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تساؤالت لوزير الصحة.. ملاذا لم يتم اعتماد لقاح »سينوفارم« 
»سينوفارم« أثبت فعاليته بنسبة 100٪ ضد حاالت اإلصابة الشديدة بـ »كوفيد-19«

»بوبيان نيوزر« - خاص

وج����ه ع����دد م���ن ال��م��ه��ت��م��ي��ن وال��م��ت��اب��ع��ي��ن ل���أوض���اع 
ال��ص��ح��ي��ة أس��ئ��ل��ة ع����دة إل����ى وزي����ر ال��ص��ح��ة د. ب��اس��ل 
ال��ت��واص��ل االجتماعي تويتر  الصباح و عبر م��وق��ع 
إلى وزير الصحة والمسؤولين  أسباب عدم التوجه 
ل��ق��اح »س��ي��ن��وف��ارم« الصينية خ��اص��ة بعد  الع��ت��م��اد 
اللقاح بنسبة  عدد من األبحاث التي أثبتت فعالية 

.٪100
وطالب المتابعين عبر مواقع التواصل االجتماعي 
وزي�����ر ال��ص��ح��ة وم���س���ؤول���ي ال�������وزارة ب��م��ت��اب��ع��ة ل��ق��اح  

ال��ت��أك��د م��ن فعاليته،  »س��ي��ن��وف��ارم« الصيني وال��ت��ي 
وال���ت���ع���اق���د ع��ل��ي��ه ف����ي ظ����ل ن���ق���ص ف����ي ان����ت����اج ال��ل��ق��اح 
بالشركات المصنعة، وتأخر في استالم الشحنات 

المقررة لبعضها.
وك���ان���ت ص��ح��ي��ف��ة ال���ي���وم اإلم������ارات ق���د ن��ش��رت ع���ن أن 
مجلة الجمعية الطبية األميركية، دراسة خلصت إلى 
أن لقاَحي شركة »سينوفارم« الصينية المضادين 
ف��ّع��االن، وأن ه��ذه الفاعلية تصل  ل��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
إل���ى 100٪ ض���د ح����االت اإلص���اب���ة ال��ش��دي��دة ب��م��رض 
»ك���وف���ي���د-19« ال����ذي ي��س��ب��ب��ه ال���ف���ي���روس، ف��ي��م��ا أك���دت 
ال��دول��ة، أن لقاح »سينوفارم«  الجهات الصحية في 

أث���ب���ت ف��اع��ل��ي��ة 100٪ ف���ي ال���وق���اي���ة م���ن م��ض��اع��ف��ات 
ال���م���رض، م��ش��ي��رة إل���ى أن ال��ن��ت��ائ��ج األول���ي���ة ل��ل��ح��االت 
ال��ج��رع��ة الثانية نسبة  اإلي��ج��اب��ي��ة للحاصلين على 
، مؤكدة أن فاعلية اللقاح ت��راوح من جيد 

ً
قليلة ج��دا

إلى ممتاز، وكانت معظم األعراض التي ظهرت على 
.
ً
الذين أصيبوا بعد أخذ اللقاح بسيطة جدا

، أف��������ادت دراس��������ة م���ن���ش���ورة ع���ل���ى م��وق��ع 
ً
وت���ف���ص���ي���ال

س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة، ب���أن ال��ت��ج��ارب ال��س��ري��ري��ة التي 
أل���ف م��ت��ط��وع في  اللقاحين شملت 40  أج��ري��ت ع��ل��ى 
اإلم���ارات والبحرين ومصر واألردن، ول��م ُيصب أي 
من المتطوعين في ه��ذه التجارب السريرية لهذين 

ب��أي اعتالل شديد في الصحة، الفتة إلى  اللقاحين 
عدم حدوث أي أعراض جانبية لمتلقي اللقاحين إال 
ن��ادر للغاية، ومعظمها ليس لها عالقة  على نطاق 

باللقاحين.
ووجدت الدراسة أن اللقاحين فّعاالن بنسبة تراوح 
»كورونا«  بين 72.8٪ و78.1٪ في حاالت اإلصابة ب�
التي تظهر عليها األعراض، وأظهر اللقاحان فاعلية 
ت��ص��ل إل����ى 100٪ ض���د ح�����االت اإلص����اب����ة ال��ش��دي��دة 
ب��م��رض »ك��وف��ي��د-19« ال���ذي يسببه ال��ف��ي��روس، حيث 
أدت ال��ل��ق��اح��ات إل����ى إن���ت���اج أج���س���ام م���ض���ادة ق��اب��ل��ة 

للقياس بين المشاركين في التجارب السريرية.

أكد أن ما يسمى بـ»جدار المبكى« مجرد أكذوبة صهيونية 

األزهر: حائط البراق
»وقف إسالمي خالص«

أك��دت حملة »ال��ق��دس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية«، التي اطلقها المركز 
»األزهر الشريف« ان »حائط البراق وقف اسالمي خالص«. االعالمي ل�

وأش��ارت الحملة الى ان »الحائط الذي يقع في الجزء الجنوبي من السور الغربي للحرم 
القدسي الشريف وأمام حي المغاربة االسالمي الذي هدمته السلطات الصهيونية وطردت 

سكانه قسرا، جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى«.
وبحسب الحملة »سمي حائط البراق بذلك االسم، ألن النبي محمد ربط دابته البراق به، 

والبراق هو الدابة التي ركبها النبي ليلة االسراء والمعراج«.
باالضافة الى ما سبق، لفتت حملة »القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية« 
ال��ى ان م��ا يسمى »ح��ائ��ط المبكى« ه��و »أك��ذوب��ة«، ونبهت م��ن ه��ذا »االدع����اء«، حيث انها 
كشفت ان »حائط المبكى هو زعم يهودي صهيوني تم اطالقه على حائط البراق رغبة في 
التدليس، وبدأ الترويج له بعد صدور وعد بلفور عام 1917 باقامة وطن قومي لليهود 
في فلسطين، حيث اخذ اليهود في زيارة حائط البراق يقيمون طقوسهم امامه من البكاء 
والنواح على خراب وتدمير هيكلهم المزعوم«، مؤكدة ان »التاريخ والجغرافيا والقوانين 
واألع��راف الدولية والحقوق االسالمية والعربية، تأبى اال ان يكون حائط البراق الحائط 
المبكى«.وأضافت »لكن المحتل الغاشم الذي ال يأبه لحكم القانون او الحقوق الشرعية 
والتاريخية الثابتة، مازال مستمرا في استالب الحقوق والمقدسات الفلسطينية والعربية 
واالسالمية ومازالت الصهيونية الغاشمة تتحدى القوانين واألعراف والمواثيق الدولية، 
في ظل صمت وت��واط��ؤ دول��ي مخٍز يشجع المحتل الصهيوني الغاشم على المزيد من 

ارتكاب الجرائم على األراضي الفلسطينية المحتلة«.
تجدر االش��ارة الى ان المركز االعالمي لأزهر اطلق حملة بعنوان »القدس بين الحقوق 
العربية وال��م��زاع��م الصهيونية«، باللغتين العربية واالن��م��ل��ي��زي��ة، »تضامنا م��ع القدس 
والقضية الفلسطينية«، يفند من خاللها »المزاعم المغلوطة واألباطيل التي يروجها 
ت��روي��ج��ه م��ن قبل األذرع االع��الم��ي��ة الصهيونية  ال��ك��ي��ان الصهيوني وال��ت��ص��دي لما يتم 
م���ن ش��ب��ه��ات وم���زاع���م م��غ��ل��وط��ة ح���ول ال���ق���دس وع��روب��ت��ه��ا خ��اص��ة ب��ع��د األح�����داث األخ��ي��رة 
التي شهدها حي »الشيخ ج��راح« ومحاولة تهويده عبر التهجير القسري لسكانه من 

الفلسطينيين لطمس عروبته واالستيالء عليه«.

قطر: نتعامل مع الدولة 
الشرعية المنتخبة في مصر

الدوحة - الوكاالت: اكد وزير الخارجية القطري ان ملف جماعة االخوان المسلمين لم يفتح 
في اجتماعات اللجان المصرية-القطرية موضحا ان الدوحة تعمل مع الحكومة الشرعية 
المنتخبة في مصر ال مع احزاب سياسية. وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في 
ح��وار تلفزيوني ردا على س��ؤال بشأن فتح ملف االخ��وان المسلمين في االجتماعات بين 
القاهرة والدوحة »أبدا لم يثر هذا الملف حسب علمي وحسب ما تم في عمل اللجان لم تتم 

اثارة هذا الملف«.
واعتبر وزير الخارجية القطري ان الملفات العالقة بين القاهرة والدوحة يمكن تجاوزها 
وأض��اف »نحن اليوم نعمل مع الحكومة وه��ي الحكومة الشرعية التي تم انتخابها في 
النهاية«. وتابع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني »دولة قطر ليست حزب سياسي وال 
تتعامل مع حزب سياسي فقط لوجوده في السلطة او غيره، نحن نتعامل مع حكومات، 
طالما الشخص منتخب من قبل شعبه والحزب السياسي هو الذي يحكم هذه الدولة فدولة 

قطر ستتعامل مع هذه الدولة وفق هذا االطار«.
وأردف وزير الخارجية القطري قائال ان بالده التتعامل مع »أحزاب« وليس لديها احزاب 
ال��دوح��ة لمؤسسات  ال���دول وش��دد على اح��ت��رام  سياسية وبالتالي التعامل يقتصر على 

الدولة المصرية.

»التربية«: تقليص 
أعداد الطلبة في كل 
لجنة اختبارات إلى 6 

فقط
تعود االدارات المدرسية اليوم لترتيب قاعات 
اخ��ت��ب��ارات الثانوية العامة بعد ص��دور تعميم 
من وزارة التربية بتقليص أعداد الطلبة في كل 
لجنة من 8 الى 6 طالب فقط في خطوة لضمان 
المزيد من األمان والسالمة للطلبة من تداعيات 

انتشار فيروس كورونا.
من جانب آخر، اصدر وزير التعليم العالي قرارا 
يسمح للطلبة الحاصلين على نسبة ال تقل عن 
%85 في شهادة الثانوية العامة للقسم العلمي 
ب��االل��ت��ح��اق ف���ي ال��ت��خ��ص��ص��ات ال��ط��ب��ي��ة »ال��ط��ب 
البشري- طب االسنان- الصيدلة« في الجامعات 

المصرية المعتمدة.

