وتعليمية للمعلمني واملعلمات اجلدد، وذلك لتأهيلهم وتطوير 
مهاراتهم لتلبي احتياجات سوق العمل.

جتدر اإلشــارة إلى أن مشروع «همة التربوي» هو مشروع 
تدريب مخصص لتلبية احتياجات معلمي ومعلمات املستقبل 
في وزارة التربية، وذلك بعد عقد شراكة محددة األهداف بهدف 

تطوير العملية التعليمية.

عبداهللا الشمري يقدم شــيك الزكاة إلى نايف اجليماز بحضور عماد الزايد 
وناصر املال ومحمد العنزي

فرع «آيس هاردوير» في مجمع «بوليفارد»

جانب من الدورة

معرض العطور والتجميل
يتواصل بعروض وخصومات حصرية

«بيتك» يساهم في «لنكن على دراية»
للتوعية بحقوق ذوي االحتياجات

جناح الكويت في «إكسبو دبي» يواصل إبداعه
باستضافته حلقتي عمل لصقل ثقافة األطفال

يواصل معرض العطور 
وأدوات التجميل فعالياته 
لألسبوع الثاني على التوالي 
مستقبال املئات من الزائرين 
بعــدد جتاوز نحو ٣٠ ألف 
زائر يوميا لشراء املنتجات 
املعروضــة مــن العطــور 
والبخور ومســتحضرات 
التجميــل مــن املــاركات 
العامليــة. وشــهد املعرض 
التي تستمر فعالياته حتى 
١١ ديسمبر اجلاري تسابقا 
واســعا من قبل الشركات 

الكبرى على رعايته واملشاركة فيه بعيد النجاح 
الباهر الذي فاق التوقعات في دوراته السابقة 
وملا وفره من أجواء تسوق مميزة خاصة بعد 
توقف دام نحو سنتني نتيجة جائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد (كوفيد- ١٩) وما صاحبها 

من إغالقات وإجراءات احترازية.
وقالت املديرة التنفيذية لقطاع التسويق 
واملبيعات في شركة معرض الكويت الدولي 
باســمة الدهيــم إن معرض العطــور بحلته 
اجلديدة يعتبــر أول املعــارض التي تقيمها 
الشركة بعد جائحة كورونا بتنظيم مشترك 
مع شــركة «بوتيكات» إحدى كبرى شركات 
التجارة اإللكترونية الرائدة بالشرق األوسط  
تشــمل ست قاعات في الســاحات اخلارجية 
ألرض املعارض مبساحة ٤٠ ألف متر مربع. 
وأضافــت الدهيم أن املعرض شــهد إقباال 
واســعا من قبل جمهور املستهلكني والزوار، 
اذ تنافســت الشــركات فيمــا بينها من خالل 
األسعار واخلصومات وآخر ما توصلت إليه 
من منتجات مميزة أعطت العديد من اخليارات 
للجمهور للتعرف على العطور وأدوات التجميل 
واملكياج، مؤكدة التــزام اجلميع بااللتزامات 

واالشتراطات الصحية.
وأوضحت أن املعرض شهد مشاركة أكثر من 
٤٥٠ شركة محلية وخليجية ووكاالت عاملية 
وضمت أيضا ٧٩٧ جناحا حتت رعاية ١٣ شركة 
رئيسية متخصصة في مجال العطور والبخور. 
وأشــادت الدهيم بجهود شــركة «بوتيكات» 

انطالقا من األهمية التي يوليها ملوضوع 
الشمول املالي واستفادة كافة أفراد املجتمع من 
اخلدمات واملنتجات املصرفية التي يوفرها، 
يحرص بيت التمويل الكويتي (بيتك) على 
تذليل جميع العقبات التي حتول دون حصول 
عمالئه مــن ذوي االحتياجات اخلاصة على 

اخلدمات املصرفية واملالية.
للمســؤولية  برنامجــه  مــن  وكجــزء 
االجتماعيــة، يواصل بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» مساهمته الفاعلة في حملة التوعية 
املصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك 
الكويت املركزي بالتعاون مع احتاد مصارف 
الكويــت وذلك عبر نشــر املــواد التثقيفية 
والنشرات التوعوية على منصات التواصل 
االجتماعــي وجميــع القنــوات اإللكترونية 
للبنك، بهدف تسليط الضوء على خدمة ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتوفير كافة الوسائل 
التي تضمن حصولهم على اخلدمات املصرفية 

دون أي رسوم أو تكاليف إضافية.
ومتاشيا مع تعليمات بنك الكويت املركزي 
بشــأن اخلدمات التي تقدمهــا البنوك لذوي 
االحتياجــات اخلاصة، يحرص «بيتك» على 
تخصيص فرع في كل محافظة، وتوفير مواقف 
سيارات مالئمة ومنحدرات ومصاعد بحيث 
تسهل ملســتخدمي املقاعد املتحركة الدخول 
واخلروج إلى الفرع واستخدام أجهزة السحب 
اآللي وغيرها من املرافق، كما يتوافر في الفرع 
عدد من املقاعد املتحركة في الفرع املخصص 

لذوي االحتياجات اخلاصة.
وضمــن جهــوده أيضا، يســعى «بيتك» 
لتوفيــر جهاز ســحب آلي واحــد على األقل 
في الفرع الذي يقدم خدمات مصرفية لذوي 
االحتياجــات اخلاصة، ميكــن الوصول إليه 
بسهولة عبر منحدر مناسب الستخدام املقاعد 
املتحركة، ويوفر اخلصوصية الكاملة للعميل 
عــن طريق غرفة زجاجية تفتــح بالبطاقة، 
كما تتوافر فيه خاصية استخدام السماعات. 
ويقدم «بيتك» جميع املعلومات املتعلقة 
باخلدمات، من بينها حقوق العميل والتزاماته 
بوسيلة مالئمة حلالة العميل، ولذلك يتوافر 
فــي كل فرع مخصــص خلدمــة العمالء من 

دبــي - كونا: واصل 
جناح الكويت في (إكسبو 
٢٠٢٠ دبي) إبداعه الثقافي 
املوجه لألطفال والنشء 
باستضافته حلقتي عمل 
ينظمهما املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب 
خالل الفترة من اخلامس 
الى العاشر من ديسمبر 

اجلاري.
وفــي هــذا اإلطــار، 
شاركت الكاتبة الكويتية 
أمــل الرندي فــي حلقة 

العمل األولى بعنوان «كيف تكتب قصة» 
فيما شاركت في احللقة األخرى الفنانة 
التشكيلية الكويتية شريفة الزمامي والتي 

تعلقت باحلرف الورقية والرسم.
وأكدت الرندي في تصريح لـ«كونا» 
أمس أهمية القصة في تعزيز ثقافة الطفل 
وتنمية مهاراته اللغوية واألدبية ليتسع 

إدراكه وخياله الفكري.
وقالــت إن القــراءة تســهم في صقل 
مهــارات التواصل واحلديث وأســلوب 
الكتابــة والتفكير لــدى الطفل، كما أنها 
تكســبه املعرفة واحلكمــة واللباقة في 
التعبير عن نفسه والتعامل مع اآلخرين.
وأوضحــت أن احللقــة تهــدف إلــى 
تنمية وتطوير ملكة الكتابة عند األطفال 
املوهوبني وصقل ثقافتهم وزيادة مخزونهم 

وموظفي شركة معرض الكويت الدولي عبر 
جتهيزهم لهذا احلدث املميز خالل فترة قصيرة 
لم تتعد ٣٠ يوما وهي شاهد على قدرة الشباب 
الكويتــي في اإلجناز والتطــور وقدرته على 
التصدي للتحديات والصعاب خاصة بعد عودة 
احلياة الطبيعية من بعد جائحة كورونا وما 

تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية.
من جهته، قــال مدير العالقات العامة في 
شــركة «بوتيكات» علي املــال إن هناك إقباال 
من قبل اجلمهور، حيث ظهرت هناك نســبة 
مبيعات جيدة للشركات املشاركة في املعرض 
تنافسوا فيما بينهم الستقطاب اجلمهور ومحبي 
العطور وإعطاء جتربة جميلة إلمكانية التعرف 
على العديد من املنتجات والتعرف أيضا على 
املشاهير التواصل االجتماعي ومجموعة من 

الفنانني حتت سقف واحد. 
وذكر أن شركة «بوتيكات» خصصت جناحا 
لطرح منتجاتها احلصرية من قبل مشــاهير 
التواصل االجتماعي ومجموعة من كبار الفنانني 
يتم من خالل عرض منتجاتهم التجارية اخلاصة 
بهــم وترويجها للجمهور.  وقــال املال «قمنا 
بدعم أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
لدورهم احليوي عبر إعطاء أصحاب العربات 
املتنقلة سواء املطاعم واملقاهي فرصة للوقوف 
بالقرب من القاعات من غير مقابل مادي دعما 
لهم»، مبينا أن رؤية «بوتيكات» هي التوسع 
مستقبال في متاجرها االلكترونية ليس على 

مستوى دول اخلليج بل دوليا.

ذوي االحتياجات اخلاصة، موظف يتقن لغة 
اإلشارة، ومناذج خاصة بفتح احلساب وغيرها 
من العقود واملعامالت املالية مطبوعة بطريقة 
«برايل». عالوة على ذلك، تتوافر خزائن أمانات 
لعمالء هذه الفئة عند الطلب، وبحيث تكون 
هذه اخلزائن مريحة ومالئمة لالستخدام من 
حيث موقعها وسهولة الوصول إليها، كما يقدم 
للعمالء ذوي االحتياجات اخلاصة اخلدمات 
املصرفية ذاتها التي تقدم لبقية العمالء، مبا 
في ذلك التسهيالت االئتمانية والتمويل دون 

زيادة أي أعباء عليهم أو رسوم وغيرها.
جتدر اإلشــارة إلى أن «بيتــك» يحرص 
علــى تنظيــم دورات ملوظفيه خاصة بتعلم 
بعض املهارات التي يستطيعون من خاللها 
التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة، مثل لغة 
اإلشارة والتي تعنى بذوي اإلعاقة السمعية، 
وكذلك أصول وقواعد استقبال وخدمة ذوي 
اإلعاقة في الفروع واملراكز البيعية وإعطائهم 
األولوية مع كبار السن، وتفهم احتياجاتهم 
ومساعدتهم، مع تزويد االجهزة اآللية والقنوات 
االلكترونية باإلمكانيات الفنية التي تناسب 

التعامل معهم.

اللغوي من الكلمات مما يساعدهم على 
التعبير عن أفكارهم وأسلوبهم وتنمية 

إدراكهم الفكري وخيالهم احلسي.
وبينــت الرنــدي أن الورشــة تعمل 
علــى خلق األلفة بــني الطفــل والكتاب 
وتعرفه بخطوات كتابة القصة واختيار 

شخصياتها وحبكتها.
من جهتها، قالت الفنانة التشــكيلية 
شــريفة الزمامــي إنها تســتقبل أطفال 
املــدارس فــي حلقتها التــي تعتمد على 
التلوين واألشــغال الورقية واألشــكال 

الهندسية من الورق.
وأضافت أن احللقة تهدف إلى حتفيز 
األطفــال نحو ابتــكار تصاميــم جديدة 
وعمل رسومات وبطاقات حرفية بأشكال 

متنوعة.

علي املال باسمة الدهيم

ورشة الفنانة شريفة الزمامي في جناح الكويت مبعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠

الكاتبة أمل الرندي مع األطفال في جناح الكويت مبعرض إكسبو دبي

بهدف توسيع إدراكهم وخيالهم الفكري

حتقيقاً للشمول املالي واستفادة كافة أفراد املجتمع من خدماته ومنتجاته املصرفية

يختتم السبت في أرض املعارض مبنطقة مشرف
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حكومتنا اجلديدة..
وقضايا الفساد!

مساحة للوقت

طارق إدريس

شهامة رجال..

رمييات

reemw٢٥@hotmail.com
رمي الوقيان 

يحل علينا الربيع بجماله فنهرع إلى البر لقضاء أحلى األوقات 
فــي أحضان الطبيعة اخلضراء بعيدا عــن املدينة بضوضائها 
وهوائهــا امللوث املفعم بكل أنواع امللوثات، إذ يأمن اجلميع إذا 
تركوا املدينة بكل تلوثاتها السمعية والبصرية وازدحام السيارات 
وحوادثها، لكن هيهات هيهات فهناك «البقي أو البانشي» الذي 
ال تنقطع حوادثه الكثيرة، شباب وأطفال بعمر الزهور اغتالهم 
البقي والبانشــي وقائدوه من بعض الشباب املستهتر الذي ال 
يراعي حرمة وال جيــرة وال آداب، آباء يوردون أبناءهم موارد 

التهلكة بإهدائهم األبناء آلة القتل والتدمير.
وقد أعلنت وزارة الداخليــة توقيع غرامة تصل إلى ٥٠٠٠ 
دينار على مخالفي االشتراطات البيئية كالعمل على جرف التربة 
والنباتات من األرض، إضافــة إلى حتذير أولياء األمور من أن 
قيادة أطفالهم للبقي أو البانشي تعرضهم للمخالفات والغرامات.
وحتدث العقيد عبداإلله العبدالســالم ليوضح أن من أبرز 
املخالفات في كل موسم للبر تأجير البقي أو البانشي لألطفال دون 
الـ ١٧ عاما، وهذا يشكل خطر عليه ومخالفة على أولياء األمور.

ويذكر أطباء العظام مستشــفى الرازي أن ظاهرة حوادث 
البقي في ارتفاع مســتمر وأن أكثر من ٢٥٪ من هذه احلوادث 
تقع خالل عطلــة الربيع وذلك لغياب التوعيــة بأخطار البقي 
والبانشي واالســتهتار من األبناء وعدم الرعاية من اآلباء في 

تسليمهم أداة قتل ألبنائهم.
ويناشد جميع األطباء ضرورة أخذ احليطة واحلذر من سلبيات 
البقي والبانشي، وأسلوب التعامل معه والتي تؤدي بحوادثها إلى 
غرفة اجلراحة واإلنعاش، واملشاكل الرئيسية بارتفاع معدالت 
اإلعاقة، وها هو البانشي يزاحم السيارات في طريقها ويكون سببا 
في هالك أرواح بريئة خرجت للتمتع بجمال الطبيعة، فوجدت 
املوت بانتظارها على أيدي عابثني يقودون البقي والبانشي بكل 
أشكاله، يقودونه في رعونة واستهتار قل أن جتد وسيلة لقيادته 
واستهتارهم، ال بد من وجود عقاب رادع لكل من تسول له نفسه 
أن يدمر محمياتنا الطبيعة وجمال البر ونباته بالسير بهذه اآللة 
القاتلة على البساط األخضر الذي حبته الطبيعة في الربيع، ويا 
ليت األمر اقتصر على أوليــاء األمور الذين يحطمون أبناءهم 
بهذه الهدية فلقد انتشر أخيرا املؤجرون للبقي والبانشي وسط 
جتمعات الناس بالبر ويتسابق اآلباء إلرضاء أبنائهم، أما آن األوان 
لوقفــة حازمة جتاه آلة املوت ومن يحضرها ومن يقودها ومن 
يؤجرها، أال يكفي عدد من ماتوا متأثرين بإصاباتهم اجلسيمة، 
أيها املسؤولون أوقفوا هذه التجارة، فأبناؤنا مهددون وآباؤهم 

مغيبون عن اخلطر الذي يتهددهم.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها واملخلصني لها 
من كل شر، ونسأل اهللا أن تنقشع هذه الغمة وهذا البالء وترجع 

األمور أحسن مما كانت.. اللهم آمني.

احلنني شعور متأصل في الذاكرة اإلنسانية ومكمل لها، وهو 
نافذة ضرورية في جدار احلاضر احمليط بنا. وفي ظل املتغيرات 
التي نعيشها اليوم، تنحصر مفاهيم السعادة، والبساطة، واجلمال، 
في جرعات منشودة من احلنني. الصحف الورقية صارت على 
مر السنوات جزءا ال يتجزأ من طقوسنا الصباحية اليومية، من 
فم الورقة نسمع األخبار سواء السياسية أو الثقافية أو احمللية، 
باإلضافة إلى أخبار املجتمع وحتقيقات صحافية شائقة ومقاالت 
للعديد من الكتاب، حيث تشعر بأن هناك من يسكن في داخلك 
برائحة الورق العطــرة وال أفخم العطور. ما قبل التكنولوجيا 
والصحف اإللكترونية واملواقع اإلخبارية كانت تتهافت األيدي 
ويتســارع الناس لقراءة الصحيفة فهي غذاؤهم اليومي، لكنه 
غذاء ثقافي، دسم باألخبار اجلديدة واملثيرة غذاء روحي، فيه 
املفيد والنافع، الصحف واملجالت كانت لها ميزانية من ميزانية 

البيت «ميزانية الثقافة».
أنا من جيل اكتسب معرفته الثقافية واإلنسانية من الصحيفة 
الورقية واملجالت والكتاب وليس من العم «غوغل»، والصحافة 
مهنة جميلة تسحر اإلنسان. أحببت أن أتعلمها وأطور أدواتي 
اللغوية وحصيلتي املعرفية، وأســلوبي في التعبير، كي أكون 
مقنعة حلراس بالط صاحبة اجلاللة (الصحافة) كي يسمحوا لي 
بالدخول إليها، أذكر أني دخلت دورة الصحافي الشامل برعاية 
جريدة «األنباء» واألكادميية الدولية لإلعالم والهيئة العامة للقوى 
العاملة، والتقيت بالصحافي د.أحمد أبوسيدو «شيخ الصحافيني» 
كان املشرف العام على الدورة وملدة ٣ أشهر، ولهذا املعلم الفضل 
الكبير فيما أنا فيه اليوم، فله كل احلب والشكر والتقدير، فقد 
كان معلمي ومازال وأسعد دائما بنصائحه وثنائه. فقد أعطانا 
من خبرته بكل حب خالل تلك الفترة، واســتفدت من إصداره 
«موسوعة العمل الصحافي وأخالقيات املهن اإلعالمية» فوضع 

فيه عصارة خبرته وأفكاره.
علمني هذا الرجل العاشق ملهنته التأثير واإلقناع هما عامال 
جنــاح، وعند كتابة العمــود أو املقال أن تبــدأ مبا يأتي على 
لسانك فورا «اجلملة التي تشوفها قولها» مع الرؤية الوصفية 
للمكان وان كانت املساحة التي تكتب فيها صغيرة، الرشاقة في 
األسلوب والقدرة على التعبير عن املوضوع الصعب بأسلوب 
ســهل، مع محافظتك على إنسانيتك. جمعنا بأساتذة كبار في 
الديبلوماسي ومثقفني  اإلعالم والصحافة والسياسة والسلك 
وأدباء، مدارس وجتارب شــخصية جامعة كاملة استطاعت أن 
توســع دائرة التعايش املعرفي واإلنساني لدّي، فمن الطبيعي 
أن جند الكثيــر لنتعلمه من خالل قصص جناحات وإخفاقات 
اآلخرين. كان ال بد أن استذكرك في هذه اللحظات من احلنني 
لزمن الصحف الورقية وأنت من روادها وأهم الصحافيني في 

جريدة «الرأي العام».
تبقى الصحف الورقية ذات بريق أخاذ، فنقرأها على متهل 
وبأي وقت ونحن في حالة اســترخاء بدال من أن نكون تابعني 
جلهاز، ونحتفظ باملقــاالت التي نرغب بها ورقيا ونعمل منها 

أرشيفا، هي دائما متوافقة مع الطبيعة البشرية واإلنسانية.
هل يتخلى اإلنسان عن تاريخ طويل من الثوابت التي عاش 
عليها من التراث اإلنســاني الرفيــع، ويترك أجياله القادمة ملا 
يسمى «التكنولوجيا» أم سرعان ما تعود اإلنسانية أكثر رحمة 
وإبداعا؟ قد يبقى دور الصحافة لكن هل حتفظ األجيال اجلديدة 

شيئا من تراثها القدمي؟
أعتقد أن أهم ما يجــب أن نقوم به في هذا املقام هو فقط 
التقاط صورة تذكارية إلى جوار حامل الصحف في منافذ البيع، 
ألن األجيال القادمة لن ترى مثل هذا املشــهد بعد اآلن، وتبقى 
الذاكرة هي الالعب الرئيسي الذي يلعب في نفس الوقت دور 

مخزن الرؤى، والذكريات، ودور قائد األوركسترا.
ستبقى الصحف الورقية دائما بوصلة إنسانية للقراء أمام 
هذه التكنولوجيا العبثية، ونبقى نحن حصيلة جتارب صحافية 

عميقة وصحافيني كبار وكتاب. 
٭ عز الكالم: ما أصعب تخيل حلظة حنني من دون تذكير حسي 
يطرق أبواب الذاكرة ويستخرج مكنونها، إال أن كل شيء موكل 

إلى قوانني الزمن وأبدية التغيير!

هيئة «نزاهة» هــي هيئة معنية 
مبتابعــة قضايا الفســاد املالي بكل 
مؤسسات الدولة، وبال شك قامت منذ 
تأسيسها برصد هذه القضايا وحتويل 
حاالت كثيرة للعدالة في قضايا املال 
العام واختالسات هذا املال بالتنسيق 
مع وزارتي العدل والداخلية واجلهات 

املعنية! 
ولكن نحــن نحتاج فــي القادم 
من األيام الى «مطاردة» املفســدين 
واملتعاونني معهم سواء من الداخل أو 
اخلارج إلعادة هذا املال املنهوب خلزينة 
الفاسدين ومن  الدولة ومحاسبة كل 
يســهل لهم وسائل وطرق السرقات 

لالستيالء على املال العام!
نعم، نحن نحتاج إلى حكومة فاعلة 
لتطهير كل ملفات الفساد وكشف كل 
املفسدين وأعوانهم سواء كانوا صغارا 
أو كبارا حتــى يطبق القصاص على 

اجلميع دون استثناء أو مجامالت! 
إلــى حكومة نزيهة  نعم، نحتاج 
مبعنى الكلمة متعاونة مع هيئة «نزاهة» 
الفساد ومكافحة  الستئصال جذور 
جرائم املال العام، بل وإيجاد وسائل 
ملنعها قبل وقوعهــا مع تتبع ملفات 
اجلرائم السابقة، ومتابعة كل محاوالت 
بالهيئات احلكومية  الفســاد  جرائم 
اخلاضعــة لقانون مكافحة الفســاد 
وجرائم سرقات املال العام حتت كل 

الظروف!
نعــم، حكومتنا اجلديدة يجب أن 
تضع نصب أعينها هذا امللف وتطهيره 
بالكامل إلزالة كل شــبهات الفســاد 
عنها ألن هذا امللف مثقل بالفاسدين 

واستيالئهم على األموال العامة!
من هنا نقول إن حكومتنا اجلديدة 
تستحق الثقة والتعاون! واهللا من وراء 

القصد.

اســتوقفتني قصتــان لبعــض 
القراء، وهاتان القصتان متناقضتان 
لتصرفات الرجل بعد الطالق، فمواقف 
املرأة املطلقة تنم  الرجال ضد  بعض 
عن شهامة ورجولة جتاه أسرته بعد 
الطالق، فالشهامة تصرفات يقوم بها 
الرجل بناء على ما تربى عليه من قيم 

ومبادئ وأخالق.
فالقصة األولى كانت بكل اختصار 
لزواج استمر ١٥ سنة أثمر أوالدا وبنات، 
ولكن لم يستمر هذا الزواج ومت الطالق، 
وخــرج الزوج من البيت الذي ميلكه 
وتركه لزوجته لتعيش فيه مع أوالدها، 
وكان يدفع مصاريف ونفقات أبنائه.

وتزوج مرة أخرى وكانت زوجته 
متفهمة لظروفه وعاشت معه في سكن 
إيجار لسنني طويلة ولم يطالب طليقته 
وأم أبنائــه بالبيت الذي ميلكه وذلك 
احترام للعشرة والذكريات التي كانت 
بينهما. واحلمد هللا رزقه اهللا وعوضه 
ببيت آخر وكان الرابح األكبر معنويا 

جتاه أسرته.
أما القصــة الثانية فكانت لزواج 
استمر ١٥ ســنة أثمر أوالدا وبنات، 
ولكن لم يستمر هذا الزواج ومت الطالق، 
وكان الزوجان ميلكان شقة مناصفة 
بينهما لإليجار تعينهما على مصاريف 
األبناء واستمر احلال بعد الطالق سنتني 
وكانت الزوجة تدفع مصاريف ونفقات 
أبنائها من معاشها وإيجار الشقة التي 
كانت مناصفة بينها وبني الزوج، حيث 
كان الرجل ميتنــع عن اإلنفاق على 
زوجته وأبنائه سنني طويلة قبل الطالق، 
وهذا السبب الرئيسي للطالق وكان 
يطالبها بالتنازل عن الشقة له من دون 

أي مقابل.
ومبجــرد زواجه من أخرى أعلن 
احلرب علــى طليقته وأبنائه، وبدأت 
املشــاكل وفجر في اخلصومة وذلك 
برفع قضية ضدها يطالبها باإليجارات 
القدمية وبقيمة الشقة وفرزها وبيعها.. 
ومازالــت القضية إلى اآلن تنظر في 

احملاكم.
لألسف الشديد الشهامة والرجولة 
انعدمت في هذا الزمن، فهناك قضايا 
كثيرة في احملاكم على أتفه األسباب، 
لم يراعوا االحترام والعشرة والذكريات 
التي كانــت بينهم، لم يراعوا احترام 
أوالدهم ونفســياتهم املعنوية برفع 
القضايا على األم، ممكن بكل هدوء 
وسهولة تنحل على طاولة املفاوضات، 
ولكنه كان اخلاسر األكبر معنويا جتاه 

أبنائه.
٭ من الفرية: ليس علينا أن نتحول إلى 

أعداء إذا لم تنجح عالقاتنا.

ليش هم الوزير ممشور الوكالء وراه 
على شان يلوحون بيدهم له وهو 
بس مسافر ليلة وراجع لهم باجر!؟.

يجــب أن يعــاد النظــر في 
البروتوكوالت التي تسرق من وقت 
الوزير ووكالئه، وحتويلها إلى املدراء 
املعنيني، ليتفرغ الوزير في تنفيذ 
الدولة وشؤون  استراتيجية خطة 
وزارته، مع دوره السياسي اجلماعي 
مع بقية زمالئه الوزراء بالتنسيق 
والتعاون مع أعضاء مجلس األمة 

بتخليص أمور الوطن واملواطن.
املنطقة احلرة:

رفرف اخلفاق في صدري فخور 
 ال سمعت اسمج يا كويت السالم 

 طيب ذكرچ.. كما عود وبخور 
الكرام  يا دار  الطيبني   ديرة 

 من عمر وانتي تراعني األمور 
 حتتوين الكل.. وعد والتزام 

 وان طلبتي أرواحنا سور وجسور 
 تعبرين بخير دامي.. لألمام

٭ أثناء حضوري التصوير! كل من 
ماسك جهازه ويصور زين صورة، 
مقطع، وتابع العرض وعيش معاناة 
املمثل وأحداث املسرحية؟! هذا 
غير أجهزة الهواتف التي لم تغلق 
ولم توضع على الصامت مما أدى 
أننا كمتفرجني فرض علينا  إلى 
من بعض املشــاهدين مؤثرات 
صوتية ثانية ال متت للمسرحية 
بصلة، بل وقامت تلك األصوات 
بالتشويش على املشاهد وأفقدته 
املتعة املسرحية وسبب الرنانات 
الصادرة مــن هواتف البعض.. 

للفرجة ثقافتها.
مســك اخلتام: ليس املسرح  ٭ 
فقط! بل الكثير من األشياء لها 
طقوسها وبروتوكوالتها، لألسف 
البعض وهم كثيرون ال ميتلكونها 
في مجتمعنا! ألنها باألساس لم 
تغرس فــي تربيتهم وتعليمهم! 
فكيف نطالبهم بأن تكون لديهم 

ثقافة الفرجة!

الشخصية أو رأيه الشخصي عن 
احلديث من مثــل موقعه الرفيع 
الذي يجب أن يكون فيه قريبا من 
أعلى ســلطة، فال يجب أن يكون 
عنصرا لإلثارة أو نشر الهلع أو 
التسويق الشخصي والذي عادة ال 
يكون مستندا إلى إجنازات علمية أو 
دراسات، ولكن االنطباع الشخصي 
يكون اللغة السائدة في تصريحات 
الكثير ممــن وضعتهم الظروف 
في موقع قريب من أعلى سلطات 
اتخاذ القرار املتعلق باألمن الصحي. 
وهناك العديد من األمثلة كشفت 
عنها املواقف واألزمات، وليس من 
الصعب متابعتها ومعرفتها للجميع. 
وليس مــن الصعب على أي 
متابع أن يكتشف منوذج فاوتشي 
بالنســخة العربية ولكن السؤال 
الصعب هو من يتصدى ملثل تلك 
األمثلة مبا تسببه من تداعيات على 

األمن الصحي والرأي العام.

أبناءك مبا يتناسب مع عقيدتهم 
وثقافتهم، ال حتــرم وال تقُس - 
أعط فكرا واحتواء كبير ألبنائك 
وسوف تراهم يسيرون على نهجك 

بإذن اهللا.
ثانيا: نهج ومبادئ، فإياك أن تضرب 
الدين أو احلجاب أو أي ســلوك 
تربوي قيمــي أخالقي ديني أو 
تشجع على سلوك يغرس املادية، 
فسوف جتني على أسرتك بعواقب 
أن تشــجع على  وخيمة، وإياك 
التعري وتصرف النظر عنه، وتذكر 
الســلوكيات  أن  القارئ  عزيزي 
واألفكار البسيطة سبب في تفاقم 
ظواهر كبيرة، شجع على السلوك 
التربوي الذي يرفع من أداء أبنائك 
وتفاعلهم في مجتمعهم، وإياك أن 
تضرب قيمة أو سلوكا حميدا على 

حساب قيمة أخالقية أخرى.
ثالثا وآخرا: محاربة الفنت فإننا نعيش 
في زمن مليء بالفنت حتى ضاع 
معها الفكــر الصائب في التمييز 
ما بني الصح واخلطأ، فالظواهر 
السلبية كاملوجة العالية التي حتمل 
معها كل شيء يعترضها فتنقله الى 
شاطئ مجهول، فاملقاومة فرض 
على كل فرد حريص على السالم 

االجتماعي.

التابعة  الفعاليات  وافتتاح وزيارة 
الدولة،  العامة  لوزارته والفعاليات 
طيب متى يداوم في الوزارة؟! ما 
ندري.. متى يجتمع مع كل وكيل 
حتت قيادته؟ هم ما ندري! انزين 
إذا اهو إنسان طبيعي وعنده بيت 
وأسرة وحياة وناد.. الخ؟.. ما ندري.، 
بعدينك افي الوكالء يدزون له رسالة 
بالواتساب «مع السالمة طال عمرك»، 

البعض أنه حضر من أجل التواجد 
ال من أجل املتعة والتثقيف لذاته، 
فكان العديد ممن يجلسون بجانبي 
وهم كثيرون يقومون باحلديث 
(السوالف) والضحك في مشاهد 
تكون قمــة التراجيديا واملعاناة 
اإلنسانية، فضحكاتهم كانت على 
«سوالفهم»! أما العرض فلألسف 
لم يكونوا متابعني له ولألحداث 
املقدمة أمامهم.. للفرجة ثقافتها!

أعلى املستويات والذي قد تترتب 
عليه تداعيات كثيرة على مستوى 
العالقات الدولية واألمور الداخلية 
بالدولة من جتارة وتعليم واقتصاد 

وأمن. 
ومن هنا يجب أن يكون منوذج 
أداء فاوتشي ليس بعيدا عن من 
يتولون مثل تلك املسؤوليات في 
الدول املختلفة وأال يقحم اهتماماته 

العصر الذهبي كان كل شيء 
يسير نحو التنمية بكل أشكالها.

تلك املظاهر االجتماعية اجلميلة 
والكثير منها على نقيض ما نراه 
اليوم من تضــارب قيم وانعدام 
األمن االجتماعي فاجلميع مضطرب 
يصحو وينام علــى قلق وتوتر 
نتيجة األخبار املتواترة في السقوط 
احلضاري لهذه األمة، وجميع ذلك 
يرجع لتهاوننا في الســلوكيات 
التربوية واالجتماعية التي تناقض 
قيمنا ومبادئنا اإلسالمية اجلميلة، 
فيجب املقاومة من أجل النهوض 
الفكري الثقافي للجيل احلالي وذلك 

من خالل:
أوال: النسبة والتناسب فهما أسلوبان 
يجعالن األمور أكثر بساطة، فال 
اندفاع وراء املظاهر والظواهر إال 
العقيدة والقيم،  مبا يتناسب مع 
ففي حال مقاومة فتنة ما عوض 

تعقد مباشرة عبر كاميرات الهواتف، 
باملقابل الوزير في الكويت يجب أن 
يدخل ضمن «سلسلة أفالم الرجال 
أفينجر!»، فهو يجتمع  اخلارقني! 
كل يوم اثنني في مجلس الوزراء 
وملزم بحضور جلســات مجلس 
األمة، وملزم باستقبال وتوديع كل 
ضيف كبير يزور البلد «حتى لو 
وزارته مالها شغل!»، غير حضور 

الصحيحــة واإلملــام بالعناصر 
واخلشبة املسرحية بأكملها، قام 
أحد املشاهدين باجللوس بجانبي 
باملتفرج  العرض فوجئت  وقبل 
يقوم بخلع حذائه! فما كان مني 
اال قمت بالنظر إليه باســتغراب 
واشمئزاز! فشعر من نظرتي مبا 
أود قوله له، فقام واعتذر وارتدى 
حذاءه مرة أخرى.. للفرجة ثقافتها!
٭ أثناء حضــوري الحظت من 

اقتصادية. وال تسأل عن املستفيد 
من هذا االستنساخ غير أصحاب 
املصالح غير املشروعة واملأجورين 
في أوقات األزمات حتى لو كانت 
أزمات تتعلــق باحلياة والصحة 

واألمن الصحي. 
إن املسؤول عن األمن الصحي 
يجب أن يتحلى مبهارات خاصة 
تنعكس على اخلطاب اإلعالمي من 

البســطاء من الناس، فكان ذلك 
العصر يســمى بالعصر الذهبي 

لتمتعه بكرامات منها:
الذهبي يزخر بوفرة  العصر 
من القيم سواء للغني أو للفقير، 
فاجلميع يتمتع بالذوق واالحترام 

واإلخالص في العمل.
العصــر الذهبي كان يضرب 

الفتنة ويهمشها ويحقرها.
العصر الذهبي كان الناس في 
أمن اجتماعــي خال من الظواهر 
املرعبة التي نراها اليوم من عنف 

وتنمر وإدمان وهوس.. إلخ.
العصر الذهبي كانت النســاء 
حتظى بكرامة أعلى حظا من اليوم 
الذي شاركت فيه املرأة الرجل بكل 

مهامه ووظائفه.
الذهبــي كان يحظى  العصر 
مبعالم حضارية قائمة على النظافة 
والبساطة وحلو العشير بني الناس.

املراجع: لو سمحت أخوي، عندي 
معاملة مهمة ومحتاج توقيع الوكيل.
الوكالء  املوظف: أخــوي، كل 

واملدراء مو موجودين. 
املراجــع: انزيــن وين مكتب 

الوزير؟ 
الوزير مو  املوظــف: حتــى 
موجــود.. رايح مبهمة رســمية 
الــوكالء رايحني  خارجيــة وكل 
يودعون معاليه في املطار.. أدري 
أدري شنو بتقول منعيونك.. إي 
نعم الوضع اآلن بالوزارة «جطل» 

راجعنا باجر! 
أيام  بروتوكــول متبع منــذ 
البرقيات والرسائل يجب أن يلغى هو 
مع مجموعة بروتوكوالت قد عفى 
عليها الزمن ونحن في عصر التوقيع 
اإللكتروني وجروبات مجالس إدارة 
مترر خاللها العديد من القرارات، 
بل حتى االجتماعات  وحلفظ الوقت 
وتســريع عجلة اإلجناز أصبحت 

قبل أن نبدأ للفرجة ثقافتها! 
وجب علّي أن أفتتح مقالي بتهنئة 
كل مــن مت تكرميه في مهرجان 
الـ٢١ وأخص  الكويت املسرحي 
بالتهنئة أستاذي ومعلمي أستاذ 
دخيل الدخيل، كما أهنئ زميلتّي 
كال من د.خلود الرشــيدي ود. 
أحالم حسن.. ألف مبروك على 

التكرمي.
للفرجة ثقافتها! نعم فالفرجة 
أيا كانت سواء مسرح أو سينما 
أو أيا كان الفــن املقدم له ثقافة 
وله طقوسه، ولكن! ما رأيته أثناء 
الـ٢١  مهرجان الكويت املسرحي 
من البعض ال ميت للثقافة بشيء! 
ولكم بعض ما رأيته أثناء تواجدي 

في املهرجان:
٭ أثناء حضوري لبعض العروض 
التي دعيت لها مــن قبل فريق 
العمل املســرحي «كل الشــكر 
املراد جلست في  الدعوة»،  على 
الصفوف اخللفية للمشــاهدة 

أنتوني فاوتشــي هو اســم 
معروف نظرا لدوره ومسؤولياته 
املعدية  كمستشــار لألمــراض 
البيت األبيض  والڤيروسات في 
ويقــدم من آن آلخــر تصاريح 
مختصرة ومركــزة على جائحة 
كورونا من منظور علمي ومنطقي 
ويخاطب العقول، والسؤال هنا هو 
ماذا لو كان لدينا نسخة مستنسخة 
من فاوتشي أو يبدو أنها بالفعل 
بيننا فإن فاوتشــي  موجــودة 
ســينطلق بيننا بأحاديث بعيدة 
املناصب  العلم ولكنها تخدم  عن 
ورجال األعمال من باب التخويف 
وإثارة القلق في املجتمع ومن ثم 
التسويق ملستلزمات اجلائحة على 
أوســع نطاق بدال من االستناد 
إلــى الدراســات واحلقائق التي 
تخاطب العقــل واملنطق، وهكذا 
تكون نتيجة استنساخ فاوتشي 
بعقول وأيدي عربية واألغراض 

مــن أجل النهــوض الفكري 
الثقافي يجب االعتماد على ثالثة 

أمور هي:
- النسبة والتناسب

- منهج ومبادئ
- محاربة الفتنة.

ال شــك أننا نعيش في واقع 
أليم تتضارب فيه األفكار الدخيلة 
على قيمنا اإلسالمية، والتي لعبتها 
التكنولوجيا في إفســاح كم من 
األفكار الفوضوية التي لها تداعيات 
اجتماعية خطيرة، ففي الســابق 
كانت احلضارة اإلسالمية زاخرة 
القدمي  الفرد  بالقيم، حيث يغذى 
بالقيــم القرآنية - فــكان القرآن 
الكرمي مرجعا لكل قيمة سلوكية 
األمة  تربوية واجتماعية، وكانت 
تتميــز بالرقي والرفعة، وأهم ما 
الستر والغيرة واحلياء،  مييزها 
فكانت املجتمعات املظلمة في جهلها 
وفوضوية قيمها تقلد السلوكيات 
الراقية، على سبيل  اإلســالمية 
املثال: كانت القيادات الكبرى لتلك 
املجتمعات املظلمة ال تقبل بتعري 
نسائها أمام العامة، فكانت امللكة 
أو األميرة تغطي وجهها وجسدها 
بالكامل وكأنها مسلمة وهي ليست 
مبسلمة، وجار احلال على نساء 

صراحة

آلة املوت

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

محلك سر

للفرجة ثقافتها!

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

ألم وأمل

النسخة العربية 
من فاوتشي

د. هند الشومر

للسطور عنوان

مطلوب نهوض فكري ثقافي

@LinesTitleشيخه العصفور

الغمندة

بروتوكوالت 
عفى عليها 

الزمن..!
malmoasharji@gmail.comمزيد مبارك املعوشرجي

عز الكالم

حنني لزمن 
الصحف الورقية

 Nesaim.alewan@gmail.comعبير مبارك
Nesaimallewan
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٥ نواب يقترحون تعويض املشروعات الوطنية الصغيرة 
واملتوسطة عن رواتب وإيجارات فترات اإليقاف اإلجباري

قدم النواب أسامة الشاهني 
وأحمــد احلمــد ود. خالــد 
العــــنزي ود. بـــدر املــــال 
ود. هشــام الصالح اقتراحا 
بقانــون بشــأن تعويــض 
املشروعات الوطنية الصغيرة 
واملتوســطة عــن رواتــب 
وإيجــارات فتــرات اإليقاف 
اإلجبــاري، ونصــت مواده 

على ما يلي:
مادة أولى

في تطبيق هذا القانون يكون 
التالية  للكلمــات والعبــارات 

املعنى املبني قرين كل منها:
٭ الوزيــر املختــص/ وزيــر 

التجارة والصناعة.
٭ الصندوق/ الصندوق الوطني 
لرعايــة وتنمية املشــروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
٭ املشروع املتضرر: هو صاحب 
املشــروع الصغير واملتوسط 
الفردي  الترخيص  او صاحب 
واملهن احلرة ترخيص متناهي 
الصغر، واملشروع الذي مت إيقاف 
عمله بشكل غير مباشر من خالل 
تقنني مزاولة أنشطتهم من بيع 
سلعة أو خدمة وحرمانهم من 
التشغيل الكامل بنسبة ١٠٠٪.

