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االحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ محليات

سكوت كرينو: الكويت بحاجة لتقييم شامل وسريع 
لنظام مكافحة الطائرات من دون طيار حلماية 

الشخصيات املهمة واملنشآت احليوية
أكد املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريد سيكس سلوشونز» واملستشار 
اخلاص لشؤون الدرونز في وزارة الدفاع وإدارة االمن الداخلي األميركية د.سكوت 
كرينو ان الكويت بحاجة لعملية تقييم شاملة وسريعة لنظام مكافحة الطائرات 
من دون طيار حلماية الشخصيات املهمة واملنشآت احليوية، مبينا ان اجلهود 
الديبلوماسية احلكيمة لها والتعاون البناء مع جيرانها جنبتها مخاطر الطائرات 

من دون طيار.

وقال د.سكوت كرينو، في لقاء اجراه معه رئيس مركز ريكونسنس للبحوث 
والدراسات عبدالعزيز العنجري، ان أكبر عدد من الطائرات من دون طيار في 
العالم موجود حاليا في ليبيا، وقوات خليفة حفتر متتلك أنواعا متفوقة تقنيا منها، 
الفتا الى تكلفة صناعة الطائرة من دون طيار يدويا في سورية مع قنابل مضادة 

للدبابات أقل من ١٠٠ دوالر.
ولفت الى ان طياري الشــركة لديهم خبرة في ٢٠٠ تقنية مختلفة حول 

االختبارات املضادة للطائرات من دون طيار، كما ان االستخبارات املضادة 
والتحليل اجلنائي ميكن األجهزة األمنية من وقف الهجمات مبرحلة التخطيط، 
مشيرا الى ان الطائرات من دون طيار وبرامج التعرف على الوجه ستكون متاحة 
لإلرهابيني واجلماعات املسلحة بسبب سهولة احلصول عليها، كما ان عصابات 
املخدرات في املكسيك تعمل على تطوير قدرات تسليح الطائرات من دون 

طيار، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، حدثنا عن شركة 
«ريد سيكس سوليوشنز» 

وكيف أصبحت متعمقة جدا 
في مكافحة خطر الطائرات 

من دون طيار؟
٭ أنشــأت «ريــد ســيكس 
سوليوشنز» ألنني رأيت أن 
هناك حاجــة لتقدمي خدمات 
العــام واخلاص  للقطاعــني 
الدفــاع، واألمن  في قضايــا 
الســيبراني وغيرهــا، ومنذ 
البداية عملنا بشكل وثيق مع 
املنظمات والشركات احلكومية 
التي تدعم مهام الدفاع الوطني 
واألمن الداخلي، وخالل ٢٠١٥، 
عندما بدأ التهديد من أنظمة 
الطائــرات من دون طيار في 
الظهور، كنا جنري تقييمات 
لنقاط الضعف ألنشطة البحث 
التابعة للحكومة  والتطوير 
األميركية ولذلك كان االنخراط 
في مكافحة تهديدات الطائرات 
مــن دون طيار مناســبا لنا 

بشكل طبيعي.
ونســاعد حاليــا العمالء 
املهتمني بتهديدات الطائرات 
من دون طيار من خالل إجراء 
تقييمــات لنقــاط الضعــف 
للبنيــة التحتيــة احليوية، 
وإجراء بحــوث مفتوحة في 
حوادث واجتاهات الطائرات 
من دون طيار، ورصد القدرات 
العدائيــة احملتملة، وميتلك 
فريقنــا بعضــا مــن أفضــل 
طيــاري التحكم عن ُبعد في 
العالم وهم خبراء في تشغيل 
الطائرات من دون طيار وذلك 
علــى غــرار محــاكاة قدرات 
أصحــاب التهديــد وقد دعم 
الطيــارون واحملللون لدينا 
مئــات االختبــارات املضادة 
للطائــرات مــن دون طيــار، 
ولديهــم خبرة فــي أكثر من 

٢٠٠ تقنية مختلفة.

االكتشاف املبكر

هل ميكن اكتشاف تهديدات 
الطائرات من دون طيار 

وأنظمة الطائرات من دون 
طيار في وقت مبكر؟

٭ بكل تأكيــد، توجد اليوم 
تقنيــات الكتشــاف مواقعها 
وتتبعها، وهنــاك املئات من 
التقنيات املضادة للطائرات 
مــن دون طيار قيد التطوير 
في جميــع أنحــاء العالم مت 
تصميمها للحماية من هجمات 
الطائــرات الصغيــرة، إال إن 
مستوى النضج التقني لهذه 
األنظمة يتفاوت، وميكن أن 
تتأثر فعاليتها بشــكل كبير 
بالبيئة التي يتم استخدامها 
فيهــا، ويكــون املفتــاح هو 
اختيار مجموعة من األنظمة 
املختلفــة لألصــل املطلــوب 

حمايته.
وتتكون األنظمة املضادة 
للطائرات من دون طيار عادة 
مــن رادار الكتشــاف وتتبع 
الفروقات في منط الذبذبات 
اجلوية الصغيرة التي تتحرك 
عبر األفق، وأجهزة استشعار 
تردد الراديو التي تبحث عن 
اإلشارات التي يتم توصيلها 
واملشــغل،  الطائــرة  بــني 
الكهروضوئية  والكاميــرات 
واألشــعة حتــت احلمــراء 
للتعرف بشكل إيجابي على 
الطائــرة مــن دون طيــار، 
وأجهزة االستشعار الصوتية 
التي تســتمع إلى الطائرات 
مــن دون طيار، وعلى نطاق 
واسع، هناك طريقتان لوقف 
تهديد الطائرات من دون طيار، 
وتوجد أسلحة حركية تفجر 
الطائرات في السماء، وهناك 
التــردد  أنظمــة تشــويش 
الالسلكي، واالستيالء عن بعد، 
ولكل نــوع من هذه القدرات 

احلكومة لتقليل خطر هجمات 
الطائرات من دون طيار؟

٭ يجــب االســتعجال فــي 
تطبيــق نظام فعال شــامل 
مضــاد للطائرات مــن دون 
طيــار، وهذا ال ميكن أن يتم 
إال بعد القيام بتحليل شامل 
التشــغيل ومتكــني  لبيئــة 
اخلبراء مــن احلصول على 
فهم عميق وواضح للمواقع أو 
األشخاص املطلوب حمايتهم، 
باإلضافة إلى مواقع اإلطالق 
احملتملة وطرق االقتراب منها 
والوسائل احملتملة للهجوم، 
كمــا ان فهم نقــاط الضعف 
الكامنة املوجودة في كل موقع 
يســمح باملزج الصحيح بني 
تقنيــات مكافحــة الطائرات 
مــن دون طيار مبا يناســب 
تلــك البيئة احملددة والدفاع 
متعــدد الطبقــات املتعمــق 
باســتخدام تقنيــات أنظمة 
مكافحة الطائــرات من دون 
طيار املناسبة لبيئة التشغيل 
تلك مع مراعاة التهديد األكثر 
احتماال، يقلل بشكل كبير من 
احتمالية حدوث هجوم ناجح 
بطائرة من دون طيار، في حني 
أن اإلستراتيجية الفعالة للحد 
من تلك املخاطر تشمل تنفيذ 
اإلجراءات والتقنيات الدفاعية 
املضادة، فمن املهم أيضا أن 
تكــون لديــك اســتخبارات 
مضادة فعالة، ومستجيبون 
مدربون جيدا، وحتليل جنائي 
صحيح، متكن هذه القدرات 
األجهزة األمنية وأجهزة إنفاذ 
القانون مــن تفكيك اخلاليا 
اإلرهابية ووقف الهجمات في 

مرحلة التخطيط.

ما احتمالية جناح هجمات 
الطائرات من دون طيار؟

٭ الطائــرات من دون طيار 
متنــح اإلرهابيــني عنصــر 

ومستواه على كل األصعدة 
التكنولوجــي،  كاالبتــكار 
وخفــض التكاليف، ورعاية 
بعض الدولــة لتطوير هذه 
األنظمة، هناك أيضا تطورات 
فــي أجهــزة الراديو احملددة 
بالبرمجيــات والتحكــم في 
الطيــران، وأنظمــة حتديــد 
املواقــع العامليــة وكاميرات 
احلركة، ومع منو التطبيقات 
واالســتهالكية  التجاريــة 
ألنظمــة الطائــرات من دون 
طيار الصغيرة وانتشارها، 
أدى ذلــك إلى حدوث تراجع 

كبير في تكلفتها.
ولقــد رأينــا مســلحني 
يســتخدمون طائــرات مــن 
دون طيــار مصنوعة يدويا 
في سورية مع قنابل يدوية 
مضادة للدبابات، والتي رمبا 
تكلــف أقــل مــن ١٠٠ دوالر 
لتنفيذها، أدت رعاية بعض 
الدول ملجموعات ارهابية إلى 
حصولها على أجهزة لطائرات 
مــن دون طيار مــن الدرجة 
العســكرية، هذه األنواع من 
الهجمــات فــي البداية كانت 
غير دقيقة إلى حد كبير، إال 
أن التحســينات فــي أجهزة 
اليدوية  اإلسقاط واحلرفية 
زادت مبرور الوقت من قدراتها 
التخريبية، لقد رأينا استخدام 
هذا النهج مرارا وتكرارا في 
العراق وسورية وأوكرانيا، 
واإلرهابيون أصبح بامكانهم 
بنــاء طائرات من دون طيار 
ميكنها تتبع الطرق املخططة 
مســبقا على مسافات كبيرة 
الستهداف املواقع بدقة شديدة 
جدا تعادل بضع سنتيمترات 
وحتلق بشكل مستقل، دون 
احلاجة إلى أوامر من محطة 
أرضيــة، ويصعــب للغاية 
اكتشاف هذه الطائرات وقد 
أكــد هجــوم العــام املاضي 

طيار، أؤكد دائما على أنه ال 
يوجد مكانان متشابهان عندما 
يتعلق األمر بتوفير األمن ضد 
الطائرات من دون طيار، وعلى 
مدى السنوات املاضية شهد 
جيــران الكويت في اخلليج 
ومنطقة الشرق األوسط عددا 
كبيــرا من حوادث الطائرات 
من دون طيار، وهذا ينطبق 
بشــكل خاص علــى العراق 
وســورية وليبيــا وشــبه 
اجلزيــرة العربيــة اململكــة 
العربية الســعودية واليمن 
فــي كل مــن هــذه األماكــن، 
اختلف اســتخدام الطائرات 
من قبل جهات غير حكومية 
وارهابيني. وحلســن احلظ، 
جنت الكويــت ـ حتى اآلن ـ 
من مخاطر الطائرات من دون 
طيار كنتيجة مباشرة لعقود 
مــن اجلهود الديبلوماســية 
احلكيمــة حلكومتهــا التــي 
تسعى للحفاظ على عالقات 
تعاون بناء مع جيرانها. ومع 
ذلــك، ال يوجــد بلد محصن 
من هذه التهديدات احملتملة 
ويجب على الكويت أن تعد 
نفســها لهجــوم بطائرة من 
دون طيــار، فهنــاك أنــاس 
على استعداد إليذاء الكويت 
ألغراضهم األنانية واستخدام 
طائرات من دون طيار مسلحة 

لعمليات تفجيرية.
مع األخذ بعــني االعتبار 
متيــز معايير األمن الداخلي 
للكويــت، إال أنها تقع ضمن 
نطاق أنظمــة الطائرات من 
دون طيار مثل «صمد ٣» التي 
يستخدمها احلوثيون حاليا 
لشن هجمات في اليمن، عالوة 
على ذلك ففــي جميع أنحاء 
الشــرق األوسط استخدمت 
مجموعة واسعة من اجلماعات 
اإلرهابية الطائرات من دون 
طيــار ذات األجنحة الدوارة 
لشــن هجمــات مميتة، وفي 
حــني أن هــذه املجموعات ال 
تظهر عــداوة جتاه الكويت، 
إال أن ســهولة توافــر هــذه 
التكنولوجيا ميكن أن ينتهي 
بها األمر في أيدي األفراد أو 
اجلماعات التي لديها عداوة مع 
الكويت، فالتكلفة املنخفضة 
وسهولة االســتخدام جتعل 
الطائرات من دون طيار متاحة 
بشــكل مثالي لالستخبارات 
والهجمات ضد األشــخاص 
والبنية التحتية بهدف زعزعة 
أو االطاحة بحكومات شرعية، 
النها توفر مستوى عاليا جدا 
من املواجهة واملناورة تتفوق 
أحيانا على الوسائل التقليدية 
وال تكشف بسهولة عن هوية 

من أمر بتنفيذها.

نقاط القوة والضعف

هل لديكم تقييم ملدى ضعف 
أو قوة الكويت حاليا في 

التصدي لهذه هجمات؟
٭ لم نقم بتقييم نقاط ضعف 
الكويــت ضد الطائــرات من 
دون طيار، لكننا على دراية 
ببعض التهديدات الكامنة التي 
تواجهها كما نعلم مبدئيا نوع 
التي قــد حتتاجها،  القدرات 
ونحن نراقب باستمرار ونحلل 
حــوادث الطائــرات من دون 
طيار التي حتدث في الشرق 
األوسط ونعتبر أنفسنا على 
درايــة تامة بحالــة املنطقة 
وما قــد نحتاجه من منظور 
مكافحة الطائــرات من دون 
طيار لتوفير احلماية لشعبها 
التحتيــة احليوية،  والبنية 
وال نود احلديــث بتفاصيل 
أعمق عن حالة الكويت لكنها 
حتتاج لعملية تقييم شاملة 
وســريعة بــال شــك فنظام 
مكافحة الطائــرات من دون 

املفاجــأة، فهــي متكنهم من 
جتــاوز األنظمــة الدفاعيــة 
التقليدية والتسلل إلى مناطق 
محمية بشدة، هجوم الطائرات 
مــن دون طيــار الذي شــنه 
مقاتلو احلوثي العام املاضي 
على قاعدة العند اجلوية في 
اليمن حالة مروعة فيما يتعلق 
بالوســائل اخلادعة لبعض 
اجلماعات وقــدرة الطائرات 
من دون طيــار على مفاجأة 
الضحايا، وفي ذلك احلادث، 
فجر مقاتلو احلوثي طائرة 
من دون طيار من طراز قاصف 
٢K فوق منصة اجتمع عندها 
كبار ضباط اجليش اليمني 
ملشــاهدة عرض عســكري، 
وأدى االنفجــار إلــى إصابة 
العشرات من اجلنود ومقتل 
لواءين، ويظهر مقطع ڤيديو 
للحادث اللحظات التي سبقت 
الهجوم على الرغم من سماع 
صوت الطائرة من دون طيار 

التي تقترب بوضوح.
مثــال آخــر علــى هجوم 
خفي بطائرة من دون طيار 
كانت محاولة اغتيال الرئيس 
مادورو في ڤنزويال عام ٢٠١٨، 
حيث فشلت طائرتان كبيرتان 
مــن دون طيــار مســلحتان 
باملتفجرات في قتل مادورو 
بينما كان هو وحرس الشرف 
يشاهدان مراسم عسكرية في 
كاراكاس، وكان مــن املمكن 
تفادي االنفجار باســتخدام 
أجهــزة للتشــويش علــى 
الهواتف النقالة أثناء احلفل.

تقنيات متطورة

ماذا عن وتيرة تطور تقنيات 
تهديد الطائرات من دون 

طيار؟
٭ نواجــه تطــورا أشــبه 
بقفزات في سنوات ضوئية 
هائــل ومخيف في ســرعته 

املنســوب إلــى إيــران، على 
منشآت معاجلة النفط التابعة 
لشركة أرامكو السعودية في 
بقيق وخريــص، مدى قدرة 
هذه التقنيات اجلديدة على 
التدميــر، فهي مســألة وقت 
فقط قبل أن تصبح أســراب 
الطائــرات مــن دون طيــار 
وبرامج التعرف على الوجه 
وغيرها من التقنيات الناشئة 
متاحة لإلرهابيني واجلماعات 

املسلحة.

أين يقع أكبر تهديد من 
تكنولوجيا الطائرات من دون 

طيار؟
الطائــرات  ٭ تكنولوجيــا 
مــن دون طيــار متوافــرة 
بسهولة على مواقع التجارة 
اإللكترونيــة وميكن العثور 
بســهولة علــى املعلومــات 
الالزمة لصنعها وفي مناطق 
النزاع، يتم استبدال اإلنترنت 
برعاية غير قانونية من قبل 
أنظمة خارجية، كما يتطلب 
األمــر درجــة مــن الكفــاءة 
الفكرية واملمارســة قبل أن 
يتمكن اإلرهابي من استخدام 
طائرة من دون طيار ألغراض 

خبيثة.
ويوجــد أكبــر قــدر من 
الطائــرات من  تكنولوجيــا 
دون طيــار بالعالــم حاليــا 
في ليبيــا، وقامــت حكومة 
الوفاق الوطني املتمركزة في 
طرابلس، والقوات املسلحة 
خلليفة حفتر بتجميع قوات 
جوية هائلة العدد والتفوق 

التقني من الطائرات.

ما التهديدات املختلفة 
للطائرات من دون طيار على 

الكويت؟
٭ عند احلديث عن الطائرات 
واألنظمة اجلويــة من دون 

طيــار حلماية الشــخصيات 
املهمة سيكون مختلفا متاما 
عما هو مطلوب حلماية البنية 
التحتية احليوية واملنشآت.

ذكرمت أن حماية الكويت أمر 
مهم والبد من تقييم شامل 

وسريع، فما هي االعتبارات 
التخطيطية لتأمني ذلك؟

الهجمــات  أن  ٭ فــي حــني 
الناجحة بطائــرات من دون 
طيار ضد املنشآت الصناعية 
سيكون لها عواقب اقتصادية، 
فــإن مصــدر القلــق األكبــر 
هــو الهجمــات علــى البنية 
التحتيــة احليويــة التي لها 
أهمية معنوية، وخالل العام 
املاضــي وصلتنــا معلومات 
عن نشاط مشبوه لطائرات 
مــن دون طيــار فــي املجال 
اجلوي ملدينــة الكويت، كما 
إن وقوع حادثــة واحدة من 
طائــرة مــن دون طيار ضد 
منشآت مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بحكومة الكويت أو تاريخها، 
حتى لو كانت صغيرة، ميكن 
أن تســبب املزيد من الضرر 
على املــدى الطويل ألنها قد 
تزعزع ثقة مواطني الكويت 
أمنهــا. ويتطلب  مبســتوى 
األمــر تطوير خطــة مضادة 
للطائرات من دون طيار لهذا 
النوع من السيناريوهات من 
خالل تكامل األنظمة الدفاعية 
مع البيئة التشغيلية املعقدة، 
بحيث يتم وضعها في دفاع 
متعدد الطبقات بقدرات طويلة 
وقصيرة املدى، حيث يتوجب 
أن يغطي ترتيب املستشعرات 
جميع طرق االقتراب املمكنة 
مستشــعرات  باســتخدام 
متداخلة ومتعددة ومتوازنة 
املقتربــات األكثــر  حلمايــة 
احتمــاال للهجوم، وميكن أن 
تعزز أنظمة مكافحة الطائرات 
من دون طيار الشاملة عملية 
اتخاذ القرار ولكن فقط إذا مت 
دمج البيانــات التي تنتجها 
أجهزة االستشعار في صيغة 
لبيانات مشتركة يتم توجيهها 
إلى فرد لديه السلطة ملواجهة 
تهديد أنظمة الطائرات من دون 

طيار عند حدوثها.

هل من نقطة أخيرة تود أن 
تضيفها في ختام احلوار؟

٭ أتوقع أن تكون الكويت قد 
بدأت بالفعل في عمل حتليالتها 
ودراســة خياراتها، إال أنني 
ســأقدم بعــض االقتراحات 
لألجهزة األمنية من املهم أن 
تضع في اعتبارك أوال ما جهة 
تهديداتك وما هي تصرفاتها 
املمكنة بالنسبة للكويت، وأن 
تقوم أجهزتها األمنية بتقييم 
واضح للخطورة التي تواجهها 
البالد وبنفــس القدر حتديد 
التي  األولويــات واألصــول 
حتتاج إلى احلماية أكثر من 
غيرها، كما إن عالقات الكويت 
القوية تاريخيا مع الواليات 
املتحــدة تعنــي أن هناك بال 
شــك فرص لتبادل القدرات 
االســتخباراتية والعسكرية 
ويجب حتديد مــكان وجود 
الفجــوات في القــدرات ومن 
العــام لهــذه  الفهــم  خــالل 
املجاالت، ميكن أن نبدأ خطة 
عمل واســعة. ولقد ناقشت 
بالفعل بشــيء من التفصيل 
االعتبارات اخلاصة بتطوير 
خطة مضــادة للطائرات من 
دون طيار في الكويت، وأود 
فقط التأكيد على احلاجة إلى 
النظر في كل أصل محمي على 
حدة، وأهمية احلصول على 
مجموعــة مــن األنظمة التي 
تعوض فيها األنظمة الفرعية 
قوة ونقص بعضها البعض.

مؤسس شركة «ريد سيكس سلوشونز» ومستشار شؤون الدرونز بوزارة الدفاع األميركية أكد أن اجلهود الديبلوماسية للكويت جنّبتها املخاطر

شعار مركز ريكونسنس للبحوث والدراساتعبدالعزيز العنجري خالل اللقاء مع رئيس «ريد سيكس سولوشنز» د.سكوت كرينو مبقر الشركة في واشنطن

د.سكوت كرينو

مزاياه.

تهديد الكويت

ما مدى احتمالية تعرض 
الكويت لهجوم بطائرات من 

دون طيار، من قد يشرع في 
ذلك؟

٭ أصبح استخدام الطائرات 
من دون طيــار ملهاجمة فرد 
محــدد أو جتمعات أو البنية 
التحتية احليوية أمرا شائعا 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
لذلك مــن احملتمــل أن يفكر 
أصحاب النوايا اخلبيثة في 
اســتخدامها لتهديد الكويت، 
فلقد تعرض جيران الكويت 
لهجمات تسببت في الكثير من 
الدمار واإلصابات والوفيات. 
الكويــت بعالقات  وتتمتــع 
إال أن  إيــران،  ســلمية مــع 
عمليات نقل التكنولوجيا التي 
توفرها طهران إلى اجلماعات 
االرهابية التي تعمل لصاحلها 
بالوكالــة متثل أكبــر تهديد 
خارجي للكويت، ففي تسارع 
وبشكل مخيف تكشف إيران 
عن قدرات جديدة ومتطورة 
على املستوى العاملي لنظامها 
القوي جدا للطائرات من دون 
طيــار، وهــذه التكنولوجيا 
نفســها موجودة فــي أيدي 
مقاتلي احلوثي وحزب اهللا 
واجلماعات املسلحة املختلفة 
التي تدعمها إيران في العراق 
وسورية، لقد استفادت هذه 
اجلهــات مــن االســتثمارات 
اإليرانية في تسيير األنظمة 

غير البشرية.

ما التحديات التقنية املرتبطة 
باكتشاف الطائرات من دون 

طيار؟
٭ يصعب اكتشاف الطائرات 
من دون طيار وتعقبها بسبب 
حجمها وسرعتها وتكوينها 
املــادي، وتكافــح الــرادارات 
اكتشــاف هــذه  غالبــا فــي 
الطائــرات خصوصــا عندما 
حتلق بارتفاع منخفض جدا 
ولهــا مقطــع عرضي صغير 
للــرادار، وتســتخدم مــواد 
متتص انبعاثات الرادار بدال 
من عكسها، وبعض الطائرات 
مــن دون طيــار تطير ببطء 
شديد بحيث ال ميكن للرادارات 
العسكرية مالحظتها، وغالبا 
ما يتم اخللط بينها وبني سرب 
الطيور. وأكثر تقنيات أنظمة 
الطائــرات فعالية  مكافحــة 
يكمن في اســتهداف موجات 
التــردد  الراديــو وروابــط 
الالسلكي املستخدمة للتحكم 
فــي الطائرة مــن دون طيار 
وعند اكتشاف ارتباط محدد 
ميكن استغالله للتشويش أو 
التالعب بالطائرة وهذا يصلح 
للطائرات من دون طيار التي 
حتلق في نطاقات قصيرة أو 
التقليدية  الالسلكي  ترددات 
التي يسهل اكتشافها، إال أنها 
ال تكــون فعالة عندما حتلق 
الطائــرة ملســافات طويلــة 
باستخدام نظام الطيار اآللي 
أو عندما تســتخدم ترددات 
السلكية غير تقليدية، وفي 
منطقة مثل مدينــة الكويت 
تكمن اخلطورة في أنه يصعب 
اكتشــاف الطائرات من دون 
طيار بسبب محدودية خطوط 
الرؤيــة ومشــكالت تعــدد 
املســارات (ارتــداد إشــارات 
املستشــعرات) والضوضاء 
احمليطة، ميكن أن توجد هذه 
الظواهر نفسها في املنشآت 
املرتبطة  الصناعيــة كتلــك 

بإنتاج البترول والطاقة.