أكدت أنه مرهون بقرارات مجلس الوزراء

»الطيران املدني«: ال صحة ملنح تصاريح 
لشركات الطيران لتشغيل وجهات جديدة

نفت اإلدارة العامة للطيران المدني كل االشاعات التي تناقلتها وسائل التواصل االجتماعي عن 
منح تصريح لشركات الطيران لتشغيل وجهات جديدة خالل موسم الصيف خصوصا في ظل 

األوضاع غير المستقرة لجائحة »كوفيد- 19«.
ال��وزراء  وأك��د المصدر مطلع أن ق��رار تشغيل الرحالت الجوية والسفر مرهون بقرارات مجلس 
التي تصدر بين فترة وأخرى وتوصيات وزارة الصحة، الفتا إلى ان مؤثرات الجائحة مازالت 
 كبيرة من المواطنين سيتلقون التطعيمات حسب 

ً
قائمة حتى الوقت الحالي، كما ان هناك اعدادا

المواعيد المحددة.  وأشار المصدر إلى أنه ال عودة للوافدين أو غيرهم في الوقت الحالي ممن 
يعملون في بعض الجهات الحكومية إال بوجود قرار صريح من قبل مجلس الوزراء يحدد في 

الفترة خالل االيام القادمة. 
من جهة اخرى أعلنت وزارة الصحة عن تسلمها مركز الكويت للتطعيم في الجزيرة الجنوبية 

الراغبين بالتطعيم  العمل فيه واستقبال  م��ؤك��دة استعدادها لتدشين  الشيخ جابر  بجسر 
ال��وزارة  اليوم األح��د بعد توجيهات  اعتبارا من   »19 المستجد »كوفيد-  ضد فيروس كورونا 

بالتشغيل. 
وقال مدير إدارة الصحة العامة رئيس مركز الكويت للتطعيم الدكتور فهد الغمالس ل� »كونا« 
على هامش تدريب قطاع التمريض واإلداريين في المركز انه تم تزويد وتجهيز المركز بكل 

المطلوبة.  االحتياجات 
واشار الغمالس الى القيام بجوالت استطالعية ميدانية »وكان لنا زيارة مع القطاع اإلداري 
ل��ل��ت��أك��د م��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م وت��وف��ي��ر االح��ت��ي��اج��ات وع���دم وج���ود ن��واق��ص وال��ت��ن��س��ي��ق م��ع ال��ق��ط��اع��ات 
المختلفة داخل الوزارة لتوفير جميع االحتياجات بما فيها توفير اللقاحات والمعدات الطبية 

والصيدالنية«. 
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عبر استبيان أجرته » بوبيان نيوز« : 54 % يرفضون تأجيل االختبارات الورقية و35 % مؤيدين و 12 % على الحياد

املدارس تعلن نتائج طلبة جميع الصفوف غدًا باستثناء الثاني عشر

أكدوا أنه من الممكن أداء اختبارات بعض المواد »أونالين«

أولياء أمور وطلبة لـ »بوبيان نيوز«: العنت في استمرار 
االختبارات الورقية سيكون ثمنه سالمتنا وصحتنا

قنديل : الوقت اإلضافي قد يربك الطلبة 
وينسوا ما درسوه

أم صقر : الهدف من تأجيلها تنفيع 
المدرس الخصوصي

دانة : المنهج كبير ولم يلغى منه شيئًا 
ومدة الدراسة قصيرة

نجوى : القرار ممتاز والتأجيل فرصة لمراجعة 
الطالب

عبدالكريم : ال يعقل تأجيل اختبارات ثانوية 
عامة قبل بدايتها بـ 72 ساعة فقط

السنهوري : القرار اتخذ إلرضاء أولياء األمور 
ولمنح الطالب بعض الوقت للمراجعة
الدسوقي : عاهدنا اتخاذ »التربية« 

للقرارات السريعة ولآلن تتبع ذات النهج

كتبت رنا سالم

 األحد 
ً
فيما تبدأ مدارس وزارة التربية صباح غدا

إع���الن ن��ت��ائ��ج الطلبة ع��ل��ى م��واق��ع��ه��ا االل��ك��ت��رون��ي 
وتوزيع الشهادات على الطلبة لجميع الصفوف 
ب���اس���ت���ث���ن���اء ال����ص����ف ال����ث����ان����ي ع����ش����ر ال��������ذي ي���ب���دأ 
ال��م��ق��ررة 9 يونيو  ف��ي اللجان  ال��ورق��ي��ة  اختباراته 
المقبل وفق الجداول المعتمدة لمواد االختبارات 
والتي سيتم اإلعالن عنها خالل االسبوع الجاري 
، قامت »بوبيان نيوز« باستبيان واستطالع آلراء 
ال��م��ع��ل��م��ي��ن وأول���ي���اء األم�����ور وال��م��ه��ت��م��ي��ن ب��ال��ش��أن 
التربوي على شبكات التواصل االجتماعي حول 

ق���رار وزارة التربية األخ��ي��ر بتأجيل االخ��ت��ب��ارات 
الورقية من 30 مايو وحتى 9 يونيو المقبل .

وأظ���ه���ر االس��ت��ب��ي��ان ال�����ذي ش�����ارك ف��ي��ه أل����ف و104 
 وولي أمر ، 54٪ من المشاركين معارضين 

ً
معلما

ل��ق��رار تأجيل االخ��ت��ب��ارات و35٪ م��ؤي��دي��ن و٪12 
على الحياد ، اذ قالت نجالء قنديل ، أنها ضد قرار 
 أن الطلبة قد ينسوا ما درسوه 

ً
التأجيل خصوصا

خالل الفترة الماضية .

تنفيع

بدورها قالت أم صقر ، أرفض تأجيل االختبارات 
ح��ي��ث ت����رى أن ال���ه���دف م���ن ت��أج��ي��ل��ه��ا ه���و تنفيع 

المدرس الخصوصي وألسباب آخ��رى لم تفصح 
ع��ن��ه��ا الف��ت��ة إل���ى أن ال������وزارة ل���م ت���راع���ي نفسيات 

الطلبة وميزانيات أولياء األمور.

املنهج كبير

، أرف��ض التأجيل  م��ن جانبها قالت الطالبة دان��ة 
وأط����ال����ب ب���إل���غ���اء االخ����ت����ب����ارات ال���ورق���ي���ة ألس��ب��اب 
ل��م يتلقى التعليم  إل��ى أن الطالب  صحية إض��اف��ة 
ال��ك��اف��ي ل��ع��ق��د اخ���ت���ب���ارات ورق���ي���ة ول���م ي����درب على 
 ع��ن أن ال��م��ن��ه��ج كبير 

ً
ن��م��اذج االخ���ت���ب���ارات ف��ض��ال

 وم������دة ال�����دراس�����ة ق��ص��ي��رة 
ً
ول�����م ي��ل��غ��ى م���ن���ه ش���ي���ئ���ا

ال��م��س��اواة بين ط��الب التعليم العام  ول��م تتحقق 

 لتقبل 
ً
وال���خ���اص ل���م ي��ت��م اع�����داد ال��ط��ال��ب ن��ف��س��ي��ا

االختبارات الورقية منذ بداية العام الدراسي .

غير صائب
ال��ق��رار غير  ، أن  ي��اس��ر عبدالكريم  ق��ال  م��ن جانبه 
ف��ال يعقل تأجيل اخ��ت��ب��ارات ثانوية عامة  صائب 
قبل بدايتها ب� 72 ساعة فقط وإن كان هناك توجه 

للتأجيل كان يفترض اإلعالن عنه منذ مدة .

فرصة للمراجعة
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ق����ال����ت ن����ج����وى أن ال���ت���أج���ي���ل ف��رص��ة 
ال��دراس��ة بتمعن  ال��ط��الب وتمكنهم م��ن  لمراجعة 

الفتة إلى أن القرار ممتاز ويخدم الطلبة .

إرضاء ألولياء األمور

أك��د أن  ال���رأي ، عبدالله السنهوري حيث  وأي��ده��ا 
القرار اتخذ إلرضاء أولياء األمور ولمنح الطالب 
بعض الوقت للمراجعة بعدما تم التأكيد على ان 

االختبارات ورقية .

قرارات سريعة

ف��ي��م��ا خ��ال��ف��ه��م ال��م��ع��ل��م ص���الح ال��دس��وق��ي ال�����رأي ، 
 عاهدنا اتخاذ قرارات سريعة من قبل وزارة 

ً
قائال

التربية ما قبل أزم��ة كورونا ول��آن تتخذ ق��رارات 
ل��م يتغير   بنفس النهج وب��ال��ت��ال��ي 

ً
أي��ض��ا سريعة 

شيء.

بوبيان نيوز – خاص

على الرغم من رفض مجلس األم��ة في جلسته 
الخميس الماضي تقرير لجنة شؤون التعليم 
وال��ث��ق��اف��ة واإلرش�����اد ال��ب��رل��م��ان��ي��ة، ال���ذي انتهت 
إل��ى »إلغاء االختبارات الورقية وإجرائها  فيه 
 فقط 

ً
أون����الي����ن«، م���ن خ���الل م��واف��ق��ة 26 ع���ض���وا

م��ن أص��ل حضور 53، ورف��ض��ه كذلك توصيات 
أخرى قدمها مجموعة من النواب، كان أبرزها 
أن تكون نسبة تلك االختبارات لدرجة الثانوية 
ل��� »أع��م��ال السنة«، إذ لم  العامة 40٪، والبقية 
يؤيدها سوى 6 أعضاء فقط، إال أن اصداء اجراء 
االخ���ت���ب���ارات ال��ورق��ي��ة م���ازال���ت ت��ت��ف��اع��ل قضية 
االختبارات الورقية بين الرفض واالستهجان 
من جانب بعض الطلبة وأولياء األمور معلنين 
رفضهم الداء االختبارات الورقية لطلبة الصف 
الثاني عشر ألسباب عدة أبززها االشتراطات 

الصحية وانتشار فيروس كورونا.
وفي البداية  من قبل الطالب والطالبات الصف 
ال��ث��ان��ي ع��ش��ر معلنة رف��ض��ه��ا أداء االخ��ت��ب��ارات 

الورقية.
وف��ي ال��ب��داي��ة أك��دت ول��ي أم��ر أح��د ال��ط��الب بأنه 
هناك صعوبة  في إج��راء االخ��ت��ب��ارات الورقية 
وذل������ك ب��س��ب��ب ان���ت���ش���ار ظ����ل ان���ت���ش���ار ف���ي���روس 

كورونا، وخطورتها على الطلبة وأسرهم،  
الثاني  وأضافت: ان أبن اختها طالب بالصف 
ع��ش��ر م������ازال ي��ت��ل��ق��ى ال���ع���الج ن��ت��ي��ج��ة اص��اب��ت��ه 
ب���ف���ي���روس ك����ورون����ا، ك��م��ا أن اخ��ت��ه��ا وزوج���ه���ا 
وأودالهم توفاهم الله بسبب اصابتهم كورونا.

وأش��ارت إلى معاناة أبن اختها ال��ذي تم حجز 
غرفة بأحد الفنادق ليسكن بها لحين بسبب 
خوفه عليهم من نقل العدوى إليهم، وأكد بعدم 
الخروج منه إال بعد الشفاء من فيروس كوونا.

وتسألت عن أسباب استمرار وزارة التربية في 
اجراء االختبارات الورقية بالرغم من استمرار 
ح���االت ك��ورون��ا، مشيرة على وج���ود تخوفات 

لدى أولياء األمور على ابناهم.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا دع�����ت اح�����د أول����ي����اء أم������ور ال��ط��ل��ب��ة 
ب��ال��ص��ف ال��ث��ان��ي ع��ش��ر وزارة ال��ت��رب��ي��ة ب��إع��ادة 
ال��ن��ظ��ر ف��ي ق����رار االخ���ت���ب���ارات ال��ورق��ي��ة، وق��ال��ت: 

أن  م����ادة ال���دس���ت���ور وال����ق����رآن واإلس���الم���ي���ة من 
ِ)اون��الي��ن( وذل��ك  المفترض تكون اختباراتهم 

لعدم كثرة خروج الطلبة  بسبب كورونا .
وشددت على ضرورة ان تراعى الوزارة الطلبة 
خالل االختبارات والبد بان تكون في مستوى 
الطالب المتوسط، وبحسب ما تمت دراستهم 
في االونالين، واختتمت بالقول بأنه وبالنسبة 
إل��ى م��ادة الرياضيات الغير متزامن فالبد اال 
يأتي االمتحان، مع مراعاة اثناء وضع الجدول 
ان ال��ف��ي��زي��اء وال��ك��م��ي��اء ق��ب��ل��ه��م وي����ك ان����د الن��ه��ا 
م����واد ص��ع��ب��ة ج���دا وط��وي��ل��ة، وان ت��ك��ون نهاية 
االمتحانات يوم 23 حتى تكون مادة الدستور 
ق��ب��ل��ه ي�����وم ث����الث����اء اج�������ازة وي��س��ت��ط��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة 

المذاكرة.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ال��ط��ال��ب��ة ت��س��ن��ي��م ق�����دح: أن��ا 
ط��ال��ب��ة ف���ي ال���ص���ف ال��ث��ان��ي ع��ش��ر ع��ل��م��ي و أن��ا 
م��ري��ض��ة س��ك��ر وأم����ي م��ري��ض��ة ض��غ��ط و وال���دي 
ل��دي��ه ح��س��اس��ي��ة ع��ل��ى ال���ص���در ف���م���اذا ي��م��ك��ن أن 
)كورونا( و نقلت  يحدث القدر الله إذا أصبت ب�

العدوى لي والدي وإلى أخوتي.