٭ املشروع الصغير: املشروع 
الــذي ال يزيد عدد العاملني به 
على خمسني عامال، وال يتجاوز 
رأس مال املشروع ٢٥٠٫٠٠٠ د.ك.

٭ املشروع املتوسط: املشروع 
الذي ال يقل عــدد العاملني به 
على واحد وخمسني عامال وال 
يزيد على مائة وخمسني عامال، 
وال يتجاوز رأسمال املشروع 

٥٠٠٫٠٠٠ د.ك.
٭ الشركات وأصحاب التراخيص 
الفردية واملهن احلرة: الشركات 
احملــدودة  املســؤولية  ذات 
الشــخص  والتضامنيــة وذات 
الواحــد وأصحــاب التراخيص 
الفرديــة واملهــن احلــرة غيــر 
التجاريــة والشــركات املهنيــة 
وتراخيص مزاولة املهن، حيث 
ال يتجاوز رأسمال املشروع عن 

٥٠٠ ألف دينار كويتي.
٭ التراخيص متناهية الصغر: 
هــي األنشــطة التــي ميلكهــا 
شــخص طبيعــي أو اعتباري 
وال يزيــد العاملــني لديه على 

خمسة عمال للمشروع.
التشــغيلية:  النفقــات  ٭ 
املصروفات الالزمة لتشغيل 
األنشطة خالل فترة محددة 
الكلــي  اإلغــالق  (فتــرة 
لألنشطة) من رواتب موظفني 

وإيجارات.
مادة ثانية

متنح الدولة املشروعات 
تعويضــات عــن النفقــات 
التشــغيلية التــي تكبدتها 
الكــوارث أو احملــن العامة 

لدراسة احلاالت االستثنائية 
مــن نشــاط جتــارة عامــة 
العامة  ومقاوالت والتجــارة 
وغيرها من األنشطة الشاملة 
التــي تــزاول ذات األنشــطة 
املوقوفــة ومبــا ال يتعارض 

مع املادة األولى.
مادة سادسة

يحــدد الصنــدوق قيمــة 
التعويضات بناء على البيانات 
املقدمة إليه ويرفع عنها تقريرا 
إلــى الوزيــر املختــص الذي 
يصــدر قــرارات الصرف من 

رأسمال الصندوق.
مادة سابعة

يجــب علــى الصنــدوق 
اتخاذ اإلجــراءات والتدابير 
الالزمــة ملتابعــة الصــرف 
واالستخدام وفقا للتعليمات 
التــي يصدرها  والقــرارات 

الوزير املختص.
مادة ثامنة

التعويضــات في  تــودع 
احلسابات البنكية للمشروعات 

االستفادة لنفسه أو لغيره 
من أحكام هذا القانون.

مادة حادية عشرة

يصــدر الوزير املختص 
القرارات والتعليمات الالزمة 
لتنفيذ هذا القانون في مدة 
أقصاها أسبوعان من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

ويقدم إلى كل من مجلس 
الوزراء ومجلس األمة تقريرا 
شامال عن كل العمليات التي 

تتم تطبيقا ملقتضياته.
مادة ثانية عشرة

تخصص ألغــراض هذا 
القانون من ميزانية الصندوق 
الوطني لرعاية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وتؤخذ 
االعتمــادات الالزمة لصرف 

التعويضات.
مادة ثالثة عشرة

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصه ـ تنفيــذ أحكام هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 

التداعيــات اخلطيــرة  إن 
النتشار جائحة ڤيروس كورونا 
أثرت على النشاط االقتصادي 
عموما واملشروعات الصغيرة 
واملتوســطة على اخلصوص 
إقرار  مما أضحــى يســتدعي 
تشريعات اقتصادية وتدابير 
مالية مساندة لهذه املشروعات 
في مواجهــة الصعوبات التي 
قد تعطل أنشــطتها أو تعيق 
اســتمراريتها عند حدوث أية 

كوارث أو محن عامة.
وإذا كانت املادة (٢٥) من 
الدستور الكويتي قد أقرت أن 
الدولة تكفل تضامن املجتمع 
في حتمل األعباء الناجمة عن 
الكوارث واحملن العامة، فإن 
ذلك ينسجم املركز القانوني 
للمتضرريــن اجتماعيا في 
عالقتهم مع الدولة حيث لم 
تعد ترتبط فكرة املسؤولية 
على أساس اخلطأ أو املخاطر 
وفقــا للقواعــد العمــة، بل 
التزامــا  أصبحــت تشــكل 
اجتماعيا وقانونيا أساســه 
اإلنصاف والتكامل وفلسفته 
التالحم والتعاون بني الدولة 
مــن جهــة وباقــي مكونات 
املجتمع من جهة أخرى في 
مواجهة الظروف العصيبة 
والشديدة التي قد تثقل كاهل 

املتضرر.
هــذه  علــى  تأسيســا 
املبــادئ واعتبــارا ملكانــة 
املشروعات متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوســطة في 
البنيان االقتصادي ودورها 
االجتماعي في حتقيق فرص 
العمل، وحرصا على ضمان 
االستمرارية واإلنتاجية، جاء 
هــذا االقتراح بقانون بهدف 
متكني أصحاب املشــروعات 
املتناهية الصغير والصغيرة 
واملتوســطة من التعويض 
الالزم ملواجهة األضرار املالية 
املترتبة عن إيقاف أو تعليق 
نشــاطاتها بســبب الكثافة 
العدديــة لعامــل من عوامل 
الطبيعــة كالكوارث واحملن 
العامــة مبختلــف أنواعهــا 
كاحلــرب وانتشــار األوبئة 

واألمراض وغيرها.
وقد تضمنــت املادة (١) 
تعاريف للكلمات والعبارات 

الواردة في القانون.
وأقرت املادة (٢) واجب 
منــح الدولة للمشــروعات 
تعويضــات عــن النفقــات 
التشــغيلية املترتبــة عــن 
تداعيــات الكوارث أو احملن 
العامة أو األوبئة االمراض أو 
اجلائحة أو جميع املسببات 
التي حتتم على الدولة تعطيل 

اعمال االنشطة التجارية.
وتبني املادة (٣) أن هذه 
التعويضات تغطي النفقات 

املستفيدة ويراعى التنسيق 
بــني الصنــدوق والبنــوك 
لتحويــل املســتحقات مــن 
الرواتب واإليجارات حسابات 

املستحقني بالبنوك.
مادة تاسعة

احلد األقصــى لتعوض 
املشــاريع ٥٠٠ ألــف دينار 

للمشروع فقط.
مادة عاشرة

مــع عــدم اإلخــالل بأي 
عقوبــة أشــد ينــص عليها 
قانون آخر، يعاقب باحلبس 
مدة ال تتجاوز خمس سنوات، 
وبغرامــة ال تقل عــن ألفي 
دينار وال تزيد على عشــرة 
آالف دينار او بإحدى هاتني 
العقوبتــني كل مــن أخفــى 
واقعة موجودة او اصطنع 
مســتندات او بيانــات على 
خالف احلقيقــة او تقدم او 
ادلى إلى اجلهات القضائية او 
الرسمية ببيانات او معلومات 
غير صحيحة على نحو يوهم 
مطابقــة للحقيقــة بغرض 

نشره في اجلريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت 

نــواف األحمــد اجلابــر 
الصباح

املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون

بشأن تعويض املشروعات 
الوطنية الصغيرة واملتوسطة 
(رواتب وإيجارات) تسعى دول 
العالم للحفاظ على شريحة 
أصحاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة باعتبارها شريان 
اقتصاد يســاهم في استقرار 
املاليــة وتوفيــر  األوضــاع 
مناصــب العمل وقــد تأثرت 
هذه املشاريع بتداعيات انتشار 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
املستجد التي لم تخفف منها 
إجراءات تأجيل األقساط، حيث 
تراكمــت الديون واإليجارات 
الشــهرية وصارت الشركات 
عاجــزة عــن أداء املرتبــات 
بسبب توقف اإليرادات املالية 
نتيجة تعليق األعمال وتوقف 
األنشطة مع اســتمرار سداد 

معظم االلتزامات الشهرية.

التشغيلية عن فترة التعطيل 
الكلي ألنشــطة املشروعات 
املعينة وهي بذلك تستثني 
من التعويــض كل النفقات 
احملققــة  غيــر  واألربــاح 
بسبب التعطيل ذات الطابع 

االستثماري.
أما املادة (٤) فقد تعرضت 
طلبــات  تقــدمي  لكيفيــة 
واملســتندات  التعويــض 
والبيانــات التــي ترفق بها 
الوطنــي  إلــى الصنــدوق 
لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، فيما 
أسندت املادة (٥) إلى الوزير 
املختص إصدار قرار حتديد 
آلية تلقي بالغات التعويض 
وتشــكيل جلــان الفحــص 

وتقدير التعويضات.
وأســندت املــادة (٦) إلى 
الصنــدوق مهمــة حتديــد 
التعويضات بناء على البيانات 
املقدمة إليه ورفع تقرير بذلك 
إلى الوزير املختص ليصدر 
قرارات الصرف من رأسمال 

الصندوق.
وأوجبت املادة (٧) على 
الصنــدوق اتخاذ مــا يلزم 
من تدابيــر ملتابعة الصرف 
وفقا للتعليمات والقرارات 

الوزارية.
تعرضت املادة (٨) اإللزام 
حلماية املشروعات بصرف 
التعويــض املقــرر لهم في 
التشغيلية  النفقات  متويل 

وسواها.
وأوضحت املادة (٩) حتدد 
املادة احلد األقصى للتعويض 
على ان تكون ٥٠٠ ألف دينار 

كويتي فقط.
وحتظر املادة (١٠) على 
أصحاب املشروعات املستفيدة 
استخدام التعويض في غير 
ما هو منصــوص عليه في 

هذا القانون.
 (١١) املــادة  وبينــت 
العقوبــات والغرامات التي 
تترتــب عــن كل تالعــب 
فــي البيانات واملســتندات 
لالســتفادة بــدون حق من 

أحكام هذا القانون.
بينمــا أوكلت املادة (١٢) 
إلى الوزير املختص إصدار 
القرارات والتعليمات الالزمة 
لتنفيذ القانون وذلك في مدة 
أقصاها أسبوعان من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

ونصــت الفقــرة الثانية 
من هذه املادة على أن يقدم 
إلــى كل من مجلس الوزراء 
ومجلس األمة تقريرا عن كل 
العمليــات التي تتم تطبيق 

ملقتضياته.
ونصت املادة (١٣) على أن 
يعمل بهذا القانون من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

احلد األقصى لتعويض أصحاب املشروعات ٥٠٠ ألف دينار 

د.خالد العنزيأسامة الشاهني د.هشام الصالحد.بدر املالم.أحمد احلمد

أو احلــروب أو األوبئــة أو 
أو  األمــراض أو اجلائحــة 
جميع املسببات التي حتتم 
على الدولــة تعطيل اعمال 

االنشطة التجارية.
مادة ثالثة

التعويضــات  تغطــي 
املمنوحة نفقــات اإليجارات 
السابقة والالحقة  والرواتب 
عــن فتــرة التعطيــل الكلي 
ألنشطة املشــروعات املشار 

إليها من تاريخ ٢٠٢٠/٣/١.
مادة رابعة

يتقدم أصحاب املشروعات 
املشار اليها باملادة األولى من 
هذا القانون بطلب التعويض 
إلى الصندوق برفقة املستندات 

والبيانات املطلوبة.
مادة خامسة

يصــدر الوزيــر املختص 
قــرارا يحدد مبقتضــاه آلية 
التعويــض  تلقــى بالغــات 
وتشكيل جلان الفحص وتقدير 
التعويضات وجلنة تظلمات 

أسامة الشاهني: تقدمنا بتشريع دائم يحمي 
املشروعات الصغيرة من اجلوائح املستقبلية

أكد النائب أسامة الشاهني حاجة املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة إلى تشريع دائم يحميها 
مــن التعثر حالة إغالق األنشــطة التجارية 

بسبب أي جائحة مستقبلية.
وقال الشاهني في تصريح باملركز اإلعالمي 
في مجلس األمة إنــه تقدم وعدد من النواب 
باقتراح بقانون لتعويض املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة عن رواتبها وإيجاراتها في حال 
قيام احلكومة بإغالق األنشــطة االقتصادية 
بسبب أي جائحة مستقبلية أو حتور جديد 

من اجلائحة احلالية.
وأوضح أن االقتراح بقانون مت تقدميه بصفة 
االستعجال وأن أهم ما مييزه الدميومة عند أي 
إجراء حكومي بإغالق األنشطة االقتصادية، 
بتكفلها الرواتب وإيجارات املشروعات الصغير 

ة واملتوسطة.
وأشار الشاهني إلى أن جائحة كوفيد- ١٩ 
ألقــت بظالل قامتة على الواقــع االقتصادي 
والتجاري واالستثماري في الكويت، مبينا أن 
احلكومة امتنعت عن صرف أي حزمة مالية 

أو اقتصادية تعوض أصحاب املشروعات.
وأوضح الشاهني أنه سبق أن وجه سؤاال 
برملانيا إلى وزير املالية عن القانون السابق 
املتعلــق بتعويــض املشــروعات الصغيرة 
واملتوســطة، مشيرا إلى أن عدد املستفيدين 
منــه لم يتجــاوز أصابع اليديــن في الوقت 
الذي لم توجد أي حزم أخرى ما انعكس على 

الواقع االقتصادي.
ولفــت إلى أن تقريرا حكوميا صدر أمس 
يبني وجود تراجع كبير في رســوم تسجيل 

الشــركات اجلديدة بنســبة ٥٠٪ خالل هذه 
السنة، بعد أن كانت نسبة النمو ١٠٪ سنويا، 
مــا يدل على واقع اقتصادي ســيئ من دون 

حترك حكومي يذكر.
ومتنى الشــاهني سرعة دراســة القانون 
فــي اللجنتني التشــريعية واملاليــة حماية 
للمشــروعات الصغيرة والعمالــة الوطنية 
وحمايــة القتصــاد الدولة ويــؤدي إلى عدم 
تسريح العمالة الوطنية وإغالق هذه املشاريع 
التجارية التي تقدم قيمة مضافة عبر االستمرار 

في صرف الرواتب واإليجارات.
وأعرب الشاهني عن شكره للمبادرين الذين 
ساهموا في إعداد مسودة االقتراح بالتعاون مع 
تكتل مجاميع املشروعات الصغيرة واالنتهاء 

منه بهذا الشكل املقدم.

عبداهللا الطريجي لتمديد إجازة مرافق مريض
 العالج باخلارج سنة واحدة مع مرتب كامل

تقــدم النائب د.عبداهللا 
الطريجي باقتــراح برغبة 
يستبدل مبوجبه نص املادة 
٤٥ من مرسوم نظام اخلدمة 
املدنية لســنة ١٩٧٩ بنص 
جديد هو «يجــوز للوزير 
منح املوظف إجازة خاصة 
ملرافقة مريض قررت وزارة 
الصحة عالجه في اخلارج 
مع مرافق لــه وذلك للمدة 
املقررة للعالج بحيث ال تزيد 
على ستة شــهور، ويجوز 
متديدها ملدة مماثلة واحدة 
في حال استمر املريض في 

عالجه باخلارج».
والحظ الطريجي أنه ومن 
خالل تطبيق النصوص ذات 

د.عبداهللا الطريجي

وفد برملاني يشارك في مؤمتر 
األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي

يشارك وفد برملاني في 
أعمال الدورة السادسة عشرة 
ملؤمتر احتاد مجالس الدول 
األعضــاء مبنظمة التعاون 
اإلســالمي املقرر عقدها في 
مدينــة إســطنبول خــالل 
الفترة من ٩-١٠ ديســمبر 
اجلاري. ويضم الوفد الذي 
توجه أمس إلى تركيا أمني 
سر الشعبة البرملانية النائب 
د.حمد املطر، وعضو الشعبة 
النائب أســامة  البرملانيــة 

أسامة املناوراملناور. د.حمد املطر

واحلرجــة، واحلاالت غير 
املســتعصية  اجلراحيــة 
(للكبــار واالطفــال) وهي 
حاالت في معظمها حتتاج 
مدد عالج طويلة، ووجود 
املرافق أمر هام وضروري، 
خصوصــا انه مــن أقارب 
املريض، وبالتالي فإن حتديد 
مدة اإلجازة بستة اشهر فقط 
واذا مدد له ملدة مماثلة تكون 
بدون مرتب «بحسب النص 
احلالــي» فإنــه يصبح في 
وضع مالي صعب، السيما 
اذا كان يعيــل عائلــة أو 
عليه التزامــات، وهنا البد 
من زيادة املدة مبا ال جتاوز 

سنة ومبرتب كامل.

ملباشرة عملهم بعد ٦ اشهر، 
خشية الفصل من العمل.

وشــدد علــى ضــرورة 
احتفاظ املوظف املســتفيد 
مــن اإلجازات الــواردة في 
هــذه املــادة مبرتبــه كامال 
ويصــرف املرتــب في أول 
كل شــهر، ويحتفــظ كذلك 
مبا لديه من اجازات دورية 
سابقة على منحه االجازة، 
كمــا ال يجوز إلزام املوظف 
بالعودة الى البالد لتجديد 
إجــازة املرافق ويكتفى في 
هذه احلالة برسالة أو إخطار 
مرفق بكتاب املكتب الصحي 
أو وزارة الصحة باستمرار 
املريض بالعالج باخلارج.

وأضاف في اقتراحه ان 
النــص احلالي حــدد فترة 
ســتة أشــهر كحــد أقصى 
إجــازة للمرافــق، وأجبــر 
املوظــف علــى ضــرورة 
العمــل والعودة  مباشــرة 
إلى عمله بعــد هذه الفترة 
دون مراعاة حلالة املريض 
فــي اخلــارج والظــروف 
االجتماعية األخرى، وهناك 
حاالت عديــدة يكون االبن 
الوحيد هو املرافق للمريض، 
وقد لوحــظ وجود حاالت 
كثيرة ملرافقني أجبرهم نص 
املادة ٤٥ من مرسوم اخلدمة 
املدنية على تــرك املريض 
في حاالت صعبة والعودة 

الصلة بالعالج في اخلارج 
فــإن معظــم املســتفيدين 
يكونون من حاالت السرطان 
واجلراحــات املســتعصية 

مرزوق اخلليفة: هل هناك توجه لعقد 
دورة ترقية لضباط الصف إلى رتبة مالزم؟

وجه النائب مرزوق اخلليفة سؤاال الى وزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي، ونص السؤال على ما يلي:

باإلشارة إلى القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠ في شأن قوة 
اإلطفاء العام والقرار رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بالالئحة التنفيذية 
للقانون رقم ١٣ لســنة ٢٠٢٠ في شــأن قوة اإلطفاء العام، 
وملا كان هناك ضباط صف من قوة اإلطفاء العام يحملون 
مؤهــالت جامعية ودبلوما وثانوية عامة ممن مضى على 

تعيينهم بقوة اإلطفاء العام أكثر من ١٠ سنوات يحدوهم 
األمل بترقيتهم إلى رتبة مالزم إطفاء أسوة بزمالئهم رجال 

اجليش وقوة الشرطة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: هل هناك توجه بعقد 
دورة تدريبيــة لترقية ضباط الصف إلى رتبة مالزم، إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فمتى ستنعقد، وإذا كانت اإلجابة 

بالنفي، فما سبب عدم انعقادها؟

مرزوق اخلليفة

الوضع الصحي للكثير من املرضى ال تكفي معه ستة أشهر

عبدالعزيز الصقعبي: ما إجراءات 
التدقيق على املراكز الطبية؟

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبــي ســؤاال الى وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
جاء كالتالي: تنفق العديد من 
املراكز الطبية والعيادات في 
اآلونــة األخيرة مبالغ طائلة 
للترويــج عــن منتجاتهــم 
وخدماتهــم مع مالحظة عدم 
وجود رواد ومراجعني في هذه 

املراكز والعيادات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  ما اإلجراءات التي تتخذها 

الــوزارة للفحــص والتدقيــق على إيــرادات 
ومصروفات املراكز الطبية والعيادات؟

٢ ـ هــل تقــوم الــوزارة بأي 
زيــارات مفاجئــة للمراكــز 
الطبية والعيادات للتأكد من 
اتباعها اإلجراءات احملاسبية 

الصحيحة؟
٣ ـ هل تضع الوزارة ســقفا 
حلجم اإليداعات النقدية في 
املراكز الطبية والعيادات؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب فيرجى 

بيان هذه السقوف.
٤ـ  هل سبق أن قدمت الوزارة 
أي بالغات لشــبهات غسيل 
التحريــات  أمــوال لوحــدة 
املاليــة؟ إذا كانــت اإلجابــة باإليجاب فيرجى 

تزويدي بعدد هذه البالغات.

د.عبدالعزيز الصقعبي

من حيث اإليرادات واملصروفات 
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إيرادات شركات الصرافة خالل حظر كورونا أعلى من االنفتاح بـ ٢٨٪!
علي إبراهيم 

كشفت أرقام رسمية اطلعت عليها «األنباء» 
عن أن شــركات الصرافة خــالل فترة احلظر 
واإلغالقــات حققت إيــرادات أعلى من الفترة 
ذاتها في ظل حالة االنفتاح، إذ حققت الشركات 
تراجعا في اإليــرادات بنحو ٢٨٪ وبأكثر من 
١١ مليون دينار خالل الفترة من نهاية مارس 
حتى سبتمبر املاضيني مقارنة بالفترة نفسها 

من ٢٠٢٠.
ويظهــر من خالل األرقام ان أداء شــركات 
الصرافة خالل فتــرة كورونا واحلظر الكلي 
واجلزئــي وتعطيل األعمــال، كان أفضل من 
الفترة املماثلة من العام احلالي، وهو ما يعكس 
بصورة واضحة أن حجم تعامالت شــركات 
الصرافة لــم يتأثر بصورة ملموســة، جراء 
إجراءات معاجلة تداعيات كورونا، وكذلك أن 
حتويالت الوافدين ظلت عصبا رئيسيا أثرى 

عمليات القطاع خالل األزمة.
وأرجعت مصــادر أن هناك نحو ٦ عوامل 
لعبت دورا محوريا في رفع إيرادات شركات 
الصرافة خــالل كورونا عــن الوقت احلالي، 
ومن بينها عوامل أضعفت القطاع أيضا مثل 
معدالت مغــادرة الوافدين للبــالد أو خروج 
شركات من السوق، وجاءت العوامل كالتالي: 
١- املنصات اإللكترونية: إذ إن الشــركات 
الكبرى التي تستحوذ على أكبر حصة سوقية 
من معامالت حتويل األموال والعمالت لديها 
منصات ذكية أنقذت أعمالها، وأتاحت لعمالئها 
إمتام حتويالتهم خــالل احلظر دون احلاجة 

إلى مراجعة األفرع. 
٢- ســداد أقســاط القروض: إذ إن تأجيل 
ســداد األقســاط  أتاح ســيولة مرتفعة لدى 

األفراد خالل فترة احلظر.
٣- االنفاق االستهالكي: إذ إن إنفاق املواطنني 
واملقيمني خالل احلظر شــهد تراجعا نتيجة 
لإلغالقات، وهو ما وفر معدالت سيولة جديدة 

ميكن استخدامها في التحويالت.
٤- حركة السفر: إذ إن تعليق حركة الطيران 
خالل فتــرة كورونا األولى قلــل من االنفاق 

على السفر، 
٥- مغادرة الوافدين: إذ إن عددا كبيرا من 
الوافدين غادر الكويت في ٢٠٢٠ وهو ما ترك 
أثرا على شــركات الصرافة بتقلص كبير في 

عــدد العمالء لديها وهو ما ينعكس في أرقام 
بيع العمالت.

٦- تقلص عدد الشركات: إذ إن مقارنة عدد 
الشــركات خالل ٢٠٢٠ مع ٢٠٢١ أظهر خروج 

نحو ٦ شركات صرافة من السوق.
وبالعودة إلــى لغة األرقام، فــإن إجمالي 
إيرادات شركات الصرافة عن الفترة من يناير 
حتى سبتمبر من العام احلالي بلغ ٥١٫٥ مليون 

دينار بتراجع نسبته أكثر من ٩٪ مبا قيمته 
٥٫٢٦ ماليني دينار حيث بلغ إجمالي اإليرادات 

خالل فترة كورونا ٥٦٫٧٨٨ مليون دينار.
وتشير أرقام الفترة من نهاية مارس حتى 
نهاية سبتمبر من العام املاضي حتديدا (فترة 
حظر وإغالقات) الى أن شركات الصرافة حققت 
إيرادات بقيمة ٤٠٫٥ مليون دينار، فيما بلغت 
اإليــرادات عــن الفترة ذاتها مــن العام املالي 
احلالــي ٢٩٫٢٧ مليون دينــار، وهو ما يظهر 
تراجعــا في اإليرادات بنحو ٢٨٪ بأكثر من ١١ 

مليون دينار.
ويوضح تفصيل بنود اإليرادات أن إجمالي 
إيرادات الشركات من بيع العمالت هي العامل 
املؤثر األكبر في تراجع إيرادات القطاع كامال 
حيث تراجع اإليرادات من هذا النوع إلى ٣٧٫٤ 
مليــون دينار خــالل الفترة مــن يناير حتى 
سبتمبر ٢٠٢١ مقارنة بـ ٤٢٫٦٩ مليون دينار 
عن الفترة ذاتها من العام املاضي، ليتضح أن 
فترة احلظر واإلغالقات كانت إيراداتها أعلى 

بأكثر من ٥ ماليني دينار.
أما إيرادات الشــركات من الفوائد البنكية 
فقــد تراجعت بصورة ملحوظة خالل الفترة 
املقارنة من العام احلالي حيث بلغت ١١٥ ألف 
دينار مقارنة بـ ٢٢٣ ألف دينا رغم فترة احلظر، 
فيما ارتفعت اإليرادات األخرى بنحو ١٠٠ ألف 
دينار لتصبح ١٣٫٩٧ مليون دينار خالل أول ٩ 
أشهر من العام احلالي مقارنة بـ ١٣٫٨٧ مليون 

دينار عن الفترة ذاتها من العام املاضي.
وجلهة املصروفات فقــد تراجعت قيمتها 
اإلجمالية خالل أول ٩ أشهر من العام احلالي 
بنســبة ١٧ مبا قيمته نحو ٥٫٤ ماليني دينار 
وذلــك نتيجــة تقلص عدد الشــركات من ٣٨ 
خــالل العام املاضي إلى ٣٢ شــركة في ٢٠٢١، 
وهو مــا يظهر في تراجع قيمــة املصروفات 
اإلدارية واملصرفية بـ ٤ ماليني دينار من ٢٤٫٧ 
مليون دينار في نهاية سبتمبر ٢٠٢٠ إلى ٢٠٫٧ 
مليون دينار في نهاية سبتمبر ٢٠٢١ إلى جانب 
تراجع املخصصات من ٥٫٠٤ ماليني دينار في 
نهاية ســبتمبر ٢٠٢٠ إلى ٣٫٧٣ ماليني دينار 

في نهاية سبتمبر ٢٠٢١.

عوائد بيع العمالت بلغت ٤٠٫٥ مليون دينار خالل األزمة مقارنة بـ ٢٩ بعدها

٦ عوامل رئيسية وراء ارتفاع اإليرادات خالل فترة كورونا تأجيل األقساط وتعليق السفر... وفرا سيولة للتحويالت
املنصات اإللكترونية لدى الشركات الكبرى أنقذت عملياتها مغادرة الوافدين قللت عمالء الشركات خالل العام احلالي

«فيتش»: جودة أصول البنوك الكويتية ستبقى قوية في ٢٠٢٢
محمود عيسى

في تقرير لها عن القطاع املصرفي الكويتي، منحت وكالة 
فيتش للتصنيف االئتماني القطاع املصرفي الكويتي نظرة 
مستقبلية حيادية، لكنها قالت إن النظرة املستقبلية للبنوك 
تعكس النظرة املستقبلية للتصنيف السيادي الكويتي بسبب 
مخاطر السيولة على املدى القصير، نظرا الستنزاف األصول 

السائلة نتيجة عدم اقرار قانون الدين العام حتى اآلن.
وفي الوقت ذاته، توقع التقرير بقاء معايير جودة األصول 
قويــة في عــام ٢٠٢٢، مع ان البنوك التــزال عرضة ملخاطر 
األحداث بسبب التركزات املرتفعة في أفراد وقطاعات معينة، 
وهو أمر تقول الوكالة ان التخلص منه صعب إلى حد كبير، 

نظرا لالقتصاد احمللي الضيق واملترابط.
وأشادت فيتش باالجراءات التي فرضها بنك الكويت املركزي 
والتي كانت متشددة في مضمار تطبيق منوذج املعيار الدولي 
التاســع إلعداد التقارير املالية املتعلق باخلسائر االئتمانية 

املتوقعة، مقارنة مبعظم األسواق األخرى.
وتوقعت الوكالة أن تبقى بيئة األعمال والتشغيل للبنوك 
بشــكل عام على حالها في ٢٠٢٢ كمــا كانت في ٢٠٢١، بينما 
رجحت أن يتحسن منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي من 
٢٫٤٪ في عام ٢٠٢١ إلى ٧٫٧٪ في ٢٠٢٢، وذلك على الرغم من 
انخفــاض منو إجمالي الناجت احمللــي احلقيقي غير النفطي 

٣٪ في ٢٠٢٢، مقارنة مع ٥٪ في ٢٠٢١.
وتوقعت وكالة فيتش أن يبقى منو االئتمان لدى القطاع 
املصرفــي ضعيفا بحيث ال يتجاوز ٣٪ في عام ٢٠٢٢، وذلك 
علــى خلفية تواضع عــدد املشــروعات احلكومية املتوقعة 
والذي قد يشهد مزيدا من االنخفاض نتيجة اجراءات الضبط 

املالي بسبب زيادة العجز احلكومي والتأخير في إقرار قانون 
الدين العام. وأضافت أن مخصصات البنوك املرتفعة التزال 
نتيجة المتثالها للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت املركزي، 
وتعتقــد الوكالة أن هذه املخصصــات ال ميكن مقارنتها مع 

أنظمة مصرفية أخرى. 
ونتيجة لذلك، كان متوسط مخصصات خسائر القروض/ 
القروض املتعثرة مرتفعا بنسبة ٢٠٠٪ حتى نهاية النصف 
األول من العام احلالي، مع توقعات الوكالة بأن يحافظ القطاع 

على هذا املستوى في عام ٢٠٢٢.
وفيما يتعلق بربحية البنوك توقعت فيتش أن تســجل 
مستوى طفيفا من التعافي العام املقبل، لكنها لن تصل إلى 
مســتويات ما قبل اجلائحة بسبب انخفاض أسعار الفائدة، 
وتراجع حجم األعمال، وارتفاع مخصصات خسائر القروض.

اما السيولة فقد توقعت الوكالة بقوة أن تظل في وضع 
متني نظرا العتمادها على حجم الودائع الكبيرة واملستقرة 
من قبل كيانــات مرتبطة باحلكومة (وتتراوح نســبة هذه 
الودائع بني ٢٥٪ الى ٣٠٪ من اجمالي محفظة ودائع العمالء). 
وعلى صعيد متصل، استبعدت الوكالة أن تؤدي الضغوط 
الســيادية إلى انخفاض جوهري في الودائع احلكومية لدى 
اجلهاز املصرفي، لكن الوكالة اعربت عن اعتقادها بان إقرار 
قانــون الديــن العام امر ضروري للحفاظ على اســتمرارية 

التمويل واالستقرار على املد املتوسط إلى الطويل.
وعلى صعيد الســيولة، تعتبر فيتش ان رسملة القطاع 
املصرفي ســتظل كافية في عام ٢٠٢٢، وتســتمد الزخم من 
ارتفاع مخصصات خسائر القروض والنمو الضعيف، فيما 
ســتظل التركيــزات العالية للقروض هي اخلطر الرئيســي 

على رأس املال.

منحت القطاع املصرفي نظرة مستقبلية حيادية

رسملة القطاع ستظل كافية العام املقبل.. مستمدة الزخم من ارتفاع املخصصاتانخفاض الودائع احلكومية لدى اجلهاز املصرفي مستبعد.. رغم الضغوط السيادية

الكويتيون اشتروا أسهمًا إماراتية بـ ٧٤١ مليون درهم
عالء مجيد

جــاءت عمليــات شــراء الكويتيني 
لألسهم االماراتية بسوق ابوظبي لالوراق 
املالية خالل شهر نوفمبر املاضي بقيمة 
١٣٤٫٠٣ مليون درهــم (ما يعادل ١١٫٠٥ 
مليون دينار)، وتأتي هذه املشــتريات 
مع زيادة وتيرة التطعيم وبالرغم من 

متحور كورونا اجلديد «أميكرون».
وخالل الـ ١١ شــهرا املاضية، جاءت 
مشــتريات الكويتيني لألســهم بسوق 
ابوظبي لــألوراق املالية بنحو ٧٤١٫٣٨ 
مليــون درهــم (ما يعــادل ٦١٫١ مليون 
دينار)، وعمليات البيع بقيمة ٩٢٧٫٨٤ 
مليــون درهم (ما يعادل ٧٦٫٤٧ مليون 
دينار)، ليكون صافي التعامالت البيعية 
منذ بداية العــام بقيمة ١٨٦٫٤٦ مليون 
درهم (ما يعادل ١٥٫٣٧ مليون دينار).

وجاءت هذه املشــتريات متماشــية 
مع أداء ســوق أبوظبي لألوراق املالية 
الذي حقق مكاسب شهرية للشهر الـ ١٤ 
على التوالي، حيث ارتفع بنسبة ٨٫٦٥٪ 
خالل شــهر نوفمبر ليســجل مستوى 
٨٥٤٦ نقطــة مقابل ٧٨٦٥ نقطة بنهاية 

الشهر املاضي.

وخالل شــهر نوفمبر بلغت القيمة 
السوقية ألسهم أبوظبي ١٫٥٦ تريليون 
درهم مع نهاية تعامالت الشــهر مقابل 
نحــو ١٫٤٣ تريليــون درهم فــي نهاية 
تعامالت شهر أكتوبر املاضي، مبكاسب 

١٣٤ مليار درهم.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون 
اخلليجــي، جنــد ان اخلليجيني جاءت 
مشترياتهم في بورصة ابوظبي خالل 
شهر نوفمبر املاضي تقدر بنحو ٧٠٦٫٨٧ 
ماليني درهــم (ما يعادل ٥٨٫٢٦ مليون 
دينــار) وعمليات بيــع بقيمة ٦٩٥٫٣٩ 
مليون درهم (مــا يعادل ٥٧٫٣١ مليون 
دينار) ليبلغ صافي تعامالتهم الشرائية 
خالل الشهر ١١٫٤٧ مليون درهم (ما يعادل 

٩٥٠ ألف دينار).
وبلغ صافي قيمة تداوالت املستثمرين 
الكويتيني في ســوق ابوظبي لألوراق 
املالية بالبيع خالل شهر نوفمبر املاضي 
نحو ١٩٫٥٥ مليون درهم (ما يعادل ١٫٦١ 
مليون دينار)، وذلك من خالل عمليات 
شــراء بلغــت ١٣٤٫٠٣ مليون درهم (ما 
يعــادل ١١٫٠٥ مليون دينار)، وعمليات 
بيع بلغت قيمتها ١٥٣٫٥٩ مليون درهم 

(ما يعادل ١٢٫٦٦ مليون دينار).

في ١١ شهراً وبالتزامن مع املكاسب التي حققها السوق منذ بداية العام

البورصة تعقد مزاد بيع ١٠٪ من أسهم 
«القرين للكيماويات» في ٢٢ ديسمبر

أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم يوم 
األربعاء املوافق ٢٢ ديســمبر اجلاري عقد 
جلسة مزاد لبيع عدد ١١٠ ماليني سهم من 
األسهم املصدرة لشــركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية متثل ١٠٪ من رأسمال 

الشركة.
وقالت البورصة في بيان على موقعها 
الرسمي امس، إن عملية البيع مقابل سعر 
ابتدائي قدره ٣٢٠ فلســا للســهم، وبقيمة 

إجمالية تبلغ ٣٥٫٢ مليون دينار.
وأوضحت أن حتديد املزاد وتفاصيله جاء 
بعد االتفاق بني شركة صناعة الكيماويات 
البترولية (طرف بائع)، وشــركة بوبيان 

للبتروكيماويات (طرف مشتر).
وبينــت البورصــة أن هناك شــروطا 
يخضع لها املزاد أبرزها أنه على من يرغب 
في دخول املزاد إيداع شيك مصدق بقيمة 
١٠٪ مــن إجمالي قيمة الصفقة البالغ ٣٫٥ 
ماليني دينار، وذلك في موعد أقصاه الساعة 
٩:٣٠ من صباح يــوم األربعاء املوافق ٢٢ 

ديسمبر ٢٠٢١.

وذكرت أن املزايدة ستبدأ في متام الساعة 
الواحدة ظهرا في اليوم احملدد املذكور أعاله 
بقطاع عمليات التداول - الدور الثامن في 
مبنى البورصة، وسوف يرسى املزاد في 
متام الســاعة ١:١٥ ظهــرا باليوم ذاته على 
املشتري االبتدائي ما لم يتقدم مشتر آخر 
بســعر أعلى، وفي حال تقدم مشــتر آخر 
بسعر أعلى من السعر االبتدائي ومضى على 
هذا السعر ٥ دقائق من دون أن يتقدم مزايد 
آخر بسعر أعلى سوف يرسى عليه املزاد.
وعلى من يرســى عليه املزاد أن يودع 
باقي مبلغ الصفقة والعمولة املستحقة قبل 
الساعة ١١ من صباح يوم اخلميس املوافق ٢٣ 
ديسمبر ٢٠٢١ في حساب الشركة الكويتية 
للمقاصة وال يحق له استرداد املبلغ الذي 
دفعه إذا لم يقم بســداد القيمة اإلجمالية 
للصفقة في الوقت والتاريخ املشار إليهما.
وأكدت البورصة في البيان أن حضور 
املزاد يقتصر على وسيط البائع ومن ميثل 
البائع ووسيط املشتري ومن ميثل املشتري 

املستوفني للشروط سالفة الذكر.

بسعر ابتدائي ٣٢٠ فلساً للسهم وبإجمالي ٣٥٫٢ مليون دينار
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«اخلليج» يطلق «red plus»..األولى من نوعها بالشرق األوسط

باهي أحمد

أطلق بنــك اخلليج أمس 
بطاقة ماســتركارد مســبقة 
 ،«red plus» الدفــع اجلديــدة
لتكون أول بطاقة مسبقة الدفع 
تقدم ميزة االسترداد النقدي 
الشــرق  الشــباب في  لفئــة 
األوســط، وفي إجنــاز جديد 
يحســب لبنك اخلليج، تقدم 
بطاقة ماســتركارد اجلديدة 
«red plus» أعلــى برنامــج 
اســترداد نقدي في الكويت، 
كما أنها أول بطاقة ماستركارد 

مسبقة الدفع مصممة بشكل عمودي.
وفــي هذا الســياق، قــال املديــر العام 
للمجموعة املصرفية لألفراد في بنك اخلليج 
محمــد القطان، خالل مؤمتر صحافي عقد 
بهذه املناسبة: «ندرك في بنك اخلليج أهمية 
وتأثير املكافآت امللموسة والفريدة بالنسبة 
لفئة الشباب، لذلك نفخر بإطالق بطاقتنا 
اجلديدة red plus ليــس فقط لكونها أول 
بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع مع برنامج 
استرداد نقدي، ولكن أيضا لتميزها بأعلى 
برنامج استرداد نقدي في الكويت بنسبة 
تصل إلى ١٥٪، لهذا نشجع طالب املدارس 
الثانويــة واجلامعات على تقدمي طلباتهم 
 red والبدء في التمتع مبزايا ،red حلساب

.«plus
خصومات ومميزات

مــن جانبهــا، قالت نائب املديــر العام 
للخدمــات املصرفية الشــخصية - إدارة 
التســويق جنالء العيســى: «تقدم بطاقة 
 red ماســتركارد مســبقة الدفــع اجلديدة
plus، العديد من اخلصومات في محالتهم 
التجارية املفضلة، مع توفير ميزة االسترداد 
النقدي على مشــترياتهم الشهرية، حيث 
تتيح البطاقة حلامليها العديد من املميزات 
الفريدة، منها استرداد نقدي يصل إلى ١٥٪ 
على فواتير االتصاالت احمللية والدولية، 
وتذاكر الســينما، واملطاعــم واملقاهي، مع 
استرداد نقدي يصل إلى ٣٠٠ دينار سنويا».
 red» وذكرت العيسى أن حاملي بطاقة
plus» يتمتعــون بالعديــد مــن املميزات، 
مبــا فيها خصومات فــي املطاعم املفضلة 
لديهم، ضمن برنامج عروض املطاعم من 
بنــك اخلليج، كمــا ميكنهم احلصول على 
خصومات فورية تصل إلى ٢٥٪ في أكثر من 
٥٥٠ من املطاعم واملقاهي في جميع أنحاء 
الكويت، إضافة إلى االستمتاع مبزايا برنامج 
اخلليج للعروض الترويجية واحلصول على 
خصومات فورية تصل إلى ٣٠٪ في أكثر من 
٣٠٠ محل جتاري، واالستمتاع بالعروض 
على مجموعة متنوعة من األقسام، مبا في 

ذلك الســفر والترفيــه والصحة واجلمال 
وغيرها كجزء من برنامج عروض اخلليج. 
كمــا أن البطاقة مزودة مبيزة احلماية من 
عمليات االحتيال مع النظام الثالثي اآلمن 
اخلاص ببنك اخلليج خالل عمليات الشراء 

التي تتم عبر اإلنترنت.
 التطور الرقمي

بدوره، قال نائب املدير العام لالتصاالت 
املؤسســية في بنك اخلليــج أحمد األمير: 
«سهل اخلليج من إجراءات احلصول على 
بطاقة «red plus» بشــكل كبير، حيث يتم 
التقدمي عليها إلكترونيا بشكل كامل، عبر 
املوقــع اإللكترونــي أو التطبيق اخلاص 
بالبنك، وتسلمها عبر خدمة التوصيل خالل 
يومني أو ثالثة أيام عمل. وبعد ذلك، يتمكن 
حامل البطاقة من تفعيل وتعبئة البطاقة 
إلكترونيــا في أي وقت ومن أي مكان، من 

خالل املوقع اإللكتروني أو التطبيق».
وأشار األمير إلى أن عجلة التطور الرقمي 
تشهد منوا متسارعا في إطار االستراتيجية 
اخلمسية للبنك التي تستهدف توفير جتربة 
مصرفية مميزة وســهلة وســريعة لكافة 
عمالء البنك وفي مقدمتهم الشباب، من خالل 
خدمات ومنتجات تتسم باالبتكار والتميز.