نظام شامل وفعال

ما الذي ميكن أن تفعله 

تقنيًا متفوقة  أنواعًا  متتلك  حفتر  وقوات  ليبيا  في  حاليًا  طيار  دون  من  الطائرات  من  عدد  أكبر 

ستصبح الطائرات من دون طيار وبرامج التعرف على الوجه متاحة لإلرهابيني واجلماعات املسلحة

يصعـب اكتشـاف الطائـرات مـن دون طيـار مبدينـة الكويـت بسـبب محدوديـة الرؤيـة وتعـدد املسـارات

مخيف تسارع  في  طيار  دون  من  للطائرات  لنظامها  جديدة  قدرات  تطوير  عن  تكشف  إيران 
طيارونا لديهم خبرة في ٢٠٠ تقنية مختلفة حول االختبارات املضادة للطائرات من دون طيار

االستخبارات املضادة والتحليل اجلنائي ميّكنان األجهزة األمنية من وقف الهجمات مبرحلة التخطيط

طيار دون  من  الطائرات  تسليح  قدرات  تطوير  على  تعمل  املكسيك  في  املخدرات  عصابات 

الطويل املدى  على  الضرر  من  املزيد  تسبب  أن  ميكن  كويتية  منشآت  ضد  واحدة  حادثة  وقوع 

أقل من ١٠٠ دوالر تكلفة صناعة الطائرة من دون طيار يدويًا بسورية مع قنابل مضادة للدبابات

«٣ «صمد  طراز  من  طيار  دون  من  الطائرات  أنظمة  نطاق  في  تقع  فالكويت  الداخلي  األمن  رغم 

«ريد سيكس سولوشنز».. قدرات وكفاءات هائلة د.سكوت كرينو في سطور
٭ حاصل على درجة الدكتوراه في 
هندسة النظم من جامعة فيرجينيا.
التنفيذي  ٭ املؤسس والرئيس 
لشركة «ريد سيكس سولوشنز».

٭ مستشار خاص لوزارة الدفاع 
وإدارة األمن الداخلي األميركية.

٭ معظم حياته العسكرية كطيار 
هليكوبتر هجومي مصنف في

UH-١ Huey وOH-٥٨ Kiowa و
 ٦٤-AHو Cobra Gunship ١-AH

 .Apache
٭ عمل أيضا كأستاذ في األكادميية 

العسكرية في ويست بوينت.

هي شــركة استشارات اســتراتيجية 
تساعد العمالء على رؤية أنفسهم من منظور 
منافسيهم وخصومهم وأعدائهم، وأصبحت 
املزود األول في الواليات املتحدة لإلبالغ عن 
تهديدات النظام اجلوي للطائرات من دون 

طيار ومحاكاة التهديدات، مما 
وفر دعما للطيران لكل حدث 
اختبار رئيسي أجرته وزارة 
السنوات  الدفاع على مدار 
املاضية، خالل هذه  الثالث 
األحداث، عملت مع كل أنظمة 
الطائرات من دون  مكافحة 
طيار التي يتم تسويقها إلى 
حكومة الواليــات املتحدة، 

وهذا يجعلها مؤهلة بشــكل فريد لتقدمي 
توصيات بشأن األنظمة األفضل التي تلبي 
متطلبات احتياجات عمالئنا اخلاصة. وتقدم 
الشــركة مجموعة متنوعة مــن اخلدمات 
املصممــة حلماية األهــداف عالية القيمة 
التحتيــة احليوية  والبنية 
ضد تهديدات الطائرات من 
دون طيار، ومتتلك قدرات 
وكفاءات محددة متكن الفريق 
من تقييم التهديدات املوثوقة 
ألنظمــة الطائرات من دون 
طيار، والقــدرات احلالية 
املضــادة ألنظمة الطائرات 

ونقاط الضعف احلرجة.
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تتبع أعلى معايير
الصحة واألمن والسالمة 

وحترز شهادة االعتراف الدولي 
«S.A.F.E»

«الثانوية» في ظل «كورونا».. نتائج غير مسبوقة.. ٥ أوائل  ١٠٠٪
عبدالعزيز الفضلي

«الكورونــا»..  ســنة  فــي 
واســتكمال العام الدراســي عن 
ُبعد، وبعيدا عن االختبارات في 
الثاني جــاءت نتائج  النصــف 
الثانويــة العامــة فــي الكويت 
مغايــرة متامــا لكل الســنوات 
السابقة، فنسبة النجاح (حيث 
الــكل جنح) في القســم العلمي 
وفــي   ،٪٩٩٫٧ إلــى  وصلــت 
«األدبــي» ٩٧٫٨٪ وفي «الديني» 
٩٦٪، وهي نسب غير مسبوقة 
بكل املقاييس. األوائل اخلمسة 
علــى القســم العلمــي حصلوا 

على النسبة الكاملة ١٠٠٪ وهم: 
أحمد توني وحسني عبداحلكيم 
وسامر عنقه ومحمود الششتاوي 
ومعتز هــادي، وفــي «األدبي» 
حصل صــالح خالد محمد على 
نسبة ٩٩٫٨٠٪ وشــيماء شديد 
٩٩٫٤٧٪ ونادية رياض ٩٩٫٤٧٪ 
وســارة فهــد ٩٩٫٣٢٪ وإســراء 
نادي ٩٩٫٣٠٪. وفــي «الديني» 
جاءت حفصة فريد أسد عمادي 
أولى بـ ٩٩٫٧٧٪ وشيماء لوهناب 
٩٩٫٧٧٪ ونارميان بنونه ٩٩٫٧٩٪.  
هذا، وأكدت مصــادر تربوية لـ 
«األنباء»، ان النجاح كان شــبه 
جماعــي ان لــم يكــن جماعيا. 

من جهة أخرى، تســلم مراقبو 
االمتحانات في املناطق التعليمية 
شهادات طلبة الثانوية العامة من 
كونترول االختبارات، وســيتم 
توزيعها على الطلبة في املدارس 
بدءا من اليوم األحد بعد توقيعها 

من مدير عام املنطقة. 
وكشــفت مصــادر تربويــة 
مطلعة لـــ «األنباء»، عن أنه مت 
سحب شهادات للطلبة الناجحني 
وعددهم اإلجمالي ٣٨٠٥٨ طالبا 
وطالبة، مشيرة إلى أنه لم يرسب 
أحد من الذيــن دخلوا الفصول 
االفتراضيــة في نظــام التعلم 

عن ُبعد.  

جناح شبه جماعي: ٩٩٫٧ ٪ لـ «العلمي» و٩٧٫٨٪ لألدبي و٩٦٪ لـ«الديني».. وسحب ٣٨٠٥٨ شهادة لتوزيعها على الطلبة بدءًا من اليوم

سامر عبداهللا عنقة
(١٠٠٪  - األول مكرر على العلمي)

صالح خالد محمد زكي 
(٩٩٫٨٪ - األول على القسم األدبي)

احمد عبداجلواد محمد توني 
التفاصيل ص٤و٥(١٠٠٪  - األول على القسم العلمي )
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خالد احلسن

رئيس «احتاد التأمني» 
خالد احلسن 

لـ «األنباء»: شركات 
التأمني متتلك 

إمكانيات جيدة 
ملواكبة التحديات 

الطارئة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

رخص السوق ووثائق السفر.. «دليڤري»

 ال فحص إليجابيي املسحة إال بعد انتهاء مدة احلجر

«الداخلية» تتجه إلى تعيني وكالء مساعدين ومديرين عاّمني
بعد تسلم اللواء سالم النواف رئاسة جهاز أمن الدولة 

محمد اجلالهمة

أبلغ مصدر امني «األنباء» أن وزارة 
الداخليــة تتجــه في األيــام املقبلة إلى 
تعيني وكالء مســاعدين جدد جميعهم 
يشغلون حاليا مناصب مديرين عامني، 
وكذلك تعيني مديرين عامني جدد بدال من 
املرقني إلى رتبة وكالء مساعدين. وذكر 

املصــدر في تصريح خاص لـ «األنباء» 
ان تعيني الــوكالء اجلدد يأتي في إطار 
حرص وزارة الداخلية على ملء الشواغر 
التي استحدثت خاصة بعد تعيني اللواء 
الشــيخ ســالم النواف مبنصب رئيس 
جهاز أمن الدولة. ولفت املصدر الى ان 
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية انس الصالح وبعد التشــاور 

والتنســيق مع وكيــل وزارة الداخلية 
الفريق عصام النهام بصدد رفع األسماء 
املرشــحة الى مناصب وكالء مساعدين 
وجميعهم يحملون رتبة لواء حاليا إلى 
مجلس الوزراء العتماد تعيينهم وكالء 
مساعدين. ورفض املصدر التطرق الى 
أعــداد املرقني، مؤكــدا ان هذه املناصب 

مللء الشواغر احلالية.

أحمد مغربي 

أعلنت إدارة املشــاريع االســتثمارية فــي وزارة الداخلية 
عن طرح مزايدة للترخيص إلحدى الشركات املتخصصة في 
خدمة التوصيل لتقدمي عرضها املالي والتقني اخلاص بخدمة 
التوصيل لرخص الســوق ووثائق السفر التي يتم اصدارها 
لطالبيها الراغبني في منازلهم او مقار عملهم. وقالت «الداخلية» 
إنه على الشــركات واملؤسســات التي لديها خبرة في خدمات 
التوصيل مبدة ال تقل عن ٣ سنوات وتنوي املشاركة في املزايدة 
مراجعة ادارة املشاريع االستثمارية في مبنى وزارة الداخلية 

مبنطقة شرق اثناء الدوام الرسمي اعتبارا من اليوم األحد.

عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن مديــر ادارة نظــم 
املعلومــات بــوزارة الصحة 
م.أحمــد الغريــب، عن حجز 
الفحــص  املواعيــد إلجــراء 
الســريع لـــ «كوفيــد - ١٩» 
مبراكــز فحــص املركبــات 
«صبحــان - اجلزيرة بارك 
اند فــالي» عبر موقع وزارة 
الصحة ابتداء من الساعة ١٠ 
صباحا يوميــا حتى اكتمال 

العدد، مشــيرا الى أن حجز 
املوعد سيكون في ذات اليوم 
املراد اجراء به الفحص فقط.
فـــــي تصــريح  وبيـــن 
لـــ «األنباء» أن عــدد االفراد 
الذين سيتم فحصهم في مراكز 
الفحص الســريع باملركبات 
عبر حجز املواعيد ما يقارب 
٥٠٠ شخص يوميا، بواقع ٢٥٠ 
لكل من مركز صبحان ومركز 
اجلزيرة بارك اند فالي، فضال 
عن مواعيــد أخرى ملخالطي 

احلاالت اإليجابية الذين يتم 
توجيههــم للفحص من قبل 

إدارة الصحة العامة.
وكشــف م.الغريــب عن 
حظر اعادة الفحص للشخص 
الذي تظهر نتيجته ايجابية 
بإصابته بڤيروس كورونا إال 
بعد انتهاء مدة احلجر الصحي 
املقررة له ١٠ أيام، أما في حال 
كانت النتيجة سلبية فيمكن 
اعادة الفحص وحجز موعد 

عبر النظام مرة اخرى.

الغريب لـ «األنباء»:حجز املواعيد يبدأ من الساعة ١٠ صباحاً يومياً حتى اكتمال العدد

أكثر من ٧٠٠٠ منشأة 
استفادت من الدعم 

اإلضافي للمسجلني 
على الباب الثالث

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة بالهيئة العامة للقوى 
العاملــة، أن أعــداد املنشــآت 
املستفيدة من الدعم اإلضافي 
للمسجلني على الباب الثالث 
جتــاوزت ٧٠٠٠ منشــأة مــن 
مختلف األنشــطة في القطاع 
اخلــاص. وتوقعــت املصادر 
ان يتم إيداع الدعم عن شــهر 
سبتمبر خالل األسبوع اجلاري 
جلميع املنشآت امللتزمة بصرف 
الرواتــب االعتياديــة كاملــة 
للمواطنني املسجلني لديها على 
الباب الثالــث منذ بداية أزمة 
كورونــا. وأكــدت املصادر ان 
الهيئة تعمل على التدقيق على 
احلســابات مع البنوك للتأكد 

من عملية الصرف.

 «ديوان اخلدمة»: ترشيح ٩٣٧٩ مواطنًا للتوظيف 
مرمي بندق 

قــال مصــدر حكومي رفيع لـــ «األنباء» إن 
جميع املرشحني للتوظيف في اجلهات احلكومية 
الذين تعطلت إجراءات تعيينهم بســبب أزمة 
كورونا صدرت لهم قرارات التعيني وتســلموا 
أعمالهم وصرفت رواتبهم، وبذلك متت معاجلة 
طلبات أغلب املســجلني في تطبيق «كويتيون 

بال رواتب».

وكشف املصدر عن أن ديوان اخلدمة املدنية 
رشح ٩٣٧٩ مواطنا ومواطنة للتوظيف بالوزارات 
واملؤسســات واجلهات احلكومية. وأوضح أن 
املرشحني منهم ٣ حاصلون على درجة الدكتوراه، 
و٣٥ ماجستير، و٥٧٦٩ جامعيا، و٢٠٦٨ «دبلوم»، 
و١١١٨ «ثانوية»، و١٢٤ «متوسط» بدورة سنتني 
فأكثر، و٢٦٢ «متوسط» فأقل. وبني املصدر انه 
ألول مرة منذ بداية تطبيق قرار مجلس الوزراء 
بالتسجيل املركزي للترشيح للتوظيف في العام 

١٩٩٩ تنخفض احصائية عدد منتظري الوظيفة 
احلكومية الى ٨١٨٥ مواطنا ومواطنة. ومتثل هذه 
االحصائية اقل رقم للمنتظرين على مدى هذه 
الســنوات. وحول وضع حــد معني لعدد مرات 
رفض اخلريج الترشــح املعروض عليه للعمل 
بعدها يتم شــطبه، قال: انه ال نية لوضع عدد 
معني ملرات رفض املواطن العمل في اجلهة املرشح 
اليها، مشيرا الى أن هذا الرفض يستتبعه فورا 
ترشح املواطن املسجل التالي له، لذلك ال تأثير 

سلبيا لعدد مرات الرفض على منظومة العمل. 
وردا على سؤال حول موعد موافقة الديوان 
على الدرجات الوظيفية اجلديدة لوزارة التربية 
لتعيني معلمني، كشــف املصدر عن أن الديوان 
وافق لـ«التربيــة» على ٥١١ درجة لتعيني ابناء 
الكويتيــات معلمني، موضحــا أن املوافقة متت 
على رفع احلظر عن الدرجات الوظيفية املتوافرة 
لدى الوزارة وعددها ٥١١ درجة، مبوجب كتابه 

الرسمي املوجه اليها في ١٠ اجلاري. 

توفير وظائف باحلكومة لـ ١٧ ألف خريج رغم أن املطلوب ٩ آالف وظيفة سنويًا.. وخفض أعداد منتظري العمل إلى ٨١٨٥ مواطناً وهي األقل منذ قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٩٩٩ 

06 ٥ آالف مشارك في حملة «الكويت نظيفة بسواعد أبنائها»
الشيخ عبداهللا األحمد والشيخة انتصار سالم العلي وناصر الهني وعدد من املشاركني باحلملة             (زين عالم)

ملشاهدة الڤيديو

أبلغنا «التربية» ١٠ اجلاري باملوافقة على رفع احلظر 
عن ٥١١  درجة  لتعيني أبناء الكويتيات معلمني

تسليم العمل وصرف الرواتب للمرشحني  قبل «اجلائحة» 
وال شطب  للمسجلني الرافضني للترشح 

خلفاً للعميدة غينسبورغ.. ترامب يتحدى الدميوقراطيني 
ويتعهد بتعيني قاض جديد في احملكمة العليا «دون تأخير»

عواصم - وكاالت: أعلن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب أنه «ملزم» بتسمية قاض جديد 
في احملكمة العليا «دون تأخير»، خلفا لعميدة 
قضاتها روث بادر غينســبورغ التي توفيت 
عن عمر يناهز ٨٧ عاما، وهو ما فجر معركة 
جديدة مع خصومه الدميوقراطيني ومرشحهم 
جو بايدن.  وبرر قراره في تغريدة أن تسمية 
قضــاة لهذه احملكمة هي «القرار األهم» الذي 
ينتخب من أجله رئيس الواليات املتحدة، في 
وقت طالب بايدن بإرجاء هذا األمر إلى ما بعد 
االنتخابات الرئاسية املرتقبة في ٣ نوفمبر، 
معتبرا أن الفائز في االنتخابات هو من يتعني 
عليه اختيار من ســيخلفها. وقــال: «لقد مت 
تكليفنا في موقع السلطة واألهمية هنا التخاذ 
قرارات لألشخاص الذين انتخبونا بكل فخر، 
وأهمهــا منذ فترة طويلة هــو اختيار قضاة 
احملكمة العليــا للواليات املتحدة». وأضاف: 
«لدينا هــذا االلتزام بدون تأجيــل». وكانت 
إذاعة «إن بي آر» ذكرت أن القاضية أفصحت 
عن وصيتها األخيرة حلفيدتها كالرا سبيرا، 
إذ قالت لهــا قبل وفاتها «أعز أمنية لدي هي 
عدم تبديلي طاملا لم يؤد رئيس جديد اليمني 
الدستورية». وتعيني ترامب لشخصية أخرى 

في احملكمة العليا سيعطي احملافظني أغلبية 
ســتة مقابل ثالثة، ما يعنــي أن األخذ برأي 
القضاة الليبراليني سيتطلب تأييد اثنني من 

احملافظني لهم.

عميدة قضاة احملكمة االميركية العليا الراحلة 
روث بادر غينسبورغ

التفاصيل ص ٢٠

م.أحمد الغريب

ٍ

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو
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أعلنت رئيسة قسم القبول في كلية الكويت 
التقنية «K-Tech» رشــا الشــلبي، أن قسم 
القبول على أمت االستعداد الستقبال الطلبة 
الراغبــني في االلتحــاق بالكلية ضمن خطة 
البعثــات الداخليــة للفصــل األول من العام 
الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك ابتداء من اليوم 
األحد حتى يوم اخلميس املوافق ٨-١٠-٢٠٢٠.

 وأكدت الشلبي أن الكلية اتبعت كل التدابير 
واإلجراءات االحترازية التي أقرتها السلطات 
الصحيــة ملكافحة جائحــة كوفيد-١٩ وذلك 
من خالل تطبيق قواعــد التباعد االجتماعي 
وإجراءات الوقاية باإلضافة إلى توفير نظام 
حجز مواعيد مســبقة للطلبــة الراغبني في 
االلتحاق بالكلية الستكمال إجراءات القبول 

واختبارات املستوى.
جتدر اإلشــارة إلى أن الكلية تقدم برامج 

الدبلوم في تخصص إدارة األعمال وتشعيباتها 
وتخصــص نظــم تكنولوجيــا املعلومــات 
وتشعيباتها، متاشيا مع متطلبات سوق العمل، 
علما بأن نسب القبول للبعثات الداخلية لكال 
التخصصني ٧٠٪ فما فوق، مؤكدة أن الدراسة 
للفصل األول ستكون بنظام التعليم عن بعد، 
وفقــا آلخر القــرارات واملســتجدات من قبل 
الوزارة، حيث ستقوم الكلية بتدريب الطلبة 
املســتجدين على استخدام وسائل التواصل 
واحملاضرات االفتراضية باستخدام برنامج 
Microsoft Teams، وترجو إدارة الكلية دوام 
الصحة والعافيــة والتوفيق لطالبنا األعزاء 
ولكل أعضاء هيئة التدريس والعاملني فيها.

للمزيد مــن املعلومات عن الكلية، يرجى 
www.k-tech.edu. زيارة املوقع اإللكتروني

kw أو االتصال على الرقم: ٦٧٠٠٨٤٩١.

بدء استقبال طلبات االلتحاق
بكلية الكويت التقنية اليوم

الشلبي: ضمن خطة البعثات الداخلية حتى ٨ أكتوبر

متفوقو ثانوية «التعليم عن ُبعد» لـ «األنباء»: واجهنا التحديات وسنواصل التميز
فريق العمل

التحرير: دارين العلي ـ آالء خليفة ـ عاطف رمضان
تصوير: قاسم باشا - محمد هاشم

في أجــواء اســتثنائية بســبب تداعيات 
املواجهة مع الوباء الــذي اجتاح العالم وفي 
القلــب منه الكويــت، تأتي فرحة هــذا العام 

ملتفوقــي الثانوية العامة الذين عاشــوا هذا 
العام ظروفا لم مير بها من سبقهم جلهة توقف 
الدراســة لفترة من الزمن ثم اســتئنافها عن 
طريق نظام لم يعهدوه وهو التعلم عن بعد 
ثم أداء االختبــارات في أجواء غير معهودة. 
لكن مواجهــة «كورونا» لم تكــن مانعا أمام 
أن يعيشوا هذه الفرحة بشكل أو بآخر، وأن 

نشاركهم فرحتهم لتمكنهم من النجاح والتفوق 
في ظروف غير عادية.

فما إن أعلنت وزارة التربية نتائج الثانوية 
العامة أمس، حتى شرعت «األنباء» في مشاركة 
املتفوقني فرحتهم وفتحت أبوابها للمتفوقني 
واملتفوقات لتســجل مشاعر فرحهم، وتتذكر 
معهم كيف مر بهم هذا العام، وكيفية تغلبهم 

علــى ما واجهوه فيه مــن صعاب وحتديات، 
وتتعرف منهم على سبل حتقيقهم لهذا النجاح 
الباهر واملشرف، وتنقل نصائحهم لزمالئهم 
املقبلني على اجتياز هذه املرحلة ليســتفيدوا 

من جتارب هذه املجموعة املتميزة.
وفي تصريحاتهم لـ «األنباء»، أكد املتفوقون 
أنهم بعــد أن واجهوا التحديات في هذا العام 

االســتثنائي بســبب ڤيــروس كورونا فإنهم 
ســيبذلون قصارى جهدهم ملواصلة النجاح 
والتفوق خالل الدراسة اجلامعية وما بعدها، 
معبرين عــن أملهم في أن يســتطيعوا بذلك 
املشــاركة في خدمة أوطانهم وشــعوبهم في 
القريب العاجل، وفيما يلي لقاءات وتصريحات 

عدد من املتفوقني:

عبّروا عن فرحتهم مبا حققوه من إجناز في هذه الظروف االستثنائية ومواجهة «كورونا»

عمادي لـ «األنباء»: جتربة «التعلم عن ُبعد» كانت 
ناجحة ورائدة.. وابنتي ستدرس في «الشريعة»

األول على «العلمي» بنسبة ١٠٠٪ أحمد توني: 
أنتمي ألسرة متفوقة وأشكر الكويت

األول مكرر «علمي» سامر عنقة تفوق بنسبة ١٠٠٪: 
«التعليم عن ُبعد» جتربة جيدة جدًا

أسامة أبوالسعود

قال والد الطالبة حفصة 
فريد اسد عمادي األولى على 
املعهد الدينــي في الكويت 
بنسبة ٩٩٫٧٧٪ وكيل وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
م.فريد عمادي لـ «األنباء»: 
بفضل اهللا تلقينا خبر تفوق 
ابنتنا، والشكر هللا سبحانه 
وتعالى على هذا التوفيق ثم 
للجهود املباركة التي بذلتها 
وزارة التربية وايضا ابناء 

الطلبة.
وتابــع عمادي: نشــكر 
وزارة التربية وعلى رأسها 

قال الطالب سامر عبداهللا عنقة (سوري اجلنسية) احلاصل 
علــى املركز األول مكرر على الكويت بنســبة ١٠٠٪ بالقســم 
العلمي من مدرسة اإلخالص األهلية بنني مبنطقة حولي، انه 
يهدي جناحه إلى أهله وأحبائه وإدارة مدرســته وأســاتذته 
وم.محمد الصايغ. وأضاف عنقة أن من أسباب تفوقه، توفيق 
اهللا تعالــى ودعم أهله وأحبته وإدارة مدرســته ومواظبته 
املســتمرة على الدراسة. وأضاف عنقة أن تنظيم الوقت من 
الصعوبــات التــي واجهته، واصفا جتربــة التعليم عن ُبعد 
بأنها جيدة جدا بفضل جهود وزارة التربية وإدارة مدرسته 
وأســاتذته. ونصــح زمالءه الطلبة بضــرورة احلرص على 
املذاكرة، وأن تكون لديهم طموحات حتى يحققوا ما يتمنون.
ويطمح سامر عنقة لاللتحاق بكلية الهندسة «ميكاترونكس».

فــي الصــف الثاني عشــر 
عــن بعد واســتكمال العام 

الدراسي.
واضاف: احلمد هللا كانت 
جتربة ناجحة ورائدة حيث 
اســتفاد ابناؤنا الطلبة من 
هذه التجربة في ظل ظروف 
استثنائية لم متر بها الكويت 

من قبل.
ووصــف عمادي جتربة 
الدراسة عن ُبعد هذا العام 
بانهــا كانت ناجحة متمنيا 
تطويرها واالستفادة منها 

في الفترات القادمة.
وعــن امنيــة ابنتــه في 
استكمال تعليمها اجلامعي 

أكــد الطالــب أحمد عبد اجلــواد محمد تونــي (مصري 
اجلنسية) من مدرسة السيف األهلية صاحب املركز األول 
على مستوى الكويت من القسم العلمي بنسبة ١٠٠٪ ان من 
أسباب النجاح والتفوق االجتهاد وبذل اجلهد للوصول إلى 

أعلى املراكز ودعم األهل واألصدقاء واملدرسة.
وأهدى تونــي جناحه وتفوقه ألســرته وأهله وإلدارة 
املدرســة وللمدير واملدير املســاعد وجميع املدرسني الذين 
لــم يألوا جهدا طول فترة الدراســية وقدمــوا كل الدعم له 
ولزمالئه قائال: جميعهم ساندوني للوصول لهذه املكانة.