وأضافت األمر الثاني أنه لن نستطيع التركيز 
في االختبار بسبب الكمامة، كما لن نستطيع 
أن ن��ت��ن��ف��س ب��ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي ألن���ن���ا س��ن��رت��دي��ه��ا 
لمدة ال تقل عن الثالث ساعات، فماذا سنفعل 
إن قل التركيز وقل التنفس لدينا؟ لن نستطيع 
أن نجيب على أسئلة االختبار، األمر االخر أن 
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��الب ل��دي��ه��م )ك���ورون���ا( و 
أع���راض واض��ح��ة مثل فقد حاسة  ليس لديهم 
ال��ش��م وال���ت���ذوق ف��ق��ط ف��ل��ن ي��ك��ون ل��دي��ه��م ح���رارة 
أث��ن��اء ق��ي��اس المعلم ل��درج��ة ال���ح���رارة، وس��وف 
إل��ى انتقال  ي��ؤدي  يذهبون لالختبار، وه��و ما 
المرض للمعلمة بسبب تناول أوراق اإلجابة 
م���ن ال��ط��ال��ب��ات إل����ى ال��م��ع��ل��م��ات،  وم����ن ث���م يتم 
إصابة  جميع أفراد العائلة، وهو ما يعني بأنه 
س��وف ي��ك��ون ه��ن��اك ح���االت إص��اب��ة  و ال تظهر 
عليهم األعراض فكيف وسط كل هذه المخاوف 

من انتقال الوباء يتم التركيز في االختبار؟!
ب���دوره���ا أك����دت اح����دى ال��ط��ال��ب��ات رف��ض��ه��ا أداء 
االختبارات الورقية، وقالت: انا كطالبة أرفض 
االخ��ت��ب��ارات ال��ورق��ي ألس��ب��اب ع��دة أول��ه��ا خوفا 

ع��ل��ى ن��ف��س��ي وع��ائ��ل��ت��ي م���ن ال����م����رض، والن��ن��ي 
اعاني من ضعف مناعة.

وش�������ددت ع���ل���ى خ���وف���ه���ا م����ن أداء االخ���ت���ب���ارات 
ان��ا كطالبة نسيت كيف ندخل  الوقية، وق��ال��ت 
لجنة االخ���ت���ب���ارات، ك��م��ا أن��ن��ي اص��ب��ح��ت ال أك��ل  
وال أن���ام م��ن التوتر وال��خ��وف  م��ن االخ��ت��ب��ارات 
وال��ق��ل��ق، وذك�����رت ب��أن��ه م���ن  االن���ص���اف وال��ع��دل 
ان ت����ج����رى االخ������ت������ب������ارات  )أون�������الي�������ن( م��ث��ل��م��ا 
كانت ال��دراس��ة ط��وال ال��ع��ام )اون��الي��ن(، او انها 
ل��ن��ا بالمجازفة  ت��ل��غ��ى، ون��ح��ن كطلبة ال ط��اق��ة 
بمستقبلنا وهذا ظلم لنا نحن في أزمة عالمية 
وال����ع����ام ال���م���اض���ي ل����م ي��خ��ت��ب��رو ف���ل���م���اذا  ن��ح��ن 
نختبر ؟ مع اننا مازلنا في نفس االزمة ونفس 

الخطورة وأكثر.
وتمنت من وزير التربية الدكتور علي المضف 
ال��م��ن��اه��ج دس���م���ة، م���ش���ددة على  ي���راع���ى ان  ان 
ضرورة مراعاة مستقبلهم، وأن الدراسة كانت 
عن طريق االونالين وكانت في غاية اإلره��اق، 
باإلضافة إلى صعوبة توصيل المعلومة وكم 

الهائل من المعلومات في وقت قصير جدا.
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ح���ص���د »ال���م���ك���ت���ب ال���رق���م���ي ل���م���ج���م���وع���ة ب��ن��ك 
ال���ك���وي���ت ال����وط����ن����ي« ج����ائ����زة أف����ض����ل م��خ��ت��ب��ر 
ل��الب��ت��ك��ار ال���م���ال���ي ف���ي ال���ك���وي���ت ل��ل��ع��ام 2021 
وذل�����ك م���ن خ����الل االس��ت��ب��ي��ان ال���س���ن���وي ال���ذي 
أج��رت��ه م��ج��ل��ة »ج��ل��وب��ل ف��اي��ن��ان��س« العالمية 
وشارك فيه مئات الخبراء والمحللين وكبار 
المستشارين والمديرين التنفيذيين لكبرى 

الشركات حول العالم.
ويعد الوطني أول بنك في الكويت يفوز بهذه 
الجائزة المرموقة والتي تمثل اعترافا بنجاح 
ال����م����ب����ادرات ال���ت���ي ي��ط��ل��ق��ه��ا ال��ب��ن��ك ف���ي م��س��ار 
التحول الرقمي الذي ينتهجه من أجل تقديم 

أفضل الخدمات لعمالئه.
وس���ل���ط���ت ج����ائ����زة ه������ذا ال����ع����ام ال����ض����وء ع��ل��ى 
ال��الع��ب��ي��ن ال���رائ���دي���ن واالت���ج���اه���ات ال��ن��اش��ئ��ة 
ف��ي تعزيز ابتكار التكنولوجيا المالية بما 
ف���ي ذل����ك ال��م��خ��ت��ب��رات ال���ت���ي ت��دي��ره��ا ال��ب��ن��وك 
وال��ح��ك��وم��ات وأص��ح��اب رؤوس األم����وال إل��ى 
جانب الجامعات والمنظمات غير الحكومية.

وأع��ل��ن��ت »ج��ل��وب��ل ف��اي��ن��ان��س« ال��ف��ائ��زي��ن عن 
أفضل المؤسسات المبتكرة وكذلك مختبرات 
ال����ب����ن����وك وال�����ش�����رك�����ات ال����م����ال����ي����ة إل�������ى ج���ان���ب 
االب���ت���ك���ارات ف��ي م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات ج��دي��دة، 
وذل����ك ع��ل��ى م��س��ت��وى س��ب��ع م��ن��اط��ق جغرافية 

مختلفة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م ف��ي أف��ري��ق��ي��ا وآس��ي��ا وأوروب�����ا ال��وس��ط��ى 
وال��ش��رق��ي��ة وأم���ي���رك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة وال���ش���رق األوس�����ط وأم���ي���رك���ا ال��ش��م��ال��ي��ة 

وأوروبا الغربية.
جدير بالذكر أن المكتب الرقمي للمجموعة يضم تحت مظلته مختبر 
بنك الكويت الوطني لالبتكار، وال���ذي يعد أكبر مسرع للتكنولوجيا 

 
ً
المالية في المنطقة كما أنه يلعب دورا مهما

ف���ي اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ن��ك ال��رق��م��ي��ة وت��م��ك��ي��ن��ه 
م����ن اس����ت����ش����راف ف������رص ال���ن���م���و ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���م���ال���ي���ة، حيث 
ي��وف��ر ان��ت��ش��ار ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ع��ب��ر 4 
ق����ارات ون��ح��و 15 ب��ل��دا ح���ول ال��ع��ال��م حاضنة 
التقاء للمبتكرين والشركات الناشئة  ونقطة 
ف���ي م���ج���ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��ال��ي��ة م���ن خ��الل 
المختبر الجديد الذي تم تأسيسه وفقا ألعلى 
المعايير التي تعتمد نهج وأسلوب التفكير 

اإلبداعي أساسا لها.
ك���م���ا ي��ش��ك��ل االب���ت���ك���ار ال���رق���م���ي أه�����م ال���رك���ائ���ز 
األس���اس���ي���ة الس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ن��ك ف���ي سبيل 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه ال��ري��ادي��ة ع��ل��ى صعيد 
ال�����خ�����دم�����ات ال���م���ص���رف���ي���ة ال����رق����م����ي����ة إق��ل��ي��م��ي��ا 
وع���ال���م���ي���ا، وذل�������ك م����ن خ������الل ن���ق���ل وت��ط��ب��ي��ق 
أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات 
ال����م����ص����رف����ي����ة إل�������ى ج���م���ي���ع ع����م����ل����ي����ات ال���ب���ن���ك 

التشغيلية.
ي���ذك���ر أن ج��ل��وب��ل ف��اي��ن��ان��س ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ت��ي 
تأسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك 
ال��م��ج��الت المتخصصة  ل��ه��ا م���ن أع����رق  م��ق��را 
ف����ي ق���ط���اع���ي ال���ت���م���وي���ل واالق����ت����ص����اد وي��ب��ل��غ 
ع���دد ق��رائ��ه��ا أك��ث��ر م��ن 50 أل��ف��ا م��ن ال��م��دي��ري��ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ي��ن وم��س��ؤول��ي ال����ق����رارات االس��ت��ث��م��اري��ة واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة في 

المؤسسات المالية في 191 دولة حول العالم.
وتجري المجلة سنويا العديد من االستبيانات حول االبتكار والربحية 
للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار األفضل 

على المستوى اإلقليمي والعالمي.

كتبت رنا سالم

ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان برنامجها  اختتمت الجمعية الكويتية 
التدريبي »مفهوم النوع االجتماعي في اإلع��الم« أول أمس 
الخميس ، وال��ذي أقامته الجمعية على م��دار 6 أي��ام ضمن 
مشروع »تكامل« بالتعاون مع مبادرة الشراكة األمريكية 
ال���ش���رق أوس���ط���ي���ة »   mepi« و ش���رك���ة ادم������اج الس���ت���ش���ارات 
التنمية والمسؤولية االجتماعية ، بهدف تدريب نخبة من 
اإلعالميين والصحفيين والمؤثرين على شبكات التواصل 
االج��ت��م��اع��ي ح����ول م��ف��اه��ي��م ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي وأس��ال��ي��ب 
 م��ن الجمعية ب��ح��ق��وق ال��م��رأة 

ً
ت��ن��اول��ه��ا ف��ي اإلع����الم إي��م��ان��ا

وأهمية دورها وحضورها في وسائل اإلعالم.

الجنس والجندر
وع��م��ل ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ال����ذي ن��ف��ذ ل��م��دة ساعتين 
ال��خ��ب��راء ف��ي م��ج��ال النوع   تحت إدارة نخبة م��ن 

ً
ي��وم��ي��ا

االجتماعي على تأهيل المتدربات والمتدربين بمفاهيم 
الجندر وأصله وأدواره وخصائصه والصور النمطية 
ال��ج��ن��دري��ة ، ت��ح��ت إدارة وإش�����راف م��دي��ر ال��م��ش��اري��ع في 

الجمعية الكويتية لحقوق االنسان ميسون عبدالرحيم ، حيث قدمت اخصائية 
النوع االجتماعي آالء زيدان في األيام الثالثة األولى تعريف النوع االجتماعي 
وال��ف��رق بين الجنس والجندر وال��م��س��اواة الجندرية وال��ع��دال��ة بين الجنسين 
إضافة إلى تحليل النوع االجتماعي ودور الثقافة في التأثير على مفهوم النوع 

االجتماعي.