إمكانيات هائلة

من جهة أخرى، قالت مديرة ماستركارد 
في قطر، ســلطنة عمان، الكويت والعراق 
نادية غساســي: «توفر بطاقة ماستركارد 
red plus مسبقة الدفع إمكانية هائلة لتغيير 
طريقة الدفع من قبل الطالب والشباب في 
الكويت، ويسعدنا إطالق أول بطاقة مسبقة 
الدفع من نوعها مع بنك اخلليج لبناء بيئة 
دفع محلية إلكترونية آمنة. باإلضافة إلى 
تقدمي عملية دفع سريعة، بديهية، موثوقة 
 red plus وسلسة، متكن بطاقة ماستركارد
مســبقة الدفع الشــباب الكويتي لتجربة 
واالستفادة من عروض جديدة، مما يجعلها 
بطاقة مثالية لالســتمتاع بجميع امليزات 

والفوائد التي تقدمها الدولة».

أكبر برنامج استرداد نقدي للشباب.. وأول بطاقة «ماستركارد» مسبقة الدفع مصممة بشكل عمودي

من اليمني: جنالء العيسى ومحمد القطان وأحمد األميرأحمد األميرمحمد القطان حامال بطاقة «red plus» اجلديدة جنالء العيسى

(متني غوزال) محمد القطان وجنالء العيسى وأحمد األمير يتوسطون فريق بنك اخلليج في لقطة جماعية عقب املؤمتر الصحافي 

سنويًامحمد القطان: نقدم البطاقة اجلديدة انطالقًا من إدراكنا ألهمية وتأثير املكافآت امللموسة للشباب دينار   ٣٠٠ لـ  يصل  والدولية  احمللية  االتصاالت  على  نقدي  استرداد  العيسى:  جنالء 
أيام   ٣ خالل  والتسليم  كامل..  بشكل  إلكترونيًا  وتفعيلها  البطاقة  على  التقدمي  األمير:  والشبابأحمد  الطالب  قبل  من  الدفع  طريقة  لتغيير  هائلة  إمكانية  توفر  البطاقة  غساسي:  نادية 

..«red» حساب
تصميم جديد ومبتكر للشباب

 red كان بنــك اخلليج قد أطلق مطلع العام احلالي، عدة حتســينات على حســاب
للشباب، بتصميم جديد ومبتكر صمم للشباب، حيث تتميز بطاقتا red وred plus من 
بنك اخلليج بتصميم بسيط ومميز يحمي خصوصة املستخدم، إذ تشمل اسم حامل 
البطاقة على ظهر البطاقة، باإلضافة إلى املميزات األخرى التي تشكل التجربة املصرفية 
املثالية بالنســبة لهم. ولتشجيع مجتمع شباب اخلليج، أطلق البنك حسابا خاصا لهم 

على االنستغرام حتى يبقوا على اطالع بكل ما يقدمه بنك اخلليج لهم.
 وتتمثل رؤية بنك اخلليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، حيث يشرك البنك 
موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقدمي خدمة عمالء ممتازة، مع احلرص على 
خدمة املجتمع بشكل مستدام. بفضل الشبكة الواسعة من الفروع واخلدمات الرقمية 
املبتكرة، يتمكن بنك اخلليج من منح عمالئه حق اختيار كيفية ومكان إمتام معامالتهم 

املصرفية، مع ضمان االستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.

ملشاهدة الڤيديو

«red plus» بطاقة ماستر كارد اجلديدة من بنك اخلليج
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شيخة البحر: طموحاتنا الرقمية بال حدود.. و«الوطني» يسبق منافسيه بأميال

قالــت نائــب الرئيــس التنفيــذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني شيخة 
البحر إن جائحة كورونا ســاهمت في 
تسريع عملية التحول الرقمي وأظهرت 
الفــوارق مدى جديــة والتزام كل بنك 

بنهجه الرقمي.
جــاءت تصريحــات البحــر خالل 
مشــاركتها في حلقة نقاشية نظمتها 
قنــاة بلومبيــرغ افتراضيــا، بعنوان 
«استعدادات الشــرق األوسط لعصر 
جديد من اخلدمات املصرفية الرقمية»، 
وذلك مبشاركة عدد من قيادات البنوك 

في املنطقة.
وقالت البحر إن استراتيجية البنك 
في التنويــع أتت ثمارهــا خالل أزمة 
جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الوطني 
بدأ رحلة التنويــع قطاعيا وجغرافيا 
في الثمانينيات عندما قام بالتوســع 
في كبرى عواصم املال واألعمال حول 

العالم.
شراكة مع الشباب 

وأضافت البحر قائلة: «بنك الكويت 
الوطنــي متواجد فــي ١٤ دولة ويقدم 
جميــع اخلدمــات املالية مبــا في ذلك 
اخلدمات املصرفية التقليدية واإلسالمية 
واخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة 
الثــروات والتمويل التجاري ومتويل 
املشــاريع وباإلضافــة إلــى ذلــك قام 
مؤخرا بإطالق «وياي» أول بنك رقمي 
في الكويت ليعكس الطبيعة الشــابة 
والثقافة الرقميــة املتطورة للمجتمع 
الكويتي كما يجسد شراكة طويلة األمد 
مع الشباب ويساعدهم على تلبية كل 

احتياجاتهم املالية».
وأكــدت أن «البنــك الرقمي اجلديد 
ميثل عالمة فارقة في خارطة للتحول 
الرقمــي للبنــك وذلك بهــدف مواكبة 
التغيرات التي يشهدها قطاع اخلدمات 

املالية في جميع أنحاء العالم».
وأشارت البحر إلى أن «وياي» يقدم 
باقــة متكاملة من املنتجات واخلدمات 
املتطورة التي تساعد الشباب على تتبع 
وتنظيم نفقاتهم بشكل أفضل، مما يساهم 
في زيادة قدرتهم على بناء املدخرات، 
وكذلك توفير قنوات استثمارية مناسبة 

لتنمية هذه املدخرات.
التكنولوجيا طريق للنمو

وأكدت البحر علــى أن أحد أهداف 
البنك الرئيســية عند تطوير أجندته 
الرقمية متثلت في مواءمة االستثمارات 
التقنيــة وخارطــة الطريــق الرقمية 
مــع اســتراتيجية املجموعــة وذلــك 
بهــدف توحيد املعايير في كل الفروع 
اخلارجية، وهو األمر الذي يساهم في 
تبسيط مجموعة تطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات داخل البنك ويسمح مبزيد من 
التحسن على صعيد التكلفة وحتقيق 
االستفادة القصوى من عمليات البيع 
املتبــادل للمنتجــات واخلدمــات عبر 
قطاعــات ومناطــق جغرافية مختلفة 

للبنك.
وأضافت أن البنك يقوم باستخدام 
اســتثماراته الرقميــة وإمكانياته في 
الكويــت مبا في ذلــك املختبر الرقمي 

للبنك كأحد مسارات النمو املهمة على 
املدى القصير واملتوسط، السيما لتنمية 
العمليات املصرفية لألفراد على مستوى 

املجموعة.
وأوضحــت البحــر أن بنــك وياي 
الرقمي ســيكون أيضا مبنزلة منصة 
للوصول إلى أسواق جديدة في شرائح 
اخلدمات واملنتجات الرقمية، موضحة 
أن تركيز البنك ينصب على األسواق 
التي يــرى فيها فرصــا للنمو وأيضا 
مدى مساهمة اخلدمات الرقمية في منو 
حصته السوقية ووصوله للقطاعات 

املستهدفة في تلك األسواق.
وأشــارت إلــى أن ســوقي مصــر 
والســعودية من األســواق الرئيسية 
للنمو خارج الكويت، حيث يرى البنك 
إمكانات كبيرة لالستفادة من القدرات 
الرقميــة املطورة في الكويت لتحقيق 

النمو في أسواق كال البلدين.
أجندة البنك الرقمية

وســلطت نائب الرئيس التنفيذي 
للمجموعة الضــوء على أجندة البنك 
الرقمية، مؤكدة على دمجها في صميم 
اســتراتيجيته وهو ما فــرض التزاما 
بإجنازهــا وكذلك العمــل على مواكبة 
أحدث التقنيات في التكنولوجيا املالية.

وأكــدت البحر علــى أن التوجهات 
االستراتيجية تتمحور في أن نصبح 
بنــكا رائدا على املســتوى الرقمي في 
الكويت واملنطقة إضافة إلى بناء جيل 
جديد من اخلدمات املصرفية الرقمية 
وترســيخ ثقافة وعقليــة رقمية على 

مستوى املجموعة بأكملها.
وأضافت أنه ومع تسريع خطط عمل 
البنــك نحو حتســني وجتديد جتارب 
القنــوات املصرفيــة احلالية وتطوير 
جتارب جديدة شــهدنا خــالل الفترة 
املاضيــة زيــادة كبيرة في اســتخدام 

خدماتنا الرقمية.
وبينت البحــر أن عملية التطوير 
التــي نعمل عليها تشــمل كذلك رأس 
املال البشري، وذلك من خالل استقطاب 
أفضل املواهب وتطوير الكوادر البشرية 
بأفضل برامج وتقنيات التدريب العاملية.

املكتب الرقمي للمجموعة

وأكــدت البحر علــى أن البنك قام 
بتأســيس املكتب الرقمــي للمجموعة 
وذلك بهدف القيام بدور املنسق الرئيسي 
لعمليــة التحول الرقمــي، إضافة إلى 
مسؤوليته عن زيادة محفظة املنتجات 
واخلدمــات املبتكــرة من خــالل عقد 
الشراكات مع شركات التقنية املالية.

وشددت على أن خدمات إدارة الثروات 
تعد من األولويات االستراتيجية لبنك 
الكويت الوطني إذ تشكل خدمة سمارت 
ويلث وهي منصة إدارة الثروات الرقمية 
اخلاصة بالبنك أحد محاور النمو، حيث 
ميكن لعمالء خدمة الوطني عبر املوبايل 
من فتح حســاب ســمارت ويلث لدى 
شركة الوطني لالستثمار بشكل رقمي 
وحتويل األموال إلى حســاباتهم بكل 
سهولة من خالل برنامج خدمة الوطني 
عبر املوبايل والذي مت ربطه بسالسة 

مع خدمة سمارت ويلث.
مركز بيانات متطور

وأضافــت أن أولويات البنك أيضا 
خــالل الســنوات املاضيــة متثلت في 
االستثمار في مركز بيانات متطور مت 
انشائه في الكويت، نظرا ألهمية حتليل 
البيانات والســلوك االستهالكي الذي 
ميكن البنك من تقدمي أفضل املنتجات 

لعمالئه.
وأشــارت إلى أن االستثمار بكثافة 
في البنيــة التحتية الرقمية يســاهم 
في حتسني اإلنتاجية ويلبي تطلعات 
العمــالء إضافــة إلــى زيــادة احلصة 
الســوقية، وهي عوامــل ال تتحقق إال 
من خالل االستفادة من إمكانات البيانات 
الضخمــة، موضحة أن البنك يســعى 
جاهدا لتحسني موثوقية واستمرارية 
بنيتــه التحتية الرقمية مــع التركيز 
الكبير على جوانب األمن الســيبراني 

وااللتزام الرقابي.
ركائز إستراتيجية لالستدامة

وناقشت احللقة التقدم الذي أحرزه 
بنك الكويت الوطني على صعيد حتقيق 
الركائز االستراتيجية لالستدامة، وقالت 
البحر: «إن البنك يتطلع إلى مواصلة 
التقــدم فــي جعــل معاييــر احلوكمة 
البيئة واملجتمعية أساســا ملناقشاته 
مع عمالئــه ودمج التمويل املســتدام 
في جميع عملياته، باإلضافة إلى جعل 
االســتدامة جزءا ال يتجــزأ من ثقافته 

املؤسسية».
وشددت البحر على أن البنك يعمل 
جاهدا لكي يرســخ ريادتــه في مجال 
اخلدمــات املصرفيــة املســتدامة، كما 
ســيقوم باإلعالن عن مبادرات لقياس 
آثــار احلوكمة البيئيــة واالجتماعية 
واملؤسسية بشكل أفضل، مع التركيز 
على األولويات القصوى واملتمثلة في 
تقييم األثر البيئي املباشر وغير املباشر 
خاصــة مع اســتمرار ظهــور املخاطر 

الناجمة عن التغير املناخي.

خالل مشاركتها بحلقة نقاشية نظمتها «قناة بلومبيرغ».. حول استعدادات الشرق األوسط لعصر جديد من اخلدمات املصرفية الرقمية

نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر

جائحـة ڤيـروس «كورونا» بّينـت جدية والتـزام بنك الكويـت الوطني بالتحـول الرقمي
التعافي لعملية  داعم  أكبر  وكنا  «كورونا»  جائحة  خالل  ثمارها  آتت  للتنويع  إستراتيجيتنا 
أطلقنا أول بنك رقمي ليعكس الطبيعة الشابة والثقافة الرقمية املتطورة للمجتمع الكويتي
املالية احتياجاتهم  كل  ويلبي  الشباب  مع  األمد  طويلة  شراكة  يجّسد  الرقمي  «وياي»  بنك 

توجهاتنا اإلستراتيجية تتمحور حول تأكيد ريادتنا.. وبناء جيل جديد من اخلدمات الرقمية
الفرص وتكافؤ  التنوع  بفضل  للمواهب..  جاذبية  اخلاص  القطاع  مؤسسات  أكثر  «الوطني» 
نعمل على ترسيخ ريادتنا باخلدمات املستدامة.. ونوّجه قدراتنا املتطورة للنمو بالسعودية ومصر
نعزز من إمكانياتنا الرقمية لترسيخ موقع ريادي وقوة إقليمية لـ «الوطني» مبجال إدارة الثروات

نضخ اسـتثمارات كبيـرة لتحليل البيانات والسـلوك 
لعمالئنـا املنتجـات  أفضـل  لتقـدمي  االسـتهالكي.. 

تعزيز مساواة املرأةاالستثمار في الكفاءات
حول حاجة البنــوك ملجموعة من املهارات 
اجلديدة لدعم املزيد من االبتكار والتوسع، قالت 
البحر:«تتمثل رؤية ورسالة بنك الكويت الوطني 
دائما لالســتثمار في الكفاءات احمللية وهو ما 
يجعل البنك أفضل مؤسسات القطاع اخلاص جذبا 
للكفاءات الكويتية وهذا ما تعكسه أرقام املوظفني 
الكويتيني اجلدد خالل ٢٠١٩ أي ما قبل اجلائحة 
والذين جتاوزوا ٦٠٠ موظف جديد بعام واحد».
وأضافت أن الوطني يركــز على إجراءات 

التوظيف الداخلية واخلارجية مع إعطاء األولوية 
ملوظفينا الداخليني حيث يدعم البنك بشكل كبير 
االحتفاظ بالكفاءات املوجودة في البنك وبهدف 
التحفيز على التطوير الوظيفي. وأكدت على أن 
البنك قام وعلى مدار سنوات طويلة بتطوير برامج 
تدريبية فريدة بالتعاون مع أفضل اجلامعات على 
مستوى العالم، لتقدمي أفضل وسائل التدريب 
عالي اجلودة ملختلف املستويات الوظيفية في 

املجموعة.

تطرقت احللقة النقاشية إلى املساواة، حيث 
شددت البحر على عدم وجود قيود على مشاركة 
املرأة في القوى العاملة في الكويت بشكل عام 
والقطاع املصرفي بشكل خاص، مشيرة إلى أن 
هناك مجاال لزيادة مشاركة املرأة في املناصب 
العليا وعضوية مجالس اإلدارات، وهو األمر الذي 
بدأ يكتسب مزيدا من الزخم خالل اآلونة األخيرة.

وأشارت إلى التزام بنك الكويت الوطني بتعزيز 
املساواة بني اجلنسني كعنصر أساسي في إدارة 

تطوير املواهب لديه حيــث اتخذ البنك العديد 
من اإلجراءات والتدابير بهدف مشــاركة املرأة 
في املناصب القياديــة منها زيادة تواجد املرأة 
في املناصب القيادية من خالل توفير التوجيه 
والفرص املناسبة للتطور الوظيفي إضافة إلى 
ترســيخ ثقافة متكينها على مستوى املجموعة 

بأكملها.
وأوضحت أن نسب املوظفني لدى البنك تعكس 
بشكل كبير التزامه باملساواة بني اجلنسني حيث 

تشكل اإلناث ٤٦٪ من إجمالي املوظفني كما في 
سبتمبر ٢٠٢١ كما تتضمن البرامج التي أطلقها 
البنك في سبيل دعم متكني املرأة برنامج «تطوير 

القيادات النسائية».
وأضافت أن البنك يقوم أيضا بتوسيع التزامه 
بالتنوع والشــمول لعمالئه عبر إطالق بعض 
املنتجات واخلدمات للعميالت ورائدات األعمال، 
كما ســيواصل تطوير مساعيه في هذا املجال 
بشكل أكبر في إطار التزامه بتعزيز الشمول املالي.
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«بوبيان» يختتم ٢٠٢١ االستثنائي بإجنازات وجناحات اجتماعية مميزة
مّثل العام ٢٠٢١ عالمة فارقة 
فــي اســتمرار بنــك بوبيان في 
بــدوره االجتماعي  االضطــالع 
من خــالل العديد من الفعاليات 
واملبادرات التــي أبرزت تفوقه 
محليا فيما قدمه للمجتمع، مؤكدا 
ريادته للمسؤولية االجتماعية في 
الكويت خالل واحدة من السنوات 
االستثنائية التي تراوحت ما بني 
االنفتاح النســبي والعودة إلى 
اإلغالق بسبب ڤيروس كورونا.

وفي هذا السياق، قال الرئيس 
التنفيذي للخدمــات املصرفية 
الشــخصية والرقميــة عبداهللا 
التويجــري: «نفخــر بأننا كنا 
قريبني مــن مختلف الشــرائح 
في املجتمــع الكويتــي في ظل 
استمرار أزمة كورونا في العام 
٢٠٢١ التي تراوحت بني االنفتاح 
والعــودة لإلغالق وهو ما خلق 
حالة من عدم االستقرار تطلبت 
جهودا إضافية سواء من اجلهات 
احلكومية أو القطاع اخلاص».

وأضاف: «توجنــا في العام 
احلالــي بالعديــد مــن اجلوائز 
املميزة غيــر أن تكرمي الرئيس 
التنفيذي عادل املاجد من غلوبل 
فاينانس إلســهاماته في مجال 
البنوك اإلسالمية ميثل تكرميا 
لنــا جميعــا ملــا قمنا بــه جتاه 
مجتمعنا كجزء من مسؤوليتنا 
االجتماعيــة ســواء مــن خالل 
اخلدمات واملنتجات التي سهلنا 
بها حيــاة النــاس أو من خالل 

مبادراتنا املميزة». 
أن  التويجــري  وأوضــح 
مشاريع االستدامة أصبحت متثل 
الزاوية وركيزة أساسية  حجر 
في مشاريع بوبيان الساعية نحو 
حتقيق نتائج أفضل، والســيما 
تلك التي تتعلق بالبيئة احمللية 

وانعكاساتها عامليا.
تفوق محلي

من جانبــه، قال املدير العام 
لبنك بوبيان وليد الياقوت، إن 
بوبيان نظم العديد من الفعاليات 
واملبادرات التــي أبرزت تفوقه 
محليا فيما قدمه للمجتمع، مؤكدا 
ريادته للمسؤولية االجتماعية 
في الكويت سواء من حيث الكم 
أو النوعيــة فــي اختيار أهدافه 
التي يرمي من خاللها إلى تأكيد 
مدى أهمية املشاركة املجتمعية 
للقطاع اخلاص في بناء املجتمع 

الكويتي.
وأضاف: «نســعى إلى خلق 
منوذج إيجابــي رائد في مجال 
املســؤولية االجتماعيــة خارج 
اإلطار التقليدي املتعارف عليه 
سواء من حيث نوعية املبادرات 
التي نطلقها أو الشــرائح التي 
نســتهدفها سواء داخل الكويت 

أو خارجها». 
وأوضح الياقــوت أن تنفيذ 
برامج املسؤولية االجتماعية ال 
يقتصــر علــى إدارة معينة، بل 
نعتبر كل إدارات وفروع البنك 
مسؤولني اجتماعيا ومشاركني 
رئيســيني في بناء املجتمع لذا 
فإن موظفينا شركاء أساسيون 
في خدمة املجتمع ونتحمل لذلك 

جميعا املسؤولية االجتماعية.
موارد البنك البشرية

بدوره، قال املدير العام للموارد 
البشرية في البنك عادل احلماد إن 
املوارد البشرية للبنك أدت دورا 
رئيسيا في جتاوز مختلف مراحل 
األزمة التــي شــهدتها الكويت، 
وكذلك العالــم أجمع إلى جانب 
قيام إدارة املوارد البشرية بتوفير 
كل املتطلبات التي جتعل موارد 
البنك البشرية تعمل وسط أجواء 

مريحة صحيا ونفسيا.
وأضــاف «في بوبيــان كلمة 
السر هي مواردنا البشرية فهي 
وراء كل قصــة جنــاح، من هنا 
أطلقنا مسابقة (فكرة) التي تتيح 
للموظفني املبدعني فرصة إلطالق 
إبداعاتهم كفريق وتقدمي األفكار 
التي من شــأنها أن تســاهم في 

تعزيز قصة النجاح». 
وخــالل أغســطس املاضــي 
وقع البنك شراكة استراتيجية 
بالتعــاون مــع جامعــة ديــوك 
األميركية DUKE إلطالق البرنامج 
التدريبي اخلاص بإعداد القادة 
داخليا في بنك بوبيان وتعزيز 
ملواكبــة  القياديــة  مهاراتهــم 
التطورات والتحديات في املرحلة 
احلاليــة التــي تعــزز اخلدمات 

اإللكترونية والرقمية.
كما أطلــق بوبيــان برنامج 
(بوبيــان يهتم) الــذي يتضمن 
العديد مــن البرامج والعروض 
اخلاصة مبوظفــي البنك بهدف 
احلفاظ علــى صحتهم وتقوية 

مناعتهم.
وأعلــن بنــك بوبيــان فــي 
أغسطس املاضي إطالق مشروع 
أكادميية بوبيان إلدارة األعمال 
 Boubyan Business School
كمنصة للتدريب ونقل اخلبرات 

تعتبــر األولــى مــن نوعها في 
الكويت وتهدف إلى تغيير املفهوم 
التقليدي لتدريب وتطوير املوارد 
البشــرية مبا يواكب التطورات 
التي يشهدها العصر احلالي ومبا 
يساعد على بناء القدرات الذاتية 
وزيادة خبرات الكوادر البشرية 

في البنك.
«تعتمــد  احلمــاد:  وقــال 
اســتراتيجيتنا في بنك بوبيان 
علــى التركيــز علــى مواردنــا 
البشرية سواء من حديثي التخرج 
أو ممن أمضوا فتــرة في البنك 

والعمل على توفير وابتكار كل ما 
هو جديد في إطار حرص البنك 
على دعم موارده البشــرية في 
مختلف املجاالت وصقل مهاراتهم 
العلمية والعملية وزيادة خبراتهم 
مبا يحقق الفائدة لهم وينعكس 

بالتالي على خدمة العمالء».
تكرمي الصفوف األمامية 

من جهته، قال املدير التنفيذي 
إلدارة االتصــاالت والعالقــات 
املؤسسية قتيبه البسام إن تكرمي 
الصفــوف األمامية منــذ اليوم 

للجائحة فــي فبراير ٢٠٢٠ كان 
من أولويات البنك حيث حرص 
علــى التواجد معهــم أوال فأوال 
وتكرميهم على جهودهم املميزة.

وأشار البسام إلى قيام البنك 
بتنظيم أكبر حملة على مستوى 
الكويت لتشجيع ومكافأة العمالء 
الذيــن تلقــوا التطعيم بجوائز 
قيمة متثلت في رحالت إلى خارج 
الكويت متضمنة كافة التكاليف 
والنفقــات وجوائز نقدية قيمة 
ألكثــر من ٢٠ فائــزا بهدف دعم 
جهود احلكومة الرامية إلى إعادة 

احلياة إلــى طبيعتها في أقرب 
وقت ممكن.

ومتكن أكثر من ٢٠ ألف عميل 
من عمالء البنك من املشاركة في 
السحب من خالل تطبيق البنك 
للهواتــف الذكية عبر املســاعد 
اإللكتروني (مســاعد) وإدخال 
جملة «نعــم للتطعيــم» حيث 
مت تسجيل اجلميع مباشرة في 
احلملة فيما توج البنك عشرين 
منهم بجوائز قيمة تضمنت رحلة 
لشخصني إلى لندن شاملة التذاكر 
واإلقامــة ملدة ٣ أيــام وحضور 
مبــاراة لكرة القدم والتســوق، 
ورحلة لشخصني إلى جبل شمس 
في ســلطنة عمان شــاملة كافة 
التكاليف، ورحلة لشخصني إلى 
دبي ملدة ٣ أيام حلضور معرض 
إكسبو دبي وجوائز مالية أخرى.

 أنشطة شهر رمضان 

استمر بنك بوبيان في تنظيم 
حملة (خطوات بوبيان) للعام 
الثامن على التوالي للمســاهمة 
في تشجيع املواطنني واملقيمني 
على ممارسة رياضة املشي خالل 
شهر رمضان املبارك أثناء الفترة 
املســموح بها مبمارسة رياضة 
املشــي، وهــي حملــة خصص 
ريعها كما األعوام السابقة إلجراء 
عمليات طبية للمرضى املصابني 

بأمراض العيون في أفريقيا.
ومتــت املشــاركة فــي هــذا 
العمل اخليري واإلنســاني من 
خالل تطبيق بوبيان الذي ميكن 
حتميلــه علــى أي مــن أجهزة 
الهواتف الذكية ومن ثم ممارسة 
رياضة املشي من أي مكان وفي 
أي وقت مسموح به، مما يتيح 
للجميع املساهمة في عالج اآلالف 
حول العالم إلــى جانب حماية 
صحتهم في ظل الظروف احلالية 

من خالل الرياضة واملشي.
كما أطلق البنك حتدي (هاملرة 
أقــدر) الــذي ينظمــه تطبيــق 
نيوتريبوكــس Nutribox وهــو 
حتد صحــي تفاعلي يهدف إلى 
متكني أبناء املجتمع من الوصول 
إلى أفضل لياقة صحية لهم خالل 
شــهر رمضــان، وكان التحدي 
افتراضيا بحيث ميكن للجميع 
املشــاركة فيه من خالل منصة 
نيوتريبوكس الصحية املدعومة 

بتكنولوجيا مبتكرة.
وللعام السابع على التوالي 
نظــم بنــك بوبيــان مســابقته 
الســنوية (رتل مــع بوبيان ٧) 
حلفظ وتــالوة القــرآن الكرمي، 
التي خصصت هذا العام لعمالء 
البنك من أصحاب حسابي برامي 
والغالي، إلى جانب أبناء العمالء 
فقط، وقد جتاوز عدد املشاركني 
ألف شــخص من اجلنســني من 
عمر ٧ إلى ٢٥ عاما، ما يؤكد مدى 
الشعبية التي تتمتع بها املسابقة 
والتي جرت باســتخدام وسائل 

التواصل عن بعد.
واســتمر البنك فــي تنظيم 
برنامــج (نقصة بوبيــان) من 
خالل قيام فريق بوبيان التطوعي 
بتجهيز وتوزيع (ماجلة) الشهر 
الفضيــل على األســر املتعففة 
والعمــال في مبــادرة من البنك 
تستهدف تخفيف األعباء عن هذه 
الفئات، السيما في ظل الظروف 
االقتصادية الصعبة التي مر بها 
الكثيرون جراء ڤيروس كورونا.

واستمرارا ألنشطته اخلاصة 
باألطفال، قام البنك بالتعاون مع 
مؤسسة KACCH وبيت عبداهللا 
بتوزيع القرقيعان الصحي على 
األطفال في املستشــفيات حيث 
مت تسليم القرقيعان للمختصني 

لتوزيعه عليهم.
ماراثون القراءة اخليري 

وخالل العام ٢٠٢١ نظم بوبيان 
ماراثون القراءة اخليري الثامن 
والتاســع بالتعاون مــع مركز 
كلينكا دنتل لألســنان ومكتبة 
تكويــن، والــذي يعد مــن أبرز 
الثقافية واإلنسانية  الفعاليات 
التــي تخصــص ريعهــا لدعــم 
ومساعدة الطلبة غير القادرين 
على استكمال دفع مصروفاتهم 

الدراسية.
وتعتمد فكرة املاراثون على 
منــح اجلميع فرصــة قراءة أي 
مــن الكتب التي يختارونها، ثم 
يقوم البنك ومركز كلينكا بالتبرع 
مببلغ دينار لكل عشر صفحات 
تتم قراءتها للمساهمة في تعليم 
عدد من األطفال غير القادرين في 

مدارس الكويت.
الــدورة  وبينمــا مت تنظيــم 
التاســعة فعليا في مقــر مكتبة 
الثامنــة  الــدورة  فــإن  تكويــن 
مت تنظيمهــا إلكترونيــا، حيــث 
متكــن اجلميع من املشــاركة من 
خــالل تعبئة منــوذج مرفق في 
موقع إلكتروني أطلق خصيصا 
للماراثــون، ومــن ثــم ميكنهــم 
احلصول على شهادة املشاركة عبر 
البريد اإللكتروني اخلاص بهم.

نظم أكبر حملة بالكويت للتشجيع على التطعيم استمرت ٦ أشهر.. وأول من أعاد األنشطة الرياضية فعلياً بتنظيم أكبر بطولة «بادل» و«ماراثون» للمشي

حملة التشجيع على التطعيم عبر «مساعد»حملة «هاملرة أقدر»

فريق بوبيان التطوعي أثناء جتهيزات «نقصة بوبيان»

وليد الياقوت عادل احلمادعبداهللا التويجري

فائزو بطولة بوبيان بادل «Boubyan Run» جانب من انطالق فعاليات

فائزو مسابقة «رتل مع بوبيان»

االستدامة مبشاريع  التميز  على  وحريصون  املجتمع  شرائح  مختلف  من  بقربنا  فخورون  التويجري:  عبداهللا 
وليد الياقوت: نسعى إلى خلق منوذج إيجابي مبجال املسؤولية االجتماعية.. خارج اإلطار التقليدي املتعارف عليه
«١٩  - «كوفيد  انتشار  أزمة  مراحل  مختلف  جتاوز  في  رئيسي  دور  لها  البشرية  البنك  موارد  احلماد:  عادل 
البنك أولويات  من  دائمًا  كان  «كورونا»  جائحة  لظهور  األول  اليوم  من  األمامية  الصفوف  تكرمي  البسام:  قتيبة 

تعزيز الوعي املصرفي
لدى عمالء «بوبيان»

دعم املشاريع الصغيرة.. عبر اتفاقية شغل 

االستدامة.. جني موروث  دعم املعارض الوظيفية التوعية مبحاربة «كورونا»

خالل العام احلالي ســاند بنك بوبيان حملة (لنكن على 
دراية) انطالقا من أهمية الدور الذي تؤديه البنوك احمللية في 
التوعية مبختلف األنشطة والعمليات املصرفية التي تقوم بها 
بالتعاون مع بنك الكويت املركزي واحتاد مصارف الكويت.

وجاء ذلك من منطلق حرص بوبيان على رفع درجة الوعي 
لدى جميع العمالء وغيرهم، السيما في ظل زيادة التحديات 
التي تواجهها البنوك نتيجة التطورات التي يشــهدها العالم 
على كل املستويات، وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك في 

زيادة الثقافة والوعي املصرفي.

أعلن بنك بوبيان العام احلالي 
عن دعمه للمبادرة الشبابية (تطمن) 
 ،Sheghel.com بالتعاون مع منصة
حيث قام مجموعة من (الفريالنسرز) 
أو املستقلني مبنح خدمات مجانية 
ألصحاب املشــاريع والشــركات 
الصغيرة الكويتية السيما تلك التي 
تضررت بشدة بسبب أزمة كورونا.
وجــاءت مبــادرة تطمن التي 
 Sheghel.com نظمتهــا منصــة
مبنزلة فرصة مهمــة لدعم هذه 
أنها تتضمن  باعتبار  املشــاريع 

قيام بعض املختصني من األفراد 
بتقدمي خدماتهم مجانا ألصحاب هذه 
املشاريع، السيما أن هذه اخلدمات 
حتتاج دائما إلى نفقات كبيرة إلى 

جانب أهميتها للمشروع.
املبــادرة قــد قدمت  وكانت 
الدعم أصحاب األعمال من األفراد 
والشــركات، ومنحتهم العديد من 
املزايا التي ميكن أن تســاهم في 
منو أعمالهم وحتقيق مســتويات 
إنتاجية أفضل، السيما في الظروف 
التي مرت بها القطاعات االقتصادية 

بسبب تداعيات جائحة كوفيد- ١٩.
وتعتبر (shighel.com) منصة 
تضــم مجموعة متنوعــة كبيرة 
ممن يطلق عليهم (فريالنســرز) 
أو املستقلني، والذين يستخدمون 
مواهبهــم وخبراتهــم في تقدمي 
خدمات تســويقية مهمة وحيوية 
للشــركات، مثــل التصوير بكل 
األشــكال والتصميم بكل أنواعه 
واإلعالنــات التســويقية وكتابة 
النصوص وغيرها مما يساعد على 

زيادة املبيعات.

في عــام ٢٠٢١ أصدر بنك بوبيــان تقريره األول 
لالســتدامة لعام ٢٠٢٠ حتت عنوان (االستدامة - جني 
موروث وقيمة أساسية) الذي يتناول مؤشرات االستدامة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، والتي تعتبر 
من األمور األساسية لتقييم أداء ومكانة البنك محليا 

وإقليميا.

شارك بنك بوبيان في العديد من املعارض الوظيفية 
باعتبارها فرصة للمشاركة في الفعاليات التي تزيد من 
معرفة الشــباب، السيما ممن هم على وشك التخرج أو 
حديثي التخرج بالعمل املصرفي بصفة عامة والعمل في 
بنك بوبيان على وجه اخلصوص، كونه يتمتع ببيئة عمل 

مختلفة ومميزة.

عبر وســائل التواصل االجتماعي، بث البنك 
العديد من الرســائل التوعوية اخلاصة مبحاربة 
ڤيروس كورونا وســبل الوقاية منه، إلى جانب 
إجراء العديد من املسابقات األسبوعية التي تربط 
بني البنك ومتابعيه على مختلف وسائل التواصل 

االجتماعي.
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املرزوق واملطوع مع مسؤولي «كيا» و«أكادميية رافا نادال»

«KIB» رعى وشارك بنسخة الكويت ملنتدى
«IFN Roadshow OnAir 2021» 

معــززا تواجــده ضمــن 
امللتقيــات واحملافــل الدولية 
املعنية بنشر وتبادل املعرفة 
بالقطــاع املصرفــي، قام بنك 
الكويت الدولي (KIB) مؤخرا 
برعاية واملشاركة في منتدى 
 «IFN Roadshow OnAir 2021»
الدولــي فــي نســخته املعدة 
للكويت، والذي نظمته مجلة 
 «Islamic Finance News»
ليتضمن سلسلة من امللتقيات 
االفتراضيــة. وقــد أقيم آخر 
ملتقى في الكويت بعد استكمال 

دورته حول عدة بلدان شــملت كل من روسيا، 
وتركيا، والبحرين، وباكستان، وقطر، وجنوب 
أفريقيا، والتي تعتبر من أهم األســواق املالية 
اإلسالمية الناشئة - مستضيفا نخبة من الرواد 
واخلبراء في املجاالت املالية واالقتصادية من كل 
من تلك األســواق، وذلك إللقاء كلمات رئيسية 
واحملاورة خالل حلقات نقاش افتراضية. وممثال 
لـــ «KIB» في هذا احلدث، قــام مدير عام إدارة 
الرقابة املالية والتخطيط في البنك أجاي توماس، 
باملشاركة افتراضيا في املنتدى في نسخته املقدمة 
من الكويت، والتي جاءت حتت عنوان «املرحلة 
التاليــة: املجال املصرفي اإلســالمي والتمويل 
واالستثمار في الكويت». وفي مداخلته كمتحدث 
رئيســي، تناول توماس عددا من املوضوعات 
االقتصادية واملالية امللحة، مبا فيها: كيفية تطوير 
عروض املنتجات اإلسالمية في السوق الكويتي، 
ومدى تأثير تخفيض التصنيف االئتماني على 
إصــدارات الصكوك من الكويــت وما إذا كانت 
البنوك ستســتمر في قيادة تلــك اإلصدارات. 
كمــا ناقش آفــاق البيئــة واحلوكمــة البيئية 
واالجتماعيــة والصكوك اخلضــراء، باإلضافة 

إلى التغييرات التي طرأت على 
مشهد التمويل اإلسالمي على 

مدار العام املاضي.
وفي معرض تعليقه على 
مشاركة البنك في هذا احلدث 
ورعايته، قال توماس: «نحن 
فــي KIB نتطلــع دائمــا إلــى 
لعب دور أكبــر في الصناعة 
املصرفية، واملشــاركة بشكل 
فعال في املناقشات االقتصادية 
الكبرى التي جتري في مختلف 
قطاعاتها. وأنه ملن الضروري 
األعمــال  رواد  يواصــل  أن 
واخلبراء املتخصصني التواصل وتبادل األفكار 
واآلراء واخلبــرات العملية بينهم لتطوير هذا 
القطاع واملساهمة في تعزيز النمو واالبتكار، فقد 
أصبحت وتيرة التغيير داخل قطاعنا أسرع من 
أي وقت مضى وتتطلب عملية مواكبة سريعة 

وإحداث تغييرات جذرية وتطوير مستمر».
كمــا قام تومــاس خالل حلقــة النقاش في 
الكويت بالتركيز بشــكل خاص على موضوع 
الصكــوك، وهــي األداة التي يقــوم KIB حاليا 
باالســتثمار فيها بصورة كبيرة، مشــيرا إلى 
النمو املستمر لسوق الصكوك في جميع أنحاء 
العالم، وفي املنطقة على وجه اخلصوص، حيث 
يواصل تقدميه للعديد من الفرص لالستثمارات 
اجلذابة طويلة األجل والصفقات ذات قيمة عالية. 
وأضاف توماس: «نحن فخورن في KIB بأدائنا 
املتنامي ضمن أسواق رأس املال اإلقليمية خالل 
السنوات القليلة املاضية، حيث قمنا باملشاركة في 
سلسلة من إصدارات الصكوك رفيعة املستوى، 
وغيرها من املعامالت املالية البارزة، كما نؤكد 
على التزامنا باملساهمة في النمو املستدام في 

هذا السوق، بإمكاناته وفرصه الهائلة».