وعن أبــرز الصعوبات التي واجهتــه، قال توني: طول 
العام الدراسي وعدم وضوح املستقبل واخلوف من ضياعه 
بســبب جائحة كورونا ولكن نشكر وطننا الثاني الكويت 
ووزير التربية على تســهيل األمور. وينوى توني دراسة 
الهندســة في جمهورية مصر العربية، موضحا انه ينتمى 
ألســرة متفوقة فجميع إخوانــه وأخواته كانوا من األوائل 

على الكويت في املرحلة الثانوية.

قال عمادي: بإذن اهللا ستكمل 
دراستها اجلامعية في كلية 
الشريعة استكماال لتعليمها 

في املعهد الديني.
فــي  عمــادي  ووجــه 
ختام تصريحاتــه التهنئة 
الناجحني  الطــالب  جلميع 
والوليــاء  الثانويــة  فــي 
امورهم علــى ما بذلوه من 
جهد ومثابــرة على تعليم 
ابنائهم، داعيا اهللا عز وجل 
ان يحفظ الكويت واهلها من 
كل مكروه وسوء وان يعيد 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد الى البالد ساملا 

معافى.

ابنة وكيل األوقاف حصدت املركز األول على التعليم الديني

الطالب احمد عبداجلواد محمد توني مع اسرتهفريد عمادي

الطالب سامر عبداهللا عنقة يتوسط أسرته

الوزير والوكالء والقياديون 
ومســؤولو الــوزارة علــى 
جهودهم في تعليم ابنائنا 

العاشرة على «العلمي» 

إسراء أمني: أنوي 

دراسة الطب البشري

أوضحــت الطالبة اســراء 
اسعد امني (مصرية اجلنسية) 
من مدرسة عمرة بنت رواحة 
مبنطقــة اجلهــراء التعليمية 
واحلاصلة على نسبة ٩٩٫٩٨٪ 
من القســم العلمي وترتيبها 
العاشرة على مستوى الكويت 
ان من أسباب جناحها وتفوقها 
التــوكل علــى اهللا عــز وجل 
بــه وتشــجيع  واالســتعانة 
الوالدين ومساعدتهم لها طوال 

العام الدراسي.
وذكــرت امني انهــا تهدي 
جناحهــا وتفوقها الى والدها 
الثانــي  ووالدتهــا ولبلدهــا 
الكويت ومعلماتها في املدرسة.

وحول ابرز الصعوبات التي 
واجهتها في زمــن الكورونا، 
ذكرت امني ان اغالق املدارس 
وتأجيل الدراسة كان ابرز تلك 
الصعوبات، فضال عن املشاكل 
التقنية التي واجهتهم في بداية 

تطبيق التعليم عن ُبعد.
ونصحت امني جميع الطلبة 
والطالبات بالتوكل على اهللا 
وبر الوالدين واجلد واالجتهاد 

واحملافظة على الصالة.
ترغــب  انهــا  وكشــفت 
فــي دراســة الطب البشــري 

بجمهورية مصر العربية.

الطالبة اسراء اسعد امني

اخلامسة على الكويتيني 
«أدبي» دانة العازمي:

لم أواجه صعوبات 
بالتعليم عن ُبعد

قالت املتفوقــة دانة فالح 
علــى  اخلامســة  العازمــي 
الكويتيني بالقسم األدبي من 
ثانوية الرتقة بنسبة ٩٨٫٦٧ انه 
بالرغم من التأخير في التخرج 
وإعــالن النتائج، إال أن فرحة 
النجاح والتفوق اكتملت أخيرا.
دانــة جناحهــا  وأهــدت 
وتفوقهــا لوالديهــا ووطنها 
الكويــت وجلميــع املعلمات، 
مؤكــدة أن التقييم كان عادال 
وأنها لم تظلم بالرغم من كل 

الظروف.
وقالت إنه بالنسبة لها لم 
تواجه أي صعوبات باألونالين 
بســبب اجلهود املبذولة على 
املنصة والتدريب املستمر من 
املعلمات وڤيديوهات الشرح 

التي تنشرها الوزارة.

ملشاهدة الڤيديو



محليات
االحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

05

وزير التربية اعتمدها وهنأ الطلبة األوائل.. ونسبة النجاح في القسم األدبي ٩٧٫٨٩٪ والعلمي ٩٩٫٧٪ والديني ٩٦٪

نتائج الثانوية العامة: جناح جماعي.. و٥ طالب يحصدون ١٠٠٪
عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود احلربي أمس 
النتيجة النهائية لطلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي واالدبي واملعهد 
الديني للعام الدراســي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والذي طبقت فيه الوزارة نظام 
التعلم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني بسبب ازمة ڤيروس كورونا 
حيث كانت نسبة النجاح في القسم االدبي ٩٧٫٨٩٪ والعلمي ٩٩٫٧٪ 
والديني ٩٦٪. واكدت مصادر مطلعة لـ«األنباء» ان جناح الطلبة كان 
شبه جماعي ان لم يكن جماعيا ولكل طالب وطالبة شاركوا وحضروا 

والتزموا في دوام الفصل الدراسي الثاني.
هذا وتقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود احلربي 

بالتهاني والتبريكات ألبنائنا الطلبة وألولياء أمورهم مبناسبة انتهاء 
العام الدراســي ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠، وإعالن نتائج الثانوية العامة في 
ظروف استثنائية غير مسبوقة في الكويت بفعل جائحة «كوفيد 
ـ ١٩» والتي اجتاحت العالم أجمع، راجيا من اهللا عز وجل أن يرفع 
هذا اخلطب ومين عليهم بدوام النجاح والتفوق، وأن يغدو إجنازهم 
اليوم نورا يسطع في سماء طموحهم فينير درب تطلعاتهم خالل 
املرحلة القادمة التي هم مقبلون عليها. وأكد د.احلربي أن وزارة 
التربية قادرة على االستمرار في حتمل مسؤولياتها خالل الفترة 
املقبلة بكل ثقة وثبات متسلحني بالعزم واإلرادة، وقال «إننا نعيش 
اليــوم العصر الرقمي، الذي غير أوجه احلياة، فكان لزاما علينا 
تأهيل جيل الشباب ملا يقتضيه هذا العصر، ونقوم بإعداد جيل 

متســلح بالعلم والتكنولوجيا قادر على بناء مستقبل الكويت، 
وهذا هو هدفنا األوحد وغايتنا األسمى في وزارة التربية ووزارة 
التعليم العالي». وأضاف: إن جناح أبنائنا وبناتنا الذي نعلن عنه 
اليــوم هو ثمرة جدهم واجتهادهم، والدعم والتفاني الذي قدمه 
معلموهم والهيئة اإلدارية في وزارة التربية، متابعا: نحن نقف 
اليوم احتراما وتقديرا لهــم مؤكدين فخرنا بإجنازهم، وأخص 
بالشــكر أيضا أولياء األمور الكرام الذين وفروا البيئة املناسبة 
إلشراق شمس هذا التفوق، فتضافر اجلهود كان السفينة التي 
نقلت أبناءنا إلى بر األمان وحافظ على مستقبلهم في ظل سنة 
استثنائية وظروف تعد األولى من نوعها. وتابع: وإننا نقف اعتزازا 
وفخــرا في بلدنا الذي أعطى أبناءه العطف والرعاية واالهتمام، 

خاصني بالذكر قائد املســيرة، أمير اإلنســانية حضرة صاحب 
السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 
والذي نســأل اهللا العظيم أن ميتعه مبوفــور الصحة والعافية، 
ونائب األمير سمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد». ووجه 
د.احلربي رســالته ألبنائه الطلبة ذكر فيها أن «للتفوق والنجاح 
أفقــا ال حد له، فاحرصوا على اجلد وبذل اجلهد، وليكن اإلتقان 
أرضكم، واإلبداع ســماءكم، واإلخالص في كل عمل شعاركم، 
فبهذا تتوج مسيرتكم بالنجاح، وأعمالكم بالفالح، فتكونوا خير 
أبناء لدولتكم الكويت التي رعتكم وحفظتكم، فليس في األرض 

خير من تراب الوطن».

األول على «األدبي» صالح زكي حصل على ٩٩٫٨٠٪: 
أشكر الكويت وأطمح لدراسة اللغات في مصر

أهدى الطالب صالح خالد محمد زكي (مصري الجنسية)، 
من مدرسة أنس بن مالك بمنطـقـــة الـفروانية التعليمية 
والحاصل على ٩٩٫٨٠٪ من القسم األدبي «األول على الكويت» 
نجاحه وتفوقه لوالده ووالدته ومدرسـيه ولبلده الثاني 
الكويت، حيث تربى وتعلم فيها، موضحا أن من أســباب 
النجاح والتفوق االعتماد على اهللا عز وجل ثم االجتهاد. 
وعن أبرز الصعوبات التــي واجهته في زمن كورونا، 
قال زكي: تأخر االختبارات وطول السنة الدراسية وانتظار 
المجهول طوال األشــهر الماضية، حيث تعطلت الدراسة 
بســبب وباء كورونا.  وذكر زكــي أن تجربة التعليم عن 
ُبعد كانت جيدة وشيقة رغم مواجهتهم لبعض الصعوبات 
التقنية في انـقطاع االنترنت أحيانا، إال أنـهـا مرت بسالم.  
ونصح جميع الطلبة بالتوكل على اهللا عز وجل ثم المثابرة 
واالجتهاد منذ اليوم األول للدراسة، والدراسـة أوال بأول 
وتنظيــم الوقت.  وأوضح أنه يطمح لدراســة اللغات في 

الطالب صالح زكي مع والدهجمهورية مصر العربية.

ندى الزمر حصلت على ٩٨٫٨٪ 
في القسم األدبي: أمتنى أن أكون 

سيدة أعمال مستقبًال

ذكــرت الطالبة ندى 
الزمــر  طــه  محمــود 
(مصريــة اجلنســية) 
مــن مدرســة اإلخالص 
األهليــة مبنطقة حولي 
التعليميــة واحلاصلة 
علــى نســبة ٩٨٫٨ فــي 
القســم األدبــي (املركز 
الـــ ١٧ على الكويت) أن 
توفيق اهللا عز وجل ثم 
اجلد واالجتهــاد ودعم 
األهل وجهد املعلمني هم 
أسباب جناحها وتفوقها.
وأفــادت الزمــر بأن 
طــول مدة التخرج بســبب جائحة كورونــا من أبرز 
الصعوبات التي واجهتهم، موضحة أن جتربة التعليم 
عن ُبعد جتربة مختلفة، ولكن كانت مثمرة وممتعة.

ونصحت اجلميع بالثقة بالنفس واالجتهاد والدراسة 
للمواد الدراسية أوال بأول، وأن يكونوا على ثقة بأن 

اهللا عز وجل ال يضيع اجر من أحسن عمال.
وأفادت بأنها تريد أن تكون سيدة أعمال في املستقبل.

الطالبة ندى محمود الزمر تتوسط اسرتها

األولى على الكويتيني في «األدبي» 
نادية عبداحلميد: أقترح توفير 

البتوب لكل طالب وإنترنت قوي

السابعة على «األدبي»
فاطمة عبداملنعم: الثانوية

بداية مرحلة جديدة
الطالبــة  أكــدت 
صاحبة املركز الثاني 
مكــرر على القســم 
األدبي واألولى على 
الطلبــة الكويتيــني 
الطالبة نادية رياض 
عبداحلميد احلائزة 
نســبة ٩٩٫٤٧٪ من 
مدرســة فارعة بنت 
أبي الصلت الثانوية 
للبنات عدم وجود أي 
صعوبــات واجهتها 
خالل العام الدراسي 
بالرغم من الظروف 
التي مرت بها العملية 
التعليمية بسبب جائحة كورونا. وأكدت أنه باجلد واالجتهاد 
ميكن حتقيــق النجاح والتفوق، الفتة إلى أن التقييم كان 
عادال جدا وينصف جميع مستويات الطلبة، كما أن املعلمات 
كن على درجة كبيرة من اجلهد في مساعدة الطالبات متى 

احتجن الطالبات ذلك. 
وحــول اقتراحاتها مــن خالل جتربتها فــي التعليم 
اإللكتروني قالت: يجب أن يتم توفير جهاز الكتروني لكل 
الطلبة وشبكة إنترنت حتى ال تنقطع أثناء احلصص.

وأهــدت نادية جناحهــا وتفوقها إلــى الكويت وإلى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، وإلى عائلتها وجدتها الذين ساندوها في هذا الدرب 
وشجعوها طوال ســنوات الدراسة، شاكرة جميع أفراد 
الهيئة التعليمية من مديرات ومعلمات على جهودهم في 

هذه السنني ولوالهن ملا كان هذا التفوق.

الطالبة  قالــت 
فاطمــة عبداملنعم 
(مصرية اجلنسية) 
املتفوقة احلاصلة 
الـــمرتبة  عـلـــى 
علــى  السابعـــة 
الكويت في القسم 
بنســبة  األدبــي 
٩٩٫٢٨ من مدرسة 
السفـــر األهـــلية 
بنات إن الدراســة 
ُبعــد كانــت  عــن 
بغايــة الســهولة، 
التأخيــر  أن  إال 
الدراسة شكل  في 

هاجسا لدى الطالب وذويهم.
وقدمت فاطمة عـــددا مـــن االقـتـــراحات لجـعـــل 
عـمـلـيـــة التعليم عن ُبعد أكثر نجاحا ومنها أن يتم 
شـــرح بعض المواد كاإلحصاء والمواد التي تحتوي 
على األرقام والمعادالت على السـبـــورة بـدال مـن الـ 

«بـوربـويـنـت».
ولفتت إلى أنها ســتتوجه لدراســة علــم النفس، 
متمنية من جميع الطلبة في المرحلة المقبلة أن يهتموا 
بالدراســة واالبتعاد عن االضطرابات النفســية، وأن 
يعلموا أن الثانويــة العامة هي إحدى مراحل الحياة 

وليست نهايتها.
وأهدت نجاحها ألسرتها ومدرساتها وكل من ساهم 
بنجاحها، معتبرة أن تنظيم الوقت والتركيز من أبرز 

أسس النجاح.

الطالبة نادية رياض عبداحلميد

الطالبة ندى محمود طه الزمر

الطالبة فاطمة عبداملنعم مع والدها

ملشاهدة الڤيديو



محليات
االحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

06

بلدية الكويت
إدارة  المناقصات والعقود - قسم الممارسات 

إعالن رقم )2020/17(

مدير عام البلدية

 اإلعالن عن طرح الممارسة رقم 2021/2020/2
استئجار عدد 2 سيارة صالون بدون سائق

مع وقود لبلدية الكويت
تعلن بلدية الكويت عن طرح الممارسة رقم 2021/2020/2 استئجار عدد 
2 سيارة صالون بدون سائق مع وقود طبقًا للشروط والمواصفات العامـة 
أن  شريطة  أعــاله  المذكــورة  الممارسـة  وثـائـق  في  الـواردة  والخاصـة 
يكون مقيدًا في سجل الموردين لدى البلدية والتي يمكن الحصول عليها 
الرئيسي  البلدية  مبنى  المشتريات(  )مراقبة  والعقود  المناقصات  إدارة  من 
)المبنى األوسط( - الدور الرابع وذلك مقابل )طوابع مالية - إيصال تحصيل 

نقدي( بقيمة 75 د.ك )خمسة وسبعين دينارًا فقط ال غير( غير قابلة للرد. 
يمثلهم  من  إيفاد  الممارسة  في  بعطاء  المتقدمة  الشركات  جميع  وعلى 
لحضور الجلسة العلنية لفض مظاريف العطاءات المقدمة في الممارسة، مع 
أي مسؤولية  البلدية  تتحمل  ال  بالحضور  االلتزام  عدم  حال  في  بأنه  العلم 

تجاه ذلك.
بإدارة  المخصص  الصندوق  في  العطاءات  إليداع  موعد  آخر  بأن  علمًا 
هو  السابع،  الدور   - الوزير  مبنى   - الرئيسية  بالبلدية  والعقود  المناقصات 
في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االثنين الموافق 2020/10/5م 
من  يومًا   )90( لمدة  العطاءات  وتسري   ،22496597 تليفون  لالستفسار: 
 %2 األولية عن  الكفالة  قيمة  تقل  وال  بها،  الخاصة  المظاريف  تاريخ فض 
)اثنين بالمائة( من قيمة العطاء في صورة شيك مصدق )مصرفي( أو كفالة 
مدة  طوال  سارية  الكويت  بلدية  لصالح  بنكي(  ضمان  )خطاب  مصرفية 

سريان العطاء، علمًا بأن هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة.

ليس الهدف من هذا املقال التقليل من معاناة 
أي شــعب عبر التاريخ، لكنه لتسليط الضوء 
على ضرورة توفير العدالة واملساواة للجميع 

بعيدا عن سطوة التوجيه اإلعالمي.
قبل أن تظهــر النازية الهتلرية بقرن قّدم 
األجنلوساكسون أنفسهم للعالم على أنهم «العرق 
املتسيد على شعوب العالم»، ونظرت بريطانيا 
إلى نفســها على أنها األرقى وأنهم شعب اهللا 
املختار خصوصا (االجنليز) منهم وأن اجنلترا 
أرض اهللا املوعودة، وقد ارتكبوا اجلرائم واملذابح 
في سبيل إثبات نظريتهم نحو األجناس البشرية 
ولتحقيق رؤيتهم املهيمنة على العالم وشعوبه.
وجنــح الصهاينــة فــي فــرض قضية 
«الهولوكوست» لشرعنة وجود اسرائيل، وتناسوا 
مجازر ومذابح أريقت فيها دماء اوروبيني، وما 
يقرب من خمسة عشر مليونا ذبحتهم النازية 
ايضا ضاعت دماؤهم، اضافة الى قصف اليابان 
بقنبلتني ذريتني قبل هزميتها واستســالمها، 
وايضا عدم ذكر املذابح التي ارتكبها الصهاينة 

في فلسطني.
لقد جنــح الصهاينة في ابتزاز الشــعب 
األملاني طيلة السنوات التي مرت برفع شعار 
«الهولوكوست» لفضح بيروقراطية الدولة النازية!
«الهولوكوســت» في  ظهــر مصطلــح 
اخلمســينيات من القرن العشرين واستخدم 
بقوة بدعم من اليهود واللوبي الصهيوني إبان 
احلقبة النازية ما بــني ١٩٣٣-١٩٤٥ وحل بدل 
مصطلحات مثل (الكارثة - اإلبادة) واستطاع 
اللوبي الصهيوني تســويقه وكأن املشــكلة 
أملانية واملأساة يهودية فقط، وسخرت كل من 
(بريطانيا - فرنسا - روسيا) طاقاتها من اجل 
دعم هجرات اليهود لالســتقرار في فلسطني 
احملتلة لضمان حتويل ارضها الى (ارض امليعاد) 
السيما صهيونية تيودور هرتزل (١٨٦٠-١٩٠٤) 

ومشروعه إلحياء «حب صهيون»!
لقد نشط الصهاينة في جعل «الهولوكوست» 
وكأنه جرمية أملانية ارتكبها األملان ضد اليهود 
وحدهم مع توســيع نطاق املسؤولية وتعميم 
هذه املذبحة على انها جرمية اجلرائم وبحيث 
تضمن وتشمل كل يهود العالم وقد دفع العالم 
وشعوبه خاصة الوطن العربي ثمنا باهظا نتيجة 
ترويج جرائم النظام النازي الذي ازهق ارواح 
ما ال يقل عن عشرين مليونا، منهم ستة ماليني 

يهودي والبقية غير يهود!
لقد رأينا عبر متابعة التاريخ واألحداث ان 
«الهولوكوست» حتول الى صناعة متخصصة 
لها معاهدها ومؤسساتها ومؤمتراتها اخلاصة 
ويحظى بتغطية كل احملافل واحلقول البحثية 
ومتويل االفالم في هوليوود لتجسيده وإبرازه.
لقد عمدت الصهيونية إلى تعزيز الصورة 
النمطية في ذاكرة الشعوب بأن الهولوكوست 

(مظلومية) فتم ربطها بكل احملاضرات االخالقية 
والعظات الدينية التي تســتوعبها املناسبات 
لتغييب اجلماهير عن (كارثة احتالل فلسطني) 
وما مت من مجازر في دير ياسني وكفر قاسم 

وصبرا وشاتيال وغيرها الكثير.
كما أطلقــت الصهيونية مقولــة «معاداة 
السامية» وظاهرة معاداة اليهود وجنحوا الى 

حد يتجاوز القوميات واألقطار.

ومضة: إن ما تراه اليوم ايها العربي املسلم 
من بروز للصهاينة بني امم وشعوب العالم امنا 
يعود الى امتالكهم (لوبيات) من املال واإلعالم 

يحول كل شيء لصاحلهم وقضاياهم.
لم يلتفت بعد الغرب وأميركا لقضية (الوالء 
املزودج) لليهــود - الصهاينة في كل البلدان 
االوروبيــة والواليات املتحــدة، وكبرت هذه 
اللوبيات وصارت اليــوم عوامل ضغط على 
الناخب توجه الــرأي العام واجلماهير خلدمة 

الصهيونية العاملية.

آخر الكالم: وظــف الصهاينة مذابح اليهود 
لصالح (شبح العرق اليهودي) وربط مصاحلهم 
مبخاوف املاضي وحشد دعم الدول والشعوب 
نحو (مظلوميتهم) في هذه املذابح وجْعلها اداة 
فعالة للممارسة السياسية، فانطلقوا من العزلة 
الى االنتشار في قضيتهم وهم في التاريخ املثبت 
املكتوب وراء ظهور احلركات املعادية للعرب 
واملسلمني بعد تعاظم نفوذهم في اوروبا وفي 
العالم وجناحهم في ترويج مسمى الهولوكوست 

بني األيقنة واألنسنة.

زبدة احلچي: يرينا االعالم جانبا واحدا يريد منا 
مشاهدته وقبوله وهو مظلومية «الهولوكوست» 
وتناسي بقية املشاهد في حرق بقية الشعوب، 
فلننظر ملا حدث في ڤيتنام والبوسنة والهرسك 
وكوسوڤا والشيشان ومورو ولبنان وسورية 

وليبيا ناهيك عما حل بالشعب  الفلسطيني.
أهم درس أرى ان تناقشه النخب العربية 
اآلن ونحن نعيش (الهولوكوســت العربي) ما 
الواجب علينا من اجل مســتقبلنا ومستقبل 
االجيال خاصة ونحن منارس التخوين وجلد 
الذات واســتغالل املاضي بطريقة رمبا حتول 

املستقبل الى مجهول؟
انــه موال جديد بل «خازوق» اصاب األمة 

العربية وله تداعياته املروعة! 
عشنا أزمنة الشجب واالستنكار والفريقني 
وردود  االفعال، واليوم مــا أحوجنا إلى لغة 
موحدة ال مفرقة، جيلنا تعب، فماذا ســيكون 
رد فعل املطبّعني ومن يعارضهم؟ ومن سيقول 

له التاريخ «انت صح»؟
.. في أمان اهللا.

ومضات

«الهولوكوست» العربي 
بالزمن الكوروني!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

٥ آالف مشارك في حملة «الكويت نظيفة بسواعد أبنائها»

فرج ناصر

أمــس حملــة  انطلقــت 
«الكويــت نظيفة بســواعد 
أبنائها» تزامنــا مع املبادرة 
 World Cleanup) العامليــة 
Day)، التــي نظمتها شــركة 
الكويتية مبشــاركة  النوير 
عدد من الوزراء والشخصيات 
وأعضــاء منظمــات دوليــة 
البعثات  ورؤســاء وأعضاء 
الديبلوماسية وما يقرب من 
٥ آالف متطــوع ومتطوعــة 
من أبناء الكويت واجلاليات 

املقيمة على أرضها.
وأعربت رئيســة شــركة 
النوير غير الربحية الشيخة 
انتصــار ســالم العلــي عن 
فخرها وســعادتها بتدشني 
احلملــة، مؤكــدة انــه حدث 
تاريخــي يتزامن مــع اليوم 
العاملي لتنظيف البيئة والذي 
يشــارك فيه ما يزيد عن ٢٠ 
مليون شخص حول العالم.
وأوضحــت أنهــا تبنــت 
هــذه احلملــة ألن الكويــت 
تســتحق أن نتكاتف جميعا 
مــن أجلها فهي تســتحق أن 
تكون لؤلؤة اخلليج على مدار 
الزمن، مضيفة «لألســف ان 
كثيرين لديهــم قناعات بأن 
مهمة تنظيف البيئة ليست 

من جهتــه، أكد مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة الشيخ 
عبداهللا األحمــد على أهمية 
مبادرات منظمــات املجتمع 
املدني، معبرا عن ســعادته 
بالتواجــد في هــذه احلملة 
البيئــة  العامليــة لتنظيــف 

ودعمها.
وأضاف أن وجود جهات 
عديدة للمشاركة في املبادرة 
يؤكــد مــدى الوعــي الكبير 
بأهمية احلفاظ على البيئة، 
موضحا أن التأثيرات السلبية 
جراء إلقاء املهمالت في األماكن 
غير املخصصة لها تســاهم 
فــي تدمير البيئــة البحرية 

والبرية.
بدوره، قال مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون املنظمات 
الدولية ناصر الهني: بناء على 
تعليمــات وزيــر اخلارجية 
ووزير الدفاع باالنابة الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد حرصت 
الوزارة على املشاركة في هذه 
الفعاليــة ألهميــة القضيــة 
البيئيــة ليس فــي الكويت 
فحســب وإمنا لدى املجتمع 

الدولي.
مــن جانبه، قــال معاون 
رئيس األركان بهيئة اإلمداد 
والتموين بوزارة الدفاع اللواء 
الركن علي الشنفا إن القيادة 

خصوصا ان هناك مشاركات 
كبيرة من قبل مسؤولني في 
الدولــة والقطــاع اخلــاص 
وديبلوماسيني ومؤسسات 

مجتمع مدني.
من جانبه، قال ممثل األمني 
العام لألمم املتحدة في الكويت 
طارق الشيخ ان أهمية هذه 
احلملة العاملية تأتي من خالل 
بالبيئــة ومكافحة  االهتمام 
التغيرات املناخية من خالل 
احلفاظ على البيئة والعمل 
على إعادة التدوير، واحلملة 
رســالة توجهــا الكويت الى 
جميع دول العالم بانها تعمل 

معا للحفاظ على البيئة.
بدوره، أكد سفير االحتاد 
الكويــت  لــدى  األوروبــي 
ان  دون  تيــو  كريســتيان 
احملافظــة علــى البيئــة من 
اهتمامــات االحتاد األوروبي 
التــي تدخل ضمــن اخلطط 
املرسومة ملكافحة التغيرات 
املناخيــة، موضحا ضرورة 
نشر ثقافة احلفاظ على البيئة 

حفاظا على الكوكب.
من جهتها، أعربت عضوة 
املجلس البلدي مها البغلي عن 
فخرها مبشاركة الكويت في 
هذه احلملة العاملية ألهميتها 
فــي احلفــاظ علــى البيئة، 
مؤكــدة حرص املجلس على 
االهتمــام بالبيئــة من خالل 
تنظيم العديد من ورش العمل 
فضال عن عقد جلسات خاصة 

بتطوير عقود النظافة.
كذلك قــال رئيس مكتب 
املفوضيــة الســامية لــألمم 
املتحــدة لشــؤون الالجئني 
نحــن  حداديــن:  د.ســامر 
كمجتمع دولي تأتي مشاركة 
رمزي للتعبير وشكر للقائمني 
املبادرة وللكويت  على هذه 

بشكل عام.