قصص واقعية
واس���ت���ن���دت زي�����دان إل����ى اس���ت���خ���دام ال��ق��ص��ص ال��واق��ع��ي��ة واالح���ص���ائ���ي���ات وال��ن��م��اذج 
ل��ه دور كبير في  ال��ج��ن��در وذل���ك لما  الصحفية لتوضيح أهمية التوعية بمفهوم 

المساهمة بحصول المرأة الكويتية على حقوقها مع مراعاة احتياجاتها االنسانية 
ضمن إطار من العدالة والمساواة بين الجنسين .

التحليل الجندري
 م��ن الصحفية وال��م��س��ت��ش��ارة اإلع��الم��ي��ة 

ً
وخ���الل األي����ام ال��ث��الث��ة األخ��ي��رة ق��دم��ت ك���ال

تهاني حلمي واستشارية التنمية والنوع االجتماعي مي عليمات، مبادئ التغطية 
اإلعالمية المراعية للنوع االجتماعي والتحليل الجندري في وسائل اإلعالم وطرق 
إل��ى التعرف  إع��داد المواد اإلعالمية التي تراعي مفهوم النوع االجتماعي إضافة 
على المصادر المراعية للنوع االجتماعي مع التركيز على حضور المرأة في االعالم 

الكويتي المرئي والمسموع .

العدالة واملساواة
وت���ه���دف ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان م���ن خ��الل 
ب��رام��ج��ه��ا ال��ت��دري��ب��ي��ة إل����ى ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ق��ض��اي��ا 
ف��ي المجتمع الكويتي  ال��م��س��اواة وال��ع��دال��ة بين الجنسين 
ال��ت��وع��ي��ة اإلع��الم��ي��ة المستمرة وذل���ك ع��ب��ر مشاريعها  ع��ب��ر 
ال��ت��ن��م��وي��ة وال��ت��وع��وي��ة ف��ي م��ج��ال ح��ق��وق اإلن���س���ان لتعزيز 

ونشر ثقافة الدمج في األوساط االجتماعية .

املشاركون
وش������ارك ف���ي ورش�����ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����دار األي������ام ال���س���ت رئ��ي��س��ة 
ال��م��رأة العاملة باالتحاد العام لعمال الكويت د.سناء  لجنة 
ال��ع��ص��ف��ور ورئ���ي���س ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل���ل���دراس���ات العليا 
د.محمد العتيبي والناشطة في مجال حقوق المرأة د.سميرة 
القناعي وع��ض��و مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية 
أس���رار ح��ي��ات والباحثة ف��ي م��ج��ال ح��ق��وق ال��م��رأة والعالقات 
االجتماعية منيرة المرزوق واإلعالمية والمحررة الصحفية 
في جريدة القبس حنان الزايد والناشطة الحقوقية ومعالجة 
ف��ي برنامج  ال��زاي��دي وم��دي��ر ص��رف المزايا  النصوص زينب 

إعادة الهيكلة هيام الدويلة والمهندسة عايدة الرشيد .

اإلعالميون
ف��ي وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية »ك��ون��ا«  ف��ي البرنامج التدريبي اإلع��الم��ي��ة  كما ش���ارك 
ف��ي ج��ري��دة »ال��ش��اه��د« الكويتية عبدالعزيز  م��رف��ت ع��ب��دال��داي��م وال��ك��ات��ب الصحفي 
خريبط والمحرر الصحفي في جريدة »القبس« الكويتية خالد حطاب والمحررة 
الصحفية في جريدة »السياسة« الكويتية سوزان ناصر والكاتبة الصحفية رباب 
عبيد ، جريدة »بوبيان نيوز« اإلعالمية رنا سالم ومن مؤثري شبكات التواصل 

االجتماعي سيف الله عطا .

استمر لـ 6 أيام بحضور ومشاركة نخبة من الحقوقيين واإلعالميين

جمعية حقوق اإلنسان تختتم برنامجها التدريبي 
»مفهوم النوع االجتماعي في اإلعالم«

استعرض الفرق بين الجنس والجندر والمساواة الجندرية واعداد مواد إعالمية تراعي العدالة بين الجنسين

• تهاني حلمي	

• االء زيدان	

• د.محمد العتيبي	

• سميرة القناعي	

• د.سناء العصفور	

• ميسون عبدالرحيم	

• مي عليمات	

• خالد العجمي	

• أسرار حيات	

• زينب الزيادي	

• جانب من ورشة العمل	

»الغرفة« تعقد لقاء تجاريًا كويتيًا 
فلسطينيًا األربعاء املقبل

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت في بيان صحافي أمس انه بتنظيم مشترك 
ت��ري��د(، سيعقد »اللقاء التجاري  بين الغرفة وم��رك��ز التجارة الفلسطيني )ب��ال 
الثنائي الكويتي - الفلسطيني االفتراضي« في تمام الساعة 10:00 من صباح 
االربعاء المقبل، حيث سيشارك في هذا اللقاء عدد من الشركات المختصة في 

قطاع المنتجات الغذائية والزراعية الفلسطينية. 
وق��ال��ت ال��غ��رف��ة إن ال��ل��ق��اء ي��ه��دف ال���ى ب��ح��ث س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري في 
ق��ط��اع األم����ن ال���غ���ذائ���ي، ك��م��ا ي��ح��ت��وي ال��ب��رن��ام��ج ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م��ت��ح��دث��ي��ن من 
مركز التجارة الفلسطيني )ب��ال تريد(، منظمة األغذية العالمية - الفاو، وزارة 
الزراعة الفلسطينية، باإلضافة إلى اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية 
ل��ل��ت��واص��ل م��ع��ه��ا عن  ال��غ��رف��ة األع���ض���اء  ال��م��ن��اس��ب��ة، ت��دع��و  الفلسطينية. وب��ه��ذه 
طريق البريد اإللكتروني )kcci@kcci.org.kw( حتى يتسنى لها تزويدكم برابط 
آف��اق تجارية جديدة بين  اللقاء، كونها فرصة سانحة لفتح  المشاركة في ه��ذا 

الكويت ودولة فلسطين.

»الرحمة العاملية«: أكثر من 475 ألف 
مستفيد من مشروع إفطار الصائم

ال��رح��م��ة العالمية فهد  ال��ق��ط��اع��ات في جمعية  ل���ش���ؤون  ال��م��س��اع��د  أع��ل��ن األم���ي���ن 
ال��ص��ائ��م خ��الل شهر رمضان  إف��ط��ار  الشامري أن ع��دد المستفيدين م��ن م��ش��روع 
أل��ف مستفيد، بواقع 170.97 سلة رمضانية تم توزيعها على  المبارك بلغ 475 
ال��ع��ال��م. وص���رح الشامري  ال��رح��م��ة العالمية ح��ول  ف��ي مناطق عمل  المحتاجين 
بأن الرحمة العالمية بادرت بطرح مشروعها إلفطار الصائم مع انطالقة الشهر 
ال��ت��ب��ع��ات السلبية   للمحتاجين وال��م��ن��ك��وب��ي��ن ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار 

ً
ال��ف��ض��ي��ل، دع��م��ا

ل��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى ال��ح��ال��ة االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن ال��ف��ئ��ات 
إل��ى التزام  ال��دول والمناطق الفقيرة. ولفت الشامري  المجتمعية في الكثير من 
الثاني على التوالي باالشتراطات الصحية واإلج��راءات  الرحمة العالمية للعام 
االحترازية للحد من انتشار الڤيروس، فقامت بتوزيع السالل الغذائية على األسر 
المتعففة والمحتاجين بداًل من إقامة موائد اإلفطارات المتعارف عليها. وفيما 

يتعلق بمشروع الكسوة والعيدية.

ج بجائزة »أفضل مختبر 
َّ

»الوطني« يتو
لالبتكار املالي في الكويت للعام 2021«

• جانب من مداخلة اإلعالمية رنا سالم في الدورة	
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الجمهور: النتائج والتوصيات 
التي انتهت إليها اللجنة 

التعليمية أن تكون االختبارات 
أونالين

ق����������ال ال������ن������ائ������ب ف�������اي�������ز غ����ن����ام 
ال�����ن�����ت�����ائ�����ج  ال������ج������م������ه������ور إن 
وال����ت����وص����ي����ات ال����ت����ي ان��ت��ه��ت 
إل��ي��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة أن 
ت��ك��ون االخ��ت��ب��ارات ع��ن طريق 

األونالين.
وأض���������������اف ال�����ج�����م�����ه�����ور ع���ب���ر 
ب����ت����وي����ت����ر: » الزل�����ت  ح����س����اب����ه 
أعتقد أن االختبارات الورقية 
ظ��ل��م ألب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��ل��ب��ة وخطر 
ع��ل��ى ص��ح��ت��ه��م ه���م وأس���ره���م، 

وأن ح���ص���ل م�����اال ت��ح��م��د ع���ق���ب���اه س��ي��ت��ح��م��ل وزي������ر ال��ص��ح��ة 
المسؤولية السياسية«.

خليل الصالح: على وزير التجارة 
إيقاف غالء مواد البناء فورًا

ق�����ال ال���ن���ائ���ب خ��ل��ي��ل ال��ص��ال��ح 
إن غ���ي���اب ال���رق���اب���ة ف���ت���ح ب���اب 
التالعب بأسعار م��واد البناء 
التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه 

وغير مبرر.
وأضاف أن على وزير التجارة 
 
ً
أن ي���وق���ف ه�����ذا ال����غ����الء ف�����ورا

وي����ت����خ����ذ إج���������������راءات ح����ازم����ة 
ف�����ي م���ح���اس���ب���ة ك�����ل م���ت���الع���ب 

باألسعار.

بدر الحميدي يقترح تحديد 
رواتب رؤساء الهيئات  وأعضاء 

مجالس اإلدارات بأال تزيد عن 5 
آالف دينار شهريًا

ت���������������ق���������������دم ال������������ن������������ائ������������ب ب������������در 
الحميدي باقتراح برغبة قال 
ال���ب���الد  ف����ي مقدمته: شهدت 
خ�����الل اآلون�������ة األخ����ي����رة ط��ف��رة 
غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة ف���ي ت��ع��ي��ي��ن أو 
إل���ح���اق ال���ع���دي���د م���ن ال�������وزارات 
والمستشارين والخبراء وأهل 
االخ���ت���ص���اص ل���رئ���اس���ة بعض 
الهيئات والمؤسسات العامة 
وع���ض���وي���ة م���ج���ال���س إدارت����ه����ا 
ال���ش���رك���ات  وم���ج���ال���س إدارات 
وال��ل��ج��ان ف��ي م��ج��ال��س إدارات 

هذه الهيئات وتلك المؤسسات ومنها على سبيل المثال البنك 
ال��ع��ام��ة لالستثمار – مؤسسة البترول –  ال��م��رك��زي – الهيئة 
الديوان األميري – والبنوك – هيئة االتصاالت – الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية – الهيئة العامة لمكافحة الفساد ) 
نزاهة ( – وغيرهم . ومنهم مقابل العضوية وحضور الجلسات 
 عن تخصيص مكافأة سنوية يربو غالبها على إجمالي 

ً
فضال

الراتب الشهري لهم بل وتجاوزت المكافأة السنوية لهم اآلالف 
من الدنانير ، وه��و مقابل ال يمثل واق��ع ما يقوم به أي منهم 
من أعمال ويتحقق به تحمل ميزانيات هذه الجهات ويؤثر في 
أعمالها ويتطلب ترشيد اإلنفاق بها لذلك وفي ظل الظروف 
االقتصادية التي سادت العام بسبب ما يمر به جائحة كورونا 
وان��خ��ف��اض األس���ع���ار ال��ع��ال��م��ي��ة للنفط ال���ذي ت��أث��ر ب��ه وبشكل 
ل��ل��دول��ة مما أدى إلى  ال��ع��ام��ة  مباشر وكبير م���وارد الميزانية 
تخفيض الميزانية السنوية في محاوالت لتغطية النقص في 
اإلي��رادات النفطية ، األمر الذي يجب الوقوف أمامه ومعالجة 
أث���اره على نحو واق��ع��ي وف��اع��ل . ون��ص االق��ت��راح على مايلي: 
اصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بأن يكون الحد االقصى 
للمقابل الشهري للمستشارين والخبراء وذوي الخبرة ممن 
يجري تعيينهم لرئاسة او عضوية مجالس إدارات الهيئات 
وال���م���ؤس���س���ات ال���ع���ام���ة وال���م���ج���ال���س وال���ل���ج���ان ال��م��ت��خ��ص��ص��ة 
ومجالس إدارات الشركات التي تشترك الحكومة في رأسمالها 
ب��م��ا ال ي���ج���اوز خ��م��س��ة آالف دي���ن���ار ل��رئ��ي��س ال��ج��ه��ة وع��ل��ى أال 
ي��ع��ادل رات���ب ثالثة  ال��م��ك��اف��أة السنوية ألي منهم م��ا  ت��ت��ج��اوز 
أشهر من راتبه و على ان ال تتجاوز رواتب العاملين بالجهة 

عن مثيالتها في الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة.