نظمته مجلة «Islamic Finance News» متضمناً سلسلة من امللتقيات االفتراضية

أجاي توماس

«الدراسات املصرفية» عقد برنامجًا تدريبيًا افتراضيا
قال املدير العام ملعهد الدراسات املصرفية 
د.يعقــوب الرفاعــي إن املعهد اســتضاف 
احملاضر واخلبير العاملي ديف ألرتش، الذي 
يعد واحدا من أفضل ١٠٠ شخصية مؤثرة في 
مجال املوارد البشرية على مستوى العالم، 
وخبير املوارد البشــرية األكثر تأثيرا في 
العالم، واملصنف رقم ٣ عامليا  كرائد فكري، 
حيث عقد ألرتش برنامجا تدريبيا عن ُبعد 
بعنوان «التنافس من خالل تنمية القدرات 
البشــرية: خطوات عصريــة محددة لقادة 
األعمال» وذلك بتاريخ ٧ ديسمبر اجلاري.

وأوضح الرفاعي أن البرنامج شهد مشاركة 
نخبــة مــن العاملني في قطاعــات مختلفة 
من القطاع املالي واملصرفي، واالستثماري 
والعقــاري، وغيرها مــن القطاعات املهمة 
والعاملة في الكويت، مشيرا إلى أن البرنامج 

ديف ألرتش خالل البرنامج التدريبي

يعتبر من األنشطة املهمة التي ينفذها املعهد 
خــالل العام التدريبي احلالي، مســتخدما 
آليــة التدريب عن بعد، حيث قام بتقدميها 
أحد أفضل احملاضرين في العالم في مجال 

القيادة وتنمية املوارد البشرية.

«اجلزيرة» ُتطلق برنامجًا لتعويض انبعاثات الكربون خالل السفر
أطلقــت شــركة طيــران 
اجلزيــرة برنامجــا خاصــا 
لتعويض انبعاثات الكربون 
املتعلقة بالســفر وذلك عبر 
تعاون مع املنظمة النرويجية 
البرامــج  املتخصصــة فــي 
والتكنولوجيــا،  املناخيــة 
«CHOOOSE™»، حيث سيتمكن 
العمالء من تعويض االنبعاثات 
اخلاصــة برحلتهم من خالل 
اختيــار دعــم مجموعــة من 
املشاريع املناخية مثل الطاقة 
املتجددة واألخرى املجتمعية 
والتي تهدف جميعها من احلد 
من تأثير انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون على العالم.
واحتفــاال بإطــالق هــذا 
الشــركة  البرنامــج، قامــت 
بتغييــر موقعها اإللكتروني 
من اللون األزرق املعتاد إلى 

اللون األخضر ملدة أسبوع.
البرنامــج  ويظهــر هــذا 

سلتهم خالل إمتامهم عميلة 
احلجز والدفع.

وتعقيبــا علــى أهميــة 
هذه الشــراكة، قال الرئيس 
التنفيــذي لشــركة طيــران 
اجلزيرة روهيت راماشاندران: 
«تتمحــور رؤيــة طيــران 
اجلزيــرة املســتقبلية حول 
والعمــل  القيمــة  إضافــة 
مبســؤولية مبــا يصــب في 
مصلحة عمالئها ومساهميها 
وأصحاب املصالح واملجتمع 
ككل. ونقــوم بذلــك فعــال 
عبر اســتثمرها في طائرات 
A٣٢٠neo التــي تعــد الطراز 

ومن جهته، قال املؤسس 
التنفيــذي ملنظمة  والرئيس 
«CHOOOSE™» أندريــــــــــاس 
سليتفول: «جميعنــــا فـــــي 
CHOOOSE™ فخــورون بهذه 
الشــراكة مــع فريــق طيران 
اجلزيرة املتميز ملســاعدتهم 
علــى تعزيــز اســتراتيجية 
االستدامة لدى الشركة وتزويد 
جميع ركابهم بخيار املساهمة 
في ذلك. تشغل طيران اجلزيرة 
بالفعــل أســطوال مكونا من 
طائرات ذات الكفاءة العالية في 
استهالك الوقود وهي مساهم 
فعال في إعادة حتديد مفهوم 

السفر بشكل أفضل».
ميكن جلميع املســافرين 
الذيــن يختــارون تعويض 
الكربونية اخلاصة  البصمة 
برحلتهم من متابعة التعويض 
وما ســاهم بــه عبــر موقع 

.™CHOOOSE

األكثــر صديق للبيئة والتي 
انبعاثات  تخفض مســتوى 
ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
٥٠٪، وتقلل ضوضاء احملرك 
بنســبة ٥٠٪ أيضــا وتزيــد 
مــن كفاءة اســتهالك الوقود 
بنســبة ١٨٪. واليوم، نعمل 
على متكــني عمالئنا من أخذ 
خطوة إيجابية جتاه بيئتهم 
مع برنامج تعويض انبعاثات 
الكربون لرحلتهم، وفي الوقت 
ذاتــه، املســاهمة فــي دعــم 
مشاريع مناخية ومجتمعية 
تعود بالفائدة جلميع البلدان 

التي نخدمها».

كأول شركة طيران كويتية وأول شركة منخفضة التكلفة بالشرق األوسط

روهيت راماشاندران

علــى املوقــع خــالل عملية 
احلجــز مع طيران اجلزيرة، 
حيث تظهر للعمالء حساب 
البصمة الكربونية لرحلتهم 
وخيار دعم املشاريع املناخية 
لتعويــض هــذه االنبعاثات 
الكربونية. وفي حال اختيار 
العمالء تعويض االنبعاثات، 
يتــم إضافة مســاهمتهم في 

«غرفة التجارة»: دور مهم للقطاع اخلاص
 في التنمية وتعزيز التعاون التجاري

علي إبراهيم

شدد مساعد مدير عام غرفة 
جتارة وصناعة الكويت، عماد 
عبــداهللا الزيــد، علــى أهمية 
القطــاع اخلــاص فــي  دور 
مجــاالت التنمية االقتصادية 
التجاري  التعــاون  وتعزيــز 
من خالل استقطاب املشاريع 
االســتثمارية وعمل شراكات 
ناجحة بني اجلانبني الكويتي 

والنمساوي.
الزيــد جــاء خــالل  كالم 
علــى  صحافــي  تصريــح 
هامش استقبال غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، أمس، وفد 
جمهوريــة النمســا برئاســة 
النمساوي  التجاري  املفوض 
لدولتي قطر والكويت، كارولني 
ادنبيرجــر، بحضور ســفير 
جمهورية النمسا لدى الكويت 

الوقت ذاته إلى أن اللقاء ركز 
على عدد من النقاط االقتصادية 
وأبرزهــا الصناعة والتدريب 

واالستشارات.
وذكــر أن اللقاء جاء نتاج 
ترتيب مســبق بني اجلانبني، 
وتضمــن حضــور عــدد من 
الشــركات الكبرى في النمسا 

الى أن اجلانب النمساوي عرض 
عددا من التخصصات مبا فيها 
عرض إلعداد الطلبة املختصني 
في املجاالت الصناعية، السيما 
مــع وجود معهــد متخصص 
إلعدادهم للعمل بعد التخرج 
من التعليم للعمل في القطاعات 

الصناعية املختلفة.
تطرقــت  جانبهــا،  مــن 
كارولــني إلى إتاحــة الفرصة 
لتطوير العالقات التجارية بني 
البلدين، حيث دعت الشركات 
الكويتية لعمل شراكات ثنائية 
مع نظرائهم من النمسا لتفتح 
آفاقــا اقتصاديــة جديدة بني 
البلديــن الصديقني، مشــيرة 
إلى أن بالدها متتلك مقومات 
جيدة في قطاعات الغذاء والغاز 
والنفط التكنولوجيا، حيث قام 
املشــاركون بإلقاء نبذة حول 

نشاط شركاتهم.

وأبرزها شركات جتارة التجزئة 
واملصنعــني الذين عبروا عن 
رغبتهم في التعاون والتواجد 
في الكويت، كما تضمن الوفد 
شــركات تتعلــق أنشــطتها 
وصيانــة  النفــط  بتكريــر 
املرافــق النفطيــة ومنشــآت 
التكرير واملصافي وتوربينات 
الكهرباء باإلضافة الى شركات 
متخصصة في جتارة األسلحة 
وجتــارة التجزئة والســوبر 
ماركت، وكذلك االستشــارات 
والتخطيط واحللول البديلة.

وأوضــح أن الغرفة تركز 
علــى التعاون بني الشــركات 
املتميزة في قطاعات الصناعة 
وصناعة السيارات، خصوصا 
أن النمسا تتميز باإلعداد اجليد 
للعمليات الصناعية وتدريب 
العمالــة للعمــل فــي القطاع 
اخلاص بعد التخرج، مشيرا 

استقبلت أمس وفد جمهورية النمسا برئاسة املفوض التجاري للكويت وقطر

عماد الزيد مكرماً املفوض التجاري النمساوي لدولتي قطر والكويت كارولني ادنبيرجر

ماريان وربا وعدد من أصحاب 
األعمال املهتمني.

الزيــد بالعالقات  وأشــاد 
التجارية بني الكويت والنمسا، 
مؤكدا على أن الغرفة على أمت 
االستعداد لتقدمي كل خدماتها 
للتوصل إلى نتائج إيجابية بني 
البلدين الصديقني، مشيرا في 

«كيا املطوع» شريك النقل الرسمي لـ «أكادميية رافا نادال» بالكويت
أعلنــت «كيــا» عــن عقد 
شراكة مع أكادميية رافا نادال 
في الكويت، لتتوسع مبوجبها 
نطاق الشــراكة بــني «كيا» 
ومدرسة التنس التي ميتلكها 
بطل التنس العاملي رافاييل 
نادال، إلى الشــرق األوسط، 
والتي مت افتتاحها بالكويت 
فــي فبرايــر ٢٠٢٠ بحضور 
رافاييل نــادال، وكوكبة من 
الشخصيات املرموقة وممثلي 

وسائل اإلعالم.
ومبوجــب هــذا التعاون 
الوكاالت  أصبحت مجموعة 
الوطنية لشــركة «كيا» في 
الكويت (كيا املطوع)، املوزع 
املعتمد لســيارات «كيا» في 
الكويت، شريك النقل الرسمي 
ألكادميية رافا نادال التي يقع 
مقرها في مجمع الشيخ جابر 
العبــداهللا اجلابــر الصباح 
الدولـــــــي للتنس، امللحق

بـ «مول ٣٦٠» الشهير. 
وستخصص «كيا املطوع» 
سيارتني لنقل عمالء األكادميية 
الشــخصيات رفيعــة  مــن 
املستوى، وهي «تيلورايد»، 
أكبر سيارات «كيا» الرياضية 
متعددة االستخدامـــــــــات، 
و«كارنفال»، السيارة العائلية 

لتحقيق أهدافهم وإطالق العنان 
لقدراتهم الكامنة. ولطاملا دعمت 
«كيا» أكادميية رافا نادال منذ 
تأسيسها، ويســرني أن أرى 
شــراكتنا حتقق النجاح تلو 
اآلخر».  ويعتبر رافاييل نادال 
السفير العاملي لشركة «كيا» مذ 
كان في سن التاسعة عشرة، 
ومــن املتوقع أن تتجاوز مدة 

ومــع عودة احليــاة تدريجيا 
إلــى طبيعتها، من املتوقع أن 
تستقبل األكادميية مجموعة 
من الالعبني املتدربني سنويا. 

دعم املواهب

مــن جانبــه، قال ياســر 
شابســوغ، املديــر التنفيذي 
للعمليات في املقر الرئيسي 

الدؤوبة التي يبذلها لتوفير 
فــرص تســاعد أي شــخص 
يود تطوير وصقل مهاراته. 
ونفخر بتوسيع نطاق رعايتنا 
العاملية ألكادميية رافا نادال 
إلى الكويت، ونأمل أن تسهم 
بدعم مواهب التنس في منطقة 

الشرق األوسط». 
وتضم أكادميية رافا نادال 

الشراكة بني الطرفني ٢٠ عاما، 
إذ بدأت شركة «كيا إسبانيا» 
برعاية أســطورة التنس منذ 

عام ٢٠٠٤. 
ويقع أول فرع مت افتتاحه 
ألكادمييــة رافــا نــادال، التي 
تنتشر فروعها في مواقع عدة 
حول العالم، في مدينة مايوركا 
اإلسبانية - مسقط رأس نادال. 

لشركة «كيا» في منطقة الشرق 
األوســط وأفريقيــا: «لطاملا 
شــجعت كيا نــادال ودعمته 
خــالل مســيرته الرياضية. 
ونحن معجبون بقدرته على 
إلهام اليافعني والكبار على حد 
سواء لتبني منط حياة أكثر 
نشاطا من الناحيتني العقلية 
واجلسدية، إلى جانب جهوده 

فــي الكويــت ١٥ ملعب تنس 
داخلــي وخارجــي، وملعبــا 
مدرجا خارجيا بســعة ١٥٠٠ 
مقعد، وصالة رياضية مجهزة 
بالكامــل، وملعبي ســكواش، 
وملعب بادل تنس، مع ردهة 
لألعضــاء، ومقهــى رياضي، 
ومتجر «برو شوب». وتستند 
األكادميية إلى مبادئ أساسية 
التدريــس تتبنــى قيما  فــي 
تعليمية راسخة، وتهدف إلى 
إلهــام األبطال لبلــوغ أقصى 
إمكاناتهــم. ومتثل األكادميية 
وسيلة لتشجيع مختلف أفراد 
املجتمع على تبني منط حياة 

صحي.
بــدوره، قال مهند املطوع، 
الرئيــس التنفيذي للعمليات 
في مجموعة الوكاالت الوطنية 
لشــركة كيــا بالكويــت (كيا 
املطــوع): «نفخــر بتوســيع 
نطاق شــراكة كيا مــع نادال 
وأكادمييــة رافــا نــادال إلــى 
الكويت، وتكريسا لهذا النموذج 
الرائع من الشــراكات طويلة 
األمد، ستحظى األكادميية اليوم 
بأسطول من سيارات كيا خلدمة 
عمالئها من الشخصيات رفيعة 
املســتوى، مما سيدعم جدول 

فعالياتها وبطوالتها».

ستخصص سيارتني لنقل عمالء األكادميية من الشخصيات رفيعة املستوى.. وهي «تيلورايد» و«كارنفال»

محمد مصطفى املرزوق ومهند املطوع مع سيارات «كيا»

محمد مصطفى املرزوق ومهند املطوع يتوسطان فريقي عمل «كيا» و«أكادميية رافا نادال»

محمد مصطفى املرزوق ومهند املطوع داخل احد مالعب «أكادميية رافا نادال»

احملبوبة في الكويت.
شراكات مثمرة

وبهذه املناسبة، قال رافاييل 
نادال، أحد أفضل العبي التنس 
على اإلطــالق: «جتمعني مع 
كيا مسيرة متميزة، إذ جاءت 
شراكتنا ثمرة رؤيتنا املوحدة 
املتمثلة في إلهام األشــخاص 
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«املوانئ» وّقعت مع «اخلليج لإلنشاءات 
البحرية» عقد تطهير ميناء الشويخ

وقــعـــــت مؤسســة 
املوانئ الكويتية وشركة 
لإلنشـــــاءات  اخلليــج 
واألعمال البحريــــة عقد 
املناقصة رقـــــم (م م ك 
٩-٢٠١٩/٢٠١٨)، واخلاصة 
القناة  بتطهير وتنظيف 
وأحــواض  املالحيــة 
وأرصفة ميناء الشويخ، 
حيث مثل املؤسسة الكابنت 
العام  بدر العنزي املدير 
بالتكليــف، وبحضــور 
املــال  املهنــدس عيســى 

مساعد املدير العام، ومثل الشركة عبدالرزاق 
العثمان.

وأوضحت املؤسسة في بيان صحافي، 

أن أهمية هذه املناقصة تكمن في رفع نسبة 
سالمة املالحة البحرية واملرور اآلمن للسفن 

مبيناء الشويخ والقناة املالحية.

لرفع نسبة سالمة املالحة البحرية واملرور اآلمن للسفن بامليناء

الكابنت بدر العنزي وعبدالرزاق العثمان خالل توقيع االتفاقية

«التجاري» يدعم حملة محافظة األحمدي 
«نخيم ونزرع» لتخضير املخيمات الربيعية

قام البنك التجاري بتقدمي الدعم 
للحملة البيئية التوعوية لتخضير 
وتشجـيــــــر املخيمـــــات الربيعية 
باملنطقة اجلنوبية مبحافظة األحمدي 
وحتديدا في بر اجلليعة والتي نظمتها 
محافظــة األحمدي بهدف تشــجيع 
وحتفيــز أفراد املجتمــع ورواد البر 
واملخيمات باحلفاظ على البيئة البرية 

خالل موسم البر واملخيمات.
وبهــذه املناســبة، أكــد محافــظ 
األحمدي الشــيخ فــواز اخلالد على 
أهميــة تكثيــف اجلهــود الرســمية 
واألهلية واملبادرة إلى تنظيم حمالت 
التخضيــر والتشــجير فــي مناطق 
الكويت املختلفة، مثمنا حرص إدارة 
البنــك التجاري الكويتــي على هذه 
املمارسات من خالل الشراكة الناجحة 
والدعــم والتواصــل مع مؤسســات 
املجتمع املدني. بدورها، قالت نائب 
مدير عام - قطاع التواصل املؤسسي 
أماني الورع: «يسعى البنك دائما إلى 
دعم الفعاليات املجتمعية العامة التي 
تصب فــي خدمة املجتمع واملواطن، 
مشيرة إلى أن دعم البنك لهذه احلملة 
جاء لينســجم مع اجلهــود احلثيثة 

التي تبذلها الدولة».

فريق البنك يوزع الشتالت على رواد البر واملخيمات

فريق «التجاري» خالل زراعة الشتالت

النفط دون ٧٥ دوالرًا للبرميل.. واملستثمرون 
في انتظار تقييم تأثيرات «أوميكرون»

رويترز: تراجعت أســعار النفط خالل 
تعامــالت أمــس، وذلــك بعــد يومــني من 
املكاســب إذ ينتظــر املســتثمرون تقييم 
التأثير الكامــل ملتحور أوميكرون اجلديد 
من ڤيروس كورونا على االقتصاد العاملي 
والطلب على الوقود باإلضافة إلى فاعلية 

اللقاحات احلالية.
وخالل جلســة تعامالت أمــس، نزلت 
العقود اآلجلة خلام برنت بنســبة ١٫١٠٪، 
إلــى ٧٤٫٦١ دوالرا للبرميل بعدما ارتفعت 
٣٫٢٪، عند التسوية يوم الثالثاء املاضي، 
فيما انخفضــت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوســيط األميركي بنسبة ١٫٣٪ 
لتصل إلى ٧١٫١ دوالرا للبرميل، بعد ارتفاعها 

٣٫٧٪، خالل اجللسة السابقة.
وانتعشت أسعار النفط في وقت سابق 
هذا األسبوع من تراجعها األسبوع املاضي 

مــع تزايد التفاؤل بأن املتحور أوميكرون 
لن يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة، وقال 
ساتورو يوشيدا محلل السلع لدى راكوتني 
سيكيوريترز «أخذ التعافي فترة راحة إذ 
سعى املستثمرون للتأكد من التأثير الكامل 

للمتحور أوميكرون قبل شراء املزيد».
وكانت أسعار النفط قد قفزت أول من 
أمس بأكثر من ٣٪ بعد أن زادت ٥٪ في اليوم 
السابق مع تراجع املخاوف من أثر ساللة 
أوميكــرون املتحورة من ڤيروس كورونا 
على طلب الوقود العاملي، وخالل األسبوع 
املاضي هبطت أسعار النفط وسط مخاوف 
من أن تكون اللقاحات املتاحة أقل فاعلية في 
مقاومة املتحور اجلديد أوميكرون مما أثار 
مخــاوف من أن تلجأ احلكومات إلى إعادة 
فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد 
يضر بالنمو العاملي والطلب على النفط.

«جيبكا»: دول اخلليج تخطط الستثمار 
٧١ مليار دوالر في صناعة الكيماويات

أمــني عــام االحتــاد اخلليجــي  قــال 
للبتروكيماويــات والكيماويات «جيبكا» 
د.عبدالوهاب السعدون، إنه رغم التخفيضات 
الكبيــرة في االســتثمارات العاملية، إال أن 
هناك خططا الستثمار نحو ٧١ مليار دوالر 
خالل الفترة بني ٢٠٢٠ و٢٠٢٤ في صناعة 
الكيماويات بدول مجلس التعاون اخلليجي. 
وأضاف الســعدون في كلمــة له في 
منتدى «جيبكا» السنوي الـ١٥ املقام في 
دبــي، أن منتجــي الكيماويــات في دول 
مجلس التعاون اخلليجي استثمروا ٦٫٨ 

مليارات دوالر في عام ٢٠١٩ واستثمروا 
٩٫٥ مليارات دوالر أخرى في عام ٢٠٢٠. 
وذكــر أن التقديــرات تشــير إلى أن 
حجم الصادرات الكيميائية لدول مجلس 
التعاون اخلليجي قد انخفضت بنســبة 
تراوحت بني ١٥٪ و٢٠٪ في عام ٢٠٢٠ أي 
إلى ٦٦-٧٠ مليون طن، بســبب جائحة 

«كورونا». 
وأشار إلى أن عائدات التصدير لعام 
٢٠٢٠ تقــدر بنحو ٤٣ و٤٥ مليار دوالر، 

وهو ما يعادل مستويات عام ٢٠١٦.

خالل الفترة بني ٢٠٢٠ و٢٠٢٤

stc حتصد جائزة «CFI.co» حلوكمة الشركات
أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتيــة «stc»، عن فوزها 
كابيتــال  مجلــة  بجائــزة 
انترناشــونال  فاينانــس 
(CFI.co) فــي مجال حوكمة 
الشــركات وحماية أصحاب 
املصلحة فــي الكويت لعام 
٢٠٢١، وذلك تقديرا إلجنازات 
الشــركة البــارزة فــي هــذا 
وثقافتها املؤسسية القائمة 
على تعزيز معايير النزاهة.
الشــركة فــي  وأشــارت 
بيــان لها إلــى أنها حصلت 
على اجلائــزة بعد تخطيها 
التــي تفرضهــا  للمعاييــر 
املؤسســة املنظمة للجائزة 
 stc والتي تتضمــن اجتياز
لعمليــة مراجعــة شــاملة 
ومتكاملة، تهدف إلى الوقوف 
على سياســات وإجــراءات 
الشــركات وحماية  حوكمة 
أصحاب املصلحة، متت حتت 
إشراف مستشار الشركة بي 
دبليو سي الشرق االوسط.

املكتــب  قــدم  وقــد 
الدعــم  كل  االستشــاري 
الالزم لتبني إطار احلوكمة 
السليم ليتماشى مع القوانني 
واللوائح واملمارسات الرائدة 

التقاريــر التنظيمية وإدارة 
املخاطر والضوابط الداخلية 
واخلارجيــة مبــا فــي ذلك 
الســلوك  التدقيــق وقواعد 
واللوائح املوضوعة ملعاجلة 
تضارب املصالح واملشكالت 

احملتملة األخرى.
وتعليقا على هذا التقدير، 
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
احلربــي:  م.مزيــد   «stc»
«انســجاما مــع توجيهــات 
الشــركة،  إدارة  مجلــس 

أفضل املمارسات مبا يسهم 
فــي حماية مصالــح جميع 
أصحاب املصلحة، وباملضي 
قدما ســنواصل جهودنا من 
أجل تقدمي مجموعة واسعة 
مــن اخلدمــات واملنصــات 
املبتكــرة مبــا يتماشــى مع 
املعاييــر األخالقيــة  أعلــى 
واحلوكمــة مع احلفاظ على 
مستوى الثقة التي بنيناها 
على مر السنني مع عمالئنا 

وشركائنا املخلصني.

والقيادة القوية لفريق اإلدارة 
التنفيذية لدينا، وكذلك تفاني 
موظفينــا، جنــدد التزامنــا 
بتزويد أصحاب املصلحة، مبا 
يشمل املستثمرين وموظفينا 
أو عمالئنا أو شركائنا وكذلك 
مجتمعنا، بأفضل املمارسات 

التي تعود عليهم بالنفع».
وأشار إلى أن إطار حوكمة 
«stc» يعكس مستوى االبتكار 
والكفاءة والقدرة التي متتلكها 
الشــركة فــي ســبيل تبني 

تقديراً إلجنازاتها املتميزة وثقافتها املؤسسية القائمة على تعزيز النزاهة واملساءلة

من اليمني العمر وم.مزيد احلربي والشطي والعسعوسي

املعمول بها، وتسعى الشركة 
إلى االلتزام مبتطلبات لوائح 
الشــركات  تنظيــم حوكمة 
الصادرة عن هيئة أســواق 
الكويــت واجلهات  املال في 
الرقابية األخرى في الكويت.
التفاصيــل، فقــد  وفــي 
نظــرت جلنــة التحكيم في 
CFI.co فــي تكويــن مجلس 
ومســؤوليات   stc إدارة 
األعضاء وسياســة االمتثال 
والشفافية ومتطلبات إعداد 

املخيزمي: «أركان» ضاعفت أرباحها.. رغم التحديات االقتصادية

طارق عرابي

أكــد رئيس مجلس إدارة شــركة 
أركان الكويت العقارية فهد املخيزمي، 
جنــاح شــركة «أركان» فــي حتقيق 
نتائج إيجابية وأرباح مجزية خالل 
السنة املالية املنتهية في ٣١ أكتوبر 
٢٠٢١، وذلك على الرغم من التحديات 
االقتصادية التي شهدها العالم، بل ان 
«اركان» جنحت في مضاعفة أرباحها 
رغم كل الظروف السائدة، حيث انها 
واصلت حتقيق النجــاح تلو اآلخر 
سواء على صعيد املشاريع اجلديدة أو 
حتى على صعيد االرباح واالجنازات.

وأضــاف املخيزمي في كلمته أمام 
اجلمعية العمومية العادية لشــركة 
أركان الكويــت العقاريــة «أركان»، 
والتــي عقدت صباح أمس في فندق 

«فورســيزونز» بنســبة حضــور 
٧٨٫٧٧٪، حيــث أقــرت جميــع بنود 
جــدول االعمال مبــا فيهــا البيانات 
املالية واإلدارية للشــركة عن السنة 
املاليــة املنتهية في ٣١ أكتوبر ٢٠٢١، 
وانتخبت مجلس إدارة جديدا ملدة ٣ 

سنوات مقبلة.
كما وافقت عمومية الشركة على 
توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمني 
املقيدين بسجالت الشركة حتى تاريخ 
انعقاد اجلمعية العمومية بواقع ٦٪، 
وقد عقدت اجلمعية برئاسة رئيس 
مجلس إدارة الشــركة فهد املخيزمي، 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التركيــت،  التنفيــذي عبدالرحمــن 
وحضــور ممثــل مكتــب التدقيــق 
اخلارجي جرانت ثورنتون (القطامي 

والعيبان وشركاهم).

واستعرض املخيزمي أمام اجلمعية 
العمومية النتائج املالية للسنة املالية 
املنتهية فــي ٣١ أكتوبر ٢٠٢١، مؤكدا 
حتقيق الشركة أرباحا صافية فاقت 
املليوني دينار، بزيادة بلغت نسبتها 
٩٨٪ مقارنة بالسنة املالية السابقة، 
وبربحية ســهم بلغــت ٨٫٠٧ فلوس 
للســهم الواحد بزيادة وقدرها ٩٨٪ 

مقارنة بالسنة املالية السابقة.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة 
عبدالرحمن التركيت، على استمرار 
شــركة «أركان» في اتبــاع وتطبيق 
نفــس اســتراتيجيتها القائمة على 
التوســع في قاعدة االصــول املدرة 
للدخل وتطوير االعمال واملشــاريع 
املميزة، وهي االستراتيجية التي كانت 
قد قدمتها إلى مجلس اإلدارة، والتي 

جنحت من خاللها في حتقيق املزيد من 
االرباح املالية، واستقطاب املزيد من 
املشاريع العقارية، ما عزز من مكانة 
الشركة كشركة رائدة بني الشركات 

العقارية املختلفة في الكويت.
واستعرض التركيت أهم االجنازات 
التــي حققتها شــركة «أركان» خالل 
سنتها املالية املنتهية في ٣١ اكتوبر 
٢٠٢١، بدءا من فوزها مبناقصة األمانة 
العامــة لألوقاف رقم ٢ لســنة ٢٠٢١ 
واخلاصة بــإدارة احملفظة العقارية 
التجارية لـ «االوقاف»، حيث من املقرر 
أن تعمل على تطوير احملفظة املؤلفة 
من مجموعة مــن االصول التجارية 
املختلفة، وذلك من خالل إدارة عمليات 
التأجير والتحصيــل والصيانة من 
خــالل فريق عملهــا املؤهل واملدرب 

على أعلى املستويات.

عمومية الشركة توّزع ٦٪ أرباحاً نقدية عن السنة املالية املنتهية في ٣١ أكتوبر ٢٠٢١

(زين عالم) فهد املخيزمي وحمد التركيت خالل عمومية شركة أركان الكويت العقارية أمس  

انتخاب مجلس جديد 
انتخبــت اجلمعية العمومية العادية لشــركة أركان 
الكويت العقارية مجلس إدارة جديدا للســنوات الثالث 

املقبلة، حيث ضم كال من:
٭ فهد عبدالرحمن املخيزمي رئيسا ملجلس االدارة.

٭ عبدالرحمن التركيت نائبا للرئيس والرئيس التنفيذي.
٭ مشعل عبداهللا االنصاري عضوا غير تنفيذي.

٭ محمد غيث الطيار عضوا غير تنفيذي.
٭ مشعل عبدالرحمن العنزي عضوا غير تنفيذي

٭ أحمد عبدالعزيز الفريح عضوا مستقال.
٭ وليد أحمد املطوع عضوا غير تنفيذي.

«كامكو إنفست» تنضم ملبادرة «مبادئ متكني املرأة»
شــاركت كامكو إنفست، 
في فعالية «دفع متكني املرأة 
إلــى األمــام: مبــادئ متكني 
املرأة ودور األعمال لتسريع 
املســاواة في مــكان العمل»، 
والتي عرضت التطورات في 
الكويت في مجال متكني املرأة، 
ورحبت بانضمام أعضاء جدد 

في املبادرة.
وقالت الشــركة في بيان 
صحافــي، إن هــذه املبــادرة 
هي جــزء من التــزام كامكو 
إنفســت بدمج أهــداف األمم 
املتحدة للتنمية املســتدامة 
ضمن منــوذج أعمالها، ففي 
اتخــذت  األخيــرة  اآلونــة 
الشركة خطوات كبيرة نحو 
اجلوانب البيئية واالجتماعية 
واحلوكمــة لتعكــس مبــدأ 
االستدامة بشكل أكبر وأكثر 
تأثيــرا علــى اســتراتيجية 
الشــركة، والتــي متكنها من 
إضافــة قيمــة طويلــة األمد 

اإلمنائي، وهيئة األمم املتحدة 
للمــرأة، وشــركة احلمــراء 
العقاريــة، ومركز دراســات 
وأبحاث املرأة في كلية العلوم 
االجتماعية في جامعة الكويت 
بدعــم مــن وزارة اخلارجية 

حول حقوق اإلنسان.
وخالل هذه الفعالية، ألقت 
نوال فؤاد مال حسني، رئيس 
قطاع العمليات املساندة في 
كامكو إنفست، كلمة أضاءت 
الشــركة  دور  علــى  فيهــا 
ونهجها في ضمان املســاواة 
بني اجلنسني في مكان العمل 
والسياسات التي تتخذها في 

هذا اإلطار.
من جانبها، قالت رئيسة 
مركز دراسات وأبحاث املرأة 
في كلية العلوم االجتماعية في 
جامعة الكويت د.لبنى أحمد 
القاضي: «كامكو إنفست هي 
أول شركة استثمارية تنضم 
إلى مبادرة مبادئ متكني املرأة 
لدعــم أهــداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة. وكونها من 
كبرى الشركات االستثمارية، 
فإنها ستكون حافزا لشركات 
استثمارية أخرى لالنضمام 

إلى هذه املبادرة».

الكويتية. وقد كان هذا احلدث، 
الــذي نظم في إطــار مبادرة 
لتعزيز متكني املرأة في القطاع 
الكويتــي، مبنزلة  اخلــاص 
متابعة للحوار غير الرسمي 
بني االحتاد األوروبي والكويت 

د.خالد مهدي ونوال فؤاد مال حسني ود.لبنى أحمد القاضي خالل مشاركتهم بفعالية دفع متكني املرأة إلى األمام

ألصحاب املصلحة. 
وقد شارك في هذه الفعالية 
العامــة للمجلــس  األمانــة 
األعلى للتخطيط والتنمية، 
ووفد االحتاد األوروبي لدى 
الكويت، وبرنامج األمم املتحدة 

مجلس وزراء «أوابك» يناقش اليوم ميزانية ٢٠٢٢ التقديرية
قــال األمني العــام ملنظمــة األقطار 
العربيــة املصــدرة للبتــرول (أوابك) 
علــي بــن ســبت، إن مجلــس وزراء 
املنظمة سيعقد اجتماعه الـ ١٠٧، اليوم 
(اخلميس) عبر تقنية االتصال املرئي، 
حيث سيترأس االجتماع صاحب السمو 
امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان وزير 
الطاقة في اململكة العربية السعودية، 

التي لها رئاسة الدورة لعام ٢٠٢١.
وأوضــح بــن ســبت أن االجتمــاع 
سيشهد مشاركة وزراء الطاقة والبترول 
في الدول األعضاء باملنظمة، مشيرا إلى 

انه سيناقش مجموعة من املواضيع ذات 
الصلة باملنظمة، ومن أهمها: مشــروع 
امليزانيــة التقديرية للمنظمة (األمانة 
العامة والهيئة القضائية) لعام ٢٠٢٢، 
واالطالع على نشاطات األمانة العامة 
على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير 

نشاط املنظمة.
كما سيناقش االجتماع التطورات 
فــي موضــوع تطوير التعــاون بني 
الشركات العربية املنبثقة عن منظمة 
أوابك، ونشاطات األمانة العامة لعام 
٢٠٢١، ومــن ضمنهــا االجتماعــات 

والفعاليات واملؤمترات التي عقدتها 
أو شاركت فيها.

وكذلــك مــا قامــت بإعــداده مــن 
واالقتصاديــة  الفنيــة  الدراســات 
املتخصصة بصناعــة النفط والغاز 
والطاقة، باإلضافة إلى متابعة شؤون 
البيئة واملفاوضات املتعلقة بتطورات 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير 
املناخ، ومناقشة موضوع مؤمتر الطاقة 
العربي الثاني عشر، كما سيتم اإلعالن 
عــن البحوث الفائــزة بجائزة أوابك 

للبحث العلمي لعام ٢٠٢٠.

مبشاركة وزراء الطاقة والبترول للدول األعضاء في املنظمة

علي بن سبت
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الزعبي: جتربة الكويت في التصدي للجرمية اإللكترونية رائدة

األمن العام يداهم أحد أكبر أوكار تصنيع اخلمور احمللية
ويضبط نيباليني وامرأتني بال إثبات

«املرور» ينّفذ حمالت في الشويخ ودمشق والطرق السريعة

تونس ـ كونا: أكد الوكيل 
املساعد لشــؤون األمن العام 
اللواء فــراج الزعبي امس ان 
للكويــت جتربــة رائــدة فــي 
التصدي للجرمية االلكترونية 
فيما شــدد علــى أن حتديات 
املنطقــة تفــرض مزيــدا مــن 
التنسيق األمني وتعزيز العمل 

العربي املشترك.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها 
الزعبــي خالل املؤمتــر الـ ٤٥ 
لقادة الشــرطة واألمن العرب 

محمد اجلالهمة

داهــم رجــال األمــن العام 
وبتعليمات مــن وكيل وزارة 
الداخلية املساعد بالوكالة اللواء 
عبداهللا العلي في ساعة متأخرة 
مــن يوم أمس األول أحد أكبر 
أوكار تصنيع اخلمور احمللية 
وضبط بداخــل الوكر كميات 
كبيــرة من اخلمــور اجلاهزة 
وأخــرى جاهــزة  للتعبئــة 
للبيع، إلى جانب أدوات تقطير 

سعود عبدالعزيز

بحضور محافظ العاصمة 
الشــيخ طالل اخلالد ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 

الكويتية تتصدى آلفة املخدرات 
مــن خالل «التعامــل مع كافة 
األســاليب احلديثة سواء في 
مجــال تصنيعها أو ترويجها 
وتهريبهــا وما ينجر عن ذلك 
من عمليات لغســل وتبييض 

االموال وتزييف العمالت».
الزعبي كذلك  واستعرض 
جهــود وزارة الداخليــة فــي 
إجناح خطة الكويت ملكافحة 
ڤيروس (كورونا املستجد - 
كوفيد ١٩) ومواجهة التحديات 

للخمور في منطقة سلوى وعلى 
الفور مت توجيه قوة من مخفر 
سلوى ولدى وصول رجال األمن 
شــوهد مواطــن قــال إنه أجر 
املنزل الــى مواطن وان املنزل 
تصدر منه روائح كريهة ولدى 
معاينــة رجال األمــن للمنزل 
شــوهد آســيويان يحــاوالن 
الهــرب ليتــم ضبطهما وتبني 
أنهما نيباليان ليتم اخطار وكيل 
وزارة الداخلية املساعد بالوكالة 
اللواء عبداهللا العلي الذي وجه 

عدد من املخالفــات املرورية 
وحتريــر محاضــر لكراجات 
تقوم بتصليح مركبات دون 
اذن. كما قام رجال املرور بشن 
حملة على املركبات التي تصدر 

توصيــات  الــى  باإلضافــة 
مؤمتــرات رؤســاء القطاعات 
األمنيــة واجتماعــات اللجان 
املنعقدة في نطاق األمانة العامة 
خــالل العام احلالــي وتقرير 
أعمال االحتاد الرياضي العربي 

للشرطة لعام.
كمــا بحــث املؤمتــر خطة 
مرحلية لتنفيذ االستراتيجية 
العربية ملواجهة جرائم تقنية 
املعلومات وكذلك جتارب أمنية 
متميزة لبعض الدول األعضاء.

التي يحظــر فيها  الطرقــات 
ســير الدراجات النارية نظم 
رجــال احلملة حملــة راجلة 
وجــرى حتريــر ٨٠ مخالفة 

لعمال توصيل.

التي فرضت عليها للحفاظ على 
صحة املجتمع واألفراد وتنفيذ 
والبروتوكــوالت  القوانــني 

الصحية.
وناقــش املؤمتــر عددا من 
املواضيع املدرجة على جدول 
األعمــال مــن بينها مشــروع 
نظــام صنــدوق التضامــن 
األمني العربي لتغطية نفقات 
الطبية واالجتماعية  اإلحاطة 
والنفسية للمصابني من رجال 
الشرطة واألمن العرب وأسرهم، 

بالدخول نظرا لوجود جرمية 
مشهودة ولدى وصول رجال 
األمن وبتفتيش املنزل عثر فيه 
على ١٥٧ كيسا وفي كل كيس ٧ 
بطول بالستيكية و١٠٩٩ بطال 
داخل أكياس و٣ آالف زجاجة 
كبيرة و١٦١ برميال بداخلها مادة 
سائلة يشتبه بأنها مسكرة و٧ 
شــفاطات وعليه متــت إحالة 
االشــخاص إلى املخفر وكذلك 
جــار تبصيم املتهمــني وعمل 

الالزم.