العليا للوزارة حرصت على 
املشــاركة فــي هــذه احلملة 
البيئيــة التطوعية العاملية، 
وهــذا أقل ما يجــب تقدميه 

للكويت.
مــن جانبه، قــال رئيس 
فــرع العالقــات العامــة في 
احلرس الوطني العقيد مشعل 
سعداهللا ان احلرس الوطني 
لبــى النــداء كونــه مبــادرا 
دائما ألداء دوره في اخلدمة 
املجتمعيــة خلدمــة الكويت 
وأهلهــا خاصة خدمة البيئة 
الكويتية حفاظا على النظام 

البيئي في الكويت.
من جانبها، قالت السفيرة 
األميركية لدى الكويت ألينا 
رومانوسكي: نشارك اليوم في 
هذه احلملة البيئية التطوعية 
للمساهمة في إجناح احلملة 
العلمية نساهم في ظل وجود 
كم كبيــر من املخلفات حول 
العالــم ويجــب ان نتحمــل 
املســؤولية ونحافــظ علــى 
نظافة البلد لكي نتمتع ببيئة 

جميلة ونظيفة.
من جانبه، قال سفير كندا 
لدى البالد ويس بيير إدمون: 
ان الكويت وكنــدا مهتمتان 
بالتغير املناخي واحلفاظ على 
البيئة وانضمام الكويت إلى 
هذه احلملة العاملية أمر مقدر 

انطلقت تزامناً مع احلملة العاملية (World Cleanup Day)  مبشاركة متطوعني من أبناء الكويت واجلاليات

م.وليد اجلاسم متحدثا للشيخة انتصار سالم العليالشيخ عبداهللا األحمد والشيخة انتصار سالم العلي وناصر الهني وعدد من املشاركني باحلملة              (زين عالم)

من املشاركات باحلملةالشيخة وسمية الصباح والشيخة زين الصباح خالل احلملة

مهمتهم ولكنها مهمة جهات 
أخرى معنية بذلك».

وأضافــت أن الكويت من 
الدول احلريصة على التنمية 
املســتدامة وتأتي االستدامة 
البيئية ضمن أهم األولويات 
في اخلطط التنموية، الفتة 
إلى «أن لدينا قوانني بيئية من 
أفضل القوانني على مستوى 
العالم، لكن علينا جميعا أن 
نســاهم فــي حمايــة بيئتنا 
وتنظيفها ونشر هذه الثقافة 
لكل األجيال اجلديدة من أجل 

بيئة مستدامة».
بدوره، قال وزير الدولة 
لشؤون البلدية وليد اجلاسم: 
كل الشــكر للقائمــني علــى 
مبادرة النوير، وعلى احلملة 
التطوعية ممثلة برئيســتها 
ســالم  انتصــار  الشــيخة 
العلي وأيضا لكل املشاركني 
واملتطوعني والتــي تتزامن 
هذه احلملة مع اليوم العاملي 

لتنظيف البيئة.
وقال اجلاسم إن هذه املبادرة 
تعزز مفهوم العمل التطوعي 
اجلماعي لدى شــبابنا وتزيد 
من تكاتفهم وتساهم أيضا في 
احملافظة علــى البيئة وتؤكد 
أن النظافة العامة مســؤولية 
اجتماعية وواجب وطني نعلم 

أبناءنا عليها.

ملشاهدة الڤيديو

«االئتمان»: بنية تكنولوجية قوية أثبتت صالبتها في جائحة «كورونا»

أكد بنك االئتمان الكويتي أن أعداد 
املواطنني املســتفيدين مــن اخلدمات 
اإللكترونية شــهدت زيادة منذ ظهور 
جائحــة كورونــا (COVID -١٩) فــي 
فبراير املاضي وتدشني حزمة اإلجراءات 
والتدابيــر احلكومية الالزمة للوقاية 

منه ومنع حتوله إلى وباء.
وقالت الناطقة باسم البنك حباري 
اخلشتي في تصريح صحافي: إن البنك 
كان في طليعة املؤسســات والهيئات 
احلكومية التي شــرعت فــي التحول 
وبشــكل كامــل نحو تقــدمي اخلدمات 
إلى العمالء إلكترونيا، مســتفيدا من 
التراكم في اخلبرات البشرية التي جرى 
تدريبها وصقل قدراتها ومهاراتها داخل 
البنك نفســه، وعبر برامــج التدريب 

أثناء العمل التي ينظمها، ومن البنية 
التحتية التكنولوجية التي أجنزت على 
مدى السنوات األخيرة، والتي جعلت 
«االئتمان» األول في التحول الرقمي بني 
الهيئات احلكومية في الكويت، بشهادة 
شركة «Microsoft» عمالق البرمجيات 

بدعم من مجلس الوزراء املوقر.
وأضافت اخلشتي: إن ما حتقق اآلن 
ثمــرة جهود دؤوبــة ومخلصة بذلت 
مليكنة مختلف أعمال وأنشطة البنك، إذ 
بادر البنك قبل أكثر من ٥ سنوات إلى 
تشييد بنية تكنولوجية قوية وراسخة 
وصلبة إلجناز كل التعامالت إلكترونيا 
عبــر تقنيــات التراســل اإللكتروني 
وباالستناد إلى شــبكة معقدة للربط 
مع كل اجلهــات والهيئات ذات الصلة 

وبالتعــاون مع البنوك التجارية بناء 
على بروتوكوالت التعاون املتفق عليها 
من الطرفني، تستجيب لكل احتياجات 
املتعاملني بسالسة ومن دون احلاجة 
إلى مراجعة أي من أفرع البنك بأنفسهم.
وذكــرت أن أزمــة كورونــا أثبتت 
بعد نظر ورؤية اإلدارة التنفيذية في 
البنــك التي أطلقت قبــل وقت طويل 
مشــروعها االســتراتيجي للتحــول 
اإللكتروني، وأكدت أن االســتثمار في 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
كان خطوة رائدة وسباقة على الطريق 
الصحيح واستشرافا للمستقبل بنظرة 
حصيفــة. وأكدت اخلشــتي أن البنك 
صرف ما يقارب ٦٠ مليون دينار أثناء 

.(١٩- covid) جائحة كورونا

باخلدمــات  بيــان  يلــي  وفيمــا 
اإللكترونية (online) التي قام بها البنك 

:(١٩ - covid) أثناء جائحة كورونا
 (online) ١ - إجمالــي عــدد الطلبــات

٢٣٦٩ طلبا.
٢ - إجمالــي عــدد طلبــات الدفعــات 

(online) ٤٤١٤ طلبا.
٣ - إجمالــي عدد التحويالت البنكية 
من خالل (IBAN) ٥٤١٧ حتويال بنكيا.

٤ - إجمالي عدد الكشــوف الهندسية 
٧٤٥٨ كشفا هندسيا.

٥ - إجمالي عدد املستندات املسحوبة 
من خالل الربــط اإللكتروني ٤٠٫٤٥٣ 

مستندا.
٦ - إجمالي املبالغ املصروفة ٦٠ مليون 

دينار.

٢٠١٥ مرحلة تاريخية نقلت البنك من العمل الورقي إلى التحول الرقمي

املضف خالل احد اللقاءاتصالح املضف في احد اللقاءات مع ممثلي «بيتك»
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العجمي: «السالم اخليرية» تفوز باملركز األول جلائزة التميز محليًا وعربيًا
ليلى الشافعي

أكد عضو االحتاد العربي 
التطوعــي د.فنيس  للعمل 
العجمــي أن الكويت منارة 
مضيئة في العمل اخليري، 
التميــز نابــع مــن  وهــذا 
توجيهات «قائد اإلنسانية» 
األميــر  الســمو  صاحــب 
الشيخ صباح األحمد الذي 
استحق هذا اللقب عن جدارة 
واستحقاق وبشهادة العالم 

اجمع.
جاء ذلك خالل حفل تكرمي 
جمعيــة الســالم لألعمــال 
اإلنسانية واخليرية مبناسبة 
فوزها باملركز األول كأفضل 
مبــادرة مؤسســية علــى 
مستوى الوطن العربي من 
قبــل االحتاد العربي للعمل 

التطوعي.
وقال العجمي إن حصول 
اجلمعيــة على املركز األول 
يثلج القلب ويجعلنا نفخر 
بــكل ما تقوم به اجلمعيات 
اخليريــة الكويتية، خاصة 
أن جائــزة التميز ليس من 
السهل احلصول عليها، كما 
أن اجلمعيــة حصلت على 
اجلائــزة األولى من بني ٢٢ 
دولة مشاركة، مما يدل على 

جتربــة الكويت فــي العمل 
اخليري واإلنساني، وخاصة 
أن جمعيــة الســالم فــازت 
بجائزتــني للتميــز، جائزة 
التميز على مستوى الكويت 
وجائزة التميز على املستوى 
العربي، الفتا إلى أن حصولها 
علــى املركــز األول بجدارة 
واستحقاق كان نتيجة جهود 
اجلمعية الكبيرة في العمل 

العربي للعمل التطوعي على 
اختيار جمعية الســالم في 
املكرمة للجمعيات  املبادرة 
واملؤسســات على مستوى 
الوطــن العربــي، مبينا أن 
حصــول اجلمعية على هذا 
النجاح والتكرمي جاء نتيجة 
لعمــل كبيــر ودؤوب مــن 
أعضاء اجلمعية وموظفيها 
ومتطوعيهــا، خاصــة أن 

احلكوميــة فــي مكافحــة 
ڤيــروس كورونــا، وكذلك 
جناحها فــي ابتعــاث اكثر 
مــن ٥٦٠ جهاز تنفس عالي 
اجلودة إلخواننا في قرغيزيا 
والذي ساهم مساهمة فعالة 

في تقليل مرض كورونا.
ولفت العون الى جتهيز 
٢٠٥ شاحنات إلخواننا في 
ســورية واليمــن، وجناح 

اخليري واإلغاثي واإلنساني 
والتطوعي والعمل التنموي 

والتأهيل احلرفي.
مــن جهتــه، قــال مدير 
عام وعضو مجلس اإلدارة 
الســالم لألعمال  جلمعيــة 
اإلنسانية واخليرية د.نبيل 
العون: باألصالة عن نفسي 
وعن الفرق التطوعية أتقدم 
الشــكر لالحتــاد  بجزيــل 

النجاحــات التــي حققتهــا 
اجلمعية خالل ١٦ يوما بلغت 
٢٠ مليــون دوالر من حملة 
الشاحنات لسورية واليمن، 

ومت توجيه
 كتــاب شــكر للجمعية 
مــن نائــب رئيــس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية د.أنس 
الصالح الذي أعرب عن شكره 
الكبير لدعم اجلمعية للجهود 

مكافحــة  فــي  اجلمعيــة 
الڤيــروس، حيــث أنفقــت 
خالل األربعة أشهر املاضية 
٤ ماليني دوالر لدعم العمالة 
املتضررة واألســر املتعففة 
واحملاجــر، وإنشــاء منزل 
اليمــن للمتضرريــن  فــي 
جراء الســيول التي جرفت 
السكان،  البيوت وشــردت 
مؤكدا استمرارها في العمل 
اخليري واإلنساني وإغاثة 
إخواننا في لبنان باإلضافة 
الى استمرار بناء القرى في 
سورية وإنشاء قرية متكاملة 

باليمن.
أن  بالذكــر  واجلديــر 
املبــادرات املكرمــة علــى 
مســتوى الوطــن العربــي 
مــن الهيئات واملؤسســات 

واجلمعيات كاآلتي:
املركــز األول: جمعيــة  ٭ 
الســالم لألعمال اإلنسانية 

واخليرية.
٭ املركــز الثانــي: جمعية 
الســنابل الذهبية اخليرية 

باألردن.
٭ املركــز الثالث: الشــبكة 

العمانية للمتطوعني.
٭ املركــز الثالــث - مكرر: 
منظمــة نصــرة احملتــاج 

بالسودان.

العون: ٢٠ مليون دوالر أنفقتها اجلمعية لدعم سورية واليمن خالل ١٦ يوماً..و٤ ماليني ملساعدة العمالة واألسر املتضررة من «كورونا»

د.فنيس العجمي ود.نبيل العون يكرمان عضو مجلس اإلدارة عبداهللا الشايجي

د.فنيس العجمي ود.نبيل العون يتوسطان أعضاء ومتطوعي جمعية السالم لألعمال اخليرية واإلنسانيةد.فنيس العجمي مكرما د.نبيل العون

تكرمي رئيسة املتطوعات دانة نبيل العون

محبة النــاس لعمل اخلير 
وطيب أهل الكويت ومسارعة 
اجلمعيات لتقدمي اخلير، كما 
ان اجلمعية السالم لم تتوان 
يوما واحدا فــي العمل منذ 

بداية أزمة كورونا.
وأضاف: علينا مسؤولية 
كبيرة أمام مجتمعنا الكويتي 
وأمــام االخــوة فــي البالد 
العربية الذيــن طلبوا نقل 

«X-سايت» تفتتح أحدث معارضها في «مول ٣٦٠»
الوجهة املثالية ألحدث األجهزة اإللكترونية

تواصــل «X-ســايت» 
مــن إلكترونيــات الغامن، 
معــارض  شــبكة  أكبــر 
إلكترونيــات في الكويت، 
جهودها لالرتقاء بتجربة 
التــي تقدمهــا  التســوق 
خــالل  مــن  لعمالئهــا 
تقــدمي أحــدث االبتكارات 
اإللكترونيــة واخلدمــات 
الســباقة في كل ركن من 
حيــث  الكويــت،  أركان 
أعلنت الشركة مؤخرا عن 
افتتاحها ملعرضها الـ٤١ في 
مول ٣٦٠، الطابق السفلي 
األول، وذلــك بحضور كل 
مــن نائب رئيــس جتارة 
اإللكترونيــات بالتجزئة 
فرناندو فيسينتي لوبيز، 
ومدير التسويق أيسيغول 
ومديــر  باهســيفانوغو 
املبيعات جويل هانسون، 
وغيرهم من كبار املسؤولني 

في«X-سايت».
ويؤكد االفتتاح املكانة 
الرائدة للشركة في السوق 
احملليــة مع اســتعراضها 
ملجموعة من أكبر العالمات 
التجاريــة التي تتناســب 
مع مفاهيم املنازل الذكية 
والعصرية، ومنها ونســا 
وفيليبس وســوني وآبل 
وسامســونغ وإتــش بي 
ودايو وتوشيبا ونيكون 
وآيســر  والجيرمانيــا 

وهواوي. 
-X»وتشــكل معارض
الوجهــة  ســايت» 
املثاليــة القتنــاء أحــدث 
اإلصــدارات اإللكترونيــة 
واإلكسســوارات، إذ تقدم 
لزوارها خيارات متنوعة 
مبــا فــي ذلــك الكاميرات 
الذكية  الرقمية والهواتف 
الكمبيوتــر  وأجهــزة 
واألجهزة اللوحية واأللعاب 
اإللكترونيــة وغيرها من 
املبتكرة  املنزلية  األجهزة 
بأفضل األســعار، وتولي 
أهمية كبــرى خلدمات ما 
بعد البيع من خالل الكفالة 
اإلضافيــة «X-كير» التي 
توفر باقــات حماية مرنة 
وشــاملة تضمــن متتــع 
العميــل باألجهــزة التــي 
مت شــراؤها ألطــول فترة 
ممكنــة، وتتضمــن هــذه 
إمكانية  الكفالة اإلضافية 

إذ تهدف إلى خدمة جميع 
شــرائح املجتمع وكســب 
ثقتهــم والتواصــل معهم 
باســتمرار وتوفير أفضل 
اجلــودة  مــن  مســتوى 
التنافســية  واألســعار 
وباقة متنوعة من اخلدمات 
املســاندة وتوفــر متعــة 
وراحة التسوق من املنزل 
عبر تطبيقها املجاني وعبر 
املوقــع الرســمي للمتجر 

.www.xcite.com
وأثبتت«X-ســايت» 
نفسها كعالمة جتارية رائدة 
في تقدمي أحدث املنتجات 
للعمالء حيث تواصل بناء 
عالقات قوية مع العالمات 
التجارية العاملية في قطاع 
اإللكترونيــات، وتســعى 
تلبيــة  إلــى  باســتمرار 
احتياجــات عمالئها، كما 
وتوفر لهم خدمات متنوعة 

متكن العمــالء من جتربة 
املنتجات والتفاعل معها، 
وتوفر خدمة الشراء عبر 
اإلنترنت واختيار املنتج في 
املتجر، سواء تواجدت في 
صاالت العرض والتي بلغ 
عددها ٤١ أو من خالل املوقع 
اإللكتروني واملصمم جلعل 
التســوق عبــر اإلنترنت 
جتربة ســريعة وســهلة 
وتتواجد في الهايبر ماركت 
واجلمعيــات التعاونيــة، 
فضال عن مخازنها املتوافرة 
الــري، حولي  في مناطق 
واملخيــال وتوفر خدمات 
صيانة وشراء متميزة في 
معظم معارضها الرئيسية 
املتواجدة في جميع أنحاء 
إلــى الكويــت باإلضافــة 

غيرها مــن اخلدمات مثل 
التوصيل املجاني وباقات 

«X-كير».

جانب من قص شريط افتتاح أحدث معارض «X-سايت» في «مول ٣٦٠»

صورة جماعية للحضور في حفل االفتتاح

الغيــار  اســتبدال قطــع 
التغطية  األصلية وتقدمي 
الفنية  املستمرة لألعطال 
وكذلك استبدال املنتج في 
حال تعرضه ألي ضرر عن 
طريق إسقاطه أو انسكاب 
ســوائل عليــه، وغيرهــا 
الكثير من اخلدمات املميزة، 
كما أطلقت الشركة السباقة 
خدمة «اضغط واســتلم» 
والتي متكــن عمالءها من 
إضافة منتجاتهم املفضلة 
إلــى عربة التســوق عبر 
املوقــع اإللكترونــي ومن 
ثم اختيــار املعرض الذي 
يرغبون في التســّلم منه 
وذلك لتجربة تســوق في 

غاية السهولة والراحة.
مبفهومهــا  وتتميــز 
الــذي يرتكز علــى خدمة 
العمــالء، وتقــدمي أفضل 
جودة وأســعار تنافسية، 
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قائد أعلى

الرئيس األميركي مينح صاحب السمو وسام االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى
صرح وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح 
بــأن الرئيــس دونالــد جي 
ترامب رئيس الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة منح وسام 
االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى لصاحب الســمو 
االمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، وذلك في 
مراســم أقيمــت فــي املكتب 
البيضاوي في البيت االبيض.
ويأتــي هــذا التكرمي من 
الرئيــس األميركــي دونالد 
جي ترامب اعترافا باجلهود 
العظيمــة والدؤوبة والدور 
الكبيــر الذي يقوده صاحب 
الســمو في املنطقة والعالم 
وتتويجا لعالقات الشــراكة 
التاريخيــة واملتميــزة بــني 
الكويت والواليــات املتحدة 
األميركية التــي امتدت على 
مدى عقود وتزامنا مع قرب 
حلول الذكرى الستني القامة 
الديبلوماسية بني  العالقات 

البلدين الصديقني.
ويعتبر وسام االستحقاق 
العســكري برتبة قائد اعلى 
من ارفع االوسمة العسكرية 
الرئيس  التي قلما مينحهــا 
األميركي لقادة الدول احلليفة 
خالل فترات تاريخية بحيث 
حصل عليه احد عشر رئيس 
دولة فقط ومت منح آخر وسام 

في عام ١٩٩١.
ل صاحب الســمو  وقد مثَّ
األمير الشــيخ ناصر صباح 
األحمد في مراســم اســتالم 
وســام االســتحقاق من قبل 

يتزعزع للواليات املتحدة».
وأضاف أن ســمو األمير 
«قــدم دعمــا ال غنــى عنــه 
للواليــات املتحدة من خالل 
عملية حرية العراق وعملية 
احلرية الدائمة وحملة هزمية 

داعش».

سد االنقسامات في ظل أكثر 
الظروف صعوبة».

وأكد أن ترامب «مسرور 
للغايــة ملنــح هــذا التكرمي 
لصديقــه العزيــز (صاحب 
السمو) األمير» الشيخ صباح 

األحمد.

كما أشار إلى أنه «مت منح 
هذا التكرمي آخر مرة في عام 

.«١٩٩١
مــن جانبه، قال الشــيخ 
ناصــر صبــاح االحمــد انه 
«بتكليف من سمو نائب األمير 
وولــي العهد الشــيخ نواف 

وأشار إلى أن «األمير هو 
أيضــا ديبلوماســي ال مثيل 
له حيث شغل منصب وزير 
خارجية بالده ملدة ٤٠ عاما»، 
متابعا أن «وساطته التي ال 
تعــرف الكلــل للنزاعات في 
الشــرق األوسط جنحت في 

إلــى أن  البيــان  وأشــار 
«وسام االســتحقاق بدرجة 
قائد أعلى هو وسام مرموق 
نادرا ما مينح كما أنه ال ميكن 
منحه إال من قبل الرئيس عادة 
لرؤســاء الــدول أو رؤســاء 

حكومات البلدان األخرى».

األحمد تشرفت باستالم وسام 
االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى نيابة عن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، شــافاه اهللا وعافاه، 
من رئيس الواليات املتحدة 
األميركيــة الصديقة دونالد 

ترامب».
واضــاف الشــيخ ناصر 
الصباح، في تصريح خاص 
لـ «كونا»، انــه أعرب خالل 
التســليم للرئيس  مراســم 
بالــغ شــكر  ترامــب «عــن 
وتقدير صاحب السمو األمير 
والكويــت حكومة وشــعبا 
علــى هذه املبــادرة الكرمية 
منــه والتي تعكــس املكانة 
العزيزة لســموه وللكويت 
لدى اإلدارة األميركية ومتثل 
الكبير  كذلك اعترافا بالدور 
واملســيرة الدؤوبة لصاحب 
السمو األمير في بناء وتعزيز 
عالقات التعاون اإلستراتيجية 
مع الواليات املتحدة األميركية 
انطالقا من عالقات الشراكة 
والصداقة التي جتمع بلدينا 
وشــعبينا على مــدى عقود 

عديدة».
حضر املراسم سفيرنا لدى 
الواليــات املتحدة األميركية 
الشيخ سالم العبداهللا ووزير 
اخلزانــة األميركي ســتيفن 
منوتشــني ومستشار األمن 
القومــي األميركــي روبرت 
أوبرايــن وكبيــر موظفــي 
البيــت األبيض مارك ميدوز 
ومستشار الرئيس األميركي 

جاريد كوشنر.

اعترافاً باجلهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير لسموه في املنطقة والعالم وتتويجاً لعالقات الشراكة التاريخية واملتميزة بني البلدين

الرئيس األميركي والشيخ ناصر صباح األحمد خالل التكرميالشيخ ناصر صباح األحمد يتسلم تكرمي صاحب السمو من الرئيس األميركي

الرئيس األميركي والشيخ ناصر صباح األحمد والشيخ سالم العبداهللا خالل حفل التكرمي جانب من اللقاء

الرئيــس األميركــي دونالد 
جي ترامب.