خالد املونس يقترح إنشاء ناٍد 
لألطباء والكادر الصحي

ت���ق���دم ال���ن���ائ���ب خ���ال���د ال��م��ون��س 
ب��اق��ت��راح إلن���ش���اء ن����اٍد ل��أط��ب��اء 
وال���������ك���������ادر ال�����ص�����ح�����ي ت����ق����دي����را 
ل����خ����دم����ات����ه����م ال����ج����ل����ي����ل����ة ال���ت���ي 
ق��دم��وه��ا ويقدموها للمجتمع 
وال��ت��ي ظ��ه��رت بشكل كبير في 

أزمة كورونا.
ال����م����ق����ت����رح:  ن�������ص  ف�������ي  وورد 
ت�����ق�����وم األن������دي������ة االج���ت���م���اع���ي���ة 
ل�����ل�����م�����ؤس�����س�����ات وال������ن������ق������اب������ات 
وال���ج���م���ع���ي���ات ب������دور ف���ع���ال ف��ي 

ال��ت��واص��ل ب��ي��ن أف���راد  ال��ك��وي��ت��ي الس��ي��م��ا ع��ل��ى صعيد  المجتمع 
ال��ع��الق��ات االجتماعية وكونها  ال��واح��دة، وتحسين  المؤسسة 
أم���اك���ن ص��ح��ي��ة ل��م��م��ارس��ة األن���ش���ط���ة ال��ري��اض��ي��ة أو ال��ف��ك��ري��ة و 
ال��ث��ق��اف��ي��ة و اإلب���داع���ي���ة، ف��ض��ال ع��ن اس��ت��غ��الل ال��ط��اق��ات الفكرية 
واالب���داع���ي���ة ال��ش��ب��اب��ي��ة ألب��ن��اء ال��ع��ام��ل��ي��ن ب��ش��ك��ل ع��ل��م��ي ك��م��ا هو 
ال��ح��ال م��ع ن���ادي ض��ب��اط ال��ج��ي��ش وال��ش��رط��ة. وأض����اف المونس 
 ل��م��ا ي��ؤدي��ه األط��ب��اء وال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ال��ق��ط��اع الصحي 

ً
أن���ه ن��ظ��را

من خدمات للمجتمع ومن منطلق تطوير وتحسين الخدمات 
المجتمعية المقدمة لهم، أتقدم باالقتراح برغبة التالي برجاء 
ال��م��وق��ر: تخصيص أرض  التفضل بعرضه على مجلس األم���ة 
ف��ي اح���دى المناطق  ت��ق��ل مساحتها ع��ن 10 آالف م��ت��ر م��رب��ع  ال 
القريبة م��ن المناطق السكنية على مقربة م��ن الخليج لتكون 
ن��اٍد لأطباء وال��ك��وادر الطبية اس��وة بنادي الجيش والشرطة، 
ن��اٍد اجتماعي رياضي متكامل  ل���وزارة االش��غ��ال إنشاء  ويعهد 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية األخرى، وتنظم وزارة الصحة 
ال��ن��ادي وكيفية االستفادة من  آلية االنتساب والعضوية لهذا 
خدماته وآلية انتخاب مجلس إدارت��ه على أن تخضع لوائحه 
ونظامه األساسي للقوانين المعمول بها والمنظمة لذلك األمر.

نتوسم الخير بالبديوي

د. إبراهيم الحمود: الظفيري تمكن من 
إنجاز امللفات.. وعبر بالجامعة إلى بر األمان 

كتب إبراهيم سالم

ق�����ال رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة اع����ض����اء ه��ي��ئ��ة ال����ت����دري����س ب��ج��ام��ع��ة 
ال��ك��وي��ت د. اب��راه��ي��م ال��ح��م��ود ب���أن االس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ف��اي��ز 
ت��ول��ى أدارة الجامعة ف��ي ظ���روف صعبة للغاية  الظفيري 
وت��ح��ت وط���أة جائحة ك��ورون��ا وك���ان م��ق��ت��دًرا حريًصا على 
إتمام رسالة الجامعة وتلبية متطلباتها وج��ودة التعليم 
ف��ي��ه��ا ح���رك م��ل��ف��ات ك��ان��ت م��ت��وق��ف��ة وب��ي��ن��ه��ا ش��ائ��ك��ة معقدة 
وع��م��ل ع��ل��ى اس��ت��م��راري��ة ان��ع��ق��اد م��ج��ل��س ال��ج��ام��ع��ة ف��ي ظل 
 
ً
نظامين مختلفين وقانونين متعارضين لكن يسيران معا

ا حتى من حيث المكان 
ً
ويتنازعان من حيث الزمان وأحيان

وفي جوانب من الموضوعات أحدهما هو قانون التعليم 
ق��ان��ون الجامعات  ال��ع��ال��ي رق���م 29 لسنة 19966 وال��ج��دي��د 
ال��ح��ك��وم��ي��ة رق���م 76ل��س��ن��ة 2019 وم���ع ك��ل ه���ذه ال��ص��ع��وب��ات 

والتداخالت تمكن من االنجاز  وأن كان إرضاء الجميع غاية 
 بما ال تشتهي السفن. 

ً
ال تدرك وتجري الرياح غالبا

وأض����اف ال��ح��م��ود ب��أن��ن��ا كجمعية أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س 
ك��ن��ا ع��ل��ى ت���واص���ل م��ع��ه ب��ش��ك��ل ي���وم���ي وم���ب���اش���ر ل��ت��س��وي��ة 
ال��دك��ات��رة أو حسم الكثير م��ن المشكالت وكانت  مطالبات 
 
ً
أب��واب مكتبه مفتوحة وف��ي مجلس الجامعة أتفقنا م��رارا

واختلفنا م��رات دون أن يفسد ذلك للود قضية فهو إداري 
محترف عليه مسؤوليات أكاديمية واستحقاقات وظيفية 
ون��ح��ن نسعى إلع���زاز مكانة الجامعة وتحقيق مطالبات 
أعضاء هيئة التدريس  والمناضلة من أجل حقوق تعرضت 
للتعسف أو االنتقاص أو للنكران إننا -نعتقد- ندافع ضد 
 في خدمة 

ً
المظلومية الوظيفية ورفعها غاية لنا  وأننا معا

مرفق عام  هو مرفق التعليم العالي نجحنا معه في إقرار 
مكافأة االستحقاق وإل��غ��اء ش��روط تعسفية كانت جاثمة 

ع��ل��ى ال��ه��ي��ئ��ة االك��ادي��م��ي��ة ال��م��س��ان��دة وه��ن��اك م��ل��ف��ات الت���زال 
عالقة ومشروعات لما تزل مستعصية على االنفراج ولعل 
ب��ع��د. وللحقيقة  إق���رار الئ��ح��ة التعليم ع��ن  أك��ب��ر النجاحات 
وال���ت���اري���خ ك����ان م���ن ال��ح��ري��ص��ي��ن ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ل��ي��دي 
 بقرارات مجلس 

ً
واالمتحانات الورقية ولكنه كان محكوما

ال�������وزراء وال��س��ل��ط��ات ال��ص��ح��ي��ة ي��رت��ض��ي ب����ق����رارات مجلس 
الجامعة دون تعصب  لرأيه وفرض لفكره. 

وخ����ت����م ال���ح���م���ود ت���ص���ري���ح���ه ب��ال��ت��م��ن��ى ل����ه ب���ال���س���الم���ة م��ن 
الصعوبات الصحية التي يمر بها والشفاء بإذن الله. 

أن��ن��ا ن��ت��وس��م ال��خ��ي��ر ب��االس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ب���در ال��ب��دي��وي في 
ق���ي���ادة ال��ج��ام��ع��ة وه���و م���ن االك��ادي��م��ي��ي��ن ذوي ال��خ��ب��رة في 
ادارة االعمال الجامعية وصاحب أفق مفتوح في الحوارات 
وال��م��ن��اق��ش��ات ال��ح��ق��وق��ي��ة وت���اري���خ ط���وي���ل ف���ي ال��ت��ع��ام��الت 

اإلنسانية.

كلية الكويت التقنية تعزز 
تعاونها مع »الدفاع«

ال��م��واف��ق 2021/5/25 بتجديد اتفاقية  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ال��ك��وي��ت التقنية  احتفلت كلية 
التعاون المشترك في مجال التعليم والتدريب واالستشارات مع وزارة الدفاع.

ح��ض��ر ال��ح��ف��ل رئ��ي��س هيئة التعليم ال��ع��س��ك��ري ال��ل��واء ال��رك��ن ف��ه��د ال��ط��ري��ج��ي، وم��دي��ر 
إل��ى ممثل كلية  التعليم المشترك العميد الركن فيصل دشتي، ووف��د مرافق، إضافة 

الكويت التقنية رئيس مجلس األمناء مشاري أيمن بودي.
ال��ت��دري��س التقنية  ب��ط��رق  وأول���ت هيئة التعليم العسكري ف��ي وزارة الدفاع اهتماما 
إل��ى تنمية م��ه��ارات  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ك��وي��ت التقنية  ال��ب��رام��ج المقدمة ف��ي كلية  وت��ن��وع 
الكوادر الكويتية في مجال اإلدارة والتكنولوجيا واألمن السيبراني لتلبية احتياجات 

سوق العمل.

الكويت تحصد ذهبية البطولة العربية 
لرماية القوس والسهام ببغداد

حققت الكويت إنجازا رياضيا جديدا بفوزها بالمركز 
األول وال��م��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ب��ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��رم��اي��ة 
القوس والسهام ببغداد والتي حققها البطل الكويتي 
ع��ب��دال��ل��ه م���ال ال��ل��ه وال����ذي أه���دى ال��ف��وز ل��ص��اح��ب السمو 
األمير وولي عهده األمين وسمو رئيس مجلس الوزراء، 
حفظهم الله ورعاهم، والى الشعب الكويتي وإلى مجلس 
ال��رم��اي��ة الكويتي برئاسة المهندس دعيج  ن��ادي  ادارة 
العتيبي، الذي ساهم بدعم تطور رياضة رماية القوس 

والسهام.
وحقق البطل عبدالله مال الله المركز األول ورقم عربي 
جديد 687 م��ن 720، حيث حقق بالفاينال رق��م 142 من 
150 وجاء العراقي عيد الشيباني 130 من 150 من العراق 

والثالث أيضا من العراق إسحاق الدغماني.
الله بالشكر للمدربين ولكل من دع��م تطور  وتقدم م��ال 
رياضة القوس والسهام والتي أصبحت متفوقة متطلعا 

أن تصبح الكويت بالمراكز األولى عالميا.