عنها أصوات مزعجة وأيضا 
املركبات املخالفة الشتراطات 
التظليل على شــارع دمشق 
وجرى حتريــر أكثر من ٢٠٠ 
مخالفــة أمــن ومتانة، وعلى 

خالل كلمة ألقاها مبؤمتر قادة الشرطة واألمن العرب الـ ٤٥

مقام في ڤيال إيجارها الشهري يتعدى ٨٠٠ دينار

اللواء فراج الزعبي خالل املؤمتر

درجات نارية مخالفة في طريقها إلى احلجز

جانب من اخلمور اجلاهزة للبيع

وكيل وزارة الداخلية اللواء فراج الزعبي لدى وصوله إلى تونس للمشاركة في املؤمتر

جانب من أدوات التقطير والتصنيع في ڤيال سلوى اللواء عبداهللا العلي

الشيخ طالل اخلالد واللواء جمال الصايغ شاركا في حملة الشويخ

الــذي تنظمه االمانــة العامة 
ملجلس وزراء الداخلية العرب 

في تونس.
وأشار الزعبي الى مشاركة 
االجهــزة االمنيــة الكويتيــة 
مؤخــرا فــي ضبــط تشــكيل 
عصابــي دولــي يقوم بنشــر 
الڤيروســات اخلبيثة تسمى 
(الفدية) مبشاركة أجهزة أمنية 
من ١٦ دولة فــي عملية اطلق 

عليها «غبار الذهب».
كما أكد أن االجهزة االمنية 

ومعدات التصنيع واملواد التي 
تدخــل في عمل هــذه اخلمور 
احمللية، فيما قال مصدر أمني إن 
الوكر مقام داخل ڤيال مستأجرة 
مببلغ يتجاوز الـ ٨٠٠ دينار وان 
رجــال األمن ضبطوا القائمني 
عليه وهم وافدان من اجلنسية 
النيباليــة وامرأتــان لم يعثر 

بحوزتهما على إثبات.
واستنادا الى مصدر أمني 
فقــد ورد بــالغ إلــى عمليات 
الداخليــة عن وجــود مصنع 

العمليات واملرور اللواء جمال 
الصايغ نفذ قطاع املرور  أمس 
حملة موســعة علــى منطقة 
الشويخ شملت عدة كراجات، 
وخــالل احلملة جرى حترير 

وفاة طفل أسفل إطارات مركبة والده
وآسيوي متأثرًا بنطحة خروف في «كبد»

مبارك التنيب

توفى طفل كويتي من مواليد ٢٠١٥ متأثرا 
بإصابــات بالغة حلقت بــه جراء تعرضه 
للدهس باخلطأ بواسطة مركبة والده، فيما 

حلقت إصابات طفيفة بشقيقي الطفل.
وقال مصدر أمني إن طوارئ مستشفى 
الفروانية أبلغت عمليات الداخلية بوصول 
٣ أطفال بهم إصابات بواسطة سيارة والدهم 

فــي منطقة بر كبد، حيــث أفاد األب بأنه 
دهــس أبنــاءه باخلطأ، وتبــني وفاة أحد 
األطفال الثالثة وإصابة اآلخرين بجروح 
طفيفة، وسجلت قضية، من جهة أخرى، 
لقي وافد آسيوي مصرعه متأثرا بإصابة 
جســيمة حلقت به من جراء قيام خروف 
بنطحه. وقال مصدر أمني إن الوافد لفظ 
أنفاسه بعد عدة ساعات من وصوله إلى 

املستشفى.

استمرار حجز ٤ متهمني جدد
 بقضية متويل «حزب اهللا»

عبدالكرمي أحمد

رفض قاضي جتديد احلبس أمس إخالء 
ســبيل أربعة متهمني جدد بقضية متويل 
تنظيم حزب اهللا، وأمر باستمرار حجزهم 
ملدة أسبوعني. وكان قاضي التجديد قد أمر 

ســابقا باستمرار حجز ١٢ متهما على ذمة 
القضيــة التي يتهمون فيها بجمع األموال 

وغسلها ومتويل اإلرهاب.
يذكر أن النيابة التزال تواصل حتقيقاتها 
فــي القضية، حيث تســتجوب عــددا من 

املتهمني اجلدد فيها.

ضبط مواطن بـ ١٢٠ ألف حبة مخدرة 
بتنسيق أمني كويتي ـ إماراتي

عبداهللا قنيص

متكن قطــاع األمن اجلنائــي ممثال في 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من ضبط 
مواطن وبحوزته ١٢٠ ألف حبة من املؤثرات 
العقلية نوع الكبتاغون وذلك بقصد االجتار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، 
فإن ضبط هــذه الكمية الكبيرة جاء عقب 
تنسيق بني جهاز مكافحة املخدرات الكويتي 
ونظيــره اإلماراتي الشــقيق، حيث وردت 
معلومات سرية تفيد بحيازة مواطن كمية 

كبيرة من املؤثرات العقلية نوع كبتاغون، 
وعليه مت تكثيف التحريات وجمع املعلومات 
واملراقبة والتي استمرت لعدة أيام، وبعد 
التأكد من املعلومات مت استصدار اإلذن الالزم 
من النيابة العامة وضبطه متلبسا أثناء بيعه 
كمية من املؤثرات العقلية، وقد عثر بحوزته 
على نحو ١٢٠ ألف حبة من املؤثرات العقلية 
نوع كبتاغون، ومبواجهته أقر واعترف بأن 
املضبوطات تخصه بقصد االجتار، وعليه 
متت إحالته الــى اجلهات املختصة التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.

املتهم وأمامه املضبوطات من احلبوب

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

آلية فحص معدات اإلطفاء
واالعتماد العاملي في ورشة عمل

نّظمت قــوة اإلطفاء العام صباح امس 
ورشــة عمل بعنوان معــدات اإلطفاء بني 
الفحص الفني واالعتماد العاملي بالتعاون مع 
معهد املعايير التركية بحضور نائب رئيس 
قوة اإلطفــاء العام لقطــاع الوقاية اللواء 
خالد عبداهللا فهد، وتطرقت الورشــة الى 
آلية فحص معدات اإلطفاء وفق املواصفات 
القياسية الدولية إضافة الى شروط اعتماد 

وانضمام جهــات تقــومي املطابقة مبا في 
ذلــك مختبرات الفحص واملعايير وجهات 
التفتيش التي تستوجب اعتمادات عاملية 

من منظمات دولية معترف بها.
كمــا بحثت قوة االطفاء العام مع معهد 
املعايير التركية تكثيف التعاون والشراكات 
مع املختبرات العاملية لتسهيل مهمة أصحاب 

األعمال وشركات اإلطفاء داخل الكويت.

جانب من ورشة العمل

ملشاهدة الڤيديو

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

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

كلمة السر: ممثل كويتي شاب من ١٥ حرفًا

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

عبدالعزيز النصار

حسني اجلسمي

عوعيدقربسص

ببصجرودبحف

دحبهـليمجاا

ااحدميلحبء

لرزبةزقءيو

عألكاهـيازع

قريريوحناد

ليصمحررسلد

بجأعارشصنج

يراءامسلاو

١ - يقودون السيارات، ٢ - للنفي - للجر - قطع 
(معكوسة)، ٣ - يقتنص الفرصة - محضر، ٤ - ميدان 
القتال - مرض جلدي، ٥ - عالمة موسيقية - شيخ القبيلة، 
٦ - قائد السفينة - جنح، ٧ - علم مؤنث (معكوسة) - 
عكس قسا، ٨ - مرض صدري - أصفح - عكس ميت، 

٩ - حجر كرمي - نغم، ١٠ - ملحمة لهوميروس.

قلبي
بدور
صفاء
وجد

رحيق

شراع
زهور
أريج
وعد

سحاب

سناء
السماء

جهد
وعيد
بحار

حليم
مركب
أصيل
جميل
صبح

حياة
برق

١ - صحيح - معدن ثمني، ٢ - فسيح - برهان، 
٣ - تتدرب - متشابهان، ٤ - ليس من البلد - حمى 
(معكوسة)، ٥ - ضجر - آلة موسيقية، ٦ - ارقد 
- يفني نفسه في األمر (معكوسة)، ٧ - كثير - 
عاصفة بحرية، ٨ - علم مؤنث - للنفي، ٩ - متّرا 

- متشابهان، ١٠ - رق - فضة.

أفقياً: عموديًا:
١ - سواقني، ٢ - ال من - بث (معكوسة)، ٣ - يستغل 
- معد، ٤ - معترك - جرب، ٥ - مي - أمير، ٦ - ربان 
- مال، ٧ - ندى (معكوسة) - الن، ٨ - سل - أعفو - 

حي، ٩ - ياقوت - حلن، ١٠ - االوديسا.

١ - سليم - ماس، ٢ - واسع - دليل، ٣ - تتمرن - ا ا، 
٤ - غريب - وقى (معكوسة)، ٥ - كل (معكوسة) - العود، 
٦ - من - يتفانى (معكوسة)، ٧ - جم - نو، ٨ - مرمي - ال، 

٩ - تعبرا - ح ح، ١٠ - عبد - جلني.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفًا

يحمل اجلسم نوعني مختلفني من الدهون، هما الدهون 
حتت اجللد والدهون احلشوية، وال تعد الدهون حتت 
اجللد ضارة بالقدر نفسه، حيث إنها عادة ما تلعب دورا 
في تنظيم الشهية وحتى حماية األجسام من األمراض.
وحلسن احلظ، فإن تقليل الدهون احلشوية أسهل 
من تقليل الدهون حتت اجللد بفضل التمارين واحلصول 
على عدد مناسب من النوم اجليد وبالطبع اتباع نظام 
إلى طريقة سهلة أخرى هي  غذائي صحي، باإلضافة 
التركيز على تناول وجبات فطور غنية باأللياف الغذائية.
األلياف في الفطور: خلصت دراسة نشرتها دورية 
Annals of Internal Medicine إلى أن استهالك األلياف 
الغذائية ميكن اعتباره أيضا حل بديل معقول لفقدان 
الوزن للبالغني الذين يجدون صعوبة في االلتزام بنظام 
غذائي معقد بعد تقييم ٢٤٠ بالغا. كما أثبتت نتائج دراسة 
أخرى من مركز ويك فورست بابتيست الطبي أن زيادة 
١٠ غرامات من األلياف القابلة للذوبان يوميا ميكن أن 
الدهون احلشوية بنسبة ٣٫٧٪ على  إلى تقليل  تؤدي 
مدار ٥ سنوات، في حني أن القيام بنشاط بدني معتدل 
إلى جانب هذه النسبة من األلياف يرفع معدالت فقد 
الدهون احلشوية إلى ٧٫٤٪. األلياف القابلة للذوبان: إن 
البحث عن وجبة فطور غنية باأللياف ومليئة باأللياف 
البعض،  للذوبان أسهل بكثير مما قد يعتقد  القابلة 
ويتلخص ببساطة في اختيار تناول دقيق الشوفان، على 
سبيل املثال. وعاء شوفان لذيذ: إن دقيق الشوفان مليء 
باأللياف القابلة للذوبان (حوالي ٣ غرامات لكل ٤/٣ كوب). 
تعرف األلياف القابلة للذوبان أيضا باسم بيتا غلوكان، 
وهي مادة شبيهة بالهالم ميكن أن تذوب في املاء وهي 
رائعة للهضم، وتسهم في خفض نسبة الكوليسترول 
الدم، باإلضافة  السكر في  الدم وكذلك مستويات  في 
إلى املساعدة في تقليل وجتنب منو الدهون احلشوية 
في البطن. وميكن أن يتم إضافة كوب واحد من التوت 
أو فراولة) للحصول على ما  الطازج (سواء كان توتا 
يقرب من غرام إضافي من األلياف القابلة للذوبان، إلى 

جانب رش بذور الشيا أو بذور الكتان.
نخالة الشوفان والزبادي: إذا لم يكن الشخص من 
محبي دقيق الشوفان، فيمكنه االعتماد على تناول حبوب 
نخالة الشوفان، كبديل مينح قدر مناسب من األلياف 
القابلة للذوبان التي يحتاجها اجلسم. ويراعى في الوقت 
نفسه إضافة بعض الفاكهة والبذور إلى املزيج إلى جانب 
اليوناني للحصول على وجبة فطور مشبعة  الزبادي 
وشهية وحتافظ على صحة ورشاقة اجلسم في آن واحد.

بعد جرعة كورونا التعزيزية.. ملاذا نشعر بالعطش؟

هناك العديد من املضاعفات التي يشعر بها الشخص 
عند حصوله على لقاح ڤيروس كورونا، ولكن الشعور 
املنتشرة، خاصة بعد  العوارض  بالعطش، أصبح من 
الداعمة. وأكد موقع «هافنغنت  احلصول على اجلرعة 
العديد ممن حصلوا على جرعة كورونا  أن  بوست»، 
الداعمة، والتي تأتي بعد مرور وقت على جرعتي كورونا، 
يشعرون بشعور غريب بالعطش أليام. في الواقع، إنها 
مجرد «أعراض متوقعة عندما يكثف نظام املناعة لدينا 
ويقوم بعمله». وأوضحت التشا بيركنز، طبيب األسرة في 
واشنطن: «لدى الناس أعراض مختلفة عندما يحصلون 
على التطعيمات، لكنني سمعت عن شعور بعض الناس 
اكتشافا غير مألوف». هناك عدة  بالعطش. هذا ليس 
أسباب جتعل الشخص يشعر بالعطش بعد احلصول 
على اجلرعة الداعمة من اللقاح. السبب األول هو ببساطة 
القلق، حيث أوضحت ناتاشا بهويان، الطبيبة في عيادة 
الرعاية األولية «وان ميديكال»: «إذا كان شخص ما قلقا 
بشأن اللقاح، فقد يتسبب ذلك في جفاف الفم، ألن القلق 
مرتبط بجفاف الفم». ثم قالت بهويان إن هناك احتماال 
الذين يعانون من اجلفاف بشكل عام  بأن األشخاص 
قبل اجلرعة، قد يالحظون هذه الصفة بشكل أكبر بعد 
اجلرعة، ألنهم يكونون متيقظني لألعراض التي تصيبهم. 
ومن االحتماالت األخرى، أن تساهم احلمى التي تصيب 
من يحصل على اللقاح، في اجلفاف، وذلك ألن جسمك 
امللح والسوائل. ووفقا للموقع، قد تشعر أيضا  يفقد 
بالعطش ملجرد أن جهازك املناعي يعمل بشكل مكثف 
خالل تعاطي اللقاح. وينصح اخلبراء بأن يتناول الشخص 
وجبة غذائية جيدة قبل جرعة اللقاح الداعمة، كما تنصح 
باالبتعاد عن تناول األدوية التي حتتاج الى وصفة طبية، 

ألنها من املمكن أن تؤثر على فاعلية اللقاح.

عن «سكاي نيوز»

«Eat This Not That »عن
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«أوميكرون» ينتشر في ٦٠ بلدًا و«الصحة العاملية»: اللقاحات فعالة ضده
عواصم - وكاالت: جددت 
منظمة الصحة العاملية ثقتها 
بفاعلية اللقاحات املستخدمة 
حاليــا للوقايــة من ڤيروس 
كورونا، ضد املتحور اجلديد 
منــه «أوميكــرون» في وقت 
رفضــت األمم املتحدة جعل 
التطعيــم اجباريــا.  ورأى 
املسؤول عن احلاالت الطارئة 
فــي املنظمة مايكل راين، في 
مقابلة مع وكالة فرانس برس 
أن «ليــس هناك أي ســبب» 
اللقاحات  للتشكيك بفاعلية 
املتوافرة راهنا في احلماية من 
اإلصابات احلادة بأوميكرون.

وقال راين «لدينا لقاحات 
عالية الفعالية أثبتت فاعليتها 
ضد جميــع املتغيرات حتى 
اآلن، من حيث شــدة املرض 

واالستشفاء، وليس هناك أي 
ســبب للتفكير بأن األمر لن 
يكون كذلك» مع أوميكرون، 
مشددا في الوقت نفسه على 
احلاجــة إلجــراء مزيــد من 

األبحاث في هذا الشأن.
وأضاف أن «السلوك العام 
الــذي نالحظه حتــى اآلن ال 
يظهر أي زيادة في اخلطورة. 
في الواقع، فإن بعض األماكن 
في افريقيــا اجلنوبية تبلغ 
عن أعراض أخف» باملقارنة 
مع تلك التي تســببها نسخ 
متحورة سابقة من الڤيروس.

غير أن املسؤول الكبير في 
املنظمة األممية دعا إلى احلذر 
في التعامل مع هذه البيانات، 
وقال «نحن ال نزال في البدايات 
علينا أن نكون حذرين للغاية 

مواجهة أوميكرون الذي تتميز 
بعدد كبير من التحوالت في 
بروتينــة «ســبايك» وهــي 
النتوءات الشوكية التي تسمح 
للڤيروس بالتشبث باخلاليا 
قبل غزوها بغرض التكاثر.

وشــدد على ان «السالح 
األفضــل املتاح لنا راهنا هو 
تلقي اللقاح» وهو ما يكرره 
مع زمالئه منذ ســنة مع بدء 

حمالت التطعيم.
وفي السياق، أعلنت منظمة 
الصحة أن املتحور أوميكرون، 
رصد في أكثر مــن ٥٧ دولة 
وارتفعــت حــاالت اإلصابة 
بكوفيد-١٩ في دول اجلنوب 
األفريقــي ومنهــا زميبابوي 
ومن املتوقــع أن تزيد أعداد 
املرضــى الذيــن يحتاجــون 

فــي كيفيــة حتليــل» هــذه 
البيانات، مشددا في أكثر من 
مناسبة خالل املقابلة على أن 
املتاحة  البيانات والدراسات 

التزال أولية.
مــن جهتــه، قــال عالــم 
األوبئة االيرلندي الذي كافح 
علــى األرض أمراضــا قاتلة 
مثــل احلمى النزفيــة إيبوال 
وڤيروس ماربورغ وهو اآلن 
على خط املواجهة األول ضد 
كوفيد-١٩ منذ رصده نهاية 
العــام ٢٠١٩، إن املعلومــات 
األولى التي جمعت في جنوب 
أفريقيا «تشير إلى أن احلماية 
التي توفرها اللقاحات تبدو 

صامدة» حتى اآلن.
لكنه أقر أنه قد يتبني الحقا 
أن اللقاحــات أقل فاعلية في 

للعــالج باملستشــفيات مع 
انتشــار املرض. من جهتها، 
أكــدت مفوضة األمم املتحدة 
حلقــوق اإلنســان ميشــال 
باشــليه أن على الدول التي 
تفكر في جعل التطعيم ضد 
كوفيد إجباريا ضمان احترام 
حقوق اإلنسان، مشددة على 
أن فرض اللقاحــات لم يكن 

يوما مقبوال.
في االثناء، اعلنت شركتا 
فايــزر وبايونتيــك في بيان 
ان اللقاح الــذي مت تطويره 
ضــد كورونا «فعــاال» على 
متحــورة أوميكــرون بعــد 
«ثالث جرعات»، مشيرتني إلى 
نية الشــركتني تطوير لقاح 
مخصص للمتحورة «بحلول 

مارس».

«فايزر»: لقاحنا يبقى فعاالً إذا أخذت ٣ جرعات.. واألمم املتحدة ترفض فرض التطعيم اإلجباري «حتت أي ظرف كان»

سكان مقاطعة تشجيانغ الصينية يخضعون الختبارات فيروس كورونا أمس          (أ.ف.پ)

استئناف مفاوضات «ڤيينا -٧» اليوم: 
«الفرصة األخيرة» لعودة إيران لالتفاق النووي

عواصــم - وكاالت: أكد رئيس وفد االحتاد 
األوروبي في محادثات ڤيينا الهادفة إلى إحياء 
االتفاق النــووي اإليراني املبرم عــام ٢٠١٥ ان 
اجلولة السابعة من املباحثات ستستأنف اليوم 
في العاصمة النمساوية، فيما حذرت بريطانيا 
إيران من أن هذه هي «الفرصة االخيرة» للعودة 
الى االتفاق، بينما أعربت فرنسا عن قلقها من 
مماطلة طهران. وكتب إنريكي مورا الذي يترأس 
محادثــات ڤيينا على تويتر امــس أن اجلولة 
السابعة من احملادثات ستتواصل اليوم في ڤيينا 
«بعد مشــاورات في عواصم (الدول األطراف) 
وما بينها. وســتنعقد (خالل احملادثات) جلنة 
مشتركة وستجرى عدد من االتصاالت الثنائية 

واملتعددة األطراف».
وفيما أعرب وزير اخلارجية الفرنسي عن 
قلق باريس من أن تكون إيران متاطل لكســب 
الوقت، حثت وزيرة اخلارجية البريطانية ليز 
تراس إيران على العــودة إلى اتفاق عام ٢٠١٥ 
قائلة إنها «آخر فرصة» أمامها ملعاودة االلتزام به.
وقالت ليز تراس ملؤسســة تشاتام هاوس 
لألبحــاث «هذه حقا آخر فرصة إليران للعودة 
إلى االتفاق النووي وأنا أحثهم بشدة على القيام 
بذلك ألننا مصممون على العمل مع حلفائنا ملنع 

إيران من حيازة أسلحة نووية».
وأضافت «لذا يجب عليهم العودة إلى خطة 
العمل الشــاملة املشــتركة، ألن من مصلحتهم 

القيام بذلك» في إشارة إلى االتفاق النووي.
جاء غداة تصريح مستشــار األمن القومي 
األميركي جايك سوليفان بأن أمر إظهار اجلدية 
من عدمها فيما يتعلق مبحادثات إحياء االتفاق 
النووي يعود إليران وهو ما يحدد موقعها في 

تلك املباحثات.

وقال سوليفان في مؤمتر صحافي في البيت 
األبيض امس االول «كلما أظهرت إيران افتقارا 
للجدية على طاولة املفاوضات زادت الوحدة بني 
دول اخلمسة زائد واحد» باإلشارة إلى مجموعة 
الدول اخلمس الدائمة العضوية في مجلس األمن 
الدولــي التي تضم الواليات املتحدة وفرنســا 
وبريطانيا وروسيا والصني باإلضافة إلى أملانيا.

وأضاف أن إيران «كلما أظهرت عدم اجلدية» 
زاد ذلك من «تعرضها ألن تكون الطرف املعزول 

في هذه املفاوضات».
وتابع «لذا حقا الكرة في ملعب إيران فيما 
إذا كانــت تريــد الظهور وإثبات أنها ســتكون 

جادة أم ال».
وبالتزامن، فرضت الواليات املتحدة عقوبات 
جديدة تستهدف نحو عشرة كيانات ومسؤولني 
إيرانيــني بســبب «انتهاكات جســيمة حلقوق 

اإلنسان» في إيران.
وتســتهدف هــذه اإلجــراءات علــى وجــه 
اخلصــوص وحدات خاصــة من قــوات األمن 
مسؤولة عن حفظ النظام أو محاربة اإلرهاب، 
وكذلك السجون اإليرانية ومديريها، بحسب بيان 

صادر عن وزارة اخلزانة األميركية.
من جهتها، انتقدت إيران العقوبات األميركية 
األخير ضد مؤسسات عسكرية وأمنية إيرانية 
وشخصيات لها صلة بتلك اجلهات، ونقلت وكالة 
األنباء الرســمية اإليرانية (ارنا) عن املتحدث 
باسم اخلارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة قوله 
إن «الواليات املتحدة لم تكف عن فرض احلظر 

ضد إيران حتى في خضم محادثات ڤيينا».
وأضاف خطيب زاده: «تشديد العقوبات ال 
يوفر أداة ضغط، كما أنه يتعارض مع اجلدية 

وحسن النوايا املزعومني».

طهران تنتقد العقوبات األميركية اجلديدة: تتعارض مع اجلدية وحسن النوايا املزعومني شولتس يخلف ميركل بعد ١٦ عامًا في املستشارية 
أدى  وكاالت:  ـ  عواصــم 
الدميوقراطــي  االشــتراكي 
أوالف شــولتس امــس اليمني 
البرملــان  أمــام  الدســتورية 
االحتادي (بوندستاغ) ليصبح 
تاسع مستشــار ألملانيا خلفا 
ألجنيال ميركل التي غادرت مقر 
املستشارية أمس، بعد ترؤسها 

احلكومة ملدة ١٦ عاما.
وصوت لصالح شــولتس 
٣٩٥ نائبا من أصل ٧٠٧ نواب 
قبــل أن يقــدم حكومــة بالده 
اجلديدة التي سيكون نصيب 
حزبه االشتراكي الدميوقراطي 
منها ســت حقائب وزارية من 
أبرزها الدفاع والداخلية إضافة 

إلى رئاسة احلكومة.
وســيحصل حزب اخلضر 
علــى خمــس وزارات أهمهــا 
اخلارجيــة واالقتصــاد فيمــا 
ســيحصل احلــزب الثالث في 
االئتالف الثالثي وهو احلزب 
الليبرالــي على أربــع وزارات 
اهمهــا املاليــة. وكان احلــزب 
االشــتراكي الدميوقراطــي قد 
خاض بعد االنتخابات البرملانية 
األخيــرة التــي أجريت في ٢٦ 
سبتمبر املاضي مشاورات مع 
حزبي اخلضر والليبرالي، االمر 
الذي متخض عن ائتالف ثالثي 
ســيقود احلكومة األملانية في 

األعوام األربعة املقبلة. 
اليمــني  ادائــه  وعقــب 
الدســتورية، هنــأت رئيســة 
املفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير اليني ورئيس املجلس 
ميشــال،  شــارل  األوروبــي 

العديدة من الثقة والتعاون».
كمــا أعربــت روســيا عن 
أملهــا فــي اســتمرار احلــوار 
البناء مع برلني. ونلقت وكالة 
الروسية «إنترفاكس»  األنباء 
عن املتحدث باســم الكرملني، 
دميتــري بيســكوف، قولــه: 
«نراهن علــى تطوير عالقات 
بناءة بني الرئيس واملستشار 
اجلديــد»، وأضــاف: نأمــل أن 
يستمر اجلانب األملاني في فهم 
أنه البديل عن احلوار حلل حتى 

أصعب اخلالفات في الرأي.
الرئيــس  بــدوره، بعــث 

شــرودر، عــن ثقتــه فــي أن 
زميله من احلزب االشــتراكي 
الدميوقراطي، أوالف شولتس، 
سيتقن دوره اجلديد كمستشار 
احتادي لالئتــالف احلاكم مع 
احلــزب الدميوقراطــي احلــر 

وحزب اخلضر.
وقال شرودر في مقابلة مع 
محطة «فيلــت» التلفزيونية: 
«أوالف شولتس سيفعل ذلك 
بشكل جيد للغاية.. أنا أثق به 
كثيرا ولهذا السبب أنا متفائل 

للغاية».
وقد تلقت ميركل عددا من 
الشــكر واالشادة من  برقيات 
الزعمــاء الذين عملــوا معها، 
الفرنسي  الرئيس  حيث أشاد 
إميانويل ماكــرون بها وكتب 
على «تويتر» قائال: «شكرا لك 
على عدم نسيان دروس التاريخ 
مطلقــا، وعلى فعل الكثير من 
أجلنا ومعنا من أجل النهوض 
بأوروبا»، وأضاف بالفرنسية 
مبعنــى   «chère Angela»
«عزيزتــي أجنيال». وشــارك 
ماكرون مقطع ڤيديو أظهر عدة 
مناسبات جمعته مبيركل في 

السنوات األخيرة.
وبعــث الرئيس الروســي 
فالدمييــر بوتــني ببرقية إلى 
املستشارة السابقة، أعرب فيها 
عن خالــص امتنانه للتعاون 
واالستعداد للحوار القائم بني 
البلدين على االحترام املتبادل. 
وقال: «كنا علــى اتصال دائم 
وحاولنا إيجاد طرق للخروج 

من أصعب املواقف».

الصيني شي جني بينج، برسالة 
إلى «أوالف شولتس» لتهنئته 
على انتخابه مستشارا ألملانيا.

وقال شــي ـ في رســالته ـ 
إنــه يعلق أهميــة كبيرة على 
العالقــات الصينيةـ  األملانية، 
ومســتعد للعمل مع شولتس 
ـ  العالقــات الصينيــة  لدفــع 
األملانيــة إلى مســتوى جديد، 
بحسب املوقع اإللكتروني لقناة 
«سي جي تي إن» التلفزيونية 

الصينية.
هــذا، وأعــرب املستشــار 
األملانــي األســبق، جيرهــارد 

أجنيال ميركل حتيي خلفها اوالف شولتس بعد تسليمه مكتب املستشارية في برلني أمس (أ.ف.پ)

شــولتس وتعهدا العمل معه 
من أجل احتاد أوروبي أقوى.

وكتبــت فــون ديــر اليني 
«تهاني عزيزي أوالف شولتس 
النتخابك وتعيينك مستشارا 
فيدراليا. أمتنى لك بداية جيدة 
وأتطلــع لتعزيــز الثقــة فــي 
التعاون من أجل أوروبا أقوى».
من ناحيته، كتب ميشــال 
الــذي يتــرأس قمــم االحتــاد 
األوروبي، في تغريدة «أتطلع 
للعمــل معا نحو أوروبا قوية 
وذات ســيادة». كذلــك شــكر 
ميشال ميركل على «السنوات 

السعودية واإلمارات: التعامل اجلدي مع امللف النووي والصاروخي إليران 
عواصم - وكاالت: استقبل 
صاحب السمو الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني أمير قطر صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
الســعودي، مبناســبة زيارة 
سموه الرســمية إلى الدوحة، 
ثالث محطات جولته اخلليجية.
ووصــل األميــر محمد بن 
ســلمان إلــى قطــر قادمــا من 

اإلمارات.
وزار ولي العهد السعودي، 
قبــل مغادرته دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة، ثاني محطات 
جولتــه اخلليجيــة أمس مقر 

معرض «إكسبو دبي ٢٠٢٠».
وكان في اســتقبال األمير 
محمــد بــن ســلمان، صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائــب رئيس دولة 
اإلمارات رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي.
وقال صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد في تغريدة على 
حسابه الرسمي مبوقع «تويتر» 
«التقيت أخي األمير محمد بن 
سلمان في إكسبو دبي ٢٠٢٠.. 
وسيكون العالم على موعد مع 
إكسبو الرياض ٢٠٣٠، بإذن اهللا 

وبجهود األمير محمد».
وأضاف سموه «أكدت لألمير 
محمد بن ســلمان أننا نتطلع 
أيضا لقمــة الرياض القادمة.. 
وشــعوب اخلليــج تنتظــر 
منــا أفكارا ومشــاريع جديدة 
وعظيمة». وقد زار األمير محمد 
بن ســلمان جناحــي اإلمارات 
والسعودية مبعرض «إكسبو 

دبي ٢٠٢٠».
وكان صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي 

في ٥ يناير ٢٠٢١م، الذي نص 
على التنفيــذ الكامل والدقيق 
لرؤية خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز التي 
أقرها املجلس األعلى في دورته 
(٣٦) في ديسمبر ٢٠١٥م وفق 
جدول زمني محــدد ومتابعة 

دقيقة.
اجلانبــان  واســتعرض 
التطورات والقضايا التي تهم 
البلدين على الساحتني اإلقليمية 

مبادئ حسن اجلوار واحترام 
القــرارات األممية والشــرعية 
الدولية، وجتنيب املنطقة كافة 
األنشطة والتدخالت املزعزعة 
لالستقرار، ويطالبان في هذا 
الشأن األطراف املعنية مبراعاة 
مصالــح دول املنطقــة وأمنها 

واستقرارها.
كمــا اكــدا علــى أن احلل 
السياســي هو احلل الوحيد 
الســورية، ويدعمان  لألزمة 

الدولية اإلنسانية في سورية.
وفي الشــأن اليمنــي، أكد 
اجلانبان على تطابق وجهات 
نظرهما حول مواصلة جهودهما 
إليجاد حل سياسي شامل لألزمة 
اليمنيــة وفقــا للمرجعيــات 
املتمثلة في املبادرة اخلليجية 
وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
مؤمتر احلوار الوطني الشامل، 
وقــرار مجلــس األمــن ٢٢١٦، 
العربيــة  ومبــادرة اململكــة 
السعودية إلنهاء األزمة اليمنية 
مبــا يحفــظ لليمن الشــقيق 
وحدتــه وســالمته واحتــرام 
سيادته واستقالله ورفض أي 
تدخــل في شــؤونه الداخلية، 
كما أكدا على ضرورة استكمال 
تنفيذ اتفاق الريــاض. وأدانا 
استمرار استهداف ميليشيات 
احلوثي االرهابيــة للمطارات 
واألعيان واملنشــآت احليوية 

في اململكة.
وفي الشأن اللبناني، يؤكد 
اجلانبــان على ضرورة إجراء 
إصالحات سياسية واقتصادية 
شاملة تضمن للبنان جتاوزه 
ألزماته، وحصر السالح على 
مؤسسات الدولة الشرعية، وأال 
يكون لبنان منطلقا ألي أعمال 
إرهابية وحاضنة للتنظيمات 
واجلماعات التي تستهدف أمن 
واستقرار املنطقة كحزب اهللا 
اإلرهابي، ومصدرا آلفة املخدرات 
املهددة لسالمة املجتمعات في 

املنطقة والعالم.
كما اكد اجلانبــان دعمهما 
الكامــل لكافة حقوق الشــعب 
الفلسطيني املشروعة، وعلى 
رأســها حقــه في إقامــة دولة 
فلســطينية مســتقلة، وذات 
ســيادة على حدود الرابع من 
يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها 

والدولية، وأكدا على تنســيق 
مواقفهما مبا يخدم مصاحلهما 
ويدعم ويعزز األمن واالستقرار 

في املنطقة والعالم.
وفي هذا الشأن، اكد اجلانبان 
علــى أهميــة التعامل بشــكل 
جدي وفعال مع امللف النووي 
والصاروخــي إليــران بكافــة 
مكوناته وتداعياته مبا يسهم 
في حتقيق االمن واالســتقرار 
اإلقليمي والدولي، والتأكيد على 

في هذا الشــأن جهــود األمم 
املتحــدة ومبعوثهــا اخلاص 
لتنفيذ القرارات الدولية ذات 
الصلــة وفــي مقدمتهــا قرار 
مجلــس األمــن رقــم ٢٢٥٤، 
التدخالت واملشاريع  ووقف 
اإلقليميــة التي تهــدد وحدة 
سورية وســيادتها وسالمة 
اراضيها، وأكدا على وقوفهما 
إلى جانب الشــعب السوري 
وعلى ضــرورة دعم اجلهود 

القدس الشرقية، وفقا ملبادرة 
السالم العربية ولقرارات مجلس 
األمن ذات الصلة، ومرجعيات 
مؤمتــر مدريــد، وغيرهــا من 
املرجعيات الدولية املتفق عليها، 
ومبا يحقق تطلعات الشــعب 

الفلسطيني الشقيق.
الثنائي،  وعلــى الصعيــد 
أكــد اجلانبــان عزمهمــا على 
تعزيز وتطويــر دور مجلس 
التنسيق السعودي - اإلماراتي 
فــي املرحلة القادمــة في كافة 
املجاالت، مبا يخدم مصاحلهما 
االستراتيجية جتسيدا للرؤية 
البلديــن  احلكيمــة لقيادتــي 
أواصــر  لتوثيــق  الهادفــة 
األخــوة والتعاون والشــراكة 

بني الشعبني الشقيقني.
وفــي مجــال الطاقــة، اكد 
اجلانبــان أهميــة اســتمرار 
التعــاون الثنائــي وضــرورة 
التزام جميع الدول املشــاركة 
باتفاقية أوپيك +. كما أكدا كذلك 
على أهمية دراسة التعاون في 
الفرص املشتركة في مجال النفط 
والغاز وقطاع البتروكيماويات، 
وكذلــك التعاون فــي مجاالت 
االستخدامات السلمية للطاقة 
النوويــة، وتعزيــز التعــاون 
فــي مجــال جتــارة املنتجات 
النفطية، واالستفادة من الربط 
الكهربائــي والتبادل التجاري 
للطاقــة الكهربائيــة، والذكاء 
الرقمي  االصطناعي والتحول 
السيبراني والصناعة  واألمن 
املتقدمة. كما  والتكنولوجيــا 
أكدا على تعزيــز التعاون في 
مجاالت متعددة كاملجال الصحي 
الغذائي  والســياحي واألمــن 
والتغيــر املناخــي والتنميــة 
البشــرية الســيما في قطاعي 

الشباب ومتكني املرأة.

ولي العهد السعودي في قطر ثالث محطات جولته اخلليجية.. ومحمد بن راشد استقبل محمد بن سلمان في «إكسبو»: شعوب اخلليج تنتظر منا أفكارًا ومشاريع عظيمة

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خالل لقائه صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي               (واس)

نائــب القائــد االعلــى للقوات 
املســلحة اإلماراتية في مقدمة 
مودعي صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن ســلمان لدى 
مغادرتــه دولة االمــارات بعد 

زيارة رسمية.
العهــد  وقــد بعــث ولــي 
الســعودي بثــالث برقيــات 
منفصلة إلــى كل من: صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة، وصاحــب 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم حاكم دبي، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، اعرب 
فيها عن شكره وتقديره ملا لقيه 
والوفد املرافق لسموه من حسن 

االستقبال وكرم الضيافة.
وقال األمير محمد بن سلمان 
في برقياته:«أكدت هذه الزيارة 
التاريخيــة  العالقــات  عمــق 
واملتميــزة التــي تربط بلدينا 
املباحثات  الشــقيقني، وأكدت 
التي  املشــتركة واملشــاورات 
عقدناها علــى املضي قدما في 
تعزيز هذه العالقات، واستمرار 
التنسيق والتشاور في املجاالت 

كافة». 
كمــا قــدم ســموه التهنئة 
على «جناح دولة اإلمارات في 
االســتضافة املميــزة ملعرض 
«إكســبو دبــي ٢٠٢٠»، معربا 
عن متنياته للشعب اإلماراتي 
الشقيق مبزيد التقدم والرخاء.
وأصــدرت اململكة العربية 
الســعودية ودولــة اإلمــارات 
العربية املتحدة بيانا مشتركا 
في ختام زيارة صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
لإلمارات. وأكد اجلانبان على 
مضامني «إعالن العال» الصادر 

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: اإلسالم ليس له عالقة بالفكر املتطرف
وسنقاتل من أجل املعرفة والتعليم احلقيقي في مصر

ميقاتي ميسك احلبل من الوسط ويتهيأ للمزيد من الضغوط
وعون يلّوح بوقف التوقيع على قرارات اللجان الوزارية

غارة أميركية في جبل الزاوية حتّول إجازة سوريني ملأساة

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيس عبدالفتاح  طالب 
السيسي، دول العالم اإلسالمي 
باليقظة واالنتباه التام للفكر 
«املتطرف األحمق»، مؤكدا أن 
اإلســالم ليس لــه عالقة بهذا 
الفكر اجلامــد املتطرف الذي 
يهــدف إلــى تدمير مســتقبل 

الشعوب وحضارتها.
وقــال الرئيس السيســي 
في كلمته امس خالل جلســة 
حواريــة بعنــوان «حتديات 
وظائف املستقبل من منظور 
عاملي» ضمن فعاليات النسخة 
الثانيــة من املنتــدى العاملي 
العالــي والبحــث  للتعليــم 
العلمــي، املقام فــي العاصمة 
اإلدارية اجلديــدة، إن الدولة 
ستقاتل من أجل إرساء املعرفة 
والتعليم احلقيقي في مصر، 
ونحن جــادون بإرادة ال تلني 
من أجل تقدمي تعليم حقيقي 
وبجودة حقيقية ألن التعليم 
اجليد هو أساس بناء الدول.

ودعــا الرئيس السيســي 
اجلامعــات الكبرى في العالم 
إلى مساعدة مصر لكي تكون 
لديها معرفة وتعليم حقيقي 
بنفس املعايير واملستوى املتبع 

بيروت - عمر حبنجر

كثر اللغط حــول انزعاج 
رئيــس اجلمهورية ميشــال 
عون، من عدم اتصال الرئيس 
الفرنسي اميانويل ماكرون به، 
إلطالعه علــى فحوى زيارته 
الى اململكة العربية السعودية 
ولقائه صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن ســلمان ولي 
العهد السعودي، واالستعاضة 
عن االتصال بتكليف سفيرته 
في بيــروت آن غريــو زيارة 
الرئيس أمس األول، حيث مت 
عرض أجواء ونتائج اجلولة 
اخلليجيــة ملاكــرون، إضافة 
الى تالوة املزامير اإلصالحية 
الرئيــس  علــى  املعهــودة، 
اللبنانــي، مع التشــديد على 
النيابي  االنتخابات بوجهيها 

والرئاسي في السنة املقبلة.
أكثــر  كان  واالنزعــاج، 
وضوحا، من جانب حزب اهللا، 
خصوصا بعــد نبش قرارات 
مجلــس األمــن ١٥٥٩ و١٨٦٠، 
التي تتناول مصير الســالح 
غير الشرعي، فضال عن القرار 

١٧٠١ الكثير التداول.
هــذا االنزعــاج الضمنــي 
ترجم عجزا عن وضع اخلطوة 
األولى على طريق التالقي مع 
املبادرة السعودية - الفرنسية 
املشتركة التي أطلت من جدة 
وهي دعوة احلكومة لالجتماع، 
وفــي عجــز مجلــس النواب 
عن االتفاق علــى «الكابيتول 
كونترول» املوزع للخســائر 
املاليــة للدولــة، بعيــدا عــن 

اإلجحاف بحقوق املودعني.

الرامي - أ.ف.پ: حتولت 
زيارة كان أحمد قسوم يقوم 
بهــا مــع عائلته الــى أقارب 
في شــمال غرب سورية، الى 
مأساة، بعدما أصيب كل أفراد 
العائلة بجروح وصدمة جراء 
أميركية اســتهدفت  ضربــة 
قياديا مرتبطا بتنظيم القاعدة، 
إذ صودف مرور سيارتهم في 

املكان تزامنا مع الغارة.
ويقول أحمــد (٥٢ عاما) 
لوكالــة فرانــس بــرس مــن 
منزل عائلة زوجته في قرية 
الرامي في منطقة جبل الزاوية 
فــي جنوب إدلــب بينما يده 
مضمدة «صادفنا دراجة نارية 
سارت أمامنا، وعندما حاولت 

والتي نحــرص على أن تقدم 
مســتوى تعليميــا يضاهــي 
وذلــك  العامليــة  نظيرتهــا 
كمســاهمة من مصــر في هذا 
املوضــوع، معربــا عــن أمله 
فــي تضافر اجلهــود من أجل 
إنشــاء صنــدوق للتعليــم 
مبالءة مالية كبيرة تصل إلى 
مليــارات الــدوالرات من أجل 
تعليم املوهوبني، باعتبارهم 

قاطرات للشعوب.