وأعلن البيت األبيض في 
بيــان «لطاملــا كان صاحــب 
الســمو األميــر، القائــد في 
الشــرق األوسط منذ عقود، 
حقــا صديقــا وشــريكا ال 

الرئيس األميركي دونالد ترامب والشيخ ناصر صباح األحمد والسفير الشيخ سالم العبداهللا واحلضور خالل حفل التكرمي

البيت األبيض: األمير «قدم دعمًا ال غنى عنه للواليات املتحدة من خالل عملية حرية العراق وحملة هزمية داعش»
صاحب السمو صديق وشريك ال يتزعزع للواليات املتحدة وترامب مسرور للغاية ملنح هذا التكرمي لصديقه العزيز 

ناصر صباح األحمد: التكرمي يعكس املكانة العزيزة لألمير وللكويت لدى اإلدارة األميركية وميثل اعترافًا بالدور الكبير لصاحب السمو

محافظ حولي: التكرمي يؤكد
ريادة األمير على مستوى العالم

هّنــأ محافــظ حولــي 
الشيخ أحمد النواف صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، مبناسبة منحه من 
قبل رئيس الواليات املتحدة 
األميركيــة دونالد ترامب 
وسام االستحقاق العسكري 
برتبة قائد أعلى، وهو أعلى 
وسام عسكري مينح عن 
جــدارة لقائد غير أميركي 
تقديرا جلهوده الســامية 

وإجنازاته املتميزة.
الشــيخ احمــد  وأكــد 
النــواف أن التكــرمي جاء 
ليؤكــد ريــادة صاحــب 
السمو األمير في املجاالت 

واإلنسانية والديبلوماسية 
السياســية  واحلنكــة 
واحلكمة ليســتحق وبكل 

جدارة التكرمي.
كما حرص الشيخ احمد 
النواف، على تهنئة سمو 
نائب األميــر وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، لنيل 
صاحب السمو األمير وسام 
االســتحقاق العســكري 
برتبــة قائد أعلى من قبل 
الرئيس األميركي دونالد 

ترامب. 
وأضاف الشيخ احمد ان 
سمو األمير ومنذ تسلمه 
مقاليــد احلكم ســعى إلى 

أن تكــون الكويــت مركزا 
للعمل اإلنساني من خالل 
مســاعدة الــدول املنكوبة 
والتــي تتعرض للمجاعة 
واحلــروب والعمــل على 
تقريب وجهات النظر بني 
الــدول، وبفضــل جهوده 
وتفانيه في خدمة البشرية 
حول العالم، وتنمية الدول 
التــي تتعــرض للكوارث 
الطبيعية، حتى اطلق على 
الكويت تسمية «الكويت 
دولة اإلنسانية» وتكرميه 
من قبل األمم املتحدة التي 
منحتــه لقب «قائد للعمل 

اإلنساني».

الشيخ أحمد النواف

السياسية واإلنسانية على 
مستوى العالم ومسيرته 
احلافلــة بالعطاء والوفاء 

ناصر احلجرف: إجناز جديد
يضاف إلى ألقاب الفخر والعزة

هنــأ محافــظ اجلهــراء 
ناصــر احلجــرف صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، مبناســبة حصوله 
علــى وســام االســتحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى 
من الرئيس األميركي دونالد 

ترامب.
وقــال احلجــرف، فــي 
تصريح صحافي، ان صاحب 
السمو يستحق هذا التكرمي، 
ليضاف إلى سجل سموه لقب 
جديد من ألقاب الفخر والعزة 
للكويــت وشــعبها، مثلما 
استحق قبل ســنوات لقب 
قائد العمل اإلنســاني الذي 

القضايا اإلنسانية، ومد يد 
العون واملساعدة لكل شعوب 
العالم واستضافة مؤمترات 
املانحني والدعوة إليها، كما 
استحق من قبل لقب شيخ 
وعميد الديبلوماسية لدوره 
املشهود في املنطقة والعالم 
وإصالح ذات البني بني الدول، 
وانتهاجه لسياسة الوسطية 
التعامــل  واالعتــدال فــي 
والتمتع بعالقات طيبة مع 

اجلميع.
وأضــاف احلجرف: إننا 
فــي الكويت نفخــر بحاكم 
مثل سمو األمير الذي يتميز 
بإنسانيته وأخالقه الرفيعة 

وحرصه منذ توليه مقاليد 
احلكم على أهميــة اللحمة 
الوطنية بني أبناء الشــعب 
الكويتي، وتأكيد سموه الدائم 
على أن أمن الكويت وتكاتف 
شعبها هو األساس الراسخ 

واملبدأ الثابت للكويت.
وأوضح أن سمو األمير 
يجدد عطاءه للكويت ليضيف 
إلى ســجلها لقبا جديدا في 
مســيرة حافلة باإلجنازات 
بعــد جهــوده احلثيثة في 
الداخــل واخلــارج لنشــر 
السالم واستقرار الشعوب 
وخدمة اإلنســانية، ومد يد 

العون للجميع.

 ناصر احلجرف

منحته األمم املتحدة لسموه 
فــي ٩ ســبتمبر ٢٠١٤ بعــد 
جهــوده احلثيثة في خدمة 

ملشاهدة الڤيديو



األمير: التكرمي محل اعتزازنا ويجسد عمق العالقات بني الكويت وأميركا

بعث صاحب الســمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية شكر 
جوابية ألخيه سمو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 

حفظه اهللا هذا نصها:
سمو نائب االمير وولي العهد 

االخ الشيخ نواف االحمد 
الســالم عليكــم ورحمة اهللا 

وبركاته،،، 
تلقينــا بكل التقدير رســالة 
املتضمنــة  الكرميــة  ســموكم 
تهانيكــم لنــا مبناســبة منحنا 
العسكري  (وســام االســتحقاق 
األميركي برتبة قائد اعلى) من قبل 
رئيس الواليات املتحدة األميركية 

الصديقة دونالد جي ترامب.
وإذ نعرب لسموكم عن بالغ 
الشــكر على مــا ضمنتموها من 
طيــب املشــاعر وصــادق الدعاء 
والتمنيات بهذه املناسبة لنؤكد 
أن هــذا التكرمي رفيع املســتوى 
مــن فخامته هو محــل اعتزازنا 
والشعب الكويتي الكرمي ملا ميثله 
من جتسيد لعمق اواصر العالقات 
التاريخية والشراكة االستراتيجية 
التــي تربط الكويــت والواليات 
املتحــدة األميركيــة الصديقــة، 
شــاكرين ومثمنني لفخامته هذا 

التكرمي املتميز.
ســائلني املولى عــز وجل ان 
يوفــق اجلميع ويســدد اخلطى 
خلدمــة الوطن العزيــز لتحقيق 
املزيــد مما ننشــده له مــن تقدم 
ومنو وازدهار وأن يعزز مكانته 
املرموقة في كافة احملافل الدولية 
ويــدمي عليه نعمة االمن واالمان 
والرخاء وأن ميتع سموكم مبوفور 

الصحة ومتام العافية. 
وكان سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد بعث 
برسالة تهنئة إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد هذا 

نصها:
يطيب لي أن أعرب لسموكم 
باســم الشعب الكويتي وباسمي 
واحلكومــة عن خالــص التهاني 
مبناسبة منح الرئيس دونالد جي 
ترامب رئيــس الواليات املتحدة 
(وســام  لســموكم  األميركيــة 
االســتحقاق العسكري األميركي 
برتبة قائــد أعلى) تقديرا ملكانة 
ســموكم العالية وتقديــرا لدور 
ســموكم البارز في تعزيز األمن 

والسلم اإلقليمي والدولي.
إن هذا التكرمي املتميز لسموكم 
إمنا هــو عرفان للمكانة الرفيعة 
التــي حتتلونهــا لــدى املجتمع 
الدولــي وللمكانــة الرفيعة التي 
تتبوأها الكويت بفضل قيادتكم 
احلكيمة ومساعي سموكم احلثيثة 
لتعزيز لغة احلوار حلل اخلالفات 
والنزاعات وملا متيزمت به سموكم 
من حكمة وديبلوماسية وإنسانية 

حظيت باحترام اجلميع.
إن مسيرة ســموكم احلافلة 
بالعطــاء اإلنســاني ملســاعدة 
الشعوب املنكوبة جراء احلروب 
والكوارث الطبيعية في مختلف 
بقاع األرض ستظل دائما خالدة 
ونبراسا يهتدى به، مبتهلني إلى 
البــاري جــل وعــال أن مين على 
سموكم بالشفاء العاجل وموفور 
الصحة والعافية وأن يحفظكم من 
كل ســوء وأن تقر أعيننا بعودة 
سموكم إلى أرض الوطن مشافى 

ومعافى.
كما بعث ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية شكر إلى الرئيس دونالد 
جي ترامب رئيس الواليات املتحدة 
األميركية الصديقــة أعرب فيها 
سموه عن شــكر صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وشكر 
الشــعب الكويتي، وشكر سموه 
واحلكومة له وللواليات املتحدة 
األميركية الصديقــة واعتزازهم 
مبنح صاحب السمو األمير (وسام 
االســتحقاق العسكري األميركي 
برتبة قائد أعلى) وهو أعلى وسام 
عسكري مينح عن جدارة لقائد غير 
أميركي تقديرا جلهوده السامية 

وإجنازاته املتميزة.
وثمنــوا عاليــا هــذا التكرمي 
الرفيــع املســتوى ملــا ميثله من 
تقدير سام من فخامته إلجنازات 
سموه وجلهوده املقدرة لتعزيز 
السالم اإلقليمي والدولي وتقدمي 
الدعم التنموي وملبادرات سموه 
اإلنسانية املشهود لها في العالم.
وأكد سمو نائب األمير وولي 
العهــد أن هذا التكــرمي هو محل 
اعتــزاز وثناء الشــعب الكويتي 
بأسره باعتباره رمزا حيا ومجسدا 
لعمق أواصر العالقات التاريخية 
والراســخة التي تربــط الكويت 
والواليــات املتحــدة األميركيــة 
الصديقة والتي امتدت على مدى 
عقود وعالمة بارزة ومضيئة في 
مسيرة التعاون القائم بني البلدين 

الصديقني في مختلف املجاالت.
كما تلقى ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
رســالة تهنئة من مرزوق الغامن 

رئيس مجلس األمة هذا نصها:
بكل فخر وسعادة تكسوهما 
احملبة والوفاء يشرفني أن ارفع 

يعتبر أحد أعلى األوســمة التي 
متنح لكبار قادة العالم.

وإن هذه املبادرة من اجلانب 
األميركي ملنح ســموه، رعاه اهللا 
وشافاه، هذا الوسام اعتراف عاملي 
وتتويج جلهود سموه التي شملت 
جميــع أنحــاء العالم في شــتى 
املجاالت، واننا نفخر جميعا بقائد 
مسيرتنا ونهضتنا وقائد العمل 
اإلنساني الذي وضع الكويت في 
مصاف دول العالم حتى أصبحت 

حتظى مبكانة دولية رفيعة.
داعــني املولــى عــز وجل أن 
يدمي نعماءه على حضرة صاحب 
السمو، وأن يســبغ عليه أثواب 
الصحة والعافية ويرعاه برعايته 
ويعــود إلى أرض الوطن ســاملا 
معافى وأن يحفظكم على الدوام 
ســندا ألخيكم حضــرة صاحب 
السمو محققني كل ما يصبو إليه 
شعبكم من رفعة وارتقاء ووطنكم 

العزيز كويت اإلنسانية.
هــذا وقــد بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد برسالة شكر جوابية إلى 
سمو الشيخ سالم العلي الصباح 
رئيس احلــرس الوطني ضمنها 
خالص شكره على ما أبداه سموه 
ومنتســبو احلرس الوطني من 
تهنئة وفيض املشــاعر الطيبة، 
معربا سموه في الوقت ذاته عن 
خالص شكره وتقديره للرئيس 
دونالد جي ترامب رئيس الواليات 
املتحدة األميركية الصديقة على 
هــذا التكرمي الذي يجســد متانة 
العالقــات الوطيــدة التي جتمع 
املتحــدة  والواليــات  الكويــت 
األميركيــة الصديقــة، ومؤكــدا 
ســموه أن ما يحظــى به حضرة 
صاحب الســمو أميــر البالد من 
توقير واحترام كبيرين من قبل 
املجتمع الدولي عبر منح سموه 
رعــاه اهللا العديد من األوســمة 
الرفيعة واأللقاب الفخرية تقديرا 
لدوره البارز في ترسيخ مفاهيم 
احلــوار وتعزيز األمن والســلم 
السيما على الصعيد اإلقليمي إمنا 
هو دائما محل التقدير واالعتزاز.

وتلقى سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد رسالة 
تهنئة من الشــيخ مشعل األحمد 
نائب رئيس احلرس الوطني هذا 

نصها:
يســرنا باألصالة عن نفسي 
وباإلنابــة عــن جميع منتســبي 
احلرس الوطني قــادة وضباطا 
وضباط صــف وأفرادا أن نعرب 
لســموكم عن بالغ آيات التهاني 
والتبريكات مبناسبة منح رئيس 
الواليــات املتحــدة األميركيــة 
الصديقــة دونالــد جــي ترامــب 
العسكري  (وســام االســتحقاق 
برتبة قائد أعلى) لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، أنعم 
على سموه بعاجل الشفاء، تقديرا 
جلهود ســموه العظيمة والدور 
الكبيــر الذي يقــوده في املنطقة 

والعالم.
وإننا اذ نهنئ انفســنا وكافة 
الكويتــي بهــذا  الشــعب  أبنــاء 
التكرمي الذي نعتبره وساما يزين 
صدورنا وتاجا على رؤوسنا فإننا 
لنزهو ونفتخر بســموه، حفظه 
اهللا ورعــاه، وجهــوده العظيمة 
الدؤوبــة والــدور الكبيــر الذي 
يقوده في املنطقة والعالم أجمع 
وترسيخ سموه للعالقات الدولية 
مــع الدول الشــقيقة والصديقة، 
السيما عالقات الشراكة التاريخية 
املتميزة بــني الكويت والواليات 

املتحدة األميركية.
وختاما، فإننا ندعو اهللا تعالى 
أن يــدمي على ســموه وســموكم 
موفــور الصحــة والعافية، وأن 
تبقى الكويــت العزيزة مرفوعة 
الراية في كافة احملافل الدولية في 
ظل قيادة صاحب الســمو األمير 
مبؤازرة سموكم ولي العهد األمني. 
هذا، وقــد بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد برسالة شكر جوابية إلى 
الشــيخ مشــعل األحمــد ضمنها 
ســموه شــكره على ما عبر عنه 
وجميع منتسبي احلرس الوطني 
قــادة وضباطــا وضبــاط صف 
وأفرادا من طيب املشاعر وصادق 
الدعاء ومن تهان مبناســبة منح 
فخامة الرئيس دونالد جي ترامب 
رئيس الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة صاحب الســمو األمير 

السمو األمير وجهوده املشهودة 
على كافة املستويات السياسية 
واإلنســانية  والديبلوماســية 
ومبادراته العديــدة وتوجيهاته 
السامية ودعمه املستمر للجهود 
اخليرية واإلغاثية لكل شــعوب 
العالــم، مشــيدا باملكانة الدولية 
الرفيعــة التي تبوأتهــا الكويت 
عامليا وإقليميا بفضل سياســته 
احلكيمة وديبلوماسيته الواعية 
في مواجهة التحديات التي تواجه 
وطنه وأمته وتعزيز السالم بني 

دول العالم.
هــذا وقــد بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد برسالة شكر جوابية إلى 
سمو الشيخ جابر املبارك ضمنها 
خالص شــكره على مــا أبداه من 
تهنئة ومشاعر طيبة مثمنا سموه 
لفخامة الرئيس دونالد جي ترامب 
رئيس الواليات املتحدة األميركية 
الصديقــة على هذا التكرمي الذي 
يعكس عمق العالقات التاريخية 
التي  والشــراكة االســتراتيجية 
جتمع الكويت والواليات املتحدة 
األميركية الصديقة، ومعربا سموه 
عن فخر واعتزاز اجلميع مبا ميثله 
هذا االحتفاء املتميز بســموه من 
عرفان وتقدير الــدول الصديقة 
للمكانــة الرفيعة التــي تبوأتها 

اهللا عــن بالغ االعتــزاز وعظيم 
الفخر بالسياسات املتزنة والرؤية 
احلكيمة لصاحب الســمو األمير 
ومبادراته اإلنســانية وتاريخه 
احلافل باإلجنازات في خدمة وطنه 
والدفاع عن قضايا أمتيه العربية 
واإلسالمية والقضايا اإلنسانية 
ونشر السالم في العالم كله وتقدمي 
يد العون لكافة الشعوب مما أسهم 
في تبوؤ الكويت مكانة مرموقة 
بــني دول العالم كمــا حققت في 
عهد ســموه رعــاه اهللا إجنازات 
غير مســبوقة ونهضــة تنموية 

وحضارية شاملة.
إن هذا التكرمي لصاحب السمو 
األمير تأكيد لتاريخه السياســي 
الديبلوماســي  الكبيــر ودوره 
املشــهود في تعزيز االســتقرار 
واألمن والسلم الدوليني وسعيه 
احلثيث ملساعدة الشعوب املنكوبة 

في كل بقاع األرض.
نســأل اهللا العلــي القدير أن 
يحفظ صاحــب الســمو األمير، 
وأن يرده ساملا معافى إلى أرض 
الوطن، وأن يلبسه ثياب الصحة 
والعافية، وأن يبــارك في عمره 
وأن يدميه رائدا لنهضتنا وقائدا 
لسفينتنا ليواصل مسيرة اخلير 
والتنمية لوطننــا العزيز ورفع 
رايته وتعزيز مكانته بني الدول.

الشــيخ صبــاح األحمد (وســام 
االســتحقاق العسكري األميركي 
برتبة قائد أعلى) لســمو األمير، 
وذلــك تقديرا لــدوره البارز في 
تعزيز األمن وإرساء مبدأ احلوار 
حلل اخلالفات وملســيرة سموه 
احلافلة بالعطاء اإلنساني، معربا 
ســموه عن بالغ شكره وتقديره 
لفخامته على هذا التكرمي املميز 
والــذي يجســد عمــق العالقات 
التاريخيــة الوطيدة بني الكويت 
والواليــات املتحــدة األميركيــة 

الصديقة.
كما تلقى ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
رســالة تهنئة من ســمو الشيخ 

ناصر احملمد هذا نصها:
يسرني في البداية أن أتوجه 
إلى اهللا عز وجل بخالص الدعاء 
أن مين على صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد بالشــفاء 
العاجل، وأن يرده إلينا ساملا غامنا 
ليستكمل مسيرته املباركة بدفع 
عجلة النهضة والتقدم واالزدهار 

في وطننا احلبيب.
كما يسعدني أن أبعث لسموكم 
حفظكــم اهللا بخالــص التهانــي 
وأطيب التمنيات مبناســبة منح 
صاحب السمو وسام االستحقاق 
العســكري بدرجة قائد أعلى من 
قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب 
رئيس الواليات املتحدة األميركية 

الصديقة.
وال شــك أن منح ســموه هذا 
الوســام الرفيع إمنــا يعكس ما 
يتمتع به سموه من تقدير دولي 
كبير نظرا لدوره البارز في تعزيز 
ســبل األمــن والســالم باملنطقة 
والعالــم وحرصــه، حفظه اهللا 
ورعاه، على نشر معاني السالم 
والتســامح بني اجلميــع، مؤكدا 
أن هذا التكرمي لســموه إمنا يعد 
موضع فخر ألبناء الكويت جميعا.

وإذ أهنئكــم بهذه املناســبة 
الطيبة فإنني أرفع لسموكم خالص 
حتياتي وتقديري مقرونا بأصدق 
دعواتي أن يوفقكم املولى سبحانه 
دوما ويســدد على دروب اخلير 
خطاكم لتقودوا إلى جانب أخيكم 
صاحب الســمو األمير مســيرة 
النهضة واالزدهار والتقدم على 

أرض وطننا العزيز.
هذا، وقــد بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمــد برســالة شــكر جوابية 
ضمنها خالص شــكره وتقديره 
على ما أبداه سمو الشيخ ناصر 
احملمد من تهنئة ومشاعر طيبة، 
مؤكدا سموه أن هذا التكرمي املتميز 
لصاحب السمو هو نتاج السياسة 
احلكيمة والرؤى السديدة لسموه 
والتي ارتقت مبكانة الوطن العزيز 
لــدى املجتمع الدولــي وعرفانه 
بالدور النبيل لسموه وللكويت 
في ترسيخ األمن والسلم الدوليني 
عبر رعاية املباحثات واحلوارات 
الســلمية بني مختلــف األطراف 
املتنازعــة إليجاد حلــول عادلة 
ومنصفة للجميع، معربا سموه 
بهــذا الصدد عن خالص شــكره 
لفخامة الرئيس دونالد جي ترامب 
رئيس الواليات املتحدة األميركية 
الصديقــة على هذه البادرة التي 
جتسد عمق العالقات التاريخية 
والوطيــدة التي جتمــع الكويت 
والواليــات املتحــدة األميركيــة 
الصديقة، ســائال ســموه املولى 
تعالى أن مين على حضرة صاحب 
الســمو أمير البــالد. حفظه اهللا 
ورعاه بسرعة الشفاء والعافية، 
وأن يوفق اجلميع خلدمة الوطن 

العزيز ورفعة شأنه.
وتلقى سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد رسالة 
تهنئــة من ســمو الشــيخ جابر 

املبارك هذا نصها:
يطيب لي أن أبعث إلى سموكم 
بأجمل التهاني وأعظم التبريكات 
مبناســبة تكرمي صاحب السمو 
األميــر الشــيخ صبــاح األحمــد 
من قبل الرئيــس دونالد ترامب 
رئيس الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة ومنحه وسام االستحقاق 

العسكري برتبة قائد أعلى.
املناســبة  بهــذه  ويســرنا 
الســعيدة والغاليــة على قلوبنا 
جميعــا فإننــي أعرب لســموكم 
حفظكم اهللا عن خالص االعتزاز 
بهذا التكــرمي الرفيع الذي يتوج 
التاريخيــة لصاحــب  املســيرة 

الكويت بفضل التوجيهات السديدة 
لســموه حفظه اهللا ومبســاعيه 
احلميدة لتعزيز لغة احلوار في 
حــل اخلالفــات والصراعات بني 
مختلف األطراف، مبتهال ســموه 
إلى الباري جل وعال أن مين على 
صاحب الســمو األمير بســرعة 
الشــفاء وأن يوفــق اجلميع لكل 
ما فيه خير ورفعة شــأن الوطن 

الغالي.
كما تلقى ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
رســالة تهنئة من ســمو الشيخ 
صبــاح اخلالــد رئيــس مجلس 

الوزراء مبن هذا نصها:
يشــرفني مبناســبة تكــرمي 
صاحــب الســمو األمير الشــيخ 
صباح األحمد حفظه اهللا ورعاه 
وأمت عليه نعمة الشــفاء من قبل 
الرئيــس دونالــد جــون ترامب 
رئيس الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة ومنحه وسام االستحقاق 
العسكري برتبة قائد اعلى أن ارفع 
ملقام سموكم أسمى آيات التهاني 
وأخلص التبريكات بهذه املناسبة 
السعيدة التي تتوج جهود سموه 
ودوره الرائــد علــى املســتويني 

اإلقليمي والدولي.
ويسعدني ونحن نحتفي بهذا 
التكرمي أن أعرب لسموكم حفظكم 

هــذا وقــد بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد برسالة شكر جوابية إلى 
سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الــوزراء ضمنها خالص 
شــكره وتقديره على مــا أعرب 
عنه سموه واخوانه الوزراء من 
تهان وطيب املشاعر جتاه صاحب 
الســمو األمير، معربا سموه عن 
جزيل الشكر للرئيس دونالد جي 
ترامب رئيــس الواليات املتحدة 
األميركيــة الصديقــة علــى هذا 
االحتفاء املتميــز الذي هو محل 
الفخــر واالعتــزاز والــذي يأتي 
تقديرا لعطاء سموه املمتد وقيادته 
احلكيمة االستثنائية ومسيرته 
احلافلــة بالعطــاء اإلنـســـاني 
ولدوره املشهود في تعزيز مبدأ 
احلوار بيـن الدول حلل اخلالفات 
والنزاعات، مؤكدا سموه أن هـذه 
الســمو  اإلنـجـــازات لصاحــب 
األميــر والتي متيــزت باحلكمة 
والديبلوماســية واإلنسانية قد 
حظيت باحترام وتوقير اجلميع 
وارتقــت مبكانة الوطــن العزيز 
وبـدوره في إرساء السالم وتوحيد 
جـهود املجتمع الدولي وتوجيهها 
نحو اإليفاء باستحقاقات التنمية 
املســتدامة ومبــا يحقــق الرقي 
واالزدهار جلميع الدول وشعـوبها.