هنادي المبيلش: عالمة »غير معتمدة« في شهادة 
اإلعاقة اإللكترونية للحماية من التالعب

نائب رئيس نقابة »إيكويت« يطالب بشمول موظفي الشركة 
مكافأة الصفوف األمامية

إخــالء عــمــارة مــن السكان فــي الفروانية بعد 
اندالع حريق شقة

ذكرت إدارة العالقات العامة واألعالم بقوة اإلطفاء العام عن تمكن فرق اإلطفاء من السيطرة على حريق اندلع في 
عمارة بمنطقة الفروانية يوم أمس الجمعة.

وأوضحت اإلدارة بأن الحريق نشب في شقة بالدور الثاني وقد تعاملت معه فرقة إطفاء مركز الفروانية بعد أن 
قامت بإخالء العمارة من السكان.

وقد أسفر الحادث عن اختناق عائلة مكونه من امراة وثالثة أطفال تم عالجهم في موقع الحادث عن طريق الطوارئ 
الطبية وحالتهم مستقرة.

أع���ل���ن���ت ن���ائ���ب ال���م���دي���ر ال����ع����ام ل���ق���ط���اع ال���خ���دم���ات ال��ن��ف��س��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة 
واالجتماعية ومراكز رعاية المعاقين في الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة هنادي مساعد المبيلش أن العالمة الظاهرة في أسفل يسار 
شهادة اإلع��اق��ة )نسخة غير معتمدة( هي عالمة ألوراق أمنية عالية 
الحماية تم تصميمها خصيصا للحماية من التالعب بالبيانات وهي 
تظهر فقط عند تصوير المستند كما هو الحال بالنسبة للمستندات 

الرسمية الصادرة من بعض الجهات الحكومية.
ال��ح��ك��وم��ي��ة وأص��ح��اب العالقة  ان���ه يمكن للجهات  وق��ال��ت المبيليش 
ال��ص��ادرة من الهيئة من خالل  الحصول على ذات البيانات الرسمية 
ال��رب��ط اآلل���ي م��ع ال��ج��ه��ات الحكومية وم��ن خ��الل ال��ت��راس��ل اإللكتروني 
ال��م��ض��اف حديثا على  ال��ب��ارك��ود  إل��ى خاصية التحقق م��ن  ب��اإلض��اف��ة 

الشهادة الصادرة أونالين.

ن��ق��اب��ة ايكويت طارق الفارس، مجلس الوزراء بشمول  ن��ائ��ب رئ��ي��س  ط��ال��ب 
موظفي شركة ايكويت للبتروكيماويات ضمن مستحقي مكافأة الصفوف 
االمامية فورا واكد الفارس في تصريح صحفي ان موظفي ايكويت واصلوا 
العمل ليل نهار منذ بداية ازمة انتشار فيروس كورونا الى اليوم ولم تعطل 
الشركة اعمالها لحظة واضحة وتحملوا في سبيل ذلك جميع المخاطر من 
االصابة بالوباء الى العمل في ظروف الحظر الشامل والجزئي دون اجازات .

وشدد الفارس على ان عدم مساواة العاملين بشركة ايكويت مع نظرائهم في 
القطاع النفطي الحكومي يعد اجحافا صريحا ومخالفة واضحة لنصوص 

 ان مؤسسة البترول الكويتية تمتلك حصة 42 ٪ 
ً
الدستور والقانون خاصة

من الشركة .
ال��ف��ارس تصريحاته بالتاكيد على ان موظفي شركة ايكويت كانوا  وختم 
ال��ص��ف��وف االم��ام��ي��ة بمواصلة العمل على م���دار 24 ساعة  ف��ي طليعة  دائ��م��ا 
الستمرار انتاج الكويت من البتروكيماويات وتصديرها الى مختلف دول 
العالم وه��و تأكيد على ان هناك قطاعات حيوية واستراتيجية مثل شركة 
ايكويت والعاملين بها يستحقون االشادة بجهودهم ودعم مطالبهم العادلة 

والمستحقة .

خالل اجتماع لمجلس اإلدارة برئاسة العمر بحث خالل خطة تطوير الخدمات اإللكترونية

»هيئة القصر« تعتمد أرباح 2020 بنسبة 7.34 %
وأوضح المدير العام للهيئة باإلنابة المهندس حمد عبداللطيف 
البرجس، في بيان أص��درت��ه الهيئة عقب اجتماع مجلس إدارتها 
ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي ب��رئ��اس��ة ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ادارة ال��ه��ي��ئ��ة 
ف��ؤاد عبدالله العمر، أن مجلس اإلدارة اعتبر أن استمرار  الدكتور 
ال��ظ��روف االقتصادية  ال��رغ��م م��ن  ف��ي تحقيق األرب����اح، على  الهيئة 
الصعبة التي صاحبت جائحة كورونا ذلك العام، يأتي انعكاسا 
ف��ي إط��ار  ال��ت��ي تنتهجها الهيئة،  لسالمة السياسة االس��ت��ث��م��اري��ة 

تنفيذ استراتيجية مدروسة لالستثمار.
وأضاف البرجس أن المجلس استعرض التقرير السنوي عن نتائج 

 من تقارير 
ً
أعمال الهيئة لعام 2020 وقام باعتماده، كما اعتمد عددا

اعمال وتوصيات اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة.
وف���ي م��ج��ال االس��ت��ث��م��ار، ق���ال ال��ب��رج��س إن المجلس ن��اق��ش الخطة 
االستثمارية السنوية للهيئة لعام 2021 والموازنة التقديرية للعام 
ال��رب��ع سنوي  ذات���ه واعتمدهما، كما اط��ل��ع المجلس على التقرير 

االول لعام 2021 في شأن استثمارات الهيئة.
 عن خدمات الهيئة اإللكترونية عبر 

ً
 مرئيا

ً
وشهد االجتماع عرضا

النافذة اإللكترونية الحكومية )تطبيق سهل( والتي تم اعتمادها 
من قبل اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء.
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مجلس األمن يمدد حظر 
األسلحة على جنوب 

السودان

م����دد م��ج��ل��س األم�����ن ال����دول����ي، أم����س ال��ج��م��ع��ة، حظر 
األسلحة المفروض على جنوب السودان منذ العام 
2018 عاما آخر. ووفقا للقرار الجديد لمجلس األمن 
ال��ذي  ال���ق���رار،  ف��إن��ه م��ن المنتظر أن يستمر  ال���دول���ي، 
أع��دت��ه ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة، حتى 31 م��اي��و م��ن العام 
ق��ر 

ُ
2022. وك��ش��ف دب��ل��وم��اس��ي��ون إن م��ش��روع ال��ق��رار أ

بأغلبية 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت 
هما الهند وكينيا، وفقا لفرانس برس.

وي��ل��ب��ي ه���ذا ال���ق���رار م��ط��ل��ب منظمتي ال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة 
»أم��ن��س��ت��ي« وه��ي��وم��ن راي��ت��س ووت����ش، ال��ل��ت��ي��ن دعتا 

مرارا المجلس إلى تجديد هذا الحظر.
وق����ال����ت ه���ي���وم���ن راي����ت����س ووت������ش إن ت���م���دي���د ال��ع��م��ل 
ي��زال ضروريا للمدنيين في جنوب  بهذا الحظر »ال 
ال�����س�����ودان، ب��ال��ن��ظ��ر إل����ى م���ا ي��ح��ص��ل م���ن ان��ت��ه��اك��ات 
لحقوق اإلنسان على نطاق واسع وتزايد للعنف على 

األرض«، بحسب فرانس برس.
وف���ي ق�����راره أب����دى م��ج��ل��س األم����ن »ق��ل��ق��ه ال��ع��م��ي��ق من 
اس��ت��م��رار ال��ق��ت��ال ف��ي ج��ن��وب ال���س���ودان«، وأك���د إدان��ت��ه 
»االنتهاكات المتكررة« لالتفاقات التي تنص على 
»وق��ف األعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول 

المساعدات اإلنسانية«.
ووف��ق��ا ل��ل��وك��ال��ة ال��ف��رن��س��ي��ة، ف���إن ال��ق��رار »ي��دي��ن بشدة 
االن���ت���ه���اك���ات ال��س��اب��ق��ة وال���ح���ال���ي���ة ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان 
وال��ت��ج��اوزات وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي، 
ويدين كذلك مضايقة واستهداف المجتمع المدني 

والعاملين في المجال اإلنساني والصحافيين«.
ك��م��ا أع����رب م��ج��ل��س األم����ن ف��ي ق����راره ع��ن »اس��ت��ع��داده 
ل��م��راج��ع��ة ت��داب��ي��ر ح��ظ��ر األس���ل���ح���ة، م���ن خ����الل جملة 
أمور منها تعديل هذه التدابير أو تعليقها أو رفعها 

تدريجيا، وذلك في ضوء التقدم المحرز«.
وط���ل���ب ال�����ق�����رار م����ن األم����ي����ن ال����ع����ام ل���أم���م ال��م��ت��ح��دة 
وس���ل���ط���ات ج���ن���وب ال����س����ودان ت��ق��دي��م ت��ق��ري��ر ب��ح��ل��ول 
م��ن��ت��ص��ف أب���ري���ل 2022 ب���ش���أن ال���ت���ق���دم ال���م���ح���رز في 
التالية: إعادة هيكلة قوات الدفاع واألمن،  المجاالت 
وتنفيذ برنامج لنزع س��الح المقاتلين وتسريحهم 
وإعادة إدماجهم، وإصالح إدارة مخزونات األسلحة 
والذخيرة. كما يدعو القرار الدول األعضاء في األمم 
إل���ى التطبيق  ال��م��ن��ط��ق��ة،  ال��م��ت��ح��دة، وال س��ي��م��ا دول 
ال��ك��ام��ل ل��ح��ظ��ر األس��ل��ح��ة، وإذا ل���زم األم�����ر، م���ن خ��الل 
إت��ج��ار غير  مصادرتها وتدميرها إذا ثبت حصول 
م��ش��روع ب��ه��ا. وك���ان ج��ن��وب ال���س���ودان م��س��رح��ا لست 
س��ن��وات م��ن ح���رب أه��ل��ي��ة أودت ب��ح��ي��اة ح��وال��ي 380 
ألف شخص، وانتهت رسميا بتشكيل حكومة وحدة 

وطنية في فبراير 2020.