عن هذه االجتماعات الوزارية! 
وضمن هذه االجتماعات، عقد 
ميقاتي أمس، اجتماعا لبحث 
أزمة قطاع الكهرباء في لبنان 
وذلك مبشــاركة وزراء املالية 
يوسف اخلليل والطاقة واملياه 
وليد فيــاض وحاكم مصرف 
لبنان املركزي رياض سالمة 
ورئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام ملؤسســة كهرباء لبنان 
كمال حايــك. وقال فياض إن 
االجتمــاع بحــث آليــة الدفع 
ملزودي اخلدمــات، ومزودي 
الغــاز والكهربــاء بالعملــة 
الصعبة، باإلضافة إلى حتويل 
إلى  قيمة فواتير االســتهالك 
دوالر وفق سعر معني، مؤكدا 
أن املجتمعــني بحثــوا اآللية 
باعتبارها شــرط من شروط 
البنــك الدولــي للتمويل، كما 
أنهــا ضرورة ملحــة لكهرباء 
لبنان من أجــل دفع احلقوق 
وصيانة وتشــغيل احملطات. 

ان املستهدف ترك التنظيم منذ 
اكثر من عام. 

وقال جون كيربي، املتحدث 
باسم «الپنتاغون» لصحافيني، 
إن «املراجعة األولية للضربة 
إلــى احتمال  تشــير بالفعل 
وقوع خسائر مدنية محتملة». 
وأعلن عن بدء تقييم للخسائر 

البشرية.
وكان أحمد برفقة زوجته 
وأربعة من أطفاله في طريق 
العودة إلى مكان إقامتهم في 
مدينة عفرين (شمال حلب) 
التي نزحوا اليها قبل حوالى 
عامــني. وكانــوا قــد امضوا 
أســبوعا لدى أسرة زوجته، 
فــي زيارة كانــت األولى منذ 

وأضــاف الرئيــس «لدينا 
أكثــر من ٥٠ دولة في منظمة 
املؤمتر اإلسالمي، متسائال: ما 
هي جودة التعليم املتاحة لهذه 

الدول ولشبابها؟».
وشــدد الرئيس السيسي 
مجددا على أن التعليم اجليد 
هو حق من حقوق اإلنســان، 
مضيفــا «أنــا عندمــا أعطــي 
لإلنســان تعليــم غيــر جيد 
فأنــا ال أعطي له فرص حياة، 
وجــودة التعليــم املقدمة له 
وبقــدر املعرفــة التي يحصل 
عليها، حتقــق له فرص عمل 
ومشاركة حقيقية في احلياة».

ووصف الرئيس السيسي، 
املعرفة احلقيقة وجودتها بأنها 
«كنز وثروة مخفية»، واستدرك 
قائال: «لكــن للحصول عليها 
البد من وجــود قدرات، أولها 
القدرات االقتصادية للدول من 
أجــل القدرة علــى توفير هذا 

التعليم».
وقدم الرئيس، التهنئة إلى 
البروفيسور مايك رئيس الكلية 
امللكية لألطباء واجلراحني في 
اسكتلندا على رئاسته للكلية، 
وشكره على حسن االستقبال 
في مؤمتر األمم املتحدة لتغير 

املناخ في جالسكو.

اللذان يكسران مجاديفه.
البيــان  ويبــدو ان وقــع 
املشترك السعودي - الفرنسي، 
لم يثر ارتياح حزب اهللا، الذي 
بــدأ يتوجــس مــن خطوات 
فرنســية أخرى، لم يعتدها، 
من جانب باريس منذ مبادرة 

الرئيس الفرنسي األولى.
وذكرت مصادر قريبة من 
أجواء احلــزب ان ما تضمنه 
البيان من شروط لدعم لبنان 
كبل حركــة احلكومــة حيال 
احلــزب، الســيما مــا يتعلق 
بالقرارات الدولية، ما ضاعفت 
من تشدد احلزب على الواقع 

السياسي الداخلي.
وتوقعت املصادر املتابعة، 
«لنداء الوطن» تعاظم الضغوط 
على حكومة ميقاتي من جانب 
حزب اهللا، من بوابة التحقيق 
بانفجار املرفأ، والذي ما فتئ 
بيد القاضي العدلي البيطار.

علــى الصعيد املالي أكدت 
السفارة األميركية في بيروت، 
أن كل تصاميــم االحتياطــي 
الفدرالي الورقيــة، هي عملة 
قانونيــة بصــرف النظر عن 

تاريخ إصدارها.
بيان السفارة جاء ليوقف 
اللغط الدائر حول وجود قطع 
نقديــة أميركية مــن فئة ١٠٠ 
دوالر، طبعــة قدميــة، يتعني 
اســتبدالها بــأوراق حديثــة، 
بخسارة ١٠٪ من قيمتها، وان 
بعــض املصارف باتت متتنع 
عن قبولها، ليتبني ان وراء هذه 
الشائعة جهات مصرفية تريد 
ألصحاب املدخرات بالدوالر ان 

ينشروها في األسواق.

التســعة أعوام  محمــود ذو 
للعالج. وداخل غرفة العناية 
املشددة، يتمدد محمود على 
السرير وفوقه غطاء شتوي. 
تغــزو نصف وجهــه جروح 
سببتها الشظايا، بينما ضمادة 
مثبتة على رأســه في موقع 
التدخــل اجلراحــي وقدمــاه 

مضمدتان.
الطبيــب أحمد  ويشــرح 
البيوش املشــرف على عالج 
محمــود أن األخيــر حضــر 
الــى املستشــفى  وعائلتــه 
مصابا «بأذية دماغية» أوجبت 
خضوعــه لـ«عمــل جراحــي 
مــن قبل أخصائــي اجلراحة 

العصبية».

وأكــد الرئيس السيســي، 
أن التعليــم اجليد حق أصيل 
من حقوق اإلنســان، مشــددا 
علــى ضرورة توفيــر تعليم 
جيد للدول األعضاء مبنظمة 
التعــاون اإلســالمي. قائــال 
إن «مصــر حتركــت خــالل 
الســنوات املاضيــة إلنشــاء 
عــدد مــن اجلامعــات بجهود 
عالية بالشراكة مع اجلامعات 

العاملية».

وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا 
ملوضوع إصالح خط الغاز في 
لبنان وســبل متويله، مؤكدا 
وجود موافقة من مصرف لبنان 
املركــزي حول هذا املوضوع، 
موضحــا أنــه عــرض علــى 
رئيس احلكومة أجواء الزيارة 
الرسمية التي سيقوم بها إلى 
فرنســا للبحث مع الشركات 
املعنية، ومنها شــركة توتال 
في موضوع التنقيب عن النفط 
والغــاز، ومع شــركة كهرباء 
فرنسا مؤكدا أنها تلعب دورا 
كبيــرا بالتعاون مــع الوزارة 
ومع مؤسســة كهرباء لبنان 
لوضع املخطط الرئيسي لقطاع 

الكهرباء.
الراهن بالنسبة مليقاتي، 
فهــو ميســك احلبــل مــن 
الوســط، بني رافعــي راية 
اإلصــالح وتعــومي لبنان 
الغارق فــي بحر الظلمات، 
وبني ثنائي أمل - حزب اهللا 

تسعة أشهر.
«مــا  بانفعــال  ويســأل 
ذنبنا حتى تقصفنا الطائرة 
األميركية؟» محمال الواليات 
املتحدة املســؤولية ومطالبا 
«بتعويض.. ومبحاسبة من 

تسبب لنا بذلك».
ال يفــارق أحمــد هاتفــه 
اجلــوال، يرد على عشــرات 
الرسائل واتصاالت االطمئنان 
من األقارب واملعارف، عدا عن 
زوار يتوجهون الى املنزل أو 

املستشفى ملواساة العائلة.
يتــردد أحمد بانتظام الى 
مستشــفى تابــع للجمعيــة 
السورية - األميركية الطبية 
في مدينة إدلب، حيث يخضع 

«١٠٠ فرصة تعليم مجانية في جامعتنا للطالب من كل دول العالم»

لغط حول انزعاج رئيس اجلمهورية من عدم تواصل ماكرون معه

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل حضوره املنتدى العاملي للتعليم العالي والبحث العلمى

الرئيس العماد ميشال عون مستقبالً في بعبدا املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا     (محمود الطويل)

لدى هذه اجلامعات.
وقال الرئيس إن الطالب أو 
الطالبــة الراغبني في حتقيق 
مســتوى تعليم يتناسب مع 
العصر عليه أن يبذل قصارى 
جهده من أجل تلبية املعايير 
الالزمة لاللتحاق بهذه الكليات.
الرئيس السيســي  ولفت 
إلى أن الدولة توفر ١٠٠ فرصة 
تعليم مجانيــة للمواهب من 
العالم في اجلامعات املصرية 

خطة التعافي احملكى عنها، 
انتقلت الــى ملعب احلكومة، 
بانتظار مراسيمها التطبيقية 
لها، ولكن من أين للحكومة ان 
جتتمع وتتخذ هذه املراسيم، 
فــال رئيــس احلكومة جنيب 
ميقاتي مطمئن الى ان دعوته 
الــوزراء  الجتمــاع مجلــس 
ستستجاب، في ضوء فيتوات 
ثنائي حزب اهللا - أمل املرتبطة 
باملوقــف من قاضي التحقيق 
العدلي طارق البيطار املعني 
بقضية انفجار مرفأ بيروت، 
وبالتالي هــو مكتف بالدعوة 
ملجالس وزارية ال تسمن وال 
تغني من جــوع. وحتى هذه 
الصيغــة القانونية املجتزأة، 
بدأت حتوم حولها األســئلة، 
في ظــل ما يتردد مــن اجتاه 
لدى الرئيس عون نحو إبالغ 
رئيس الوزراء جنيب ميقاتي 
بأنــه ســيتوقف عــن توقيع 
املوافقات االستثنائية الصادرة 

جتاوزها، لم أشعر إال بضربة 
طائــرة طالتنا» يوم اجلمعة 

املاضي.
خالل حلظات بعد الضربة، 
حتولت الســيارة الى «بركة 
دمــاء». ويضيــف «أصيبت 
زوجتي بكســور فــي رجلها 
وأصيبت ابنتاي ويقبع طفلي 
في العناية املشددة. لم أعرف 

من علي أن أسعف أوال».
الدفــاع  وأعلنــت وزارة 
األميركيــة أن غــارة شــنتها 
طائرة مســيرة اجلمعة، أدت 
الى مقتل «قيــادي بارز» في 
تنظيم «حراس الدين» املرتبط 
بتنظيم القاعدة، لكن املرصد 
السوري حلقوق االنسان أكد 

الوزير السابق سجعان قزي لـ «األنباء»: اجلانب 
اللبناني لم يلتزم تنفيذ مضمون «إعالن جدة»

مصر تقفز ٤٨ مركزًا في التعليم الفني
واملهارات التقنية مبؤشر تنافسية املواهب

«النقل»: خروج آخر عربة قدمية من أسطول 
السكك احلديدية نهاية الشهر اجلاري

رة  إيران تستثمر في املنشآت املدمَّ
واملتوقفة في سورية

بيروت ـ احتاد درويش

أكــد الوزيــر الســابق 
سجعان قزي على أهمية 
الزيــارة التــي قــام بهــا 
الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكرون إلى اململكة العربية 
الســعودية والقمــة مــع 
صاحــب الســمو امللكــي 
األميــر محمد بن ســلمان 
ولــي العهــد نائب رئيس 
الــوزراء وزيــر  مجلــس 
الدفــاع الســعودي، كمــا 

البيان املشــترك الذي صدر عن اجلانبني 
السعودي والفرنسي. ورأى أن مضمون 
إعالن جدة ال يختلف عن املطالب اللبنانية 
لناحية االصطالحات وإغالق املعابر وتنفيذ 
القرارات الدولية التي هي مطالب لبنانية 
قبل أن تكون مطالب سعودية أو فرنسية. 

ولفت إلى أن على لبنان االلتزام بها.
وأعــرب قزي في تصريح لـ «األنباء» 
عن اعتقاده أن املنظومة احلاكمة في لبنان 
وخاصة رئيس اجلمهورية ميشال عون 
وحزب اهللا ليسا في وارد القبول بالنقاط 
الواردة في البيان ـ اإلعالن كالقرار ١٥٥٩ 
و١٦٨٠ اللذين لم ينفذا بعد ولم تعد الدولة 
اللبنانية تتحدث عنهما منذ سنوات، فيما 

القرار ١٧٠١ يطبق جزئيا.
وأشار قزي إلى أن احلكومة اللبنانية 
وإن كانت غير قادرة على تنفيذ مضمون 
إعــالن جدة، فعليها علــى األقل أن تعلن 
نيتها العمل على تنفيذه. وأشاد باجلهود 
التي يبذلها رئيس احلكومة ودعوته عدد 
من الوزراء والهيئات االقتصادية ورؤساء 
األجهزة األمنية إلى االجتماع في السراي 
احلكومي وهو فعل مرحب به، لكن ال فائدة 
عملية منه، وكان األجدر به أن يدعو حزب 
اهللا إلى االجتماع ألنه هو املشكلة وليس 
الذين دعاهم هم املشكلة وليسوا هم الذين 
يعارضــون إعالن جدة. واعتبر قزي انه 
بغض النظر عن مدى قدرة هذه احلكومة 
فقد حان الوقت للبنان أن يبدي استعدادا 
عمليا الستعادة سلطة الدولة مهما كانت 

النتائــج، فــال ننتظر أن 
يســاعدنا العالــم إذا لــم 
نبادر نحن إلى مســاعدة 
أنفسنا. ورأى قزي أنه ال 
ميكن الرهان على تغيير 
الســعودي جتاه  املوقف 
لبنان ما لم تتغير السياسة 
اللبنانيــة، واململكة تريد 
أن يكــون لبنــان الدولــة 
العربيــة احلرة الســيدة 
املســتقلة احملايــدة التي 
ال تدخــل في محاور وفي 
صراعات املنطقة. وأضاف: 
ما لم يتغير املوقف اللبناني املنحاز إلى 
محور املمانعة ال ننتظر تغييرا في املوقف 
السعودي. وأكد قزي أن دعم السعودية 
حلكومة جنيــب ميقاتي مرتبط بنوعية 
مواقف حكومته. ومنذ البداية أعلن وزير 
اخلارجية السعودي صاحب السمو األمير 
فيصــل بن فرحان أن اململكة غير معنية 
بحكومة ميقاتي ولكي تصبح معنية بها 
يجب عليها أن تعطي األدلة والقرائن على 
أنهــا قــادرة على حكم البلــد من منطلق 
الدستور اللبناني واتفاق الطائف والقرارات 
الدولية. وأعرب قزي عن اعتقاده أن ذلك 
صعب على الرئيس ميقاتي ليس ألنه ال 
يحبذه بل ألنه ال ميلك القرار السياســي 
وحده في حكومة يسيطر عليها حزب اهللا.

وأكــد قزي أنه وال مــرة في تاريخ 
العالقات اللبنانية ـ السعودية كانت 
املواقف السعودية سيئة حيال لبنان أو 
سلبية، بل على العكس كانت عالقاتها 
على الدوام إيجابية إن كان على صعيد 
مساعدة الدولة واملجتمع في لبنان أم 
على صعيد احتضان اللبنانيني العاملني 
في مؤسساتها. مشيرا إلى أن السعودية 
دولة تريد أن حتمي مصاحلها وأمنها 
وال تقبل بأن يكون لبنان الذي راهنت 
على صداقته وعلى التحالف معه وعلى 
دميوقراطيتــه وصيغتــه أن يصبح 
منصة إلطالق املواقف السياسية ضدها 
وأن يصبح مرتكزا للمشروع اإليراني 

والهالل الشيعي.

القاهرة - هالة عمران

أكد مركز املعلومــات ودعم اتخاذ القرار 
مبجلس الوزراء املصري أن مصر تقدمت ١٣ 
مركزا في املؤشــر العاملي لتنافسية املواهب 
الصادر عن جامعة «إنسياد» في أكتوبر ٢٠٢١، 
لتصبــح في املركز ٨٤ في عــام ٢٠٢١، وذلك 
مقارنة باملركز ٩٧ في عام ٢٠٢٠، كما حققت 
تقدما ملحوظا أيضا في مؤشراته الفرعية.

وأوضح مركز املعلومات أن الدولة تهتم 
باملوهوبني في مختلف املجاالت، وذلك إدراكا 
من جانبها ألهمية رأس املال البشري باعتباره 
العامل الرئيســي في نهضة الدول وتقدمها، 
وإميانا منها في الوقت ذاته بأهمية اإلبداع في 
بناء املجتمع ودوره املؤثر في عملية التنمية 
الشاملة، وهو األمر الذي كان له انعكاساته 

اإليجابية على املستوى العاملي وظهر جليا 
من خالل تقدم مصر في العديد من املؤشرات 

الدولية ذات الصلة.
وأشــار املركز إلى أنه وفقا للمؤشر، فقد 
قفزت مصر ٤٨ مركزا في مؤشر التعليم الفني 
واملهارات التقنية لتحتل املرتبة ٥٦ عام ٢٠٢١، 

مقارنة باملرتبة ١٠٤ عام ٢٠٢٠.
الــى ذلك، نفــى املركــز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء املصري، صحة ما انتشــر من أنباء 
بشأن زيادة أسعار األرز التمويني تزامنا مع 

ارتفاع أسعار احلبوب عامليا.
وأوضح املركز اإلعالمي - في بيان - أنه 
تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، 
والتــي نفت تلك األنباء، مؤكدة أنه ال صحة 
لزيادة أسعار األرز التمويني تزامنا مع ارتفاع 

أسعار احلبوب عامليا.

القاهرة -أ.ش.أ: أكد وزير النقل املصري 
م.كامل الوزير أن وزارة النقل تقوم بخطة 
تطوير شــاملة للنهوض مبرفق الســكك 
احلديدية، وإحداث نقلة نوعية كبيرة في 
مستوى اخلدمة املقدمة للركاب، بالتوازي مع 
إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي 
الســريع وربطهما معا، مشيرا إلى أنه مع 
نهاية الشــهر اجلاري ســيتم خروج آخر 

عربــة قدمية من أســطول عربــات ركاب 
السكك احلديدية تنفيذا لتوجيهات القيادة 
السياسية ليصبح أسطول القطارات مكونا 

من جرارات وعربات جديدة أو مجددة.
جاء ذلك خالل تفقد وزير النقل م.كامل 
الوزيــر محطة اجليزة للســكك احلديدية 
ملتابعة انتظام العمل باحملطة ومســتوى 

اخلدمات املقدمة جلمهور الركاب.

وكاالت: كشف وزير الصناعة السوري 
زياد صباغ، عزم إيران االســتثمار في 
«املنشــآت املتوقفــة واملدمرة» دون أن 

يحدد تلك املنشآت املقصودة.
وقال صباغ، خالل مؤمتر صحافي إن 
مباحثــات الوزارة مع اجلانب اإليراني 
كانت «ناجحة»، وأعلن عن تعاون بني 
حكومة دمشــق والصني إلنشاء معامل 
إنتــاج اإلســمنت، وأن املباحثــات بني 
الطرفــني وصلــت إلى آخــر اخلطوات 
إلــى اخلطــوات  اإلجرائيــة للدخــول 

التنفيذية.
وأوضح صبــاغ، أن حجــم اإلنتاج 
الفعلي لقطاع الصناعة وصل إلى ٦٥٨ 

مليار ليرة ســورية، منــذ مطلع العام 
احلالي وحتى نهاية ســبتمبر املاضي، 
بينمــا وصلت قيمــة املبيعات الفعلية 
في القطاع إلى ٦٤٤ مليار ليرة سورية.

كمــا قــدر الوزيــر، حجــم األضرار 
املباشرة وغير املباشرة للقطاعني اخلاص 
والعام في الصناعة خالل العشر سنوات 
املاضية، بأكثر من ألف و٦٩ مليار ليرة 

سورية.
وبحســب صباغ، فإن عدد املنشآت 
الصناعية في مناطق ســيطرة حكومة 
دمشق قبل عشر سنوات، كان يصل إلى 
١٣٧ ألف منشأة، واليوم ٥٠ ألف منشأة 

فقط منها ما هو متوقف أو مدمر.

احلكومة تنفي زيادة أسعار األرز التمويني

سجعان قزي
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اخلميس ٩ ديسمبر ٢٠٢١ فنـون

«مطلوب مهرجني».. واقع نعيشه
مفرح الشمري 

حتمــل نصوص املؤلفــة تغريد 
الداود املســرحية دائما بني طياتها 
قضايا إنســانية واقعية ملموســة 
ومحسوســة ألي شــخص في هذه 

الدنيا وفي أي بقعة يعيش.
في نصهــا املســرحي «مطلوب 
مهرجني» الذي قدمته فرقة مســرح 
اخلليــج العربي امــس االول ضمن 
العروض الرسمية ملهرجان الكويت 
املسرحي بدورته الـ ٢١، كشفت من 
خالله عن كيفية اســتغالل االنسان 
صاحب اجلاه واملال لالنسان املوهوب 
الذي يبحث عن لقمة عيشــه بعرق 
جبينــه، وذلك فقــط إلهانته حتى 
ال يكــون افضــل منــه فيتحكم فيه 

ويحطمه ويقتل أحالمه.
تصدى إلخراج العرض باقتدار 
عيسى احلمر وجسد شخوصه بكل 
ثقــة ناصر الدوب وعيســى احلمر 
وعبداهللا البصيري وخالد الثويني 
ومصطفى محمود وسعاد احلسيني 
وعلي بولند، وصمم ديكوره عيسى 
احلمر ونفذه محمد الربيعان وصمم 
إضاءته فاضل النصار وأزياءه شيخة 
احلمــر ونفذتهــا دالل احلســاوي، 
واملوسيقى واملؤثرات الصوتية كانت 
(اليف) من خالل الفرقة املوسيقية 
يعقــوب الفيلــكاوي وباســل نبيل 
وعبــداهللا اخلالــدي وعبداللطيف 

اجلوهر.
«مطلوب مهرجــني» يصلح لكل 

انهم بشــر من كثــرة االهانات التي 
تعرضوا لها والتي وصلت مداها بعد 
ما اســتطاع صاحب السيرك تهيئة 
شخص متشرد ليصبح عمدة عليهم، 
ما جعلهــم يقــررون التخلص منه 
ومن عقوده حتى يعيشــوا بكرامة، 
وعندما أرادوا تنفيذ قرارهم فاجأهم 
صاحب الســيرك بأن الباب مفتوح 
لهم للمغــادرة ألن عقودهم منتهية 

منذ مدة وهم ال يعلمون.
عرض مسرحي مغلف بكوميديا 
سوداء للحال الذي وصلنا إليه في 
هذه الدنيا بسبب بعض األشخاص 
الذين يتحكمون فينا، ألنهم أصحاب 
نفــوذ فــال يوجــد عندهــم احترام 
لآلخريــن فيعتقــدون ان بأموالهم 
يشترون الناس ويحطمون آمالهم.

وقــت وفــي أي مكان ألنــه مكتوب 
بطريقة ذكيــة، واإلســقاطات التي 
شــاهدناها في العرض مــن املمكن 
ان جندهــا فــي كل بلداننا العربية، 
خصوصــا عندمــا تختــل املوازين 
في اختيار األشــخاص في املناصب 
ســاعتها نكــون في حلبة ســيرك، 
واملطيع سيكون حظه أوفر في تلك 

املناصب.
تدور أحداث العمل حول فنانني 
يطردون من فرقتهم ليجدوا أنفسهم 
فــي الشــارع فيظهــر لهــم صاحب 
ســيرك ويعرض عليهم العمل معه 
فيوافقون بعدما أقنعهم، خصوصا 
انهم ال يجدون قــوت يومهم، لتبدأ 
بعــد توقيــع العقــود معــه مرحلة 
العذاب واإلهانة لدرجة انهم تناسوا 

العمل يحمل الكثير من الرسائل 
تتعدى حدود املســرح الذي عرض 
به ألنــه يالمس الواقع فيما يعانيه 

االنسان في البلدان العربية.
وجنح عيسى احلمر بجدارة في 
الرؤية االخراجية التي اعتمدها لهذا 
العرض واستطاع توصيل رسائل 
ومضامــني النص بطريقة سلســة 
ودون تعقيد أو ملل من خالل تعامله 
الذكي مع االضاءة التي كانت ألوانها 
متناسقة ومتناغمة ومريحة للعيون، 
باالصافة الى السينوغرافيا اجلميلة 
التي اســتمتع بها احلضور وكأنهم 
أمام لوحة تشكيلية جميلة أضاف 
عليهــا مجموعــة املمثلــني جمالية 
أكثر ألنهم اســتطاعوا ان ينجحوا 
في توصيل اهداف العمل خصوصا 
املمثل ناصر الدوب الذي بذل جهدا 
واضحا إليضاح مدى جشعه وطمعه 
كصاحب سيرك في إذالل البشر ألنهم 
محتاجون، ناهيك عن زمالئه اآلخرين 
وحتديدا خالد الثويني الذي أضفى 
جوا جميال على العمل، إضافة الى 
الفنانة سعاد احلسيني التي جنحت 
في توصيــل معاناة املــرأة بعد ما 
أصبحت سلعة في مواقع التواصل 

االجتماعي.
حتية للمؤلفة واملخرج وفريقه 
التمثيلي والفني والشكر الكبير لفرقة 
مسرح اخلليج العربي التي حترص 
دائما في كل دورة من دورات مهرجان 
الكويت املســرحي ان تقدم لنا عمال 

يالمس العقول والقلوب.

قدمتها فرقة مسرح اخلليج العربي ضمن العروض الرسمية ملهرجان الكويت املسرحي الـ ٢١

سعاد احلسيني في املسرحية

مشهد من مسرحية «مطلوب مهرجني»

«بعد السادسة» .. حقق رؤية «اإلعالم» اجلديدة
مفرح الشمري 

بعد ٢١ حلقة، حقق برنامج 
بعــد السادســة فــي تلفزيون 
الكويــت قفــزات متنوعــة في 
إعداد التقاريــر اإلعالمية التي 
تعتمد في التسويق لإلجنازات 
احلكومية في قالب فني يعتمد 
على احملتوى والبيانات الرسمية 
ويحظى البرنامج بدعم من وزير 
االعالم والشــباب عبدالرحمن 
املطيري ووكيل وزارة االعالم 
منيرة الهويدي في رؤية اعالم 
جديد ضمن استراتيجية االعالم.

جــاءت الفكرة مــن الوكيل 
املساعد لشؤون التلفزيون تركي 
املطيري ومدير إدارة اإلنتاج الفي 
السبيعي بإعداد خطة متكاملة 
لبرنامج يومي يسلط الضوء 
على كل مشاريع الدولة ويبرز 
االجنازات واملبدعني على الهواء 
مباشرة من خالل طرح اعالمي 
يعتمد علــى االيقاع الســريع 
مــن خالل التنقل فــي الفقرات 
والضيوف، باالضافة الى كونه 
قريبا من املشاهدين في تسليط 
الضوء على االحداث في الشارع 
الكويتي ويرتكز على احملتوى 

والفكرة بعيدا عن التقليدية.
ومت بنــاء البرنامــج فــي 
خطة مسبقة من خالل الطرح 
اإليجابي والرســالة االعالمية 
الهادفة بضم اربعة إعالميني في 
التقدمي عيد الرشيدي وعبداهللا 
دشتي ود.نوره عبدهللا وأماني 
الكنــدري املميزيــن باخلبــرة 
االعالمية. وبرغم ان االنطالقة 
كانت في آخر شهر مايو املاضي 
وفي وقت القيود واالشتراطات 
الصحية جلائحة كوفيدـ١٩ اال انه 
بعد االنفتاح قفز وحقق ارقاما 
قياسية في املشاهدة واملتابعة 
مــن خالل تقدمي فقــرات ثابتة 
ومتنوعة منها األمن السيبراني 
كل يوم احد ويقدمها الرائد عمار 

على االعمــال الكويتية وعالم 
البوليود والهوليوود، وأيضا 
فقرة خفيفة تقدم بطريقة العمل 
الدرامي في طرح إعالمي جديد 
من خالل احلديث عن االيجابية 
بني عبق املاضي واالعالم اجلديد 
تقدمها رمي التيتون التي جتسد 
الشــخصية وتقــدم الرســالة 
االعالمية. ويركز البرنامج في 
جتهيز (الكيــف قبل الكم) في 
التقاريــر التلفزيونية املنوعة 

في العمل واالجناز.
وفي آخر احصائية إلنتاج 
العمــل من ٢٧ اكتوبر حتى ٢٥ 
نوفمبر املاضي حصلت «األنباء» 
على نسخة منها تضم ٢١ حلقة 
تلفزيونية على الهواء مباشرة، 
استعرض ١٦٧ تقريرا تلفزيونيا 
منوعا، واســتضاف ٤٣ ضيفا 
معدل وقت حديثهم من ٥ حتى 
١٠ دقائــق، في حــني معدل كل 
حلقــة ال يقل عن ٧ تقارير وال 
يزيــد على ١١ في وقت متفاوت 
ما بني دقيقة حتى ٣ دقائق على 
حسب طبيعة املادة وما حتتويه 

من مواد فيلمية مصورة.
بعــد السادســة انضم الى 
كوكبة رؤية اعالم جديد وحظي 
بقبول الشــارع الكويتي على 
حسب احصائية البيانات ألنظمة 

صالح اجلاسم. 

ما بني إنتاج خاص وتغطيات 
ميدانية وفقــرات ثابتة ومواد 
ارشيفية حقوقها تعود إلنتاج 
تلفزيون الكويت، ومواد اخبارية 
اجتماعية تهم الشارع الكويتي 

واحصائيات وارقام.
برنامج بعد السادسة يشرف 
على إخراجه مباشرة سليمان 
اخلــراز ومحمــد طنــي وهما 
مــن ذوي اخلبرة فــي البرامج 
التلفزيونيــة ولهما باع طويل 

«األنباء» تستعرض إحصائية إنتاج فريق العمل بعد ٢١ حلقة تلفزيونية

إحصائية البرنامج من ٢٧ اكتوبر حتى ٢٥ نوفمبرحلقة االحتفال باليوم الوطني اإلماراتي الـ٥٠

الفقرات التراثية تقدمي رمي التيتون فقرة «األمن السيبراني» يقدمها الرائد عمار الصرافد. نوره عبداهللا في البرنامج

الصــراف مــن ادارة املباحــث 
االلكترونيــة ومت تصويــره 
بطريقة الكروما في فقرة هادفة 
لتوعية اجلمهــور من الهاكرز 
واالستعمال اخلاطئ للسوشيال 
ميديا، وفقرة للمرأة الكويتية 
والتي تعــرض كل يوم ثالثاء 
واحلوار فيها نســائي بامتياز 
على الهواء مباشرة بني مذيعة 
وضيفة، ويتمحور احلوار حول 
قضايا اجتماعية هادفة، وأيضا 
فقرة اجنازات مشاريع احلكومة 
التنمويــة التي ال تقتصر على 
البناء والتشييد وإمنا دور الدولة 
في التنمية البشــرية، وأيضا 
فقرة تعــرض كل يوم خميس 
(الســينما ويكنــد) وتصــور 
خارجيــا فــي ادوار الســينما 
من تقــدمي املذيــع عبدالعزيز 
الدرويش، وهي تسلط الضوء 

فكرة وانطالقة البرنامج كانتا بقيادة تركي املطيري والفي السبيعي وتعتمدان على التسويق للمشاريع احلكومية

فريق إعداد «بعد السادسة»
رئيس اإلعداد : سعود سليمان النبهان 

املعدون: بلقيس مجيد، ورود الهولي،

نعمان حسني، نهى الفيلكاوي وناصر العتيبي

اإلنصاف يا جماعة!
مفرح الشمري 

وصلنا الى عام ٢٠٢١ وحتى هذه اللحظة 
لم تتغير آلية توزيع جوائز مهرجان الكويت 
املسرحي الذي انطلق عام ١٩٨٩ بالنسبة 
للفنانني غير الكويتيني الذين يشاركون 
اغلبهم فــي االعمال التي تقدمها الفرق 
املسرحية االهلية التي تعمل حتت مظلة 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
في املهرجان، حيث تكون أدوارهم مميزة 
أنهم  ويســتحقون عليها اجلوائز، مع 
يعلمون ان الئحة اجلوائز ال تشــملهم 
إال أننا نالحظ إخالصهم في تأدية أدوارهم 
بكل صدق وأمانة، وذلك ألنهم يعشقون 
خشبة املسرح بكل ما حتمل هذه الكلمة 

من معنى.
 رحم اهللا املخرج الكبير فؤاد الشطي 

الذي طالب بحقوقهم في املهرجانات، وجنح 
في ذلك بعد أن اســتطاع تغيير الئحة 
جائزة العرض الكامل إذا كان مخرجه غير 
كويتي، لذا نتمنى من املهتمني بالشــأن 
املسرحي تغيير الئحة املهرجان اخلاصة 
باجلوائز لكي متنح للجميع دون النظر 
للجنســية؛ ألن هذا فن، والفن ليس له 

وطن كما يقولون.
املهرجانات املســرحية  كثير مــن 
اخلليجية والعربية حتمل أسماء دولها، 
ومتنح اجلوائز جلميع من يفوز بها دون 
التركيز على جنســية الفائز بها، مادام 
أنه من مواليد تلك الــدول ويقيم بها.. 
اإلنصاف يا جماعة مطلوب في املسرح 
حتى ال نحرم أحدا يستحق بذل جهدا على 
اخلشبة وكان مؤثرا في متيز مسرحية 

عن غيرها.. ومنا للمسؤولني!

«اليوم اخلامس» يفوز في «القدس السينمائي»

دعيج اخلليفة: «سبايدرمان: ال طريق 
للوطن» في «سينسكيب» منتصف اجلاري

مفرح الشمري

حصــل فيلــم «اليــوم 
اخلامس» للمخرجة الكويتية 
فرح الهاشم على جائزة جلنة 
التحكيــم اخلاصة مناصفة 
مع فيلم «حــارس الذاكرة» 
لسوسن عاقود في مسابقة 
األفــالم الوثائقية الطويلة 
التي شــاركت في مهرجان 
القدس الســينمائي الدولي 
الــذي أقيم فــي مدينة غزة 
بفلسطني احملتلة في التاسع 
والعشــرين مــن نوفمبــر 
املاضي حتى الســادس من 
ديســمبر اجلــاري، وجرى 
اإلعالن عن جوائز املهرجان 
في حفــل اخلتام الذي اقيم 
يوم االثنني في مدينة غزة، 
وكان املهرجــان قــد عرض 

مجموعة كبيرة من االفالم العربية واألجنبية 
بلغت ١٠٣ أفالم من ٢٣ دولة ضمن مسابقاته 
املتعددة اخلاصة باألفالم الروائية والوثائقية 
الطويلــة والقصيــرة، وشــاركت في جلانه 
مجموعة كبيرة من الفنانني من مختلف الدول 
العربيــة واألجنبية برعاية رئيس املهرجان 
ومؤسسه د. عز الدين شلح، ومينح املهرجان 
مجموعة من اجلوائز لألفالم املشــاركة التي 
تتحدث عن موضوعات اجتماعية وإنسانية 
وتصب في خدمة قضايا االنسان، وقد سبق 
لفيلم اليوم اخلامس وهو فيلم وثائقي طويل 
من إنتاج لبنان والكويت املشــاركة في عدة 
مهرجانات محلية ودولية من بينها مهرجان 
الكويت السينمائي الثالث ومهرجان سينما 
املرأة ومهرجان السينما املستقلة في بيروت 
الــى جانب عــدة عروض أخرى فــي العديد 
من املؤسســات الثقافية والسينمائية داخل 

الكويت وخارجها.
يطرح فيلم «اليــوم اخلامس» موضوعا 
جديدا لم يســبق التطرق اليه في الســينما 
العربيــة مــن قبل، وهــو مدى تأثــر املبدع 

ياسر العيلة

 ينتظر عشــاق سلسلة «ســبايدر مان» 
موعــد نزول فيلم «ســبايدر مــان: ال طريق 
للوطن» في الكويت، وعرضه بدور السينما 
بعد صدور اإلعالن الترويجي له، حيث صرح 
املتحدث الرســمي لشركة السينما الكويتية 
«سينسكيب» الشيخ دعيج اخلليفة لـ «األنباء» 
بأن الفيلم سيعرض حصريا في «سينسكيب» 
١٥ اجلاري. وقال اخلليفة إن «سبايدرمان: ال 
طريق للوطن»  هو فيلم بطل خارق أميركي 
قادم من إنتاج شــركتي «مارفل ستوديوز» 
و«كولومبيا بيكتشرز»، وإخراج جون واتس، 

«املمثل أو املخرج» مبوضوعات أفالمه نفسيا 
وسلوكيا، وهل ميكن أن يؤدي به هذا التأثر 
الى التخلص من حياتــه؟ من خالل اختيار 
منوذجني من املخرجني هما املخرجة البلجيكية 
العاملية شانتال اكرميان، واملخرج الفرنسي 
جون اوســتاش، وهما ينتميان الى السينما 
املستقلة. وقد جرى تصوير الفيلم بني بيروت 
وباريس وبروكســل وشــارك فيه نخبة من 
الفنانني من بينهم املخرجة البلجيكية مريانا 
المبرت وأحمد السيد وفادي ابو سمرا وبهيج 
حجيج وبسام كيرللوس وبيان عيتاني وجنا 

االشقر وغيرهم. 
وفيلم اليوم اخلامــس هو الفيلم الثالث 
الذي يحصل على جوائز دولية، حيث سبق 
للمخرجة فرح الهاشم أن حصلت على جائزة 
أفضل فيلم عربي قصير عن فيلمها «ســبع 
ســاعات» في مهرجــان الســينما األوروبية 
املســتقلة في باريس عــام ٢٠١٤ وكذلك على 
جائزتي افضل متثيل وإخراج لنفس الفيلم 
في مهرجان املرأة لالفالم املستقلة في سانتا 

مونيكا بكاليفورنيا في العام نفسه.

وبطولة توم هوالند، زيندايا، اجنيلو بروكس، 
جايكوب باتالون، ماريسا تومي، جيمي فوكس، 
بيندكت كامبرباتش وألفريد مولينا، مشيرا 
الى أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أفالم اإلثارة 
واحلركة. اجلدير بالذكر أن قصة الفيلم تدور 
حول الظهور األول في التاريخ الســينمائي 
لـــ «Spider-Man»، حيث يتم الكشــف عن 
شــخصية البطل احلقيقيــة، مما جعله غير 
قادر على فصل حياته الطبيعية عن املخاطر 
الكبيرة، لكونه بطال خارقا، لكن عندما يطلب 
املســاعدة من «د.سترينج»، تصبح املخاطر 
أكثــر صعوبة، مما يجبره على اكتشــاف ما 

يعنيه حقا أن يكون «سبايدر مان».

كشف لـ«األنباء» عن موعد عرض الفيلم في الكويت لعشاق هذه السلسلة

الشيخ دعيج اخلليفة

املسلم في «مهمة صعبة» بالدوحة!
عبداحلميد اخلطيب

اجته الفنان القدير عبدالعزيز 
املسلم وفريق مسرحيته الكوميدية 
«املهمــة الصعبة» الــى الدوحة 
لتقــدمي عروضهم هنــاك، والتي 
متتد ملدة أربعة أيام، تبدأ من اليوم 
اخلميس في «كتارا» وتستمر حتى 
االثنني املقبل، والعمل من تأليف 
وبطولة عبدالعزيز املسلم، وشارك 
بالتأليــف الكاتــب امين احلبيل 
والشــاعر سامي العلي والشاعر 
الشــيخ دعيج اخلليفة، وإخراج 
عبداهللا عبدالعزيز املسلم، وينضم 
الى البطولة بجانب املسلم النجم 
القطــري القدير غازي حســني، 
ومعهما نخبة من الفنانني، مثل: 
مــرام، جمــال الشــطي، عبداهللا 
املســلم، عبداهللا الرميان، أحمد 

التمار، شــيماء قمبر، عبــداهللا احلمادي، 
خالد الربيعة، وغيرهم.