نائب األمير بعث ببرقية شكر إلى الرئيس األميركي وتلقى رسائل تهنئة من رئيس مجلس األمة وسالم العلي ومشعل األحمد وناصر احملمد وجابر املبارك ورئيس الوزراء

سمو الشيخ جابر املباركسمو الشيخ سالم العليسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد سمو الشيخ ناصر احملمد سمو الشيخ صباح اخلالدالشيخ مشعل األحمد

إلى مقام ســموكم الكرمي باسمي 
ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس 
األمة وأبنائكم من الشعب الكويتي 
الوفي بجزيل آيات التهاني وأسمى 
العبارات وأزكى األمنيات، وذلك 
مبناســبة منح رئيــس الواليات 
املتحدة األميركية دونالد ترامب 
صاحــب الســمو األمير الشــيخ 
صباح األحمد (وسام االستحقاق 
العسكري األميركي بدرجة قائد 
أعلى)، والذي منح إياه نظير عطاء 
سموه الطويل وقيادته احلكيمة 
االستثنائية ومسيرته احلافلة بكل 
القيم اإلنسانية التي كانت حجر 
الزاوية في خطابه وفعله السياسي 
عبر العقود املاضية ولدور سموه 
املشــهود فــي ترســيخ عالقات 
الصداقــة التاريخية بني الكويت 

والواليات املتحدة األميركية.
إن الدور الكبيــر الذي يقوم 
بــه صاحــب الســمو فــي ظــل 
الصراعــات اإلقليميــة والدولية 
العالم  التــي تعيشــها شــعوب 
وحرص سموه على توطيد قيم 
التعايش والســالم وثباته على 
مبادئ اإلنسانية القيمة في عالم 
تعصف به النزاعات وتســود به 
الفرقة واالنقســامات واخلالفات 
الدولية التــي فرضت على كثير 
من الشعوب البؤس والعناء هو 
الســبب والدافع الذي من خالله 
يتم تكرمي سمو أمير البالد مرارا 
على املستوى الدولي وهو موضع 
فخرنا واعتزازنا نحن أبناء الشعب 

الكويتي الوفي.
وانني بهذه املناسبة الغالية 
الســعيدة على الكويت وشعبها 
كافة ألبتهل إلى املولى العلي القدير 
بأن يحفظ صاحب السمو من كل 
شر وســوء وأن يسبغ عليه من 
مزيد آالئه وواســع أفضاله وأن 
يلبســه لباس الصحة والعافية 
ويســعدنا بوافــر كرمــه بعودة 
مباركة لصاحب السمو الى أبنائه 
مــن الشــعب الكويتــي املخلص 
والــى ارض الوطــن الغالي وأن 
يدمي علــى وطننا العزيز رفعته 
ورقيــه وازدهاره في ظل قيادته 
احلكيمة وبعون سموكم ،حفظكم 
اهللا ورعاكم، وان يبقي ســموكم 
خير عضيــد ونصيــر لصاحب 
السمو وعزا مجدا للكويت وشعبها 
انه ســميع قريــب مجيب الدعاء 
وملقام سموكم الكرمي أسمى التحايا 

وأجزل األمنيات.
هذا وقد بعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
برسالة شكر جوابية ملرزوق الغامن 
رئيس مجلس األمة ضمنها خالص 
شــكره وتقديــره على مــا أبداه 
معاليه وإخوانه أعضاء املجلس 
من تهنئة ومشاعر طيبة، مؤكدا 
ســموه أن هــذا التكــرمي املتميز 
من الرئيس دونالــد جي ترامب 
رئيس الواليات املتحدة األميركية 
الصديقــة يضاف إلى السلســلة 
املمتــدة مــن األوســمة الرفيعة 
الفخرية  واالستثنائية واأللقاب 
التي منحت لصاحب السمو األمير 
من أصحاب اجلاللة والفخامة قادة 
الدول الشــقيقة والصديقة ومن 
رؤساء العديد من املنظمات الدولية 
واإلقليمية إمنا يعد داللة قاطعة 
وجلية على ما يحظى به سموه 
من تقدير كبير لدوره البارز في 
تعزيــز األمن والســلم الدوليني 
وحرصه على إرساء نهج احلوار 
البناء حلل اخلالفات ومســاعيه 
الرائــدة للحــد مــن الصراعــات 
وتقريب وجهات النظر وتثمينا 
ملبادرات ســموه اإلنســانية في 
إغاثــة املنكوبني جــراء احلروب 
والكوارث الطبيعية، معربا سموه 
في الوقت ذاته عن بالغ شكره له 
على هذا التكرمي الذي يجسد عمق 
العالقات التاريخية والوطيدة التي 
جتمع الكويت والواليات املتحدة 

األميركية الصديقة.
كما تلقى ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
رســالة تهنئة من ســمو الشيخ 
سالم العلي رئيس احلرس الوطني 

هذا نصها:
يطيب للحرس الوطني قادة 
وقواتا أن يرفع إلى سموكم الكرمي 
أسمى آيات التهاني مبناسبة منح 
صاحــب الســمو األمير الشــيخ 
صباح األحمد مــن قبل الرئيس 
األميركي ترامب (وسام االستحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى) وهو 

نائب األمير هّنأ صاحب السمو: التكرمي عرفان ملكانتكم الرفيعة دوليًا وتقديرًا ملكانة سموكم العالية في تعزيز األمن والسلم اإلقليمي والدولي
صاحب السمو يحظى بقدر كبير من التوقير واالحترام من قبل املجتمع الدولي عبر منح سموه العديد من األوسمة الرفيعة واأللقاب الفخرية تقديرًا لدوره البارز
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د.سعد املطيري

وزراء: التكرمي تتويج للعالقات التاريخية بني الكويت والواليات املتحدة
هنأ عدد من الوزراء صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبناســبة منح سموه 
وسام االســتحقاق العسكري 
األميركي برتبة قائد أعلى من 
قبل رئيس الواليات املتحدة.

وأكــدوا أن «منح صاحب 
الســمو هذا الوسام لهو دليل 
آخر على ما يتمتع به سموه من 
شخصية سياسية استثنائية 
تخطــت حكمتهــا وقيادتهــا 
محيطها اإلقليمي إلى العاملية 
لتكون فاعلة في صنع السلم 
واألمــن املجتمعي لــدى دول 

وشعوب العالم أجمع». 
أعــرب وزيــر اخلارجيــة 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد عن بالغ 
الســرور والتهاني في رسالة 
بعثها إلى مقام صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، مبناســبة 
منح سموه (وسام االستحقاق 
العسكري األميركي برتبة قائد 

أعلى).
وقال الشيخ أحمد الناصر 
في رســالته انه يرفع وببالغ 
الغبطــة والســرور  مشــاعر 
الى مقام ســموه، حفظه اهللا 
ورعاه، أســمى آيــات التهاني 
والتبريكات مبناسبة التقدير 
املستحق لسموه مبنحه وسام 
االســتحقاق العسكري برتبة 
قائــد أعلى مــن قبــل رئيس 
الواليــات املتحــدة األميركية 
دونالد ترامب، تقديرا ملسيرة 
ســموه الوّضاءة فــي تعزيز 
أواصــر ووشــائج العالقــات 

الكويتية- األميركية.
وأضــاف «أرفــع وباســم 
أبنائكم وبناتكم منتسبي وزارة 
اخلارجية أصدق التهاني وأعمق 
التكرمي  التبريكات على هــذا 
السامي الذي نعتز به جميعا، 
موقنــني بأن هــذا التقدير من 
الرئيس األميركي يأتي عرفانا 
بإجنازات سموكم، رعاكم اهللا، 
واعترافــا دوليــا مبنجــزات 
مشهودة يقف التاريخ شاهدا 
على عرفانها وأثرها الكبير على 
مجمل األحداث العاملية وصورة 

املشهد العاملي الراهن».
ودعــا املولى عــز وجل أن 
«يحفظ سموكم وميّن عليكم 
مبوفــور الصحــة والعافيــة 
وبالشــفاء العاجــل والعودة 
إلى أرض الوطن الغالي ساملني 
معافني لتقر بعودتكم املباركة 
أعني أبناء الكويت جميعا وأن 
يــدمي عليكم نعمائــه ظاهرة 
وباطنة ويحفظ وطننا عزيزا 
مصونــا آمنــا مطمئنا من كل 

سوء ومكروه».
كمــا هنأ وزيــر اخلارجية 

للبالد وألهلها األوفياء ويحفظ 
وطننــا عزيزا مصونــا آمنا 
مطمئنا من كل سوء ومكروه».
بــدوره، هنأ نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الدفاع الشيخ أحمد املنصور 
ســمو نائــب األميــر وولــي 
العهد الشــيخ نواف األحمد، 
مبناسبة منح صاحب السمو 
األميــر القائد األعلى للقوات 
املسلحة الشيخ صباح األحمد 
وسام االستحقاق العسكري 

األميركي برتبة قائد أعلى.
وقــد عبــر نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
في رســالة بعثها ملقام سمو 
نائــب األميــر وولــي العهد 
باســمه ونيابة عن منتسبي 
وزارة الدفــاع عــن أصــدق 
التهاني والتبريكات لســمو 
األمير، ولســمو نائب األمير 
وولي العهــد، حفظهما اهللا، 
على هذا التكرمي والذي يأتي 
تقديرا وعرفانا ملسيرة العطاء 
واإلجنازات املضيئة لســمو 
األمير، والتي هي محل اعتزاز 
وتقدير لدى املجتمع الدولي 
قاطبة، وذلك جلهود ســموه 
ودعمه الالمحدود لكل املساعي 
التي من شأنها تعزيز األمن 
والسلم الدوليني، باإلضافة إلى 
سعيه املستمر في دعم مختلف 
القضايا اإلنسانية، كما يأتي 
هذا التكرمي تتويجا للعالقات 
التاريخية التي تربط الكويت 
بالواليات املتحدة األميركية 

الصديقة.
ســائال معاليه املولى عز 

وختاما، دعا العفاسي املولى 
عزو جل أن يشــافي ويعافي 
صاحب السمو األمير، وأن مين 
عليه بوافر الصحة ويبعد عنه 
كل مكروه ويرجعه إلى وطنه 

ساملا معافى.
بدوره، تقدم وزير التجارة 
والصناعة خالد الروضان، من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، بأســمى آيات 
التهاني بتقليد ســموه وسام 
االســتحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى من الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، وهو أعلى وسام 
عسكري مينح عن جدارة لقائد 
غير أميركــي تقديرا جلهوده 

السامية وإجنازاته املتميزة.
وقــال الروضــان في بيان 
صحافــي، إن منــح صاحــب 
السمو هذا الوسام ميثل اعترافا 
دوليا وتكرميا ملسيرة سموه 
الديبلوماســية والسياســية 
واإلنســانية وجلهــوده فــي 
املنطقة والعالــم. وأضاف أن 
ذلــك انعكاس للدور احملوري 
الذي اضطلع به سمو األمير، 
على مدار ستة عقود، واملتمثل 
بالدعــوة للســالم والعمــل 
ألجل اإلنســانية جمعاء ونبذ 
الفروقات في منطقة تعد األكثر 

انقساما وتوترا في العالم.
وأوضح الروضان أنه من 
غير املستغرب أن يكون سمو 
األمير أول زعيم أجنبي مينح 
هــذا الوســام منذ عــام ١٩٩١، 
عرفانــا بجهــوده فــي تعزيز 
العالقة االستراتيجية والشراكة 
بني الكويت والواليات املتحدة 

العســكري برتبــة قائد أعلى 
والــذي منح لســموه من قبل 
املتحــدة  الواليــات  رئيــس 

األميركية دونالد ترامب. 
وقالت الفارس في تصريح 
صحافي «إن منح سموه وسام 
االســتحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى هو من أرفع األوسمة 
العسكرية من رئيس الواليات 
املتحدة األميركية، وأسأل اهللا 
العلي القدير ان يعّجل بشفاء 
سمو أمير البالد ويعيده إلينا 

ساملا معافى».
بدوره، قــال وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري إن أعمال صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد املختلفة اخلالدة ترجمها 
العالم أوسمة دولية متنوعة.

وأضــاف الوزيــر اجلبري 
على حســابه في «تويتر» ان 
تكــرمي ســمو األميــر ومنحه 
(وسام االستحقاق العسكري 
بدرجة قائد أعلى) من الرئيس 
األميركي دونالد ترامب يضيف 
وساما جديدا إلى أوسمة سموه 
اإلنســانية والديبلوماســية 
والسياسية وينقل الكويت من 
احملافل اإلقليمية إلى احملافل 

الدولية.
وأكد أن ســمو األمير عمل 
جاهدا على مدى عقود مضت 
من أجل ترسيخ اسم الكويت 
عامليا من خــالل أعمال خالدة 
ترجمــت من خــالل املنظمات 

العاملية إلى أوسمة دولية.
وسأل اجلبري اهللا عز وجل 
أن يشافي سمو األمير، حفظه 
اهللا ورعــاه، ويعافيه ليرجع 
إلى بلده ويكمل مسيرة اإلجناز 

التي سيخلدها التاريخ.
كما أعربت وزيرة الشؤون 
الدولة  االجتماعية ووزيرة 
للشــؤون االقتصادية مرمي 
العقيل عن تهنئتها لســمو 
األمير، وأكدت الوزيرة العقيل 
أن سمو األمير يستحق هذا 
التكرمي مثلما اســتحق قبل 
سنوات لقب قائد اإلنسانية 
فــي العالــم نظيــر جهوده 
اإلنسانية واخليرية احلثيثة 

وجــل أن ينعم على صاحب 
الســمو، حفظه اهللا ورعاه، 
بالشــفاء العاجــل، وأن مين 
عليه مبوفور الصحة ومتام 
العافيــة، والعودة إلى أرض 
الوطــن في القريــب العاجل 
بإذنــه تعالى، وأن يدمي على 
وطننــا الغالي نعمــة األمن 
واألمان والعزة والرفعة في 
ظل قيادة ســموه احلكيمة، 
وسمو نائب األمير وولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
من جانبه، رفع وزير العدل 
ووزيــر األوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية املستشــار د.فهــد 
العفاســي إلى مقــام صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
التهانــي  أســمى  األحمــد 
والتبريــكات مبناســبة منح 
ســموه وســام االســتحقاق 
العســكري برتبــة قائد أعلى 
من رئيس الواليــات املتحدة 

األميركية دونالد ترامب.
وقــال العفاســي: يضــاف 
هذا الوسام إلى األوسمة التي 
استحقها والدنا وقائد مسيرتنا 

طوال عمله الدؤوب وعطائه
الالمحــدود للعالم أجمع، 
ولــم يتــوان أو يتأخــر بدعم 
الشــعوب والبــالد املنكوبــة 
ورفع املعانــاة عنها، مضيفا: 
اننا نشــعر بالفخر واالعتزاز 
بانتمائنا لهذا الوطن املعطاء 
حتــت قيــادة ســموه، وكافة 
األوســمة التي اســتحقها هي 
شكر وعرفان من العالم جتاه 
األعمال واملبادرات اإلنسانية 

لصاحب السمو. 

األميركية.
وأعرب عن فخره بصاحب 
الســمو وباإلجنازات الدولية 
التــي حققها ومبكانة ســموه 
املرموقة بني قادة العرب والعالم 
أجمع، سائال املولى عز وجل أن 
مين على سموه بالشفاء العاجل 
ويعيده إلى أرض الوطن ساملا 

معافى.
مــن جانبــه، عبــر وزيــر 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.سعود احلربي عن سعادته 
واعتزازه وفخره ملنح صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد وســام االســتحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى من 
قبل الرئيس األميركي دونالد 

ترامب.
وأكد د.سعود احلربي أنه 
يعكس املكانــة العاملية الذي 
يحظى بها ســموه وسياسته 
احلكيمة ودوره احملوري في 

القضايا الدولية واإلقليمية.
وأعرب د.ســعود احلربي 
عن خالــص أمنياته ملزيد من 
التقدم لدولتنا احلبيبة الكويت 
حتت قيادة والد اجلميع أمير 
اإلنسانية، داعيا املولى عز وجل 
أن ينعم على ســموه مبوفور 
الصحة، وأن يعود إلى أرض 
الوطن من رحلة العالج في أمت 

الصحة والعافية بإذن اهللا.
من جانبهــا، هنأت وزيرة 
األشغال العامة ووزيرة الدولة 
لشؤون اإلسكان د.رنا الفارس 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مبناســبة منح 
ســموه وســام االســتحقاق 

والدؤوبة وملواقفه جتاه كل 
دول العالــم وللدور الكبير 
الــذي يقوم به فــي املنطقة 
والعالم وملساعدة احملتاجني. 
ودعت العقيل اهللا عز وجل 
أن يعجل بشفاء سمو األمير، 
حفظه اهللا ورعاه، وأن يعيده 
الى وطنه وشعبه ساملا غامنا 
وأن يحفــظ ســموه من أي 

سوء.
من جانبه، هنأ وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح، صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبناســبة منح سموه 
وسام االســتحقاق العسكري 
األميركي برتبة قائد أعلى من 
قبل رئيس الواليات املتحدة.

د.باســل  الشــيخ  وقــال 
الصباح إن «منح سيدي صاحب 
الســمو هذا الوسام لهو دليل 
آخر على ما يتمتع به سموه من 
شخصية سياسية استثنائية 
تخطــت حكمتهــا وقيادتهــا 
محيطها اإلقليمي إلى العاملية 
لتكون فاعلة في صنع السلم 
واألمــن املجتمعي لــدى دول 

وشعوب العالم أجمع».
وأكــد أن ما قدمــه ويقدمه 
سموه من خبرته دعما للجهود 
السياســية والعســكرية في 
مواجهة التحديات التي تعرقل 
تقدم املجتمعات لهو محل تقدير 
واحتــرام دول العالــم عموما 
ودول العالم املتقدم على وجه 
اخلصوص، داعيا اهللا أن مين 
على ســموه مبوفور الصحة 
والعافية وأن يرده إلينا ساملا 

معافى عاجال غير آجل.
من ناحيته، أكد وزير الدولة 
لشؤون البلدية وليد اجلاسم 
أن تكرمي صاحب السمو مبنحه 
العسكري  وسام االستحقاق 
األميركي برتبة قائد أعلى يعد 
محل فخر واعتــزاز للكويت 
والكويتيــني، تقديرا لتاريخ 
ســموه احلافــل فــي العمــل 
اإلنساني ودور سموه البارز 
فــي تعزيــز الســالم إقليميا 

ودوليا.
وقال اجلاسم: إن الكلمات 
تتســابق والعبارات تتزاحم 
للتعبيــر عن فرحتنا وفخرنا 
واعتزازنا جميعا بتكرمي سمو 
األمير، مؤكدا أن سموه سيظل 

أيقونة في التميز العاملي.
وأكد اجلاســم أن التاريخ 
سيظل يسطر إجنازات سموه 
وعطائه غيــر احملدود للعالم 
كله، مباركا لصاحب السمو والد 
اجلميع منحه وسام االستحقاق 
العســكري برتبة قائد أعلى، 
ســائال العلي القدير أن يعيد 
سموه إلى ارض الوطن ساملا 

معافى.

أكدوا أن إجنازات صاحب السمو يقف التاريخ شاهداً على عرفانها وأثرها الكبير على مجمل األحداث العاملية

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

خالد الروضان

الشيخ د. باسل الصباحمرمي العقيلد.فهد العفاسي الشيخ أحمد املنصور

محمد اجلبري د.سعود احلربي

د.رنا الفارس

وليد اجلاسم

ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد مبناسبة منح صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد حفظه اهللا ورعاه (وسام 
االستحقاق العسكري األميركي 

برتبة قائد أعلى).
وقال الشيخ أحمد الناصر 
في رســالة بعثهــا الى مقام 
سمو نائب األمير وولي العهد 
«أرفع وببالغ مشاعر الغبطة 
والســرور إلى مقام سموكم، 
حفظكم اهللا ورعاكم، أسمى 
التهانــي والتبريكات  آيــات 
مبناســبة التقدير املستحق 
الذي حظي به صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
مبنح سموه وسام االستحقاق 
العســكري برتبة قائد أعلى 
مــن قبــل رئيــس الواليات 
املتحــدة األميركيــة دونالد 
ترامب تقديرا ملسيرة سموه 
الوضاءة فــي تعزيز أواصر 
ووشائج العالقات الكويتية- 

األميركية».
وأضاف «أرفع الى سموكم 
أبنائكــم وبناتكــم  وباســم 
منتســبي وزارة اخلارجيــة 
وأعمــق  التهانــي  أصــدق 
التبريــكات على هذا التكرمي 
السامي الذي نعتز به جميعا، 
موقنني بــأن هذا التقدير من 
فخامة الرئيس األميركي يأتي 
عرفانا بإجنازات سموه، رعاه 
اهللا، واعترافا دوليا مبنجزات 
مشهودة يقف التاريخ شاهدا 
علــى عرفانها وأثرها الكبير 
على مجمل األحداث العاملية 
العاملــي  وصــورة املشــهد 

الراهن».
وقال «أرفع أكــف الدعاء 
إلى املولى عز وجل أن يحفظ 
ســموه ومين عليه مبوفور 
الصحة والعافية وبالشــفاء 
العاجل والعــودة إلى أرض 
الوطن الغالي ســاملا معافى 
لتقر بعودتــه املباركة أعني 
أبناء الكويت جميعا، وأن يدمي 
على سموكم موفور الصحة 
والســعادة، ويحفظكم ذخرا 

الدعيج: مسيرة األمير حافلة بالعطاء واإلنسانية والديبلوماسية
قال رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام لوكالة األنباء 
الشــيخ  الكويتيــة (كونا) 
مبــارك الدعيج إن مســيرة 
األميــر  الســمو  صاحــب 
الشيخ صباح األحمد حافلة 
بالعطاء والوفاء واإلنسانية 
والديبلوماســية واحلنكــة 
السياسية واحلكمة اإلدارية، 
ممــا جعله مســتحقا وبكل 

جدارة التكرمي العاملي.
جاء ذلك في بيان لوكالة 
األنبــاء الكويتيــة (كونا) 
مبناســبة منــح الرئيــس 
األميركي دونالد ترامب سمو 
األمير (وســام االستحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى) 
وهو أعلى وسام عسكري 
مينح عن جدارة لقائد غير 
أميركــي تقديــرا جلهوده 
السامية وإجنازاته املتميزة.
وأضاف الشــيخ الدعيج 
أن هذا الوسام الذي لم مينح 
ألحــد منــذ عــام ١٩٩١ جــاء 

من العطاء الفريد من نوعه 
جتســد علــى أرض الواقــع 
وفرض اعترافا دوليا استقطب 
احتراما عامليا لشــخصيته 
الفــذة التــي أعطــت للعالم 
الكثيــر وعلــى كل الصعــد 
انطالقا من مشاعره اإلنسانية 
السياســة  شــملت  التــي 
والديبلوماسية والبناء في 
كل املواقع واألنحاء والظروف 
واملناسبات بفضل ما يتمتع 
به من شــفافية راقية طغت 
على كل املواقف وفي شــتى 

املجاالت.
وأعــرب عن متنياته بأن 
ميتع اهللا تعالى سمو األمير 
مبوفور الصحــة والعافية، 
وأن ميده بالشــفاء العاجل 
ليعــود إلــى أرض الوطــن 
ساملا معافى ملواصلة عطائه 
واســتكمال مسيرة النهضة 
والبنــاء وحتقيــق اخليــر 
والتقــدم واالزدهــار ألبناء 
الوطن الذين يبادلونه احلب 

والذي توج مســيرة العطاء 
التي متيزت بها الكويت على 

مدى سنوات طويلة.
ونوه باملبادرات املختلفة 
التي قدمتها الكويت ملختلف 
دول العالم فــي ظل قيادته 
احلكيمة، مؤكدا أن التاريخ 
العاملي ســيخلد اسمه كأحد 
زعمــاء العالم القالئل الذين 
نذروا أنفسهم خلدمة البشرية 
ومســاعدة احملتاجني ودعم 

جهود التعاون.
الدعيج  الشــيخ  وأعرب 
عن االعتــزاز بهــذا التكرمي 
الرفيع املستوى الذي يؤكد 
الــدور الكبير  مرة جديــدة 
البالغــة األهمية  واجلهــود 
لسمو أمير البالد املشهودة 
وعامليــا  وعربيــا  محليــا 
على املســتويات السياسية 
والديبلوماسية كافة، فضال 
عــن مواقفــه وتوجيهاتــه 
السديدة ومبادراته اإلنسانية 

العاملية.

واالحترام.
وشدد الشيخ الدعيج على 
أن «الكويت ما كانت لتحظى 
اليوم بهذه املكانة السامقة في 
العالم لوال اجلهود العظيمة 
والديبلوماسية املتميزة التي 
تفرد بها سموه وأعاده إلينا 

ساملا معافى».
وأعرب عن فخره كما كل 
الشعب الكويتي بهذا الوسام 
األميركــي العاملــي اجلديد، 
معتبــرا ذلك ثمــرة حتمية 
لكل ما قام به سموه حفظه 
اهللا ورعاه الى جانب حرصه 
على بناء جسور التعاون مع 

مختلف دول العالم.
وأملح أن هذا الوسام الذي 
تزامن منحه هذا الشــهر مع 
السادســة لتكرمي  الذكــرى 
األمم املتحدة لســمو األمير 
بتســميته (قائــدا للعمــل 
اإلنساني) والكويت (مركزا 
للعمل اإلنساني) يضاف الى 
ذلك التكرمي غير املســبوق 

رصيد سموه من العطاء الفريد من نوعه جتسد على أرض الواقع

الشيخ مبارك الدعيج

ليؤكد ريادة سموه العاملية 
في جميع احملافل، ويضاف 
الى التكرمي الكبير من األمم 
املتحدة التي منحته ســابقا 
لقب (قائد العمل اإلنساني) 
على مســتوى العالم فضال 
عن تســمية الكويــت دولة 
اإلنســانية بفضــل جهوده 
وتفانيه في خدمة البشرية 

حول العالم.
وأضاف أن رصيد سموه 

العنزي: صاحب السمو قائد عاملي مؤثر

هديان: إجنازات صاحب السمو متعددة 
والتكرمي فخر جلميع الكويتيني

رابطة تدريس «التطبيقي»: فخر واعتزاز لكل كويتي

عبر عضو املجلس البلدي 
م.حمــود العنــزي عن بالغ 
الفخر واالعتزاز ملنح صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وســام االســتحقاق 
العســكري األميركي برتبة 
قائــد أعلى من قبل الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، مؤكدا 
ان التكرمي العاملي لســموه 
دليــل على املكانــة الدولية 
واالحترام الــذي يحظى به 
ســموه حلكمته وسياسته 
كقائد عاملــي مؤثر صاحب 

مسيرة سياسية وانسانية زاخرة باالجنازات 

واالثــر االيجابــي فــي دول 
العالــم. واضاف العنزي أن 
الكويتيــني ميتلكهم الكثير 
من مشاعر الزهو واالعتزاز 
والتشــريف لهــذا التقديــر 
العاملي لصاحب السمو والذي 
رســخ مكانة الكويت عامليا 
وانســانيا في خدمة السالم 
والتنميــة والســلم الدولي 
ورخاء الشعوب، متضرعني 
إلى اهللا سبحانه أن مين على 
سموه بالشفاء العاجل وأن 
تقر أعيننا بعودته إلى أرض 

الوطن ساملا معافى.