اك��ت��ش��ف��ت ف��ي��ت��ن��ام ن��س��خ��ة ج����دي����دة م���ت���ح���ّورة 
ل��ف��ي��روس ك���ورون���ا تنتقل س��ري��ع��ا ع��ب��ر الجو 
وت�����ع�����د م����زي����ج����ا م������ن ال���ن���س���خ���ت���ي���ن ال���ه���ن���دي���ة 
وال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، وف���ق م��ا أف����ادت وس��ائ��ل إع��الم 

رسمية.
ال��ب��الد ج��اه��دة التعامل م��ع انتشار  وت��ح��اول 
جديد للفيروس في أكثر من نصف أراضيها 
بما في ذلك في مناطق صناعية ومدن كبرى 

مثل هانوي ومدينة هو شي منه.
سّجلت فيتنام أكثر م��ن 6700 إص��اب��ة بينها 

47 وفاة بالفيروس، معظمها منذ أبريل.
وق���ال وزي���ر ال��ص��ح��ة ن��غ��وي��ن ث���ان ل��ون��غ خ��الل 
اج���ت���م���اع وط����ن����ي ل��م��ن��اق��ش��ة ال�����وب�����اء ال��س��ب��ت 
»اك����ت����ش����ف����ن����ا ن����س����خ����ة ه���ج���ي���ن���ة ج������دي������دة م��ن 

النسختين الهندية والبريطانية«.
وتابع »م��ن العالمات الممّيزة لهذه النسخة 
ان��ت��ق��ال��ه��ا س���ري���ع���ا ع���ب���ر ال����ج����و، ي�������زداد ت��رك��ز 
ال���ف���ي���روس ف���ي س���وائ���ل ال��ح��ل��ق ب��ش��ك��ل س��ري��ع 

وينتشر بقوة بالغة في البيئة المحيطة«.
ولم يحدد عدد اإلصابات التي تم تسجيلها 
ب��ال��ن��س��خ��ة ال����ج����دي����دة، ل��ك��ن��ه ذك�����ر أن ف��ي��ت��ن��ام 
ستعلن قريبا اكتشافها على خارطة العالم 

للمتحّورات الجينية.
أن��ه كانت هناك سبع  وأف���ادت وزارة الصحة 
نسخ متحورة معروفة لفيروس كورونا في 

فيتنام قبل إعالن لونغ.
وح���ظ���ي���ت ال�����دول�����ة ال���ش���ي���وع���ي���ة ف����ي ال���س���اب���ق 
ال��وب��ائ��ي��ة إذ  ب���إش���ادات واس��ع��ة الستجابتها 

فرضت تدابير حجر واسعة وقامت بعمليات 
ب مشددة لمخالطي المصابين ما ساعد 

ّ
تعق

على إبقاء معّدالت اإلصابة منخفضة نسبيا.
وأث���������ارت م����وج����ة اإلص������اب������ات ال����ج����دي����دة ق��ل��ق 
ال��س��ك��ان وال��ح��ك��وم��ة وس���ارع���ت ال��س��ل��ط��ات في 
ف���رض ق��ي��ود م��ش��ددة ع��ل��ى ال��ح��رك��ة وال��ن��ش��اط 

التجاري.
ب��إغ��الق المقاهي والمطاعم  وأص���درت أوام���ر 
وص�����ال�����ون�����ات ت���ص���ف���ي���ف ال����ش����ع����ر وال���ت���دل���ي���ك 
واألم��اك��ن السياحية والدينية في أج��زاء عدة 

من البالد.
وحّصنت فيتنام، التي تعد 97 مليون نسمة، 

أكثر بقليل من مليون مواطن.
 تسريع وتيرة التطعيم على أمل 

ً
وبدات أخيرا

إل��ى مناعة جماعية بحلول أواخ��ر  ال��وص��ول 
العام، بحسب وزير الصحة.

وأفادت وسائل اإلعالم الرسمية أن السلطات 
دع��ت السكان واألع��م��ال التجارية للتبرع من 
اللقاحات،  أجل المساعدة في الحصول على 
ب���ي���ن���م���ا ت�����م ط���ل���ب ال����م����س����اع����دة م�����ن س����ف����ارات 

ومنظمات دولية.
وت��م��ل��ك فيتنام ح��ال��ي��ا م��ا ي��ق��رب م��ن مليوني 
ج��رع��ة م��ن ل��ق��اح أس��ت��رازي��ن��ي��ك��ا، لكنها أك��دت 
أنها ستشتري أكثر من 30 مليون جرعة من 

لقاح فايزر.
ك���م���ا ت���ج���ري م���ح���ادث���ات م����ع روس����ي����ا إلن���ت���اج 
س��ب��وت��ن��ي��ك-ف��ي، وف����ق وس���ائ���ل إع����الم رس��م��ي��ة 

فيما تعمل على تطوير لقاح على أرضها.

ل��ق��اَح��ي شركة  إل��ى أن  ن��ش��رت مجلة الجمعية الطبية األم��ي��رك��ي��ة، دراس���ة خلصت 
ف��ّع��االن، وأن ه��ذه الفاعلية  ل��ف��ي��روس ك��ورون��ا  ال��م��ض��ادي��ن  »س��ي��ن��وف��ارم« الصينية 
تصل إل��ى 100٪ ضد ح��االت اإلصابة الشديدة بمرض »ك��وف��ي��د-19« ال��ذي يسببه 
ال��ف��ي��روس، فيما أك���دت ال��ج��ه��ات الصحية ف��ي ال��دول��ة، أن ل��ق��اح »س��ي��ن��وف��ارم« أثبت 
إل��ى أن النتائج األولية  فاعلية 100٪ في الوقاية من مضاعفات المرض، مشيرة 
، مؤكدة أن 

ً
للحاالت اإليجابية للحاصلين على الجرعة الثانية نسبة قليلة ج��دا

فاعلية اللقاح تراوح من جيد إلى ممتاز، وكانت معظم األعراض التي ظهرت على 
.
ً
الذين أصيبوا بعد أخذ اللقاح بسيطة جدا

، كما  أفادت دراسة ، بأن التجارب السريرية التي أجريت على اللقاحين 
ً
وتفصيال

شملت 40 ألف متطوع في اإلم��ارات والبحرين ومصر واألردن، ولم ُيصب أي من 
ب��أي اعتالل شديد في  المتطوعين في ه��ذه التجارب السريرية لهذين اللقاحين 
الصحة، الفتة إلى عدم حدوث أي أعراض جانبية لمتلقي اللقاحين إال على نطاق 

نادر للغاية، ومعظمها ليس لها عالقة باللقاحين.
ووجدت الدراسة أن اللقاحين فّعاالن بنسبة تراوح بين 72.8٪ و78.1٪ في حاالت 
»كورونا« التي تظهر عليها األعراض، وأظهر اللقاحان فاعلية تصل إلى  اإلصابة ب�
ال��ذي يسببه الفيروس،  100٪ ضد ح��االت اإلصابة الشديدة بمرض »كوفيد-19« 
حيث أدت اللقاحات إلى إنتاج أجسام مضادة قابلة للقياس بين المشاركين في 

التجارب السريرية.
ال��دول��ة، الدكتورة فريدة  أك��دت المتحدث باسم الجهات الصحية في  من جانبها، 
الحوسني، في تصريحات صحافية، أن تطعيم »سينوفارم« أثبت فاعلية 100٪ في 
الوقاية من مضاعفات المرض، وأن التجارب السريرية للقاح »سينوفارم« أظهرت 
استطاعته تقليل فرص اإلصابة بفيروس كورونا، ومنع المضاعفات الناتجة عن 

المرض، وهو ما تشترك فيه كل اللقاحات المطورة للتصدي لفيروس كورونا.
وأش��ارت إلى أن الجهات الصحية اإلماراتية أج��رت دراس��ة بشأن فاعلية التطعيم 
 في معدل اإلصابة بفيروس »كوفيد-19« بعد 

ً
 كبيرا

ً
في الدولة، وتم رصد انخفاضا

تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، مشيرة إلى أن الدراسة وجدت أن فاعلية التطعيم 
في وقاية األشخاص من الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى تبلغ 93٪، في حين 

أن فاعلية التطعيم في تقليل الحاجة إلى العناية المركزة تبلغ ٪95.
وأش���ارت الحوسني إل��ى أن نتائج ال��دراس��ة وج��دت أن األش��خ��اص غير المطّعمين 
ه��م األك��ث��ر ع��رض��ة ل��إص��اب��ة ب��م��ض��اع��ف��ات خ��ط��رة ج����ّراء ه���ذا ال���م���رض، ووف����ق ه��ذه 
 لإصابة بفيروس 

ً
الدراسة، فإنه يتعين على الجميع المبادرة بأخذ اللقاح تجنبا

»كوفيد-19« ومضاعفاته.
ل��ق��اح »س��ي��ن��وف��ارم« بعد التقييم  ولفتت إل��ى أن دول���ة اإلم����ارات سباقة الس��ت��خ��دام 
المحلي الذي تم وأثبت فاعلية اللقاح وسالمته، باإلضافة إلى ميزات مهمة لهذا 
إث��ب��ات فاعليته  أن��ه ج��رى  إل��ى ذل��ك  اللقاح، منها سهولة النقل والتخزين، إض��اف��ة 
في العديد من ال��دول العربية ودول العالم التي شاركت في تجاربه السريرية في 
 على فيروس 

ً
ع بطريقة تقليدية معتمدا

ّ
المراحل المختلفة، باإلضافة إلى أنه مصن

غير نشط مثل أغلب اللقاحات المصنعة لأمراض األخرى، ما يعطي نسبة أكبر من 
األمان والفاعلية للحماية من المضاعفات الخطرة.

م��ن ج��ان��ب��ه، أك���د اس��ت��ش��اري األم�����راض ال��م��ع��دي��ة ف��ي مستشفيي خليفة وال��رح��ب��ة، 
الدكتور جهاد عبدالله، أهمية اللقاح الذي سيكون له مردود إيجابي على المجتمع 
اإلم���ارات���ي وك��س��ر سلسلة ال���ع���دوى، وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ا تحقق م��ن إن���ج���ازات في 
م��واج��ه��ة »ك���وف���ي���د-19«، م��ع ض����رورة ال��ح��رص ع��ل��ى م��واص��ل��ة االل���ت���زام ب���اإلج���راءات 
االحترازية بعد أخذ اللقاح، والتقيد بالقوانين واإلرشادات التي وضعتها الجهات 

اللقاح يحمي المطّعمين من اإلصابة بنسبة كبيرة، وفي   إلى أن 
ً
المعنية، مشيرا

ف��ي حاجة إلى  ل��م تسجل أّي حالة ش��دي��دة أو  حالة اإلص��اب��ة تكون بسيطة، حيث 
دخول العناية المركزة، أو وف��اة، ضمن حاالت اإلصابة المسجلة بين الحاصلين 

على اللقاح.
فيما حذر أخصائي طب األسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور عادل 
ي��ؤخ��ر التعافي واإلل��غ��اء  ف��ي الحصول على التطعيم، ألن��ه  س��ج��وان��ي، م��ن التأخر 
التدريجي لإجراءات االحترازية والعودة للحياة الطبيعية، كما يسهم المترددون 
في أخ��ذ اللقاح في انتشار الفيروس وزي��ادة الخطر على األرواح وارت��ف��اع حاالت 

الوفاة.
م��ن ج��ان��ب��ه، أك��د البروفيسور ف��ي جامعة غ��رب أون��ت��اري��و الكندية اس��ت��ش��اري طب 
األطفال واألمراض المعدية والمناعة بمركز القلب الطبي في مدينة العين، الدكتور 
ال��م��وج��ودة  ال��ل��ج��ان المختصة أج����ازت اس��ت��خ��دام التطعيمات  ال��ت��ت��ري، أن  ح��س��ام 
ف��ي ال��دول��ة، بعد التأكد م��ن أنها آمنة وف��ّع��ال��ة ف��ي إي��ق��اف ال��م��رض، وتقليل ح��االت 
 المترددين حتى اآلن في أخذ التطعيم 

ً
إدخ��ال المرضى إلى المستشفيات، داعيا

إلى اإلس��راع وأخذ اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية الناتجة عن التطعيم 
والعودة إلى الحياة الطبيعية.

 تتوافر في الدولة، والتي تشمل 
ً
جدير بالذكر أن معظم اللقاحات المعتمدة عالميا

اللقاحات لتطعيم األف���راد ضد »ك��وف��ي��د-19«، وه��ي »سينوفارم«،  أن��واع من  أربعة 
و»فايزر-بيونتك«، و»سبوتنيك V«، و»أكسفورد-أسترازينيكا«، كما توفر الدولة 
 ل��ك��ل ال��راغ��ب��ي��ن م��ن ال��م��واط��ن��ي��ن وال��م��ق��ي��م��ي��ن، ويمكن 

ً
 واخ��ت��ي��اري��ا

ً
التطعيم م��ج��ان��ا

الحصول عليه شريطة عدم وج��ود حالة صحية أو أع��راض تمنع ذلك بعد تقييم 
الطبيب المختص.