وشهدت املسرحية أثناء عرضها الفترة 
املاضية في الكويت على مســرح «حولي 
بــارك»، إقبــاال جماهيريا الفتــا، وحازت 
ردود أفعال ايجابية ملا تتضمنه من ابهار 
ومتعة بصرية وســمعية، بجانب قصتها 
التي تتناول بأسلوب كوميدي هادف بعض 
القضايــا االجتماعية واألمنية، كالفســاد 
وأضرار «السوشيال ميديا»، وأمورا أخرى، 
مع ابراز الدور األمني وتضحيات «العيون 
الســاهرة» من أجل احلفاظ على استقرار 

وسالمة الوطن.
اجلدير بالذكر ان «املهمة الصعبة» من 
انتاج «مسرح السالم»، وهي موجهة للكبار 
ممن تتجاوز أعمارهم ١٦ عاما، وتستضيفها 
بالدوحــة وزارة الثقافة ممثلــة في مركز 
شؤون املسرح بالتعاون مع مؤسسة احلي 
الثقافي «كتارا» وذلك على مسرح الدراما، 
واحلضور للمحصنني من ڤيروس «كورونا» 
وللحاالت املعفاة من التطعيم وفق شهادة 
رســمية من وزارة الصحــة القطرية، مع 
فرض االلتزام بضوابط التباعد االجتماعي 

داخل قاعة املسرح.
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ال يقدم «The Electrical Life of Louis Wain» موضوعا متماسكا أو 
رؤية عميقة، لكن يستحق املشاهدة بفضل املؤثرات البصرية املميزة 
فيه واألداء املذهل لألبطال، هذا العمل يروي السيرة الذاتية لـ «لويس 
واين» وهو عمل مليء بالضحكات، ويخلق جاذبية غريبة حول موضوعه 
الذي يتناول قصة الرســام الكرتوني من أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين، والذي يشتهر برسوماته امللونة للقطط املجسمة 
ذات العيون العريضة املتألقة، لكن يعاني الســرد من عدم قدرته على 
مواكبة الرجل الذي يلعب دوره النجم «بينديكت كامبرباتش»، والذي 
يقدم أداء جنونيا ومصقوال لدرجة أنه يطغى على بقية الفيلم بالكامل.
اختار اإلنتاج درجة لون باهت في التصوير ليظهر العمل في فترة 
زمنية ماضية، كما يوجد في بعض األحيان درجات ألوان ساطعة تعطينا 
إحساس بنبض احلياة احلالية، لكن الصورة ليست ثابتة، ففي النصف 
األول من الفيلم، يطلق املخرج «ويل شــارب» واملصور الســينمائي 
«إيريك ويلسون» العنان لنفسيهما في تصوير «واين» بزاوية عريضة 
وهو يتنقل عبر منزله املزدحم وشقيقاته اخلمس الصاخبات، الشقيقة 
األكبر بينهن واألكثر توترا أيضا هي كارولني (آندريا ريزبورو)، والتي 
تشكل ثوراتها االنفعالية تناقضا ممتعا مع شخصية «واين» املتحفظة، 
لكــن أداء «ريزبورو» الرائع يصبغ حتى أكثر حلظاتها إضحاكا بطابع 
إنساني، وتهتم «كارولني» بأموال املنزل (كونها الشقيقة الكبرى)، ويبدو 
أن «واين» غير قادر على التفاوض على راتب أعلى، لكن عمله اجلديد 

كرسام في إحدى الصحف اللندنية ميثل فرصة جيدة.
تتجلى عبقرية «وايــن» الفنية احلقيقية بالتزامن مع مرض عقلي 
واضح (رمبا كان انفصام الشــخصية منتشرا في عائلته)، وفي حني 
يتم تصوير ميوله كانســان محب للقطط بشكل صادق، إال أن هناك 
عناصر أخرى أكثر إثارة للقلق في قصته والتي تبدو غريبة، ففي عصر 
االختراعات الكهربائية، يأتــي التعامل الوهمي لـ «واين» مع الكهرباء 
أكثر روحانية، حيث يعتقد أنها قوة روحية غامضة تشــع من كائنات 
حية، والتي ال تتجسد فقط في رسوماته الرائعة، بل أيضا في محادثاته 

غير احلكيمة التي تكشف عن تراجعه العقلي املطرد. 
قد تبدو طريقة تقدمي قصة «واين» هزلية بســبب أسلوب الفيلم، 
لكنــه بعيد كل البعد عن الهزلية، صحيح أنه مت تقدمي «واين» بطريقة 
محببة، إال أن املسافة البصرية والعاطفية التي مت تأسيسها بالنصف 
األول مــن العمل، نادرا ما يتم ردمها (باســتثناء حاالت قليلة عندما 
تتسرب األلوان على بعضها البعض، وعندما يتغير النسيج البصري 

لفترة وجيزة بشكل يشبه احلالة الذهانية التي يتحدث بها «واين»).
لكن بالرغم من السرد املشوه، فإن أداء كامبرباتش املتألق جدا ينقذ 
«The Electrical Life of Louis Wain»، حيث يشع مظهره الهزيل وابتسامته 
احلنونة باللطافة، لكن طاقته الكهربائية هي التي جتعل الفيلم ينبض 
باحلياة، إن «واين» الذي ميثله هو رجل يقفز على الســاللم بطريقة 
كرتونية مثل القطط، وشعره يبدو كأنه مكهرب بالكهرباء الساكنة، وتبدو 
أطرافه مشحونة بالصواعق، وهيئته كما لو أنها جتسيد لرسوماته الفنية، 
ومشاهدته وهو يتجول في األرجاء مذهلة بحد ذاتها، حيث يبدو كما 
لو أنه مت اقتطاعه من فيلم قدمي من أفالم تشــارلي تشابلن الكوميدية 
األولى التي مت تصويرها عبر كاميرا يدوية مبعدل إطارات غير ثابت، 
ثــم مت لصقه في عالم مت تصويره مبعدل ٢٤ إطارا في الثانية، وتبدو 
حتركاته كما لو أنها مضطربة، وأطرافه تتحرك بسرعة أكثر من الالزم.

أداء بينديكت كامبرباتش

ال ينجح «The Electrical Life of Louis Wain» بحمل وطأة السنوات 
األخيرة من حياة «واين» بالكامل، فبعدما كان متسارعا باجلزء األوسط 
الــذي يروي أحداثا واقعية أكثر من األحداث العاطفية، يقدم لنا فجأة 
قصــة منفصلة حول الندم، لكن بالرغم من ذلك يتمكن «كامبرباتش» 
من إجناح الفيلم من خالل اســتخدامه للتــوازن الدقيق بني النظرات 
اخلالية من التعبير والشــفقة على الذات، ويبرز هذا التوازن بشــكل 
طبيعي مقارنة ببقية أدائه لدرجة أنه يكاد يبدو بأنه كان النقطة املركزية 
طيلة الوقت، لكنه لم يكن كذلك، ولهذا السبب يبدو عمل «كامبرباتش» 

سحريا جدا هنا.
الشخصيات الثانوية التي يتعامل معها «واين» ميثلها عدد كبير من 
الفنانني الكوميديني املشهورين، مبا في ذلك «أديل أختار» و«ريتشارد 
أيواد» و«تايكا وايتيتــي» لكن القليل من هؤالء املمثلني يتمكنون من 
تــرك أي تأثير دائم على الرغم من النطاق الكبير للمواهب املعروضة، 
رمبا يكون هذا في حد ذاته إثباتا على عجز الفيلم عن إثارة املشــاعر، 
ناهيك عن إخفاقه في التقاط وجهة نظر «واين» التي تفقد استقرارها 

على نحو متزايد.
يعيد هذا إلى األذهان فيلم ســيرة ذاتية مشــابه من عام ٢٠١٨ لـ 
«جوليان شــنابل»، وهو فيلم «At Eternity’s Gate» والذي يلعب فيه 
«ويليام دافو» دور الرسام «فنسنت فان غوخ» خالل بعض أكثر سنوات 
حياته اضطرابا، حيث إن قصته األكثر تركيزا تفسح املجال أمام األجواء 
احمليطة إلدخال املشاهدين إلى داخل عقل «فان غوخ» املتداعي وداخل 
فنه في نفس الوقت، وهما وجهان ال ينفصالن عن شخصيته، والتي 
ينسجها «شنابل» ببراعة مع بعضها بعضا، وعلى النقيض من ذلك ال 
تزدهر عناصر «The Electrical Life of Louis Wain» إال بشكل عرضي 

عندما تشير إلى هذه األفكار.
يقتصر التداخل بني رؤية «واين» للعالم وكيف يتجلى ذاك العالم 
في لوحات القطط خاصته على تفاصيل ســطحية، على الرغم من أن 
العديد من الشــخصيات كثيرا ما يعلقون على عالقة «واين» العاطفية 
بعمله واأللم الذي يقوده، غير انه نادرا ما تظهر هذه العالقة بوضوح 

إال بعدما تكون األمور قد انتهت، وأصبحت معظم القصة خلفنا.
يعرف الفيلم بوضوح ما يريد أن يكون عليه، فغالبا ما يكشف أهدافه 
العاطفية من خالل الكلمات احملكية، ولكن باستثناء أداء «كامبرباتش» 

ملشاهدة الڤيديوغريب األطوار بشكل رائع، فإنه نادرا ما يصيب هذه األهداف.

بعد ١٢ عاما من إطالق فيلم «Bright Star»، عادت املخرجة 

النيوزيلنديــة جني كامبيون إلى الشاشــة الكبيرة مع هذا 

الفيلم املبني على رواية «The Power of the Dog» لتوماس 

سافاج والتي اصدرها عام ١٩٦٧، على الرغم من أنها بعيدة 

كل البعد عن الرومانســية التي ميزت الرواية، في الواقع، 

فهذه الدراما النفســية املمتدة لســاعتني تصور حالة أكثر 

وحشية، حيث تتصادم احلاالت املزاجية مع الغرور إلحداث 
تأثير سلبي.

ميتلــك فيل بوربانك (بنديكت كومبرباتش) وشــقيقه 

جورج (جيســي بليمونز) مزرعة ماشــية في مونتانا عام 

١٩٢٥، حيث عاشا معا، وناما في غرفة نوم طفولتهما معا، 

وأدارا مشروعهما لعدة سنوات، ويعتبر «فيل» األخ املتسلط، 

وإشــاراته املتكررة لألساطير الرومانية تعزز فارق القوى 

بينهما، لكن على الرغم من التنمر القاســي الذي ميارســه 

أخوه فــي كثير من األحيان، والــذي يؤديه «كامبرباتش» 

بشــكل دقيق ورائع، فإن «جورج» األنيق ال يبتســم لكنه 

يتحمل ذلك السلوك بقلب رحب، ذلك حتى يرافق «جورج» 

في أحد األيام روز غوردون (كريسنت دانست)، وهي شابة 

أرملة ووالدة بيتر (كودي ســميت ماكفي)، ويتزوجها مما 
يثير غضب شقيقه.

وينقل «بليمونز» و«دانست» كل املشاعر التي جتمعهما 

كزوجني في احلياة الواقعية إلى شــخصيتيهما في الفيلم، 

فنستطيع أن نشعر بالعاطفة الطبيعية واالنسجام احلقيقي 

فــي دوريهما كعروســني متزوجني حديثا، وبالطبع شــهر 

العســل الذي يعيشــانه كان قصيرا، حيــث تنتقل «روز» 

إلى منزل الشــقيقني في املزرعة، ويلتحق «بيتر» مبدرسة 

داخليــة لدراســة الطب مثل والده الراحــل، لكن مع بقائها 

وحيدة في كثير من األحيان وصراعها مع زميل بالسكن ال 

يريدها أن تتواجد حوله، تبدأ احلرب النفســية بني «فيل» 

و«روز» باالشتعال، وتقدمها املخرجة كامبيون بشكل رائع.

يجســد «كامبرباتش» شــخصية ذكورية هشة وليس 

لديها مبادئ، فهو رجل مزدر تخلى عن املشاعر احلضرية 

واستبدلها باخلشونة الريفية لكنه يستمد السعادة بهزمية 

األشــخاص الذين يعتبرهم ضعفاء ألنه هو نفســه يخفي 

ضعفه، وتتميز شخصيته بغطرسة حقيقية وميكن الشعور 

بكراهيته العميقة جتاه النســاء في كل مرة يستهدف فيها 

«روز»، كما توجد حبكة صغيرة تتمحور حول بيانو كبير 

تتصاعــد نحو إدراك مؤلم يجعل عودة «بيتر» إلى القصة 
موضع ترحيب كبير.

قد يكون أداء سميت ماكفي العادي أقل من الالزم إلقناع 

املشاهد بإصرار شخصيته على حماية «روز» لكن «دانست» 

تنجح بكسب تعاطف املشاهدين كامرأة على وشك االنهيار 

العصبي، وعندما يأخذ التالعب شكال مغايرا وتضاف حبكة 

جديدة واضحة املعالم، يقلل األكشن الكثير من التوتر الذي 

أسسه النصف األول من الفيلم، فتصبح الوتيرة البطيئة مملة 

بعض الشيء ونحن ننتظر حدوث بعض األحداث احلتمية.

اســتخدمت املخرجة كامبيون مســقط رأسها لتصوير 

املناظر الطبيعية املذهلة لبلدة املاشية في مونتانا، والتي 

متتاز بخلفية ساحرة تلوح في األفق مليئة بالسهول واجلبال 

والغابات املختلفة في هذه القصة بالغرب األميركي، والتقط 

املصور الســينمائي آري فيجنر اجلمال الســاحر للمناظر 

اخلالبة من خالل االستفادة القصوى من اإلضاءة الطبيعية 

ملا يســمى «الساعة الســحرية» قبل الغروب أو بعد الفجر 

لتعزيز الشعور األسطوري لهذا الوقت وهؤالء األشخاص.

مــن ناحية أخرى، فإن املشــاهد الداخليــة داخل منزل 

املزرعــة، التي صممها غرانت ميجــور احلائز جائزة على 

عمله «The Lord of the Rings»، مؤطرة بزوايا طويلة تضفي 

شعورا بالضباب غير الصحي الذي يخيم على الهواء، ضباب 

يتهادى على أنغام موســيقى جوني غرينوود التصويرية 

التي تعطي شعورا بالشؤم.

يســلط «The Power of the Dog» الضوء على موضوع 

انعــدام األمن بالرجولة والطبقــات والتقاليد، ويتمكن من 

خالل اســتخدام مصممة األزياء كريســتي كايــرون الرائع 

للمالبس، ابتداء من البدالت األنيقة ووصوال إلى األحذية، 

من جعل كل شخصية تتميز عن األخرى بطريقة واضحة.

إنــه ملن الرائع رؤية عودة كامبيون للشاشــة الكبيرة، 

ونتمنى فقط  لو أن النصف الثاني من الفيلم متكن من احلفاظ 

على التشويق واإلثارة الكثيرة التي متيز بها نصفه األول.

.. حالة أكثر وحشية

The Electrical Life of
 

LOUIS WAIN 

.. بعيد كل البعد عن الهزلية

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..  

وهي مقدمة  للقارئ بشكل مختصر ألكبر قدر  من االستفادة.

AGNESTHE BATMAN
في إطار من الرعب، تنتشــر شائعات حول دير ديني 
تسكنه الشياطين، وتضطر الكنيسة الى التحقيق في 
األحداث الغريبة التي تحدث للراهبات، بينما يتولى كاهن 
مبتدئ مسؤولية األمر في رحلة مليئة بسفك الدماء.

الفيلم من إخراج: ميكي ريس، وبطولة: مولي ســي، 
كوين شون، جن هايلي مكفارالند، راشيل ترو، كريس 
ســوليفان، كريس براوننغ، ومن المقرر عرضه على 

شاشات «سينسكيب» اليوم الخميس ٩ الجاري.

تدور األحداث حول بروس وين المعروف بالرجل 
الوطواط، والسنة الثانية له كفارس الظالم وحامي 
مدينة جوثام، عندما يجد نفسه في مواجهة بينجوين 
وريدلر، والعديد من أشرار جوثام المشهورين.

الفيلم من إخراج: مــات ريفز، وبطولة: روبرت 
باتينسون، زوي كرافيتز، أندي سركيس، ومن 
المقرر عرضـــــه على شاشـات «سينسكيب» 

في ٣ مارس المقبل.



24
اخلميس ٩ ديسمبر ٢٠٢١ رياضـة

ناصر العنزي - يحيى حميدان

حقــق كاظمة فوزا «صعبا» على 
ضيفه الشــباب بهدف نظيف مساء 
امس على ســتاد الصداقة والسالم 
في افتتاح مباريات اجلولة الرابعة 

من دوري «stc» املمتاز. 
ورفــع «البرتقالــي» بهــذا الفوز 
رصيــده الى ١٠ نقاط فــي الصدارة 
مؤقتا، فيما بقي اخلاسر على رصيده 
الســابق بنقطــة يتيمة فــي املركز 

التاسع. 
وانتهى الشــوط االول مثلما بدأ 
دون أهــداف، حيث غابت اخلطورة 
احلقيقية عــن املرميني، رغم بعض 
احملــاوالت «الكظماوية» مــن بندر 
بورسلي وشبيب اخلالدي والبرازيلي 
مايكون دي ســانتانا، فيما حتصل 
«أزرق األحمدي» على بعض الفرص، 
لعــل أبرزها من املدافــع النيجيري 
جيمس اوكواسا والسنغاليني ارفانغ 

دافي ويوسو باي، اال أن جميع هذه 
احملــاوالت أبطلهــا خطــا الدفاع أو 
احلارسان ســعد العنزي (الشباب) 

وحسني كنكوني (كاظمة). 
وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة 
االداء نسبيا وتبادل الطرفان الفرص، 
حيــث انفرد ارفانــغ مبرمى كاظمة 
ولكنه سدد الكرة في أحضان احلارس 
كنكوني، ورد عليه «البرتقالي» عبر 
البديلني ناصر فرج واالردني أحمد 
العرسان ومايكون لكن لم يكتب لها 

النجاح. 
واحتسب احلكم عبداهللا جمالي 
ركلــة جــزاء «يراهــا البعــض غير 
صحيحة» لكاظمة لعدم وجود احتكاك 
بني مدافع الشباب، جيمس، واملهاجم 
البديل البرازيلي ماتيوس إدواردو، 
ليقوم شبيب اخلالدي بترجمتها إلى 

هدف (٧٩).
وضمن نفس اجلولة تقام اليوم 
مبــاراة واحــدة، حيث يســتضيف 

النصر، وفي رصيده ٥ نقاط، اليرموك 
الذي ال ميلك أي نقطة حتى اآلن.

ويخوض الفريقان املباراة بعدما 
خاضا ثالث مواجهات كشفت احلالة 
الفنية للمدربني سلمان عواد وأحمد 
حيدر، لذلك فالصراع سيكون شديدا 

على خطف النقاط.
و«العنابي» في موقع جيد حتى 
اآلن بعدما فاز في مباراة وتعادل في 
اثنتني، وخاض فــي آخر مباراة مع 
كاظمة نزاال قويا قبل أن يتمكن من 
إدراك التعادل عن طريق عدي الصيفي 
بعد اجراء تكتيكي من املدرب سلمان 
عواد، لذلك يسعى اليوم إلى حتقيق 
الفوز لالقتراب أكثر من فرق املقدمة.

مــن جانبه، فإن اليرموك خســر 
مبارياتــه الثــالث بســبب أخطــاء 
دفاعية متكــررة، يجب على املدرب 
حيدر معاجلتها وإال فسيجد فريقه 
صعوبات في جمع النقاط التي تعينه 

(محمد هاشم)على الهروب من املركز األخير. العبو كاظمة عانوا أمام الشباب  

سيدوبا يغيب عن «األبيض» أمام الساملية
اعتذارات مرتقبة للحكام عن إدارة املباريات

صراع ثالثي على صدارة «األولى»دابس: استمرار غياب القبندي عن التضامن
يحيى حميدان

يستمر غياب املدافع األمين لفريق 
الكرة بنادي التضامن محمد القبندي 
عن «العنيد» في مواجهته القوية أمام 
القادسية غدا اجلمعة ضمن اجلولة 
الرابعة من دوري stc املمتاز ملعاناته 

من اإلصابة في اعلى الفخذ.
وأكد عضو مجلس ادارة النادي 
رئيــس جهاز الكرة فهــد دابس أن 
صفوف التضامن ســتكون مكتملة 
باستثناء غياب القبندي، مشيرا الى 
ان الالعبني لديهم عزمية كبيرة في 
تقدمي صورة مشرفة امام «األصفر».

وبني دابــس في حديــث خاص 
مع «األنباء» ان مواجهة القادســية 
دائما ما تكون صعبة، وعلى العبينا 
مضاعفة اجلهود للخروج بنتيجة 
إيجابيــة، وهم يدركون أهمية هذه 
املباراة وال مجال ألي توصيات منا 

لهم.

مبارك اخلالدي

يشــتد الصراع على صدارة دوري 
stc للدرجة األولى مســاء اليوم، حيث 
ســتقام مواجهتان في إطار منافســات 
اجلولة الرابعة من البطولة، فيستضيف 
الساحل فريق اجلهراء، ويلتقي برقان مع 

الصليبخات على ملعب ناصر العصيمي، 
وتقام املباراتان في نفس التوقيت ٥:٢٥ 
مســاء، ويغيب عــن مواجهات اجلولة 

فريق خيطان بداعي الراحة.
وتتشــارك فــرق الســاحل وبرقان 
واجلهراء برصيد النقاط ولكل منهم ٤ 
نقاط، فيما يحمــل خيطان في جعبته 

٣ نقــاط، ويحل الصليبخــات في ذيل 
الترتيب بنقطة واحدة، وحتظى مواجهتا 
اليــوم بأهميــة خاصة لســعي ثالثي 
املقدمــة لتحقيق الفوز وفك الشــراكة 
حول الصــدارة، فضال عن التقارب في 
املستوى الفني والبدني بني الفرق الذي 

يضفي بعدا من الندية واإلثارة.

يحيى حميدان

الفريــق االول  يســتعد 
لكرة القدم بنــادي الكويت 
امــام  املرتقبــة  للمواجهــة 
الساملية غدا اجلمعة ضمن 
اجلولة الرابعــة من دوري 
stc املمتاز بروح عالية عقب 
الفوز الكبير على القادسية 

٣-٠ السبت املاضي.
وستكــــون صفــــــوف 
«األبيض» مكتملة باستثناء 
اســتمرار غيــاب احملتــرف 
الغيني سيدوبا سوماه، علما 
أنه كان خارج قائمة الفريق 
الكويتاوي سواء األساسية 
او االحتياطيــة في مواجهة 
القادسية باجلولة املاضية.

املهاجم يوسف  وسيعود 
ناصر لتشــكيلة الكويت من 
جديــد بعــد غيابه عــن لقاء 
القادسية حلصوله على بطاقة 
حمراء في لقاء التضامن ضمن 

اجلولة الثانية.

مبارك اخلالدي

الهيئــة  اجتمــع مديــر 
العامــة للرياضــة حمــود 
فليطــح مــع مجموعة من 
احلــكام العاملني في احتاد 
كرة القدم وهم علي محمود 
الفضلي وعبداهللا  وســعد 
جمالي وعبداهللا الكندري، 
وذلك بحضور رئيس احتاد 
الكرة الشيخ أحمد اليوسف 
ونائب رئيس االحتاد أحمد 
عقلة واألمــني العام صالح 
القناعــي، وذلك بخصوص 
املخصصات املالية للحكام 
التــي لــم يتســلموها منذ 
املوسم املاضي، ما أدى الى 
تراكم حقوقهــم املالية في 

ذمة االحتاد.
وقال مصدر لـ «األنباء» 
إن االجتماع كان ايجابيا بعد 

االحتاد، والتزال الفكرة قيد 
املراجعة والبحث.

وفي هــذا اإلطار، علمت 
«األنباء» أن اجلولة اخلامسة 
من بطولة دوري stc املمتاز 
قد تشهد موجة من اعتذارات 
احلــكام فــي حال لــم يتم 
اإلسراع بصرف مستحقاتهم.

اليوسف موافقته على رفع 
مكافأة احلكام للدوري املمتاز 
الى مائة دينــار، علما انها 
التزال األدنى على مستوى 
دول اخلليــج. كمــا علمت 
«األنباء» أن التوجه الى رفع 
املكافأة الى ١٠٠ دينار قوبل 
بالرفــض من احــد أعضاء 

موافقــة فليطح على تبني 
مشــروعي احتراف احلكام 
الدوليني والتفرغ الرياضي 
ودعم الزيادة للمخصصات 
املالية، مشــيرا الى أن هذا 
القرار بيد مســؤولي احتاد 

الكرة وليس الهيئة.
أبــدى  املقابــل،  وفــي 

فليطح اجتمع معهم بحضور اليوسف

اجتماع سابق إلدارة احتاد الكرة مع عدد من احلكام

العوضي يغادر «يد» خيطان
يعقوب العوضي

اعتذر مدرب فريق كرة اليد األول بنادي 
خيطان يوسف العوضي عن عدم االستمرار 
في قيــادة الفريق فيما تبقى من منافســات 
املوسم اجلاري، وذلك لظروف خاصة خارجة 

عــن اإلرادة. وأثنى العوضي على جميع من 
سانده في مشواره في تدريب الفريق، متمنيا 
التوفيق للنادي. وكان العوضي قد تسلم مهمة 
قيادة الفريق خلفــا للمدرب البحريني علي 
العنزور الذي وقع مســاء أول من امس عقد 
توليه مهمته اجلديدة كمدرب لفريق كاظمة.

«النخبة العربية للتنس» ٢٠٢٢ بالكويت

أسفرت نتائج مباريات الدور التمهيدي 
لبطولة النخبــة العربية للتنس عن فوز 
الالعب السوري ربيع سليم على منافسه 
العمانــي عبداهللا البروانــي، واملوريتاني 
محمد سعيد على الصومالي زكريا عويس، 
والسعودي سليمان القاسم على العماني 
منير الرواحي، واللبناني حسن ابراهيم على 
الليبي أحمد موهان، واألردني سيف عدس 
على الصومالي مهدي أحمد، وستستكمل 

اليوم منافسات الدور الرئيسي.
وعلى هامش منافســات البطولة، عقد 
مجلس إدارة االحتاد العربي للتنس اجتماعه 
التاسع برئاسة الشيخ أحمد اجلابر، حيث 
أقر إقامة النسخة الثانية من بطولة النخبة 
العربية فــي الكويت عــام ٢٠٢٢، على أن 
يتم اإلعداد إلقامة بطولة مماثلة للسيدات، 
واعتماد بطولة للرواد في األردن تقام في 

الربع األول من ٢٠٢٢.
وناقــش مجلــس إدارة االحتــاد العربي 

العمل على حث الدول على تنظيم العديد من 
البطوالت العربية للمراحل السنية املختلفة.

من جانب آخر، أبدت نائب رئيس مجلس 
إدارة االحتاد العربي للتنس د.سلمى املولهي 
سعادتها مبعاودة انطالق مسابقات التنس 
العربي من الكويت، في مجمع الشيخ جابر 
العبداهللا الذي عدته حتفة معمارية رياضية 

متكاملة.
إلــى ذلــك، عقد جنــم التنــس العربي 
واملصنف ضمن أفضل ١٠٠ العب في العالم، 
التونســي مالك اجلزيري، حلقة نقاشــية 
مفتوحة، حيث حتدث عن مسيرته في عالم 
الكرة الصفراء، وبداية تعلقه باملضرب منذ 
كان عمره عامني، واملصاعب التي واجهته، 
وحتدث اجلزيري عن جتربة املشاركة 
في ثالث دورات أوملبية، ومواجهته لنجوم 
التنــس العاملي أمثال السويســري روجر 
فيدرر، واإلسباني رافائيل نادال، والصربي 

نوفاك ديوكوفيتش.

أعضاء مجلس إدارة االحتاد العربي للتنس برئاسة الشيخ أحمد اجلابر

«املعاقني» يعود بـ ٣ ميداليات آسيوية
هادي العنزي

متوجا بثــالث ميداليات «ذهبية 
وفضيــة وبرونزية»، وصل مســاء 
أمــس األول وفــد منتخبنــا الوطني 
للمعاقــني بعد مشــاركة ناجحة في 
الباراملبية اآلســيوية  دورة األلعاب 
الرابعة التــي اختتمت في العاصمة 

البحرينية املنامة.
واســتقبل الوفد رئيــس مجلس 
الكويتية  الباراملبيــة  اللجنــة  إدارة 
ناصــر العجمــي، والرئيس الفخري 
لنادي اإلرادة للمعاقني الشيخة سهيلة 
الصباح، ورئيس مجلس إدارة نادي 
اإلرادة دعيج الهاجري، وعدد من أولياء 

أمور الالعبني.
وأشاد العجمي باإلجناز الذي حققه 
أبطــال الكويت، وقال: في املشــاركة 
األولى لها متكنت الالعبة مالك العنزي 
من الظفر بامليدالية الذهبية، إلى جانب 
إخوانهــا محمد الرشــيدي (فضية)، 
وحســني البناي (برونزية)، وكذلك 
أبطال ألعاب القوى الذين سجلوا أرقاما 
كويتيــة جديدة فــي البطولة، وهذا 
جاء بتعاون اجلميع وتكاتف اجلهود.
من جهتها، أبدت الشيخة سهيلة 
الصباح سعادتها باإلجناز اآلسيوي، 
مضيفة انه أدخل السعادة على قلوب 
جميع أهل الكويت، وواجبنا احلضور 
الستقبالهم، بعدما قدموا مستويات 
مشرفة في أكبر جتمع للقارة اآلسيوية.

إلى ذلك، ذكرت األمني العام للجنة 
الباراملبية الكويتية شريفة الغامن أن 
الكلمات تختفي أحيانا وسط الفرحة 
الكبيرة، خاصة أننا لم نعد مبيدالية 
واحدة بل بثالث ومبشاركة ٦ العبني 
فقط، مؤكدة ان هــذا اإلجناز خطوة 
سيواصلها أبطال الكويت بإجنازات 

أكبر.

استقبال كبير في مقدمته سهيلة الصباح ودعيج الهاجري

(زين عالم) استقبال كبير وفرحة غامرة بعودة أبطال «املعاقني»  

صاحبة الذهبية مالك العنزي

مالك: الذهب للكويت وأهلها
أهــدت العبة منتخبنــا الوطني 
لكرة الطاولة للمعاقني مالك العنزي 
امليدالية الذهبية التي حصلت عليها 
إلى صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد، والشــعب الكويتي، وقالت: 
احلمــد هللا فزت بالذهبيــة في أول 
مشــاركة دولية لي، وإن شــاء اهللا 
القادم أفضل، والذهب للكويت وأهلها. 
الفتة الى ان املنافسات جاءت قوية 
وصعبة، خاصة املواجهة النهائية، 
ولكــن بفضل تواجد االخت الغالية 
شــريفة الغــامن إلــى جانبــي أثناء 
املبــاراة، وتوجيهات املــدرب أحمد 
فاروق استطعت التغلب على الالعبة 

ملشاهدة الڤيديوالتايلندية في النهائي.

كاظمة يتخطى الشباب بصعوبة.. ويتصدر مؤقتًا
النصر يستضيف اليرموك لالقتراب من فرق املقدمة

مباراة اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٦:٤٠علي صباح السالمالنصر ـ اليرموك
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إعداد: زكي عثمان

الدوحة - فريد عبدالباقي

وسط حضور جماهيري الفت 
ومســتويات فنيــة جيــدة ألغلب 
املنتخبات باســتثناء عــدد قليل 
من الفــرق، اكتمل عقد املنتخبات 
الثمانية املتأهلة لربع نهائي كأس 
العرب مع اختتام منافســات دور 
املجموعات مساء الثالثاء، اذ شهد 
دور املجموعــات إثــارة كبيــرة، 
أســفرت عن وصول ٤ منتخبات 
آسيوية وهي قطر (املستضيفة) 
وسلطنة عمان (املجموعة األولى)، 
الثانية)،  واإلمــارات (املجموعــة 
الثالثــة)،  (املجموعــة  واألردن 
وأيضــا ٤ منتخبــات أفريقيــة 
وهي تونس (املجموعة الثانية)، 
واملغرب (املجموعة الثالثة)، ومصر 

واجلزائر (املجموعة الرابعة).
وتدخــل البطولة كأس العرب 

مراحلها احلاسمة عند انطالق دور ربع النهائي بنظام خروج املغلوب والذي 
سيشهد مواجهات «نارية» بني املنتخبات املتأهلة، والذي سينطلق اجلمعة 
مبواجهة «أفريقية - آســيوية» مبواجهة تونــس (أول املجموعة الثانية)، 
مع ســلطنة عمان (ثاني املجموعة األولى) في الـ ٦:٠٠ مساء اجلمعة املقبل 
على ســتاد املدينة التعليمية، يعقبه في الـ ١٠:٠٠ مســاء وعلى ستاد البيت 
الــذي يحتضــن املباراة النهائية يوم ١٨ ديســمبر اجلاري، لقــاء قطر (أول 
املجموعة األولى) مع اإلمارات (ثاني املجموعة الثانية) في مواجهة خليجية 
خالصة، مثلما كان احلال بالنســبة للعنابي عندما لعب ٣ مباريات في دور 
املجموعات أمام البحرين وسلطنة عمان والعراق، اذ يعتمد «العنابي» على 

جماهيره الغفيرة التي تسانده منذ 
بداية البطولــة من أجل الوصول 
إلى املباراة النهائية وحتقيق لقبه 

األول.
وفــي اليــوم التالي، الســبت 
(١١ ديســمبر) تتكــرر املواجهــة 
«األفروآسيوية» أيضا بلقاء مصر 
(أول املجموعة الرابعة) مع األردن 
(ثانــي املجموعة الثالثــة) في الـ 
٦:٠٠ مســاء الســبت املقبــل على 
ســتاد اجلنوب، ويســدل الستار 
ملنافسات الربع النهائي بإقامة القمة 
األفريقيــة التي جتمع بني املغرب 
(أول املجموعة الثالثة) مع اجلزائر 
(ثاني املجموعــة الرابعة) في الـ 

١٠:٠٠ مساء على ستاد الثمامة.
وحســب قرعــة البطولــة فإن 
نصف النهائي، سيكون على النحو 
التالــي: الفائز من مواجهة (مصر 
واألردن) سيقابل الفائز من مواجهة 
(تونس وسلطنة عمان)، بينما سيواجه الفائز من مواجهة (قطر واإلمارات) 

الفائز من مواجهة (املغرب واجلزائر).
ويبقى التســاؤل قائم بــني اجلماهير العربية.. من ســيفوز بلقب كأس 
العرب؟، بعد املستويات التي ظهرت عليها الفرق املتأهلة من مباريات دور 

املجموعات. 
وحتمــل البطولة أهداف متفاوتة بــني املنتخبات، اذ انه تعد لدى الكثير 
من املشــاركني بروڤة جتريبية خلوض معترك التأهل ملونديال ٢٠٢٢، فيما 
وجدهــا البعض اآلخــر فرصة لدراســة نقاط ضعف منتخبــه وجتربة كل 
العناصر املتاحة من أجل تزويد الفريق األول مبا يحتاج في املرحلة املقبلة.

«كأس العرب» تدخل مرحلة اجلد

زكي عثمان

مسك ختام مباريات الدور األول 
العرب، كان بقمة  من بطولة كأس 
مصر واجلزائر التي أوفت بالوعود 
من حيث املستوى الفني، ومن قبلها 
الروح الرياضية الكبيرة بني العبي 
الفريقني رغم ما يحمله هذا النوع 
من املواجهات مــن ذكريات مؤملة 
لدى مجموعة كبيرة من مشجعي 
املنتخبني على خلفية األحداث غير 
املسبوقة التي صاحبت لقاءهما في 

تصفيات مونديال ٢٠١٠.
قد يرى البعض أن مرور أكثر من 
١٠ سنوات على تلك األحداث كافية 
لنســيان تفاصيل ما دار فيها وما 
خلفته من ألم كبير لدى الكثيرين 
وباألخص في اجلانب املصري، لكن 
األيام والســنني كانت كفيلة فعال 
مبحو هذه األحداث ولو تدريجيا، 
وما ساهم في هذا األمر ما شاهدناه 
جميعا مساء امس األول من أجواء 
أخويــة بني جماهيــر «الفراعنة» 
التزم  و«محاربي الصحراء» حيث 
كل جانب بتشجيع منتخب بالده 
دون التعرض للطرف اآلحر، بل ان 
اجلماهير جلست إلى جوار بعضها 
بعضا في مدرجات امللعب لتضرب 
مثاال آخر لنبذ التعصب الرياضي 

الذي طاملا صاحب هذه املواجهات 
على مر التاريخ وهو ما دفع البعض 
الى تسمية لقاءات مصر مع منتخبات 
شمال افريقيا بـ«املعارك الكروية».
مالعب قطر كانت فعال مسرحا 
العربية املختلفة  جميال للجماهيــر 
السيما ان معظمهم من املغتربني ممن 
يعملون في «دوحة العرب»، كما يحب 
البعــض أن يطلق عليها، وعليه فقد 
حتولت املالعب إلــى كرنڤال جميل 
على شــاكلة ما نراه في املناسبات 
الكروية الكبرى وخاصة مونديال كرة 
القدم، إذ تسابقت اجلماهير للتعبير 
عن عشقها عبر ارتداء املالبس الوطنية 
ملنتخباتها بخالف الشعارات والرموز 
التي متثلهــم، فهناك من لبس الزي 
الفرعوني، وآخر لبس قناع األسد، 
وآخر تزين وجهه بعلم بالده، ورابع 
وضع على رأسه «كاب» بعلم بالده، 
وغيرها من األشــكال اجلميلة التي 

تزينت بها املالعب.
وهكذا خــرج اجلميع من قمة 
مصر واجلزائر.. «حبايب».. صحيح 
املباراة انتهــت بالتعادل «ال غالب 
وال مغلوب» وهو ما أســعد جميع 
احلضور وجعلهم يخرجون وهم 
يتغنون بالعبيهم ويقولون «دوحة 
العرب مســرح جلمع األحبة ونبذ 

اخلالفات».

«حبـايب»

كيروش: لقاء مصر واألردن.. صعب
عبر املدرب البرتغالــي ملنتخب مصر كارلوس 

كيروش عن رضاه من التعــادل اإليجابي الذي 
حسم مباراة «الفراعنة» أمام اجلزائر في ختام 
اجلولة الثالثة. وقال كيروش ان الالعبني املصابني 
لم يتأكد بعد مشــاركتهم فــي املباراة املقبلة 
أمام األردن، حيث سيخضعون للكشف الطبي 
ومن ثم ســيتم حتديد مصيرهم، مشيرا إلى 
أنه سيسعى الســتعادة عافية الفريق بشكل 

عام قبل املواجهة املقبلة. وحول مواجهة األردن 
املقررة السبت، أوضح أن املباراة ستكون صعبة 

وليست سهلة على اإلطالق كما يعتقد البعض، الفتا 
إلى أن نسبة الفوز باملباراة ستكون مناصفة مع املنافس، 

خاصة أن مثل هذه املباريــات تكون لها خصوصية مختلفة 
بعيدا عن جمع النقاط.

رينارد يرفض تقييم جتربة «األخضر»
رفض املدرب الفرنسي ملنتخب 
السعودية األول لكرة القدم هيرفي 
رينارد، التعليق على املستوى الذي 
ظهر عليه فريق الشباب، الذي شارك 

في البطولة.
وقال إنه لــن يتحدث عن تلك 
التجربــة، لكنه أكــد أنه صاحب 
القرار مبشــاركة منتخب الشباب 
نظرا لوجــود مباريات كثيرة في 
اجلدول الرسمي، وانه سوف يكون 
هنــاك ضغط مباريــات كبير في 
الفترة املقبلة. ورغم الغضب الذي 

انتاب عددا غير قليل من اجلماهير 
الســعودية على الصورة الهزيلة 
التي ظهر عليها منتخب الشــباب 
السعودي في البطولة إال أن رابطة 
جمهور «األخضر» التي تواجدت في 
الدوحة كانت داعمة للمنتخب الشاب 
بقوة وواصلت مبادرتها التحفيزية، 
جلماهير املنتخب حيث قامت بتوزيع 
تذاكر مجانيــة جلماهير املنتخب 
السعودي، ملساندة «األخضر» في 
مباراته األخيرة في دور املجموعات، 

أمام املنتخب املغربي.

الفرحة تعم شوارع القاهرة
القاهرة - سامي عبدالفتاح

امتصت مبــاراة منتخبي مصر 
القاهرة  واجلزائر، زحام شــوارع 
واحملافظات الكبرى، اذ توالت الكتل 
املقاهي والكافيهات  إلى  البشــرية 
الشــباب، ملتابعة  واألندية ومراكز 
امللتهبة في اجلولة األخيرة  املباراة 
للمجموعــة الرابعــة والتي انتهت 
«الفراعنة»  ١-١، وتصــدر  بالتعادل 
للمجموعة بفارق البطاقات الصفراء 

واحلمراء.
ومع نهاية األمسية الكروية التي 
امتدت إلى مــا قبل منتصف الليل، 
بتوقيت القاهرة، كانت مالمح الفخر 
واالطمئنــان واضحــة على وجوه 
اجلماهير املصرية، بســبب الروح 
العالية التي كان عليها جنوم املنتخب 

خالل املباراة، رغم النقص الكبير الذي 
كان عليــه الفريق، واخلروج املبكر 
بسبب اإلصابة لكل من أحمد حجازي 
وأمين أشرف، والغياب االضطراري 
لصانع األلعاب مجدي افشة، وأجمعت 
اجلماهير علــى أن مصر أصبحت 
متتلك منتخبا صلدا، بقيادة البرتغالي 
كارلوس كيروش، وانه يضم قاعدة 
كبيرة من الالعبني لم تكن على خريطة 
من سبقوه في قيادة املنتخب، وان 
كيروش استطاع، رغم قصر مهمته 
مع املنتخــب أن يخرج كل مهارات 
وقدرات العبيه، خلدمة الفريق، وإعادة 
توظيفهم في أكثــر من مركز، كما 
اكتشف عناصر لم تكن على بال أحد، 
مثل حسني فيصل ومروان حمدي 
وأحمد رفعت وأسامة فيصل وعمر 

كمال عبد الواحد ومهند الشني.