أوضح عضــو املجلس 
البلــدي احمــد هديــان أن 
منح الرئيس دونالد ترامب 
وسام االستحقاق العسكري 
برتبة قائد أعلى لصاحب 
السمو األمير جاء في محله 
وسموه يستحق التكرمي عن 
جدارة بسبب مواقفة اجلادة 
واملســتمرة جتاه القضايا 
العربية واخلليجية، حيث 
يسعى دائما حلل اخلالفات 
الســالم، ويتمتع  وإحالل 
بحنكــة سياســية كبيرة. 

وأضاف هديان أن صاحب السمو ومنذ توليه 
حقيبة وزير اخلارجية جنحت واســطته 
الدؤوبة في حل النزاعات بالشرق األوسط 
وامتدت إلى جتاوز االنقسامات في أصعب 
الظروف، وحرص القيادة األميركية على 
تقليد ســموه هذا االســتحقاق العسكري 
من الدرجة األولي يعتبر وسام مرموق ال 

يتم منحه إال لرؤساء الدول 
الذين يستحقونه، مشيرا 
الى أن ســموه له إجنازات 
عديــدة في لم الشــمل بني 
الدول سواء على املستوي 
أو  العربــي  أو  الدولــي 
اخلليجي.وتابع: هذا التكرمي 
إن دل فإمنا يدل على مدى ما 
يتمتع به سموه من احترام 
وتقديــر ومحبــة، ويعــد 
تكرميــا للكويــت بأكملها 
وفخرا للجميع، فالكويت في 
عهد سموه حظيت مبسمى 
مركز العمل اإلنساني ملواقفها اجلادة جتاه 
الدول املتضررة، ورغم الظروف التي جتتاح 
العالم بسبب انتشار ڤيروس كورونا، إال 
أنها مازالت صامدة في مواصلة مشوارها 
اخليري ومســاعدة احملتاجني، داعيا اهللا 
عز وجل أن يعجل بشفاء صاحب السمو، 

ويعود ساملا إلى ارض الوطن.

تقــدم الناطــق الرســمي لرابطة 
أعضــاء هيئــة التدريــس للكليات 
التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.سعد املطيري 
بخالص التهانــي والتبريكات ملقام 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبناسبة تتويج سموه بوسام 
االستحقاق العسكري األميركي وهو 
أعلى وسام أميركي برتبة قائد أعلى، 

وقــد قام الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب بتسليم الوسام لنجل األمير 
الشيخ ناصر صباح األحمد، ومت ذلك 
في مراسم أقيمت خصيصا باملكتب 
البيضاوي في البيت األبيض أول أمس 
اجلمعة املوافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠. وقال 
د.املطيري: إن حصول ســمو األمير 
على هذا الوســام الرفيع محط فخر 
واعتزاز لكل كويتي، وقد ناله سمو 

األمير حفظــه اهللا تتويجا جلهوده 
الكبيــرة في تعزيز األمن والســالم 
وجهــوده ودوره الكبير الذي يقوم 
به سمو األمير في املنطقة والعالم، 
الفتا إلى أن هذا الوسام يعد من أرفع 
األوسمة العسكرية التي قلما مينحها 
رئيس أميركي لقادة الدول احلليفة 
خالل التاريخ األميركي، حيث مت منح 

آخر وسام في عام ١٩٩١.

م.حمود العنزي

احمد هديان
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قائد أعلى

التكرمي العاملي دليل على املكانة واالحترام اللذين يحظى بهما سموه
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قائد أعلى

الغامن: نشعر بالفخر 
واالعتزاز بتكرمي أميرنا 

وقائدنا بوسام االستحقاق 
العسكري األميركي

الصالح: تكرمي مستحق 
واعتراف دولي جديد 

بالدور احملوري لسمو 
األمير في قضايا األمن

الفضل: تكرمي من دولة 
عظمى أدركت دور سموه 

البارز ساعيًا للسلم وردع 
احلروب وداعمًا للتنمية

عيسى الكندري: لم 
يحصل على هذا الوسام 

الرفيع إال القليل ما يؤكد 
الدور الكبير لقائدنا املميز

اجلالل: التكرمي جاء 
نتيجة خلبرته الطويلة 

التي اكتسبها سموه على 
مدار سنوات من العمل

الدوسري: تكرمي مستحق 
جاء تتويجًا لـمواقف 

سمو األمير املشرفــة 
في كل القضايا الدولية

الرويعي: سمو األمير قائد 
من طراز رفيع نذر نفسه 
ألعمال اخلير واستتباب 

األمن واالستقرار

الهرشاني: تكرمي محل 
فخر واعتزاز وهو مستحق 

لدور سموه في كل القضايا 
احمللية واإلقليمية

الكندري: اعتراف بالدور 
احملوري الداعي للسالم 
ونبذ الفروقات الذي لعبه 

سموه في املنطقة

الدقباسي: نبارك للكويت 
وشعبها التكرمي املستحق 

ألمير اإلنسانية الذي 
وصلت مناقبه للعالم

نواب: تكرمي صاحب السمو بوسام االستحقاق العسكري من ترامب 
مستحق واعتراف دولي جديد بدور سموه احملوري إقليميًا وعامليًا

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ  
رشيـد الفـعـم ـ  سلـطان العبـدان 

بدر السهيل

أكد رئيــس وأعضاء مجلس 
األمة أن منح صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمــد، حفظه 
اهللا ورعاه وســام االســتحقاق 
العســكري برتبة قائد أعلى من 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
هو تكــرمي مســتحق واعتراف 
دولي عاملي جديد بدور ســموه، 
حفظه اهللا، الذي لعبه في املنطقة 

واإلقليم والعالم.
وباركوا لسموه هذا التكرمي 
املستحق الذي يعد اعترافا بحنكة 
سموه وخبرته السياسية التي 
ســاهمت فــي اســتقرار اإلقليم 
واملنطقة وسياســته اخلارجية 
املتزنــة، كما يعــد أيضا إضافة 
إلى الكم الكبير من األوسمة التي 
لم ينلها قائد وزعيم إال صاحب 

السمو األمير. 
وفي هذا السياق أعرب رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن عن 
فخره واعتزازه بتكرمي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد  
بوســام االســتحقاق العسكري 
األميركــي برتبة قائــد أعلى من 
قبــل الرئيس األميركــي دونالد 

ترامب.
وقال الغامن  «كمواطن كويتي، 
أشعر باعتزاز وفخر ال حدود لهما، 
وأنا أرى والدنا وقائدنا حضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمــد اجلابر الصباح، 
حفظه اهللا ورعاه، وهو يحظى 
بالتكرمي عالي املستوى من قبل 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
مبنح ســموه وسام االستحقاق 
العسكري األميركي (بدرجة قائد 
أعلى) نظير تاريخ طويل وحافل 
من العطاء السياسي واالنساني».

 وأضــاف الغامن أن كثيرا من 
القادة في العالم اشتهروا بالذكاء 
والتفانــي واحلكمــة والنضــح 
والوقار واتساع األفق، لكن سمو 
أمير البالد اشــتهر فوق كل ذلك 
بالنبل السياســي، بذلك املزيج 
االستثنائي بني ان تكون سياسيا 
ناجحا وبني ان تكون إنسانا نبيال 

في الوقت ذاته.
واختتم تغريداته بقوله «أسأل 
اهللا جّلت قدرته ان يسبغ عليك 
يا سيدي ووالدي وأميري نعمة 
الصحــة والعافية والعمر املديد 
وان تقر عيوننا بعودتك إلى بلدك 
الطيب وأرضك الطاهرة عاجال ال 

آجال، انه سميع مجيب».
ومن جهته، قال نائب رئيس 
مجلــس األمــة النائب عيســى 
الكنــدري «إنه فــي الوقت الذي 
ندعــو اهللا ســبحانه أن يعافي 
أميرنــا ويشــافيه، فإننا نفخر 
ونبارك لســموه منــح الواليات 
املتحــدة األميركيــة لــه وســام 
العســكري برتبة  االســتحقاق 

قائد أعلى».
وأضاف نائب الرئيس إنه لم 
يحصل على هذا الوسام الرفيع 
من القادة العرب إال القليل وهو 
ما يؤكد الدور الكبير لهذا القائد 

املميز.
مــن ناحيتــه، أكد أمني ســر 
مجلــس األمــة النائــب د.عودة 
الرويعــي أن منــح ســمو أمير 
البــالد الشــيخ صبــاح األحمد 
اجلابر الصباح وسام االستحقاق 
العسكري األميركي من الرئيس 
األميركي دونالــد ترامب تكرمي 
مســتحق نظرا جلهود ســموه 
السياسية واإلنسانية واخليرية 
التي امتدت طيلة عقود كثيرة بذل 
سموه فيها الغالي والنفيس من 

أجل خدمة البشرية.
وأضــاف الرويعي أن ســمو 
األمير قائــد من طراز رفيع نذر 
نفسه ألعمال اخلير واستتباب 
األمن واالســتقرار فــي املنطقة 
واإلقليم، واالبتعاد عن احلروب 
وويالتها، واستخدام لغة احلوار 
والتفاوض بــدال من الصراعات 
العديــد  والتصعيــد، وســاعد 
مــن شــعوب العالــم املنكوبــة 

واملتضررة.
وقــال إن لســموه سياســة 
خارجية متزنة ساهمت في جعل 
الكويت تتبوأ مكانة مرموقة بني 
الدول، وجعل اسمها عاليا خفاقا 
بفضــل حكمتــه وخبرتــه التي 
امتدت لعقود، ســائال املولى عز 
وجل ان يعيد سموه إلى وطنه 
ساملا مشافى معافى، وأن يلبس 
ســموه  ثوب الصحة والعافية، 
وأن يحفظ الكويت من كل سوء. 
النائــب  أكــد  جانبــه  مــن 
د.عبدالكــرمي الكنــدري أن منح 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد الصباح أعاده اهللا 

ســاملا معافى وسام االستحقاق 
العسكري من الرئيس األميركي 
ترامب هو اعتراف بالدور احملوري 
الداعي للســالم ونبذ الفروقات 
الذي لعبه سموه في منطقة تعد 
األكثر انقساما وتوترا في العالم.

أمــا النائب عســكر العنزي 
فقال إن منح سمو األمير وسام 
العســكري برتبة  االســتحقاق 
قائد أعلى من الرئيس األميركي 
ترامــب وســام جديــد يضــاف 
لألوسمة التي نالها سموه وهو 
ما يستحقه ســموه الذي كانت 
حياته الديبلوماسية والسياسية 
معينا من العطاء الذي ال ينضب.

وأضاف عسكر إن هذا الوسام 
الذي لم مينح لقائد منذ العام ١٩٩١ 
يؤكد ريادة ســموه العاملية في 
جميع احملافل ويضاف الى التكرمي 
األممي الكبير مــن منظمة األمم 
املتحدة قائدا للعمل اإلنســاني، 
وذلك بفضل جهود سموه وأياديه 
البيضاء التي امتدت إلى شــتى 
بقــاع األرض نصــرة للضعفاء 
ومســاعدة للمحتاجني والفقراء 

والشعوب املنكوبة.
وبني أن تاريخ ســموه حافل 
باملواقف اإلنسانية والسياسية 
التي اتسمت باالتزان األمر الذي 
فرض احترام ســمو األمير على 
كل القادة والزعماء والشــعوب 
الصديقة والشقيقة، الفتا إلى أن 
سموه تفانى في خدمة البشرية 
من العطاء الفريد الذي جتســد 

على أرض الواقع وفرض احتراما 
لشخصيته الفذة.

واختتم عسكر تصريحه قائال 
نسأل اهللا ســبحانه وتعالى أن 
يشــفي أميرنــا ووالدنــا وقائد 
نهضتنا ســمو أميــر البالد وأن 
يرجعه املولى إلى ارض الوطن 
ساملا معافى، وأن يسبغ اهللا على 
ســموه نعمــه وأن يلبثه ثوب 
الصحــة والعافيــة، وأن يحفظ 
ســمو ولي عهــده والكويت من 
شر الفنت ما ظهر منها وما بطن.
وبــدوره، أكــد النائب خليل 
الصالح أن منح صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
وسام االستحقاق العسكري من 
الرئيــس األميركــي ترامب هو 
تكرمي مســتحق واعتراف دولي 
جديــد بالدور احملوري لســمو 
األمير في قضايا األمن والســلم 
الدوليني، سائال اهللا أن يرد سموه 

ساملا معافى الى أرض الوطن.
وأشار الصالح إلى املبادرات 
املختلفــة التي قدمتهــا الكويت 
ملختلف دول العالم في ظل قيادته 
احلكيمة مؤكدا أن التاريخ العاملي 
ســوف يخلد اسم ســموه كأحد 
زعماء العالم القالئل الذين نذروا 
أنفسهم خلدمة البشرية ومساعدة 
احملتاجني ودعم جهود التعاون.

ومن ناحيته، هنأ النائب حمد 
سيف الهرشاني حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح وســمو 

نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نــواف األحمد اجلابــر الصباح 
حفظهما اهللا ورعاهما والشعب 
الكويتي مبناسبة حصول سمو 
أمير البالد على وسام االستحقاق 
العســكري برتبة قائد أعلى من 

الرئيس األميركي.
وأكد الهرشــاني في تصريح 
صحافي أن تكرمي صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح حفظه اهللا ورعاه 
بوســام االســتحقاق العسكري 
برتبــة قائد أعلى مــن الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامب فخر 
واعتزاز وتكرمي مســتحق لدور 
سموه في كافة القضايا احمللية 

واإلقليمية. 
وقال إن هذا الوسام الرفيع لم 
مينح منذ عام ١٩٤٧ ألي قائد عربي 
ما يدل على املكانة والدور املتميز 
الذي يقوم به قائدنا وأميرنا في 
احملافل الدولية وندعو اهللا عز 
وجــل أن يشــفي والدنــا وقائد 
مسيرتنا صاحب السمو الشيخ 
صبــاح األحمد اجلابــر الصباح 
وأن يعود إلينــا في أقرب وقت 
عاجــال غير آجــل ويدميه ذخرا 

وسندا للكويت وأهلها.
بــدوره، قــال النائــب طالل 
اجلالل إن منح صاحب الســمو 
األمير وسام االستحقاق العسكري 
األميركي بدرجة قائد أعلى يأتي 
تتويجا ملسيرة ســموه ودوره 
احملوري ووساما جديدا يضاف 

إلى األوسمة املستحقة التي حصل 
عليها ســموه، نتيجــة خلبرته 
الطويلة التي اكتسبها سموه على 
مدار سنوات من العمل السياسي.

وقال اجلالل إن سمو األمير له 
من املواقف السياسية واإلنسانية 
العديد األمر الذي يستحق معه 
هــذا التكرمي وغيــره، فقد عمل 
سموه على مدى عقود عديدة من 
أجل ترسيخ ورفع اسم الكويت 
عاليا في كافة املجاالت وامليادين.

وقال إن ســموه لعــب دورا 
محوريــا مهمــا فــي العمل على 
استقرار املنطقة واإلقليم وتأييده 
سبل السالم واحلوار واجللوس 
علــى طاولــة املفاوضــات بدال 
مــن احلروب والقتــل والتدمير 
والتشــريد للشــعوب، من هنا 
اســتحق ســموه لقــب القائــد 

اإلنساني.
واختتم اجلالل تصريحه قائال 
«نسأل اهللا سبحانه وتعالى أن 
يعيد سموه ساملا مشافى معافى 
إلى أرضه ووطنه وبلده وشعبه، 
وأن يحفظ ســمو نائــب األمير 
وولي العهد وأن يحفظ الكويت 

من كل شر ومكروه».
أما النائب ســعود الشويعر 
فبارك لصاحب السمو أمير البالد 
الشــيخ صباح األحمــد اجلابر 
الصباح وسمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصبــاح حفظهما اهللا ورعاهما 
وللشــعب الكويتي منح ســمو 

األمير وسام االستحقاق العسكري 
األميركــي برتبة قائــد أعلى من 
الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وقال الشــويعر في تصريح 
صحافي إن صاحب السمو قد أفنى 
حياته في خدمة شعبه وخدمة 
البشــرية ومســاعدة احملتاجني 
الفقيرة واملتضررة،  والشعوب 
وامتدت أيادي الكويت البيضاء 
إلى شــتى بقاع العالــم في ظل 
قيادته، ولم يتوان في مساعدة 
الفقراء، وفي لم الشمل اخلليجي 
وفي املساهمة في ترسيخ األمن 
واألمان واالستقرار في املنطقة 

واإلقليم.
وأكد الشويعر أن هذا التكرمي 
مســتحق تقديرا ملسيرة سموه 
الوضــاءة فــي تعزيــز أواصــر 
ووشــائج العالقــات الكويتيــة 
األميركيــة، الفتــا إلــى أن هــذا 
التكرمي يأتــي عرفانا بإجنازات 
سموه واعترافا دوليا مبنجزات 
مشــهودة يقف التاريخ شــاهدا 
عليهــا وعلى أثرهــا الكبير في 

مجمل األحداث العاملية.
واختتم قائال: ندعو اهللا جل 
وعال أن يحفــظ أميرنا ووالدنا 
وأن ينعم عليــه بثوب الصحة 
والعافية وطول العمر، وأن يحفظ 
سمو ولي عهده األمني والكويت 

من كل سوء ومكروه.
وقالت النائبة صفاء الهاشم: 
إن وسام االستحقاق العسكري 
األميركــي الذي منحــه الرئيس 

األميركي لصاحب الســمو أمير 
البــالد هو وســام عريــق لقائد 
إنســانية أعرق، تــرك بصمات 

كثيرة في مجاالت متعددة.
وأضافــت الهاشــم إن حكمة 
ســموه وخبرتــه ومكانتــه في 
العالم يشــهد لهــا العالم أجمع، 
مبتهلــة إلى املولى عز وجل، أن 
يعيد سمو األمير إلى وطنه ساملا 

غامنا وبصحة وعافية.
من جهته، قــال النائب أحمد 
الفضل إن استحقاق سمو األمير 
الشــيخ صباح األحمــد اجلابر 
الصبــاح حفظــه اهللا ورعــاه 
وشــافاه، لوســام االســتحقاق 
العســكري برتبة قائد أعلى من 
الرئيس األميركــي يعكس ذلك 
التاريخ العريق لعطاء سمو األمير 
الذي عاصر ١١ رئيسا أميركيا منذ 
تولــي ســموه وزارة اخلارجية 

وحتى توليه مقاليد احلكم.
وهنأ الفضل سمو األمير على 
هــذا االســتحقاق والتكرمي من 
دولة عظمى أدركت حجم الدور 
البارز الذي قام فيه ســموه بني 
دول قارات العالم ساعيا للسلم 
وردع احلــروب داعمــا لتنميــة 

الشعوب الفقيرة.
وهنأ الفضل عضيد ســموه 
ســمو نائب األمير وولي العهد 
الشــيخ نــواف األحمــد اجلابر 
الصبــاح حفظــه اهللا ورعــاه، 
متحمــدا اهللا على نعمة احلاكم 
القائد الذي صنع تاريخا تفتخر 
بــه الكويت الصغيــرة بحجمها 
اجلغرافــي وتعدادها الســكاني 
لكنها كبيــرة بدورهــا الريادي 

أمام العالم.
من ناحيته، قال النائب ناصر 
الدوسري إن تكرمي سمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد الصباح 
االســتحقاق  وســام  مبنحــه 
العســكري برتبة قائد أعلى من 
الرئيــس األميركــي مدعاة فخر 

جلميع الكويتيني.
وأضــاف الدوســري إن هذا 
التكرمي هو تكرمي مستحق جاء 
تتويجــا ملواقــف ســمو األمير 
املشرفة في كل القضايا الدولية، 
ســائال اهللا أن ميّن على سموه 
بالشفاء وأن يرجع إلى بلده ساملا.
النائب د.محمد احلويلة هنأ 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صبــاح األحمد اجلابــر الصباح 
والشعب الكويتي بتقليده، حفظه 
اهللا ورعاه، وســام االستحقاق 
العســكري برتبة قائد أعلى من 

الرئيس األميركي ترامب.
وأكد احلويلة أن هذا التكرمي 
هو اعتراف دولي وتكرمي ملسيرة 
صاحب الســمو الديبلوماســية 
والسياسية واإلنسانية وجلهوده 

في املنطقة والعالم.
وهنــأ النائب خلــف دميثير 
العنــزي صاحــب الســمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح وسمو نائب األمير وولي 
العهد والشــعب الكويتي مبنح 
سمو األمير وســام االستحقاق 
العســكري األميركــي، من قبل 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 

رئيس أكبر دولة في العالم.
وقال دميثير إن هذا التكرمي 
يأتي تقديرا وعرفانا بتاريخ سمو 
األمير الناصع على األصعدة كافة 
ســواء كانت من جهة السياسة 
اخلارجية املتزنــة القائمة على 
احلوار واحترام دول اجلوار وعدم 
التدخــل في الشــؤون الداخلية 
للــدول، أو مــن جهــة األيــادي 
البيضاء التي امتدت لشتى بقاع 
العالم مساعدة للشعوب احملتاجة 
والفقيرة وأيضا لم الشــمل بني 
الدول العربية واخلليجية فيما 

بينها.
وأكــد دميثيــر «نفخــر بأن 
لدينا قائدا حاكما من طراز رفيع 
كصاحب الســمو األمير الذي ال 
يختلف عليــه اثنان في حكمته 
وخبرته وحبه لوطنه وشــعبه 
وخوفه على كل الشــعوب التي 
نذر نفسه خلدمتها، ونسأل اهللا 
سبحانه وتعالى أن يعيد سموه 
إلى وطنه ســاملا مشافى معافى 
ونســال اهللا أن يحفظ الكويت 

من كل سوء ومكروه».
وفي هذا السياق، قال النائب 
علي الدقباســي نبارك لصاحب 
السمو هذا الوســام، كما نبارك 
للقيادة السياسية كافة ولشعب 
الكويت بأكملة على هذا التكرمي 
اميــر  نالــه  الــذي  املســتحق 

االنسانية.
وأضــاف الدقباســي، الشــك 
أن العالــم أجمع يعــرف مناقب 
صاحب السمو ومآثره واجنازاته 
على املستوى الدولي واالقليمي 
واحمللــي، باالضافة الى اجلانب 

االنساني.

باركوا لسموه واستذكروا دوره السياسي والديبلوماسي سائلني اهللا أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية والعمر املديد وأن تقر عيوننا بعودته ساملاً معافى

الهاشم: وسام عريق 
لقائد إنسانية أعرق 

تـرك بصمات كثيـرة 
في مجاالت متعددة

صفاء الهاشم عبدالكرمي الكندري

الشويعر: صاحب السمو 
أفنى حياته في خدمة 

شعبه وخدمة البشرية 
ومساعدة احملتاجني

سعود الشويعر

عودة الرويعي

حمد الهرشاني

عيسى الكندري

طالل اجلالل

دميثير: التكرمي يأتي 
تقديرًا وعرفانًا بتاريخ 

سمو األمير الـناصـع 
على األصعدة كافة

خلف دميثير

علي الدقباسي

احلويلة: اعتراف دولي 
وتكرمي ملسيرة صاحب 

السمو الديبلوماسية 
والسياسية واإلنسانية

د.محمد احلويلة

ناصر الدوسري احمد الفضل

مرزوق الغامن

خليل الصالح

عسكر: وسام جديد 
يضاف لألوسمة التي نالها 

سموه فحياته معني من 
العطاء الذي ال ينضب

عسكر العنزي
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أمر بضبط شاب وصديقه اعتديا على ٦ أشخاص بالسيف
أحمد خميس

وجه وكيل النائب العام بضبط وإحضار شاب ومرافقه 
على خلفية قيامهما باالعتداء  بشكل عنيف وباستخدام 
ادوات حــادة ومــن بينها ســيف على ٦ اشــخاص منهم 

مواطنان و٤ وافدين من اجلنسية السورية واالردنية.
هذا، وحلقت باملجني عليهم اصابات متفرقة تنوعت 
ما بني متوســطة وبليغة. وبحســب مصــدر امني، فإن 
مشــاجرة اندلعت في احد محالت السيارات حيث انتقل 
املصابون الى  مستشــفى مبارك وهم مواطن من مواليد 
١٩٩٦ ومواطــن آخر من مواليد ١٩٩٦، واردني من مواليد 
١٩٩٨ وســوري من مواليــد ٢٠٠٠ وآخر من مواليد ٢٠٠٠ 

ايضا، وسوري من مواليد ١٩٩٨.
وأشــار املصدر الى  ان التحقيقات االولية تشير الى 
ان املشادة نشبت بسبب خالف قدمي، الفتا الى  ان ملف 

القضية بصدد  احالتها الى النيابة.