أل��ق��ى األم��ي��ن ال��ع��ام لجامعة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة أح��م��د أب���و الغيط، 
ال��ب��الد،  ف��ي  ال��ع��رب��ي  كلمة خ��الل مشاركته بالملتقى اإلع��الم��ي 
موجها التحية الى هيئة الملتقى اإلعالمي العربي على تنظيم 
ال��ذي تعيشه األمة  ه��ذا الملتقى الهام في ه��ذا الظرف الخاص 
ال��ن��خ��ب��ة  ال��ع��رب��ي��ة، م��ع��رب��ا ع���ن سعادته للمشاركة م���ع ه�����ؤالء 

المميزة من وزراء ومسؤولين ومختصين فى مجال االعالم .
أب��و الغيط ف��ي حديثه بتوجيه التحية والتقدير الى  وان��ت��ق��ل 
ك���ل اإلع��الم��ي��ي��ن م���ن ك��اف��ة ال��ج��ن��س��ي��ات ال���ذي���ن واج���ه���وا ال��م��وت 
ب��ال��ص��وت وال��ص��ورة  فى غزه لينقلوا للعالم تغطية م��ب��اش��رة 
ال��ش��ع��ب الفلسطيني م��ن وحشية  اب��ن��اء  ل��ه  ت��ع��رض  حقيقة م��ا 
اع��ت��داءه الغاشم على المدنيين فى  االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي م��ن 
ال��ق��ط��اع، ب��االض��اف��ة ال���ى ال��ت��ح��ي��ة وال��ش��ك��ر ل��ك��ل فلسطينيا ام��ن 
ب��ع��دال��ة قضيته ووق����ف ص��ام��دا م��داف��ع��ا ع��ن ارض����ه وج��ع��ل من 
ي��دور  أدوات����ه البسيطة وسيلة إع��الم��ي��ة ناجعة تسجل ك��ل م��ا 
فى هذه المواجهات وتوثق للتاريخ عدو غاشم تجرد من كل 

معاني اإلنسانية .
واشار ابوالغيط ان األحداث األخيرة فى القدس وغزه والضفة 
ال��غ��رب��ي��ة ع���ن أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل اإلع���الم���ي ب��ك��اف��ة ص����وره وم��ت��ن��وع 
م��ن��ص��ات��ه ف����ي ال���ت���ص���دي ل���ل���دع���اي���ة ال����م����ض����ادة وك���ش���ف ال���وج���ه 
الحقيقي لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته العنصرية والتي 
ال يعرف الكثيرون فى انحاء العالم عنها شئ ولطالما نحن 
ف��ى اإلع���الم الغربي للرواية  ب��ال��ذات  ال��ع��رب عانينا م��ن انحياز 
اإلسرائيلية التي تصور الطرف المعتدى وكأنه في حالة دفاع 

دائم عن النفس وتجعل من الفلسطيني المدافع عن أرضه رمزا 
لإرهاب والعنف .

ف���ي األراض�����ي  ال���م���واج���ه���ات  واض������اف أن الجولة األخ����ي����رة م���ن 
المحتلة شكلت نقله كبيرة فى توصيل الرسالة الفلسطينية 
ف��ي ذل��ك منصات إعالمية ورقمية  إل��ى العالم وق��د لعبت دورا 
مختلفة وايضا ما يعرف »بصحافة المواطن« التي تعمل على 
توثيق الحدث ونقله بصورة لحظية الى ماليين المتابعين وقد 
لمسنا جميعا حالة من التعاطف الدولى المتزايد مع القضية 
الفلسطينية والفلسطينيين ومع حالة النكبة المستمرة التى 
يعيشونها بصورة يومية على أراضيهم حيث وصلت رسالته 
بسيطة وواضحة الى العالم ليدرك انهم مثل كل البشر كل ما 
يرغبون فيه عو العيش بكرامه فى وطن مستقر ال يطردون فيه 
من بيوتهم و أراضيهم او تنزع ملكياتهم او يحال بينهم وبين 

شعائر الدينية والتمتع بكل ما تتيحه لهم الحياة .
ان��ه يتعين علينا ان يتواصل ه��ذا الجهد فى  وتابع ابوالغيط 
ال���رأي العام  ال��ص��وت الفلسطيني والعربي م��ن اج��ل كسب  نقل 
اب��دا  ال��ع��ادل��ة واال تترك ه��ذه الساحة  ال��دول��ى لصالح قضيتنا 
لرواية زائفة يعرضها الطرف المحتل، فأذا كانت هناك حروب 
ت��س��ت��خ��دم ف��ي��ه��ا ادوات ال��ق��ت��ل ف���أن األخ��ط��ر ال��ي��وم ه��و ال��ت��الع��ب 
ب��ال��ع��ق��ول وت��وج��ي��ه ال����رأى ال��ع��ام م��ن خ���الل م��ع��ل��وم��ة خ��اط��ئ��ة او 
ال��ى ان  ص��ورة مفبركة ومركبة وتشير األرق���ام واالح��ص��ائ��ي��ات 
الحضور العربي فى محتوى األنترنت ال يتجاوز اكثر من ثالثة 
بالمائة، فالعرب ولأسف الشديد م��ازال��وا مجرد مستهلكين 

للمحتوى وليسوا منتجين لها وه��و ما يضعف قدرتنا على 
الوصول لالخر والتأثير فيه كما اننا نجد انفسنا فى موضع 
مستقبل لما ينتجه االخ����رون م��ن محتوى يستهدفنا ويؤثر 
فينا ويشكل وعينا احيانا وال��ى حد كبير، لذلك فأن المرحلة 
الحالية تستوجب استثمارا اكبر ف��ى صناعة محتوى عربي 
على اإلنترنت باللغات المختلفة االجنبية ذات التأثير الواسع 
» االنجليزية و الفرنسية و االسبانية وغيرهم من اللغات فضال 
عن اللغات ذات الصلة بقضايانا مثل الفارسية والعبرية بهدف 
الوصول لعقل االخر والتاثير فيه والدفاع عن صورة المجتمع 
العربي وقضاياه والتي في مقدمتها بطبيعة الحال القضية 

الفلسطينية .
ولفت بأن االمر لما يعد وقفا على االع��الم بمفهومه التقليدي 
وال ب��االت��ص��ال ب���أدوات���ه ال��ج��دي��دة وإن��م��ا يتعين االل��ت��ف��ات ال��ى 
م���ا ي��س��م��ي ب���االع���الم ال��ب��دي��ل او اع����الم ال���م���واط���ن ال����ذى ت��ج��اوز 
التفاعل مع االعالم الرسمي والموجه الى صناعة اعالم خارج 
الرقابة وهو واقع جديد ينبغي على مؤسساتنا ومجتمعاتنا 
التعامل معه وعدم ترك ساحته او اغفال أهميته وذلك بالرغم 
من االنفالتات التي ينطوي عليها ه��ذا النوع من االع��الم وما 

يشيعه في كثير من االحيان من فوضى وبلبله .
واختتم بالتوجه بالشكر بسبب تلك الدعوى الطيبة واتمنى 
لذلك الملتقى كل النجاح والتوفيق وان يحقق الهدف المرجو 
منه فى حمل رسالة اإلعالم العربي والسعي فى تطويره ليكون 

مواكبا لقضايا العصر حامال هموم األوطان .

افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 
الجمعة، أول مسجد في ساحة تقسيم الشهيرة 
بإسطنبول، والتي ينظر إليها تقليديا على أنها 

رمز للقيم العلمانية في الجمهورية التركية.
ال���ج���م���ع���ة إن  ب���ع���د أداء ص�����الة  وق������ال أردوغ����������ان 
ب����ارزة بين  ي��ش��غ��ل اآلن م��ك��ان��ة  »م��س��ج��د تقسيم 
رموز اسطنبول .. ستبقى إن شاء الله حتى آخر 

الزمان«.
وقوبل االفتتاح بحماس كثيرين، فقد صلى عدة 
آالف في ساحته الخارجية بعد امتالء المسجد 

بسرعة، وفق وكالة فرانس برس.
ال��ص��الة  وسيتمكن ح��وال��ى 4 آالف ش��خ��ص م��ن 

داخ��������ل ال����م����س����ج����د، ال��������ذي ي���ج���م���ع ب����ي����ن ال����ط����راز 
العثماني وسمات معاصرة.

داف���ع أردوغ����ان ع��ن م��ش��روع ب��ن��اء المسجد ألول 
مرة عندما كان رئيس بلدية المدينة، وهو حلم 

يراوده منذ 30 عاما.
ف��ع��ن��دم��ا ش��غ��ل أردوغ������ان م��ن��ص��ب رئ��ي��س بلدية 
إسطنبول في التسعينيات، أعرب عن أسفه لعدم 
وج����ود م��س��ج��د ف���ي س��اح��ة ت��ق��س��ي��م، م��ش��ي��را إل��ى 
أن الموقع الديني الوحيد المرئي ك��ان كنيسة 

أرثودكسية على بعد خطوات قليلة.
وق����ال أردوغ�����ان ل���دى اف��ت��ت��اح ال��م��س��ج��د »ل���م تكن 
هناك حتى غرفة للصالة، وك��ان على المؤمنين 

ال��ص��ح��ف على  ب���ال���ص���الة ع��ل��ى أوراق  االك���ت���ف���اء 
ال��م��س��ج��د اآلن ع��ل��ى »ن��ص��ب  األرض«. وي��ط��غ��ى 
ال���ذي يمثل شخصيات مهمة في  الجمهورية« 
ح���رب االس��ت��ق��الل ال��ت��رك��ي��ة، ب��م��ن فيهم مصطفى 
ك���م���ال أت�����ات�����ورك. وق������رر أردوغ���������ان اف���ت���ت���اح���ه ف��ي 
ذكرى انطالقة االحتجاجات الكبيرة المناهضة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ع���ام 2013، ال��م��ع��روف��ة ب��اس��م »ح��رك��ة 
غ���ي���زي«، ال��ت��ي ك��ان��ت س��اح��ة تقسيم م��رك��زا لها، 

وقوبلت برد قاس من الشرطة.
ويأتي االفتتاح أيضا قبل يوم واح��د من ذكرى 
استيالء العثمانيين على المدينة، التي كانت 

تعرف باسم القسطنطينية، عام 1453.

 بناء المسجد، ال��ذي بدأ في عام 2017 
ُ

ولم يخل
من انتقادات، إذ اتهم البعض أردوغ��ان بالرغبة 

في »أسلمة« البالد.
ك��ث��ي��را م���ا ي���ق���دم أردوغ�������ان ن��ف��س��ه ع��ل��ى أن����ه غ��ّي��ر 
شكل البالد بالمطارات والمستشفيات والطرق 

والمساجد الكبرى الجديدة.
وتم افتتاح مسجد أكبر على قمة تل تشاميلجا 
ي���م���ك���ن أن  ف����ي اس���ط���ن���ب���ول ع������ام 2019، وال��������ذي 

يستوعب ما يصل إلى 60 ألف مصل.
ويمكن رؤي��ة المسجد من أي مكان في المدينة 
تقريبا، على طراز السالطين العثمانيين الذين 

بنوا مساجد ظلت قائمة بعد مماتهم.

رجب طيب أردوغان: الرئيس التركي يفتتح أول مسجد في ساحة 
تقسيم في ذكرى انطالق المظاهرات ضد حكومته

الصحافة الغربية تجعل الطرف المعتدي وكأنه بحالة دفاع عن النفس والفلسطيني المدافع عن أرضه تجعله رمزًا لإلرهاب والعنف

أبوالغيط: العرب يعانون من انحياز اإلعالم الغربي للرواية اإلسرائيلية
»صحافة المواطن« شّكلت نقلة كبيرة في إيصال الرسالة الفلسطينية إلى العالم لنقل األحداث مباشرة

فيتنام: اكتشاف نسخة هجينة جديدة متحورة لـ »كورونا«

سينوفارم« يوفر حماية %100 من إصابات »كورونا« الشديدة