٭ قطر واملغرب بالعالمة الكاملة
حقق منتخبا قطر واملغرب العالمة الكاملة 
في دور املجموعات، حيث نال «العنابي» ٩ 
نقاط بالفوز على البحرين ١-٠، وسلطنة 
عمان ٢-١، والعراق ٣-٠، كما حقق «أسود 
األطلــس» العالمــة الكاملــة بالفوز على 
فلســطني واألردن بنتيجــة واحدة ٤-٠، 

والسعودية ١-٠.

٭ أضعف دفاع لفلسطني والسودان
ســجلت فلســطني والســودان مشاركة 
ضعيفة في البطولة كأســوأ خط دفاع في 
دور املجموعات، حيث اهتزت شباكهما بـ 
١٠ أهداف في املباريات الثالث، ورغم ذلك 
حقق «الفدائي» نقطة واحــدة بتعادله مع 

السعودية ١-١، بينما ودع «صقور اجلديان» 
البطولة دون حتقيق أي انتصار خلسارته 

املباريات الثالث.
 

٭ رقم قياسي في التهديف
ارتفع عدد األهداف املسجلة في كأس العرب 
إلــى ٦١ هدفا في ٢٤ مبــاراة، مبعدل أكثر 
من هدفني في املباراة، وهو رقم قياســي 
غير مسبوق في تاريخ البطوالت العربية 

على مستوى دور املجموعات. 
وعلى مستوى ضربات اجلزاء فقد احتسب 
١٢ ضربة خالل دور املجموعات، أما بالنسبة 
لألهداف العكسية فقد مت تسجيل ٤ أهداف 
بالنيــران الصديقة، فــي حني ارتفع عدد 

حاالت الطرد لتصل إلى ١٣ حالة.

٭ اجلزيري في صدارة الهدافني
أصبح مهاجم الزمالك املصري سيف الدين 
اجلزيري مرشحا ليكون هداف البطولة، حيث 
سجل مع منتخب تونس ٣ أهداف متساويا 
مع مهاجم منتخب فلسطني تامر صيام الذي 
ودع البطولة، وهناك ٩ العبني سجلوا هدفني، 
أبرزهم اجلزائري بغداد بوجناح، والقطري 
أكرم عفيف واملغربي بدر بانون واألردني 

يزن النعيمات.

٭ أقوى هجوم لـ «أسود األطلس»
يعتبر املنتخب املغربي هو األكثر تسجيال 
فــي دور املجموعــات برصيــد ٩ أهداف، 
ليكون الهجوم األقوى، وجاء منتخبا مصر 
واجلزائر باملرتبة الثانية برصيد ٧ أهداف.
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٭ برنامج خاص ملعلول والشيخاوي
أجرى املنتخب التونسي مرانا استشفائيا قبل مواجهة 
نظيــره العماني اجلمعــة  في ربع نهائــي البطولة، 
حيث خضعت عناصر املنتخب التي شاركت في لقاء 
اإلمارات، ملجموعة من التمارين من أجل إزالة اإلرهاق، 
أما العناصر التي غابت عن اللقاء األخير، فقد تدربت 
بشــكل طبيعي في محاولة املنافسة على الظهور في 
بقية املقابالت، كما تابع الثنائي علي معلول وياسني 
الشــيخاوي، التدريــب على انفراد حســب البرنامج 
الذي حدده اجلهاز الطبي منذ نهاية األسبوع املاضي.

 
٭ انتهاء مشاركة ثنائي «الفراعنة»

خرج ثنائي منتخب مصر أمين أشرف وأحمد حجازي 
من حســابات اجلهاز الفني بقيــادة البرتغالي كارلوس 
كيروش، بعد إصابة أمين أشرف بجذع في الرباط الداخلي 
للركبة، ليغيب عن مباريات منتخب مصر واألهلي خالل 
الفترة املقبلة، فيما يعاني أحمد حجازي من إصابة بشد 
في العضلة اخللفية ليغيب عن اللقاء املقبل أمام األردن.

 
٭ لقجع في الدوحة

يصل رئيس االحتاد املغربي لكرة القدم فوزي لقجع، 
إلى الدوحة اليوم، ملؤازرة «أسود األطلس» قبل لقاء 
اجلزائر الســبت، وذلك لتقدمي الدعم النفسي الالزم 
لالعبني، وحتفيزهم ليواصلوا مشوارهم نحو العودة 
إلى الرباط بكأس العرب، السيما أن املنتخب املغربي 
حامل لقب النسخة املاضية األخيرة في العام ٢٠١٢.

أثار املهاجم اجلزائري بغداد بوجناح، 
حالة من الذعر بني جماهير منتخب بالده، 
بعد نشره على صفحته الشخصية على 
إنستغرام، صورة له وهو داخل سيارة 
إسعاف، في طريقه إلى طوارئ «مستشفى 
حمد العام» الطبية عقب اإلصابة القوية 
التي تعرض لها بعد تدخل قوي مشترك 
مع حارس منتخب مصر محمد الشناوي.

وكشف مدرب اجلزائر مجيد بوقرة عن 
تطورات احلالة الصحية لالعب بقوله: 
«بوجناح بعد نهاية الشوط األول، فقد 

الذاكرة ولم يتذكر أي شيء، وهو ما دفع 
الطبيــب للتدخل وطالبني باســتبداله 

مباشرة».
ولم تكن توحي اللقطات األولى إلصابة 
بوجناح بأنها خطيرة، خاصة بعد نهوضه 
وتصافحه مع الشــناوي وكأن شيئا لم 

يكن.
ونقــل بوجنــاح بعــد املبــاراة إلــى 
املستشــفى إلجراء فحوصات أكثر دقة، 
والتي أثبــت إصابته بارجتاج في املخ، 

ليتأكد غيابه عن لقاء املغرب القادم.

بوجناح «فقد الذاكرة»!

من أجواء البطولة
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بيولي: ارتكبنا الكثير من األخطاء
أشــاد املدير الفني لريال مدريد كارلو أنشــيلوتي بااللتزام الذي أبداه فريقه خالل 

هزميــة إنتر ميــالن وحتقيق املركز األول في املجموعة، حيــث قال: «الفريق جيد 
للغاية، ال أريد أن أطلب املزيد، صحيح اننا في بعض األحيان ال نضغط بشدة 

ونلعب على الدفاع املتراجع. ليس لدينا العبو خط وسط ميكنهم الدفاع 
في املباريات املفتوحة، ويكون علينا التراجع قليال، أحيانا ال يكون 
األمر جماليا لكننا نقوم بعمل جيد للغاية»، مضيفا: لدينا اجلودة 
التي تؤهلنا للفوز بالدوري اإلسباني واملنافسة على دوري األبطال، 

هناك فرق أقوى منا، لكن لكل فريق ما مييزه.

عبر ســتيفانو بيولي، مــدرب فريق ميالن، عن خيبــة أمله بعد إخفاق 
فريقه في دور املجموعات ملســابقة دوري أبطــال أوروبا، وقال بيولي: كنا 
نعلم أن املجموعة ســتكون صعبة جدا، واألمر نفسه فيما يتعلق مبواجهة 
ليڤربول األخيرة، لكن لســوء احلظ لم نكــن قادرين على االحتفاظ بإيقاع 
عال كفاية وارتكبنا الكثير من األخطاء التي تكون مكلفة في هذا املستوى، 
مضيفا: هناك شعور بالندم بعض الشيء، وذلك ألني أعتقد أننا استحققنا 
مــا هو أكثر خاصة ضد أتلتيكو مدريد وبورتو على أرضنا، لقد رأينا نوع 

املنافسني في أوروبا، واجلودة والتركيز املطلوبني.

تيديسكو يقترب من تدريب اليبزيغ

أودينيزي يقيل مدربه غوتي

«موبيل»: ترقية وقود فريق «ريد بول»

ارتفعت أسهم املدرب 
االيطالــي   - األملانــي 
دومينيكــو تيديســكو 
خلالفة األميركي جيسي 
مارش املقال من منصبه 
بسبب تردي النتائج، في 
نادي اليبزيغ في األيام 

املقبلة.
وأشارت قناة سكاي، 
إلى جانب بوابة اليبزيغ 
اإلخبارية «آر بي اليف»، 
إلــى أن املدرب الســابق 
وســبارتاك  لشــالكه 
موســكو الروسي، غير 
املرتبط حاليا بأي عقد، 
سيخلف مارش املقال من 
منصبه األحد املاضي على 
خلفية تراجع مســتوى 

وصيف بطل «بوندسليغا» املوسم املاضي.
وخاض اليبزيغ في اجلولة السادسة 
األخيرة من أمسية مسابقة دوري أبطال 
أوروبــا الثالثاء، مباراتــه االولى بقيادة 
مدربه املوقت أخيم بيرلورزر الذي قاده 
للفوز على مانشســتر سيتي االجنليزي 

أقال نادي أودينيزي مدربه 
لوكا غوتي في أعقاب خسارته 
أمام إمبولي، وضعت الفريق في 
املركز الرابع عشر في الدوري 
االيطالي لكرة القدم، مع ثالثة 
انتصارات فقط في ١٦ مرحلة 

حتى اآلن.
وجــاء في بيان على موقع 
النادي أنــه «أقال لوكا غوتي 
من قيادة الفريق االول». تولى 
غوتــي (٥٤ عاما) منصبه في 
أودينيزي فــي نوفمبر ٢٠١٩ 
الكرواتي إيغور  خلفا للمقال 
تودور الذي كان مســاعدا له، 
وحتــت قيادته أنهــى النادي 
موسمي ٢٠١٩-٢٠٢٠ و٢٠٢٠-
٢٠٢١ في املركز الثالث عشر.

وفــي هــذا املوســم اكتفى 
أودينيــزي بثالثة انتصارات 
ولم يحقق الفوز في املباريات 

األربع األخيرة.

يعــد فريــق موبيــل ١ 
مع فريق ســباق ريد بول 
أحد أكثر الفرق جناحا في 
تاريخ الفورموال ١ احلديث، 
حيث فازا بـ ٦٢ سباقا من 
سباقات الفورموال ١ الكبرى 
و٤ بطوالت عاملية للسائقني 
و٤ بطوالت صانعني خالل 
آخر ١٥ عاما. وتعليقا على 
الوقود الذي متت ترقيته 
لفريق ريد بول في سباق 

اجلائزة الكبرى، قال رئيس فريق سباق «ريد 
بول هوندا» كريستيان هورنر: «يأتي الفوز 
في الفورموال ١ نتيجة لعملية معقدة بشكل 
ال يصدق، حيث يتم جتميع امليزة التنافسية 
باالعتماد على العديد من العناصر، على طول 
الطريق من الديناميكية الهوائية وحتى إلى 
القدرة احلصانية وتوليد الوقود األمثل لوحدة 
الطاقة». ومع عدم الســماح بتطوير الوقود 
فــي ٢٠٢٠ ووجود مواصفــات وقود واحدة 
مســموح بها، ركزت مجموعة فنيني إكسون 

٢-١، علما أن بطــل «البرميييرليغ» كان 
قد ضمن صدارته للمجموعة في اجلولة 

السابقة.
واحتــل اليبزيــغ املركــز الثالــث في 
مجموعته وتأهل خلوض ملحق مسابقة 

الدوري األوروبي «يوروبا ليغ».

موبيل املتنوعة اهتمامها على إنشاء صيغة 
جديدة لعام ٢٠٢١، وتصميم وقود جديد من 
أجل اســتخراج أقصى أداء من وحدة الطاقة 
RA٦٢١H من هوندا في RB١٦B. يذكر أن كايكو 
(الشركة الكويتية الستيراد السيارات ذ.م.م) 
الوكيل احلصري املعتمد لزيت موبيل ١ منذ 
٧٥ عاما في الكويت، كانوا دائما سباقني في 
توفير أفضل التسهيالت في السوق الكويتية، 
وهو عنصر في إستراتيجية الشركة املبنية 

على أهمية رضاء العميل أوال.

«األتلتي» ينجو و«الريال» يتصدر.. وميالن «راح زمانه»
خطف أتلتيكو مدريد اإلســباني بطاقته الى ثمن نهائي 
دوري أبطــال أوروبــا في كــرة القدم بتغلبــه على مضيفه 
بورتو البرتغالي ٣-١، مستفيدا من سقوط ميالن اإليطالي 
على أرضه ضد ليڤربول االجنليزي، فيما حسم جاره ريال 
صدارة مجموعته بفوزه ٢-٠ على ضيفه إنتر االيطالي، في 

اجلولة السادسة واألخيرة لدور املجموعات.
في املجموعة الثانية، كان بطل إسبانيا بحاجة إلى الفوز 
وتعثر شريكه في املركز الثالث ميالن، حامل لقب املسابقة 
سبع مرات، أمام ليڤربول البطل ست مرات، لضمان تأهله، 
فكان لــه ما أراد بفضل أهداف الفرنســي أنطوان غريزمان 
(٥٦) واألرجنتينيني أنخل كوريا (٩٠) ورودريغو دي بول 
(٩٠+٢)، فيما سجل سيرجيو أوليفيرا الهدف الوحيد لبورتو 

(٩٠+٦ من ركلة جزاء).
وانتزع أتلتيكو وصافة املجموعة من بورتو بعدما رفع 
رصيده إلى سبع نقاط بفارق نقطتني أمام الفريق البرتغالي 
ليبقى عزاؤه الوحيد اســتكمال مشواره القاري في مسابقة 
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» حيث سيخوض ملحقا مع 

أصحاب املركز الثاني في املسابقة ذاتها.
وكان بورتو بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ ثمن النهائي 
في ظل خسارة ميالن الذي خرج خالي الوفاض بحلوله في 

املركز األخير برصيد أربع نقاط.

وفي املباراة الثانية في سان سيرو، حرم رديف ليڤربول 
ميالن من حتقيق املعجزة وبلوغ ثمن النهائي بعد أن كسب 

الفريق االيطالي نقطة واحدة في املباريات األربع األولى.
وكان ميالن البادئ بالتســجيل عبر مدافعه اإلجنليزي 
فيكايو توموري (٢٩)، لكن ليڤربول رد بهدفي املصري محمد 
صالح (٣٦)، السابع له في املسابقة هذا املوسم، والبلجيكي 

ديفوك أوريغي (٥٥).
وخاض ليڤربول املباراة بتشــكيلة رديفة ضمنها ثالثة 
العبني أساســيني فقط هم حارس املرمى البرازيلي أليسون 

بيكر واملهاجمان صالح والسنغالي ساديو مانيه.
فــي املجموعــة الثالثة، حقق أياكس أمســتردام العالمة 
الكاملــة أيضا في دور املجموعات للمرة األولى في تاريخه 
عندمــا تغلب على ضيفه ســبورتينغ البرتغالي ٤-٢ على 
ملعب «يوهان كرويف أرينا». وبات ليڤربول وأياكس أول 
فريقني إجنليزي وهولندي يحققان العالمة الكاملة في دور 
املجموعات في املسابقة القارية العريقة هذا املوسم، وتصدر 
أياكس برصيد ١٨ نقطة بفارق تســع نقاط أمام سبورتينغ 

مطارده املباشر.
وفــي املجموعة ذاتها، أنهى بوروســيا دورمتوند الدور 

األول بفوز ضيفه بشيكتاش التركي ٥-٠.
وحســم ريال مدريد الصراع مع إنتر ميالن على صدارة 

املجموعــة الرابعــة لصاحله بفــوزه ٢-٠ على 
ضيفه االيطالي الذي أكمل قرابة نصف الساعة 

االخير بعشرة العبني.
ورفع ريال رصيده الى ١٥ نقطة مقابل ١٠ إلنتر 
وسبع لشريف تيرابسول املولدافي الضامن أيضا 
تأهله خلوض ملحق الدوري االوروبي واملتعادل 
مع مضيفه شاختار دانييتسك االوكراني املتذيل ١-١.
وفــي املجموعة االولى، حجــز اليبزيغ االملاني 

بطاقته الى ملحق الدوري األوروبي بفوزه ٢-١ 
على ضيفه مان سيتي االجنليزي، وتغلب باريس 
سان جرمان الفرنسي على ضيفه كلوب بروج 
البلجيكــي. وقال مبابي الذي ســاهم في أول 
أربعة أهداف من أصل خمســة لالرجنتيني 
في دوري األبطال هذا املوسم «ليس هدفي 
أن أظهــر من هو القائد، أحاول مســاعدة 
فريقي قدر اإلمكان وأعلم أنهم سيردون 
اجلميل حتى أمتكن من تقدمي أداء جيد»، 
مضيفا سنحتاج الى ميسي عندما تصبح 
املباريات مهمة، سيساعده ذلك في الدخول 
في أجواء الفريق، وســيكون قادرا على 
تقدمي أفضل ما لديه في األسابيع املقبلة.

١٠ إلنتر 
وسبع لشريف تيرابسول املولدافي الضامن أيضا 

مع مضيفه شاختار دانييتسك االوكراني املتذيل 

ونلعب على الدفاع املتراجع. ليس لدينا العبو خط وسط ميكنهم الدفاع 

على ضيفه مان سيتي االجنليزي، وتغلب باريس 
سان جرمان الفرنسي على ضيفه كلوب بروج 

اجلميل حتى أمتكن من تقدمي أداء جيد»، 
مضيفا سنحتاج الى ميسي عندما تصبح 
املباريات مهمة، سيساعده ذلك في الدخول 

تقدمي أفضل ما لديه في األسابيع املقبلة.

مع مضيفه شاختار دانييتسك االوكراني املتذيل مع مضيفه شاختار دانييتسك االوكراني املتذيل 

على ضيفه مان سيتي االجنليزي، وتغلب باريس 
سان جرمان الفرنسي على ضيفه كلوب بروج 

أنشيلوتي: سننافس على لقبي «األبطال» والدوري

الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) – املرحلة الـ ٦
٢ ٨:٤٥beIN Sports HD Xtraليون – غالسكو رينجرز

١ ٨:٤٥beIN Sports HD Xtraريال سوسييداد – آيندهوڤن
٨:٤٥شتورم غراتس – موناكو

٨:٤٥رويال انتويرب – أوملبياكوس
٨:٤٥فنربخشة – فرانكفورت

٨:٤٥ليجيا وارسو – سبارتاك موسكو
HD Premium ١ ٨:٤٥beIN Sportsنابولي – ليستر

١١سيلتك – ريال بيتيس
١١فرينكفاروزي – باير ليڤركوزن

١١سبورتينغ براغا – سرفينا زفيزدا
١١كي آر سي جينك – رابيد ڤيينا 

١١وست هام يونايتد – دينامو زغرب
HD Premium ٣ ١١beIN Sportsالتسيو – غلطة سراي

٢ ١١beIN Sports HD Xtraمارسيليا – لوكوموتيڤ موسكو
دوري املؤمتر األوروبي – املرحلة الـ ٦

٨:٤٥سسكا صوفيا – روما
١١يونيون برلني – سالڤيا براغ

HD Premium ١ ١١beIN Sportsتوتنهام – رين

بريطانيا وأستراليا 
يقاطعان أوملبياد بكني 

«ديبلوماسيًا»
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
أمس، أن بالده ستقاطع ديبلوماسيا أوملبياد بكني 
املرتقب مطلع العام املقبل، من خالل االمتناع عن 

إيفاد أي وزراء حلضور الفعاليات.
وقال جونسون في البرملان ردا على سؤال في هذا 
الصدد «ستكون هناك فعليا مقاطعة ديبلوماسية 
ألوملبياد بكني الشتوي»، مضيفا أن أيا من وزراء 

احلكومة لن يحضر.
وسبقت أستراليا في املقاطعة لتنضم إلى الواليات 
املتحدة في «املقاطعة الديبلوماسية لدورة األلعاب 
األوملبية الشتوية املقبلة في بكني» فيما ردت الصني 
على هذا القــرار بقولها «ال أحد يكترث» حلضور 

ممثلني رسميني لكانبيرا.
وقال رئيس الوزراء األسترالي سكوت موريسون: 
«أســتراليا لن تتراجــع عن املوقــف القوي الذي 
اتخذته للدفــاع عن مصاحلها، وليس مســتغربا 
البتة أننا لن نرسل مسؤولني أستراليني إلى هذه 

األلعاب» في بكني.

صراع احملطة األخيرة 
ومواجهات حاسمة في «يوروبا ليغ»

صراع ثالثي محتدم على املركزين األولني 
ستشهده اجلولة االخيرة من دور املجموعات 
ملسابقة الدوري االوروبي «يوروبا ليغ»، 
بني نابولي اإليطالي وضيفه ليستر سيتي 
االجنليزي اللذين يلتقيان في مواجهة 
قوية اليوم، وســبارتاك موســكو 
الروسي الساعي الستغالل نزالهما 
عندما يحل على ليغيا وارسو 

في پولندا.
وضمنــت حتى اآلن 
أربعــة فــرق صدارة 
التي  مجموعاتهــا 
تؤهلهــا مباشرة 
الى الدور الـ١٦، 
هـــــي ليــــون 
الفرنســــــــي 
ومواطنــــــــــه 
موناكو، ووســـت هام 
يونايتــد االجنليــزي وباير 
ليڤركــوزن االملانــي، كما تأكــد احتالل 
فريقــني للوصافة هما غالســكو رينجرز 

االسكتلندي وريال بيتيس االسباني.
وستشــهد اجلولة األخيرة منافســات 

محتدمة، حيث 
تدور معركة نارية في املجموعة الثالثة، 
إذ التزال الفرق االربعة جميعها متلك فرص 

احتالل املركزين االولني.
يتصدر ليستر الترتيب برصيد ثماني 
نقــاط ويحل على نابولي الثالث املتخلف 
عنه بنقطة واحدة فقط، في مباراة نارية 
في جنــوب إيطاليا، فيما يحل ســبارتاك 
موسكو الثاني املتساوي بالنقاط مع نابولي 
علــى ليغيا وارســو الپولندي الذي ميلك 

ست نقاط.
وبعد أن ضمــن كل منهما احتالل أحد 
املركزين االولني عن املجموعة اخلامسة، 
يحــل غلطــة ســراي على التســيو في 
العاصمــة االيطالية رومــا في الصراع 

على الصدارة.

ويكفي الفريق التركي املتصدر برصيد ١١ 
نقطة التعادل أمام التسيو (٩) لضمان املركز 
االول فيما ســيكون االخير بحاجة للفوز. 
أما مرســيليا الثالث (٤) فســيكفيه أيضا 
التعادل ضد ضيفه لوكوموتيف موسكو 

الروسي (٢) لضمان مركزه.
في املجموعــة الرابعة، ضمــن كل من 
أينتراخت فرانكفورت االملاني املتصدر (١١) 
وأوملبياكوس اليوناني (٩) أحد املركزين 
االولني، أمــام فنربغشــة التركي الضامن 
للمركــز الثالــث (٥) ورويــال أنتويــرب 

البلجيكي املتذيل (٢).
لذا ستقتصر األمور على هوية املتصدر، 
وســيكون التعادل كافيا ألينتراخت أمام 
مضيفه فنربخشــة لضمــان املركز االول، 
حتى في حال فوز أوملبياكوس في أنتويرب، 
كونــه يتفوق على منافســه اليوناني في 

املواجهتني املباشرتني (فوزان).
في املجموعة الثانية التي ضمن موناكو 
صدارتهــا (١١ نقطة)، يتنافس بي أس في 
أيندهوفن الهولنــدي الثاني (٨) مع ريال 
سوسييداد (٦) على الوصافة في املباراة 

التي ستجمعهما في إسبانيا.
ويتذيل شتروم غراتس النمسوي بنقطة 

يتيمة.
وتشــهد املجموعة السادســة منافسة 
مفتوحة بني ثالثة فرق ما زال بإمكانها أن 
حتتل أحد املركزين االولني، حيث يتصدر 
النجم األحمــر الصربي املجموعة برصيد 
١٠ نقــاط ويحــل علــى براغــا البرتغالي 
الثانــي املتخلــف عنه بنقطة فقــط، فيما 
يحل ميدتيالند الدمناركي الثالث (٨) على 
لودوغوريتــس البلغــاري املتذيل بنقطة 

والذي بات خارج احلسابات.
في املجموعة الثامنة التي ضمن وست 
هــام صدارتهــا، يتنافس دينامــو زغرب 
الكرواتــي الثاني (٧) مــع غنك البلجيكي 
(٥) على الوصافة، فيما يأمل رابيد ڤيينا 

املتذيل (٣) خطف املركز الثالث.

«كورونا» يضرب توتنهام ويربك كونتي
أفادت تقارير إعالمية محلية عدة الثالثاء 
بأن ستة العبني وعضوين من طواقم فريق 
توتنهــام اإلجنليــزي لكرة القــدم مصابون 
بڤيروس كورونــا، وذلك قبل مباراة النادي 
اللندني مع رين الفرنسي في مسابقة «املؤمتر 
األوروبي». وأشارت وكالة «برس أسوسياشن» 
البريطانية، الى أن النادي اللندني في طور 
إجــراء فحــوص «بي ســي آر» ألعضائه من 
أجل تأكيد احلاالت اإليجابية، مذكرة بنتيجة 
الفحوص التي أجريت الشهر املاضي وكشفت 
عن حالتني إيجابيتني خاطئتني في الفريق.

وتعتبــر مبــاراة الغــد ذات أهمية بالغة 
بالنسبة لتوتنهام ومدربه اإليطالي انتونيو 
كونتي، إذ يسعى للحاق برين والتأهل كثاني 
املجموعة السابعة، وبالتالي عليه الفوز بها 
لضمان ذلك ألن فيتيس أرنهم الهولندي الذي 
يلتقي بــدوره مورا الســلوڤيني األخير، ال 
يتخلف عنه سوى بفارق املواجهتني املباشرتني 
بني الفريقني. وحتى في ظل إصابة ستة من 
العبيه ب«كوفيد-١٩»، لن يكون فريق املدرب 
اإليطالي أنتونيو كونتــي قادرا على إرجاء 
اللقــاء ألن قواعد االحتــاد األوروبي (ويفا) 
تنص على أن التأجيل ال يحصل إال في حال 

وجود أقل من ١٣ العبا في تصرف الفريق.
لكن مــن املؤكــد أن افتقاد ســتة العبني 
سيؤثر على الوضع الفني للفريق ليس ملباراة 
اخلميس وحسب، بل للمباريات الثالث التالية 

التي يخوضها في الدوري احمللي ضد برايتون 
األحد ثم ليستر وليڤربول اخلميس واألحد 
املقبلني. وعاد الفريق اللندني للمنافسة بقوة 
على مقعــد مؤهل الــى دوري أبطال أوروبا 
املوسم املقبل بعد خروجه منتصرا من مبارياته 
الثــالث األخيــرة في الدوري املمتــاز، رافعا 
رصيده إلى ٢٥ نقطة في املركز اخلامس بفارق 
نقطتني عن جاره وســت هام صاحب املركز 
الرابع األخير املؤهل الى املسابقة القارية األم.



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

املمثلة األميركية إميرود توبيا لدى حضور العرض األول لفيلم «قصة احلي الغربي»  (أ.ف.پ)

أبعد من الكلمات
«تخيل كيف كنا سنشعر لو كانت املكسيك 

أو كندا حتت النفوذ الصيني»
تاكر كارلسون، املعلق السياسي 
األميركي احملافظ، يكتب مقاال، في 
فوكس نيوز، يوضح لألميركيني 
سبب قلق بوتني من النفوذ الغربي 
بأوكرانيا، ويؤكــد أن أميركا لن 
تكسب شيئا من الدفاع عن حدود 

أوكرانيا.

«لم تكن أسئلة صحافية بل أسئلة إجرامية»
بروك شيلدز، املمثلة األميركية 
الشهيرة، تنتقد املذيعة األميركية 
باربرا والتز، بســبب حوارهما 
الشــهير في ١٩٨١، حيث سألتها: 
ما هي مقاييس جسمك؟ وهل هناك 

أسرار تخفينها عن والدتك؟

«سيطالب سي إن إن مبا تبقى من عقده، 
جراء فصله»

كريس كومو، املذيع األميركي 
الشهير، يعتزم مطالبة شبكة سي 
إن إن، بدفع ١٨ مليون دوالر، وهو 
ما تبقى من قيمة عقده معهم، وفق 
مصــادر إخبارية، أكــدت قيامه 
حاليــا بتوكيل محامني للتفاوض 

بخصوص فصله من العمل.

«أميركا ابتدعت فكرة جتسس هواوي بهدف 
اإلضرار بالشركة»

كونغ بيو، الســفير الصيني 
بكندا، يدعو احلكومة الكندية إلى 
رفض االتهامــات األميركية التي 
تزعم جتسس هواوي على شبكات 

٥ جي بالدول الغربية.

٥:٠٧الفجر
٦:٣١الشروق

١١:٤٠الظهر
٢:٣١العصر

٤:٥٠املغرب
٦:١٢العشاء

أعلى مد: ٠١:٤٣ ص ـ ٠٤:٤٢ م
أدنى مد: ٠٩:٥٣ ص ـ ٠٩:٤٢ م

العظمى: ٢٢

الصغرى: ١٠

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

شريفة محمود أسد اهللا محمد األسد، أرملة محمد تقي ششتري: 
٨٦ عاما - ت: ٩٤٠٦١٤٤٤ - شيعت.

جمعان الفي بطي املطيري: ٨٤ عاما - العزاء في املقبرة فقط 
- ت: ٩٧٨٠٩٨١١ - شيع.

آمنة محمد عبداهللا قاســم، أرملة أحمد محمد عبدالرحمن 
محمد: ٦٨ عاما - ت: ٩٩٦٦٩٧٥٨ - شيعت.

مشــاعل رتيبان رتيبان العجمي، زوجــة هندي مبارك هيف 
احلجرف: ٧٠ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٩٩٩٤٢٤ 

- ٥٠٠٥٥٥٠٥ - ٥٠٠٥٥٨٥٥ - شيعت.
عبداهللا أحمد عبدالرحمن املاجد: ٧٧ عاما - العزاء في املقبرة 
فقط - ت: الرجــال: ٩٩٦٦٩٩٤٢ - ٩٩٠٤٤٠٠٥ - النســاء: 

٩٨٦١٤٦٦٣ - ٩٩٦٢٠٩٦٥ - شيع.
نرجس محمد علي سناسيري، زوجة عبدالكرمي عبداخلضر 
الصراف: ٦٩ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٦٢٢٢٦٦٠ 

- شيعت.
عائشة علي محمد اجلبعه، أرملة مبرك مفرح حمد العازمي: 
٦٨ عامــا - الظهــر - ق٥ - ش٥ - م٦٤ - ت: ٩٩٨١٢٨٥٦ - 

٩٩٤١٥٦٦٨ - شيعت.

الصينيون يتهكمون من رصد «مكعب»  
على القمر: منزل الكائنات الفضائية!

بكــني  - رويترز: أثارت صورة جلســم 
يشبه املكعب التقطتها مركبة جوالة صينية 
على اجلانب البعيد من القمر تكهنات بشأن 
ماهيته وحتولت إلى مصدر إلهام لتعليقات 
وصور ســاخرة بني مســتخدمي اإلنترنت 

في الصني.
وذكــر موقع (أور ســبيس)، وهو موقع 
علمي حكومي صينــي، أن املركبة (يوتو-

٢) التقطت صورة ملا يبدو أنه جســم كبير 
مكعب الشــكل وقد الح فــي األفق على بعد 

حوالي ٨٠ مترا من مكانها.
وتداول املستخدمون صورا ساخرة حتت 
وســم «أحدث اكتشــافات يوتو»، من بينها 
صــورة للمركبة وهي تتحرك فوق ســطح 
القمر باجتاه مسلتني وأخرى وهي تكتشف 
أن اجلسم ما هو إال مطرقة ومنجل عمالقني 

ملا يشكل رمز احلزب الشيوعي.
وكتب أحــد املســتخدمني الصينيني في 

منشور على أحد مواقع التواصل االجتماعي 
«إنه ليس سوى خردة فضائية من مخلفات 

الواليات املتحدة».
وقال آخر ساخرا «اقترب قليال، وسترى 

أنه موقع ملختبر لڤيروس كوفيد-١٩».
فيمــا قال آخــر في رعــب مصطنع «إنه 
منزل الكائنات الفضائية!» واقترح آخرون 
احتماال أكثر بساطة، وهو أن املكعب ما هو 

إال صخرة.
ووفقا ملوقع أور سبيس، ستقطع املركبة 
يوتو-٢ التي تعمل بالطاقة الشمسية، مسافة 
٨٠ مترا في فترة تتراوح من يومني إلى ثالثة 
أيام قمرية، أي من شــهرين إلى ثالثة أشهر 

على األرض.
ومهمة يوتو-٢ تشــكل سابقة تاريخية 
بالنســبة للبشــر، حيث لم تهبط أي دولة 
علــى اجلانب املظلم من القمر حتى وصول 

اجلسم الشبيه باملكعب على القمر حتول إلى مصدر للتهكم من البعض على االنترنتاملركبة في يناير ٢٠١٩.

دي كابريو: «ال تنظر ألعلى» هدية ودعم للعلماء «لعبة احلبار» و«بالدوين» من «األكثر 
بحثًا على غوغل» في ٢٠٢١

بيع سيف ومسدسات نابليون 
بونابرت بـ ٢٫٨٧ مليون دوالر

سان فرانسيســكو ـ أ.ف.پ: حل مسلسل «سكويد غامي» 
واملمثل األميركي أليك بالدوين ضمن قائمة املواضيع األكثر 
بحثــا عبــر محركات غوغل فــي العام ٢٠٢١، علــى ما أعلنت 

املجموعة األميركية العمالقة أمس األربعاء.
وأثارت الرياضة اهتماما واسعا، إذ إن املصطلحات الثمانية 
األكثــر بحثا في العالــم هذا العام متحورت حــول الكريكت 
والــدوري األميركــي للمحترفني في كرة الســلة (ان بي ايه) 
ومسابقات دولية في كرة القدم («يورو ٢٠٢١» و«كوبا أميركا»).
كذلك حل مسلســل «ســكويد غامي» (لعبة احلبار) الذي 
شكل ظاهرة عبر نتفليكس، في املركز التاسع على القائمة.

وتصدر املمثل األميركي أليك بالدوين قائمة الشخصيات 
األكثر بحثا عبر غوغل هذا العام، بعدما قتل عن طريق اخلطأ 
سينمائية خالل تصوير فيلم الويسترن «راست» في أكتوبر. 

نيويوركـ  أ.ف.پ: بيع سيف حمله نابليون بونابرت 
خالل انقالبه سنة ١٧٩٩ وخمسة أسلحة نارية كان ميلكها 
اإلمبراطور الفرنسي الذي توفي قبل مائتي عام، في مزاد 
بالواليــات املتحدة في مقابل أكثر من ٢٫٨ مليون دوالر، 

على ما أعلنت شركة متخصصة الثالثاء.
وهذه املجموعة املؤلفة من سيف وخمسة مسدسات 
مزخرفة باعتها الدار الواقعة في والية إيلينوي األميركية 
إلى شخص شارك في املزاد عبر الهاتف وأبقى هويته طي 
الكتمان. وكانت قيمــة املجموعة تقدر مبا بني ١٫٥ و٣٫٥ 
ماليني دوالر. وقال هوغان إن الشاري استحصل من خالل 
شرائه هذه القطع العسكرية العائدة لنابليون في مقابل 

٢٫٨٧ مليون دوالر، «على قطعة تاريخية نادرة جدا».

لوس اجنيليسـ  رويترز: 
وصف املمثــل ليوناردو دي 
كابريو فيلمه اجلديد (دونت 
لوك أب) «ال تنظر ألعلى» بأنه 
هدية. لم يكن هذا الوصف ألن 
دي كابريو يعمــل مع طاقم 
يضم جنيفر لورانس وكيت 
بالنشــيت وميريل ستريب 
وتيموثي شــاالميه وجوناه 
هيــل وآخرين، وإمنــا أيضا 
ألن الفيلــم يســلط الضــوء 

على مخاطر تغير املناخ وفي 
نفس الوقت سيدفع املشاهدين 
للضحك. وقــال دي كابريو، 
أحــد أهــم جنــوم هوليوود 
املدافعني عن البيئة، «أعتقد 
أننا جميعــا ننظر لهذا على 
أنــه هدية فريــدة من نوعها 

على نحو مدهش».
ويدور الفيلم حول رائدي 
فضــاء مغموريــن، يجســد 
دوريهما دي كابريو ولورانس، 

ويحاوالن حتذير عالم يبدو 
غير مكترث بشأن كوكب ضخم 
يتجــه صوب تدميــر كوكب 
األرض في غضون ستة أشهر.

وقال املخرج آدم مكاي، إنه 
على الرغم من أن املشاهدين 
قــد يــرون أن الفيلــم يتخذ 
موقفا سياســيا فإن «احليلة 
الكبيرة في األمر هو أننا نريد 
إضحاككم». وأضاف «بشكل 
أساسي الفيلم كوميدي». وذكر 

دي كابريو أنه شارك في الفيلم 
دعما للعلماء.

إلــى ذلك، حضر جمع من 
الفنانني العرض األول لفيلم 
«قصة احلــي الغربي» أمس 
األول في مسرح القائد مبدينة 
لوس أجنيليــس األميركية. 
والفيلــم درامــي موســيقي 
أميركــي رومانســي أخرجه 
وشــارك في إنتاجه ستيفن 

سبيلبرغ.

البرملان األملاني ألعضائه: 
ال نزع للكمامات خالل اجللسات

برلني - د.ب.أ: قرر البرملان األملاني الثالثاء توســيع 
نطاق االرتــداء اإلجباري للكمامات بالنســبة ألعضائه 

داخل القاعة العامة وذلك بسبب تفاقم وضع كورونا.
ومبوجــب القرار ســيتعني على األعضــاء عدم نزع 

الكمامة خالل جلوسهم في القاعة العامة.
وجــاءت املوافقة على القرار مبوافقــة كل الكتل عدا 
كتلة حزب البديل من أجل أملانيا التي صوتت ضد القرار.

جتدر اإلشــارة إلى أن أعضاء البرملان كان مسموحا 
لهــم قبل هذا القــرار بنزع الكمامة خالل جلوســهم في 

القاعة العامة.

لندنـ  وكاالت: مع بدء حركة املرور حول العالم 
فــي التعافي بعد عمليات اإلغالق التي فرضت في 
وقت ســابق من العام احلالي، أصبحت لندن هي 
املدينة األكثر ازدحاما في العالم متقدمة من املركز 
الـ١٦ العام املاضي. وذكرت وكالة بلومبرغ لألنباء 
أن شــركة «إنريكس» األميركية لتحليالت النقل، 
ذكرت في دراسة لها أن لندن سجلت أسوأ مستويات 
حلركة املرور من بني ألف مدينة في ٥٠ دولة. وجاءت 
باريس وبروكســل وموسكو ونيويورك تاليا في 
قائمة تظهر املدن التي ستقضي على األرجح وقتك 
عالقا في االزدحام بها فيما جاءت مدينة الكويت في 
املركز ٩٩٨ (بعد أن كان ترتيبها ٤٥٦ في ٢٠٢٠).

وجاء في الدراسة أنه بينما أصبح من الواضح 
أن حركة املرور بدأت تعود إلى طبيعتها، تواصل 
حركة التنقل في وســط املدن االقتراب من العودة 

ملستويات ما قبل اجلائحة.
وبشكل عام، انخفضت الرحالت في وسط املدن 
في الواليات املتحدة بنسبة ٢٢٪ وفي اململكة املتحدة 
بنسبة ١٩٪، حيث يواصل الكثير من األفراد العمل 

من املنزل لبعض الوقت على األقل.
وبحسب الدراسة، فإن حركة النقل حول العالم 
التــزال في ٢٠٢١ أقــل من مســتويات ٢٠١٩، إال أن 
ارتفاعها عن العام املاضي يعكس تعافيا اقتصاديا 

قويا.

لندن املدينة األكثر ازدحامًا في العالم 
و«الكويت» باملركز الـ ٩٩٨

العاصمة البريطانية هي األسوأ عاملياً في حركة املرور في ٢٠٢١

ملشاهدة الڤيديو

«أوميكرون» ينتشر في نحو ٦٠ 
بلدًا.. و«الصحة العاملية» جتدد 

ثقتها باللقاحات.

اإلعالن عن أول حالة
 لـ «أوميكرون» في البالد.

  لم نسمع منكم
        سوى التنظير!!

  ديروا بالكم.. ما له
       داعي التجمعات.




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