املجني عليهم حلقت بهم إصابات ما بني متوسطة وبليغة وتصنيف القضية «جنايات»

املشاجرة استخدمت بها سيف وتخللها دهس متعمد

ضبط نقيب في «الدفاع» شرع في قتل رائد مبسدس
مبارك التنيب 

متكن رجــال األمــن اجلنائي من 
القبض على ضابط في وزارة الدفاع 
بعد اتهامه من قبل ضابط في الداخلية 
برتبة رائد بالترصد له لدى خروجه 
من فندق في العاصمة والشروع في 
قتله بســالح ناري. وبحسب مصدر 
أمنــي فــإن املتهم ولــدى ضبطه في 
منطقــة الشــعب لم يعثــر بحوزته 
على الســالح، فيما اكد املجني عليه 
وجود شهود على الواقعة ومحاولة 
املتهم اجلادة قتله وتهديده بأنه سوف 

«ييتم أبناءه».
وبحســب مصدر أمني، فإن رائد 

الداخلية ويعمل في املباحث اجلنائية 
«مخفر الساملية» قال في بالغ تقدم به 
الى مخفر شرطة الصاحلية انه ولدى 
خروجــه من أحد الفنادق بالعاصمة 
شــاهد املدعى عليه لدى توجهه اليه 
وفي يده سالح، ولكنه هرب سريعا الى 
داخل سيارته لتجنب القتل، مشيرا إلى 
أن املدعى عليه سبق وان تواصل معه 
هاتفيا عدة مرات وهدده بأنه سيقتله، 
إال انه لــم يأخذ هذه التهديدات على 
محمل اجلد، مضيفا: لدى خروجي من 
الفندق فوجئت باملتهم وفي يده سالح 

فما كان مني إال أن هربت.
وسرد رائد املباحث عالقته باملتهم: 
أنــه أوقفه، وهــو برتبــة نقيب في 

اجليش، قبل عــام حليازة نحو ربع 
كيلو من املخــدرات وأحيل الضابط 
املتهم إلى احملاكمة ومت سجنه، مجددا 
التأكيــد على انه تلقى عدة تهديدات 

منذ ضبط الضابط املتهم.
وقال املصدر: عقب تسجيل قضية 
مــن قبل رائد الداخلية جرى تكثيف 
التحريات وضبــط املدعى عليه في 
منطقــة الشــعب دون العثــور على 
الســالح املســتخدم، وجار استكمال 
التحقيقات، على أن يحال إلى النيابة 
بتهمة الشروع في القتل متى ما ثبت 
االتهام بشأن الشروع به والعثور على 

السالح املستخدم.
من جهة أخرى، تقدم ضابط برتبة 

مــالزم وشــرطي إلى مخفر شــرطة 
العارضية متهمني مواطنا بضربهما 
أثناء قيامهما مبهام عملهما. وبحسب 
إفادة املدعني فإن بالغا ورد عن تهجم 
مواطن على مكتب لتأجير السيارات، 
ولــدى التعامــل مــع الشــخص قام 
بضربهمــا، وأرفق املبلغان تقريرين 
طبيــني حافلني باإلصابــات في ملف 
القضية، التقرير األول جاء فيه (جرح 
في فروة الرأس وسحجة على الساعد 
األمين واأليســر) والثاني (ســحجة 
كبيرة بالساعد األمين وكدمة بالرأس) 
كما قدم املدعى عليه تقريرا جاء فيه 
(وجود سحجة في القدم اليسرى)، 
هذا ومتت إحالة القضية الى التحقيق.

ضرب مالزم وشرطي من ِقبل مواطن غير طبيعي في «العارضية»

«طرد» يكشف عن مصنع «شبو» 
عبدالكرمي أحمد

كشــف قطاع األمن اجلنائــي، ممثال بإدارة 
مكافحة املخدرات، مصنعا ملادة الشبو املخدرة 
في منطقة الساملية يديره مواطن ومقيم عربي 
ووافدة آسيوية. وجاء اكتشاف املصنع بعدما 
ضبطــت إدارة اجلمارك طردا بريديا قادما من 
دولة آســيوية يحوي بداخله ٢ كيلوغرام من 

مادة امليثامفيتامني (الشــبو)، وبالتحري عن 
صاحب الطرد تبني أنه ملقيم عربي ضبط خالل 

محاولته تسلمه في منطقة الضجيج.
واعتــرف صاحب الطرد بــأن املضبوطات 
تخصــه بقصد االجتار وأرشــد عن شــريكيه 
وهما مواطن وآسيوية، وأنهم يستغلون سكنا 
خاصا لتصنيع مادة الشــبو. ومت اســتصدار 

من مصنع املخدرات بالسامليةاإلذن القانوني ومداهمة املسكن.

وفاة حدث في تصادم ثنائي بـ «تيماء»
ودليڤري مصري في «ثالثي» على «دمشق»

.. ومصرع مصري في سقوط من مجمع 
وهندي من علو في القشعانية

أحمد حسن

توفــي وافد مصري (٢٧ عاما) اثر حادث 
تصادم ثالثي على شــارع دمشق في ساعة 
متأخرة من يوم أمس األول، وبحسب مصدر 
أمني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا 
يفيد بوقوع حادث تصادم مقابل منطقة السرة، 
وبانتقال رجال األمن تبني أن احلادث عبارة 
عــن تصادم بــني مركبتني بقيــادة مواطنني 
ودراجــة نارية بســيارة وافد مصري يعمل 
في توصيل طلقات املطاعم، وتبني أن الوافد 

مبارك التنيب

توفــي وافد مصري مــن مواليد ١٩٩١ إثر 
سقوطه اثناء عمله في مجمع مبنطقة اجلهراء. 
وقال مصدر امني ان الوافد سقط داخل مجمع 
جتاري وحتديدا في الطابق الثاني وســقط 

مصاب، وعليه مت نقله الى املستشفى األميري، 
إال أنه لفظ أنفاسه األخيرة.

مــن جهة أخرى، توفي حدث خليجي من 
مواليد ٢٠٠٤ اثر حادث تصادم ثنائي مبنطقة 
تيماء، وبحســب مصدر أمنــي، فإن عمليات 
وزارة الداخليــة تلقت بالغــا بوقوع حادث 
على طريق الســاملي كيلــو٣١، ولدى انتقال 
رجــال األمن تبني أن املركبــة األولى بقيادة 
مواطــن مواليد ٢٠٠٢ والثانــي خليجي من 
مواليد ٢٠٠٤ وان األخير توفي، ومت تسجيل 
قضية تصادم ووفاة وأخذت رقم ١٠٩/٢٠٢٠.

جثة هامدة، ومت تسجيل الواقعة باعتبارها 
وفاة اثر ســقوط من علو. مــن جهة اخرى، 
توفي وافد هندي اثر سقوطه من علو خالل 
عمله داخل مزرعة مبنطقة القشعانية. وقال 
مصدر امني ان الوافد توفي داخل املستوصف، 

حيث نقل اليه من قبل زمالئه.

نافذة على األمن

الشيخ سالم النواف 
ومقومات القوة

 الفريق م طارق حمادة 

أبارك ألخي اللواء الشــيخ سالم النواف 
على الثقة التي حظي بها من قبل سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، وتوليه منصب رئيس جهاز أمن الدولة.

الشيخ سالم النواف غني عن التعريف، 
اذ أجاد في املناصب التي أوكلت إليه وآخرها 
وكيل وزارة الداخلية لشــؤون أمن احلدود 

ونأمل له التوفيق والسداد.
ال شك أن هناك ملفات عديدة جاءت في 
النطق السامي لسمو نائب األمير خالل الفترة 
القليلة املاضية، خاصة فيما يتعلق مبلف الفساد 
وتأكيد ســموه على حتمية اجتثاث الفساد 
وانه «ال حصانة لفاسد» ودعوته الى «تطبيق 
القانون على اجلميع، وكذلك مالحظات سمو 
نائب األمير حفظه اهللا في شأن التسريبات 
الى جانب قضايا غسيل األموال وغيرها من 
القضايا املقلقة والتي توثر بالسلب على النسيج 
الوطني وتدخل الشك بأداء املؤسسة األمنية».
في أزمة كورونا برهنت الداخلية بإدارة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
انس الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام 
النهام على انها الدعامة الرئيسية في تطبيق 
القانون واســتحقت بأدائها الفائق إشــادة 
اجلميع، وبالتالي فإن محاولة التشكيك في 
جدارتها أمر مرفــوض أيضا، فإن تصوير 
الفســاد باعتباره ظاهرة غير مقبول، وفي 
هذا السياق أدعو اخواني الى التأمل فيما قاله 
سمو نائب األمير «إذا كنا نشكو من الفساد 
فليس من املقبول أن يصور البعض الكويت 
بأنها أصبحت موطنا للفساد»، وأن «محاربة 

الفساد ليســت خيارا بل هي واجب شرعي 
ودستوري ووطني يشترك اجلميع في حتمل 
مسؤوليته»، امللفات التي سيتعامل معها جهاز 
امن الدولة، باعتقادي بحاجة الى إدارة جديدة 
متتلك مقومات القوة واخلبرة واحلزم وان 
متارس عملها وفق الدستور والقانون واذا 
ما نظرنا الــى املقومات تلك جندها متوافرة 

في شخص الشيخ سالم النواف.
ندرك جميعا حجم املسؤولية امللقاة على 
رئيس جهاز امن الدولة في هذه املرحلة ونأمل 
من اهللا ان يعينه وان يكون عند حســن ظن 
القيادة السياسية والشعب الكويتي، حفظ اهللا 
الكويــت من كل مكروه، وأعاد أميرنا حفظه 

اهللا الى وطنه ساملا معافى.
آخر الكالم: حسنا فعلت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية بإدارتها املميزة 
ممثلة في العميد توحيد الكندري ومساعده 
العقيد صالح السهيل والعقيد ناصر ابو صليب 
بإعالنها ان األجهــزة املعنية رصدت مواقع 
لالنتخابات الفرعية وإحالة هذه القضايا إلى 
النيابة العامة. لألسف اليزال البعض يضرب 
بالقانون عرض احلائط، اعتقد ان هذا التجاوز 
يرجع الى عدم الردع في تطبيق العقوبات، اذ 
ان اغلب القضايا املماثلة تنتهي بالبراءة. نأمل 
التشدد مع املتجاوزين للقانون حتى ال يصبح 
القانون مجرد تشــريع على الورق، وأخيرا 
أثمن اجلهد الوافر للمقــدم عثمان الغريب 
علــى اطاللته الدائمة مع املواطنني واملقيمني 
وتوضيح كل اخلدمات واملهام التي تقوم بها 

وزارة الداخلية بأسلوبه السهل املمتنع.

ملشاهدة الڤيديو

إهانة موظف في البلدية بـ «اللي ما توصله بيدك وصله بريولك»
محمد اجلالهمة

تواصلت قضايــا إهانة موظفي 
الدولــة، حيــث ســجلت قضيتــان 
جديدتان في محافظتي مبارك الكبير 
والعاصمة، واللتــان حملت عنوانا 
مشــتركا هو «إهانــة موظف» وإن 
اختلفت في األرقام. وبحسب مصدر 

أمني، فإن موظفا في بلدية الكويت قال 
إنه خالل جولة له في منطقة مبارك 
الكبير ق٧ مقابل الدائري السابع أوقف 
«حنطور» يقوم بنغالي بتأجيره على 
الشــباب ليحرر مخالفة له مبوجب 
بطاقة الوافد املدنية، مشيرا الى أنه 
فوجئ بشــخص يأتي اليه ويعرفه 
بنفسه بأنه مواطن وكفيل البنغالي، 

طالبا منه عدم حترير مخالفة، وحينما 
أبلغه بأن الوافد مخالف وهناك شروط 
نظافة مفقودة فوجئ بالكفيل يتلفظ 
عليه ويقول له: «انت منو تخالفه، 
مالك حق تخالفه، واللي ما توصله 

بيدك وصله بريولك».
مــن جهة أخــرى، تقــدم مواطن 
يعمــل موظفــا فــي الهيئــة العامة 

لشــؤون الزراعة والثروة السمكية 
ببالغ، مشــيرا الى أنــه خالل قيامه 
بجولة على شــاطئ الوطية للتأكد 
من اإلجــراءات املتعلقة مبهام عمله 

قام مواطن بإهانته. 
هــذا، ومت توقيف املدعــى عليه 
وجــرت إحالتــه الى مخفر شــرطة 

الشامية.
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األمير..واملدرسة 
الديبلوماسية

احلرف ٢٩

waha٢waha٢waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

التصويت اإللكتروني

مكتوب

حمد بدر األذينة

منح حضرة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسام االستحقاق العسكري 
األميركي برتبة قائد أعلى، وال شك أنه تكرمي 
مستحق، خاصة انه يليق بقامة رجل سياسي 
ديبلوماسي من الطراز األول كصاحب السمو 
األمير وليس باعتباره حاكما فقط لدولة حليفة 
أو صديقة، بل باعتباره مدرسة سياسية عاملية 
امتد أثره اإليجابي معه إلى أغلب بؤر الصراع 
في الشرق األوسط، ومثل هذا التكرمي وقبله 
إعالن سموه قائدا للعمل اإلنساني ال يأتي 
من باب املجامالت بل من باب االستحقاق، 
فاملجامالت ال تكــون بهذا احلجم وال بهذه 
املســتويات وال بهذا املستوى الرفيع الذي 

ناله صاحب السمو األمير.
< < <

األهم ان هذا الوســام اعتراف صريح 
وواضح مبكانة الكويت الديبلوماسية وكعبها 
العالي جــدا في ظل عهد صاحب الســمو 
األمير، فهذا االستحقاق يؤكد حجم التأثير 
الديبلوماسي الكويتي في املنطقة وإقليميا 
بل وحتى عامليا، ورسالة ال تخطئها عني قارئة 
للحدث أن الكويت ممثلة بقيادتها تعتبر مركزا 

سياسيا محوريا في املنطقة.
< < <

أفرحنا جدا هذا التكرمي خاصة ان البيت 
األبيض أعلن في بيان مراسم منح الوسام 
الذي تسلمه الشــيخ ناصر صباح األحمد: 
«منح الوســام له نظير جهوده ودوره في 
حل النزاعات وجتاوز االنقسامات في الشرق 
األوسط»، وهو تأكيد كما ذكرت لعلو كعب 
التي كان يديرها  الكويتية  الديبلوماســية 
صاحب الســمو األمير ألكثر من ٤٠ عاما 
كوزير للخارجية قبل أن يتولى مقاليد احلكم 

في البالد.
< < <

وبهذا نعود بالذاكرة إلى العام ١٩٩٠ إبان 
االحتالل العراقي الغاشم عندما لعب صاحب 
السمو األمير الشــيخ صباح األحمد دورا 
رئيسيا محوريا في حشد الرأي العاملي إلى 
جانب احلق الكويتي، وكانت جوالته املكوكية 
حصادا ملا زرعت يداه من ديبلوماســية مع 
كثير من البلدان لينتهي حصاده بوقوف تلك 

الدول مع الكويت.
< < <

توضيح الواضح: ندرة منح وسام القائد 
األعلى املمنوح لصاحب السمو األمير، وتقدميه 
من قبل الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
رســالة واضحة جدا من أن الكويت ليست 
حليفا اعتياديا للواليات املتحدة، وأن دورها 

الديبلوماسي في املنطقة دور محوري.

ذكرت إحدى الصحف أن السلطات الصحية 
تدرس وضع آلية وخطة التصويت النتخابات 
مجلس األمــة ٢٠٢٠ بالطريقة اإللكترونية، 
وبرأيي ستكون هذه سابقة وقد تعود على 
احلكومة بآثارها السلبية خصوصا في ظل 
الظروف احلالية وما تشهده الساحة السياسية 

من اضطرابات قد تزيد النار حطبا.
من اجلانب التشريعي، في حال طعن أحد 
املرشحني وطلب االحتكام للقضاء، ما هي 
اآللية إلعادة الفرز؟! وهل ستضمن احلكومة 
النظام اآللي الذي ســيتم إعداده وجتهيزه 
لهذا الغرض؟ أو اســتيعابه لعدد الناخبني؟ 
وهل ســيكون توجيه الصوت اإللكتروني 

للمرشح صحيحا؟
أين املشــكلة إذا مت وضع آلية من خالل 
الدعوة لالنتخابات مبواعيد حلضور الناخبني 
والتصويت ملرشحيهم؟ فقد مت تطبيق هذه 
اآللية على جميع مؤسســات الدولة والقت 
االستحسان من اجلماهير، ناهيك عن أنها 
ســتكون فقط للمواطنني، هكذا ستستبعد 
الوافدين مما ســيخفف العدد بشكل عام، 
إلى تطبيق االشــتراطات الصحية  إضافة 
على اجلميع التي من ضمنها التباعد وإلغاء 
التجمعات باســتثناء ممثلي املرشحني في 

مواقع االقتراع.
أنــا ال أرى أن هناك مشــكلة أو عائقا 
يجبر الســلطات الصحية على تطبيق مثل 
هذا االقتراح أو النظر في هذه الدراسة، وملاذا 
تضع السلطات الصحية احلكومة برمتها في 
حرج ودائرة االتهام والتشكيك؟ فهذه ستكون 
ســابقة قد ال حتمد عقباها، وال نعول على 
عبارة: «نظرا للظروف االستثنائية الراهنة 

التي متر بها البالد جراء جائحة كورونا».
إن من احلكمة االبتعاد عن كل ما يستثير 
الشارع خصوصا في الظروف احلالية، ابتداء 
من التصويت مرورا بعمليات الفرز انتقاال 
إلعــالن النتائج الواجــب أن يتم بالطريقة 

اليدوية املعتادة.
أسندوا قراراتكم إلى احلكماء منكم، وملن 
لهم رؤية وقراءة للساحة السياسية قبل أن 
تعتمدوا أي خطة قد تعود عليكم بالشــكل 
السلبي والذي ال نتمناه، فيكفينا ما متر به 

البالد من مصائب.

الرحيمة للمحتاجني والفقراء، حيث 
ميتد عملها مشارق األرض ومغاربها.
وعلى املســتوى الدولي تعتبر 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية من 
املؤسسات العاملية في العمل اخليري 
للدول اإلسالمية، والتي تؤدي عملها 
حتت ظل مفهوم اإلنســانية الذي 
تبنته الكويت أميرا وقيادة وشعبا، 
وهذا ديدن جميع املؤسسات بدون 

قصور.
يوجهنــا الرســول الكرمي ژ 
بقوله: «صنائع املعروف تقي مصارع 
السوء». فقد وفقت الكويت بفضل 
اهللا أوال ثم بجهــود أهلها الى هذا 
الدرع احلصني الذي حماها من كل 
مكروه، ونســأل اهللا تعالى أن مين 

علينا من فضله.

كان يسكن في العديلية ثم انتقاله إلى 
منطقة الصديق حيث بنى مسجدا قريبا 
من مســكنه وأسماه باسم الصحابي 
اجلليل بالل بن رباح مؤذن الرسول 
ژ، ولم يفعل كما اعتاد بعض الناس 
على بناء املساجد بوضع اسمهم عليه 
قبل أن يتم بناؤه بشكل كامل فهو ال 
يريد إال األجر واجلزاء احلســن من 

املولى القدير.
لقد جاءت توجيهات ســمو نائب 
األمير للنائب العام لتؤكد على متسكه 
بالدســتور الذي ينص على املساواة 

بني املواطنني.
ونحن إذ نحيي سموه على هذه 
املواقف العادلة واملســاواة بني الناس 
فإننا نرجو من اهللا عز وجل أن يوفق 
سموه ليواصل تلك املواقف العادلة التي 
تنم عن حبه ألهالي الكويت وللكويت 

وطن اجلميع.
آية كرمية: (وإن هــذه أمتكم أمة 

واحدة وأنا ربكم فاتقون).
واهللا املوفق،،، 

السياسيني والديبلوماسيني حمالت 
إلنقاذ لغة صفير ال غوميرا النادرة 
بالعالم، وتكاتفوا مع مختصي اللغة، 
فقررت محافظــات وحكومة جزر 
الكناري تعليم لغة صفير ال غوميرا 
في املدارس ومت اعتبارها من موروث 

جزر الكناري في عام ١٩٩٩.
وفي ٣٠ سبتمبر من سنة ٢٠٠٩ 
مت تســجيل لغة صفير ال غوميرا 
اليونيســكو والتي  في منظمــة 
أصبحت بذلك موروثا ثقافيا عامليا، 
ومبساعدة كبيرة من حكومة جزر 
الكنــاري مت اختيار ابن جزيرة ال 
اورتيث  السيد اســيدرو  غوميرا 
مونيوث كمختــص للغة الصفير، 
والتي مازال ميارســها مع عائلته، 
ليقوم بتدريس مجموعة من معلمي 
اللغــة ليقوموا بدورهم بتعليم لغة 
الصفير الغوميري. ومازالت تختلط 
علي أصوات عصافير الكناري ولغة 
التشابه  الغوميري بسبب  الصفير 
املوسيقي بينهم. كما مازالت صورة 
زميلي الكناري في مخيلتي عندما 
حــدث والدته ألول مرة أمامي عبر 
الهاتف بلغة الصفير. لغة أبهرتني، 

كما أبهرتني اسبانيا دائما.
دمتم بكل حب وطيبة وبساطة 

أهل جزر الكناري.

املثال بيت الزكاة كمؤسسة رسمية 
لها دور عظيم منذ إنشائها، حيث لها 
دور إنساني وخيري متكامل وعلى 
املستوى الشعبي جمعية الرحمة وفيها 
الريادة والتخطيط املتكامل والرعاية 

قضايا متس املواطنني.. واعتاد الناس 
أيضا على التردد على ديوانه العامر في 
العديلية، وكان يحاور رواد ديوانه في 
مختلف القضايا وكان حديثه في منتهى 
الشفافية، وتشعر من حديث سموه مبا 
يحمله من حب ألهالي الكويت الذين 
أحبوه، فهو بكل ما يتمثل به من صدق 
ورجاحة عقل حريص على أداء فروضه 
نحو اخلالق عز وجل، وحريص على 
حضور الصلوات في املسجد، عندما 

وزاد ازدهاره في العصر التاســع 
عشر، فجزر الكناري تتمتع باجلبال 
والهضاب وتضاريس املدافع الوعرة 
والتي حتتــاج الى لغة تواصل بني 
أفرادها على بعد كيلومترات، فكانت 
لغة صفير ال غوميرا العالي هي ما 

يتميز به الكناريون.
ولكــن وبســبب التكنولوجيا 
واســتخدام الهواتــف املتنقلــة، 
واالقتصاد الذي أجبر الكثير من أبناء 
ال غوميرا على التغرب لفرصة عيش 
كرمية بعيدا عن احلياة البســيطة، 
بدأت تضعف هــذه اللغة، حتديدا 
في ١٩٦٠ الى ١٩٨٠ ترك العديد من 
كناريي ال غوميرا الزراعة واحلرث.
وفي سنة ١٩٩٠ شن العديد من 

ورعاية األيتام وحفر اآلبار وغيرها 
هي من أولويات الكويت واملتابع لذلك 
يراها في الشرق والغرب متواجدة.

لو تكلمنا على دور هذه املؤسسات 
ال يسعنا ان نعطيها حقها، فعلى سبيل 

املواقف الصلبة من سمو نائب األمير 
وولي العهد، كما حذر سموه في نفس 
الوقت من التدخل بأعمال النيابة العامة 

أو القضاء.
إن ســمو نائب األمير اعتاد على 
هذه املواقف جتاه مختلف األمور، فقد 
ملسنا مدى صدقه وحرصه على املساواة 
بني املواطنني منذ كان وزيرا للداخلية، 
وكان في نفــس الوقت يحافظ على 
سمعة األهالي وعدم السماح بنشر أي 

الشــحيحة عن لغة الغوانش اال أن 
علماء اللغة يؤكدون أنها لغة ساهمت 
اسهاما كبيرا في خلق لغة الصفير بني 
الغوانش أو الكناريني. نعم هناك لغة 
مازالت حتارب من أجل البقاء حتى 
يومنا هذا في منطقة ال غوميرا بجزر 

الكناري وهي لغة صفير غوميرا.
وتعد ال غوميــرا ثالث أو ثاني 
أصغر جزيــرة كنارية وعاصمتها 
سان سيباســتيان دي ال غوميرا. 
ولكن هذا الصفير ال يقتصر فقط 
على جزيرة ال غوميرا بل ميتد الى 
جزيرة تينيريفــي، الييرو وغران 

كناريا.
لقد كان استخدام لغة الصفير 
الثامن عشــر،  بالعصر  في أوجه 

لقد منح الرئيس األميركي ترامب 
صاحب الســمو، حفظه اهللا، وسام 
االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، 
وهذا يدل على اهتمام صاحب السمو 
بالعمل اإلنساني واخليري، فمواقفه 
كثيــرة وآراؤه متعــددة واهتمامه 
باإلنســان كعنصر بشري وأخ في 
البشرية هو إحساس راق، فهو قدوة 
لنا في هذا املجال وهو ينبوع اخلير 
الذي شرب منه أهل الكويت منذ توليه 
احلكم، نابعا ذلك من آبائنا وأجدادنا 

أهل اخلير والكرم والعطاء.
نعم فالكويت أصبحت منوذجا 
متميــزا للعطاء، يشــهد على هذا 
التميز تعدد املؤسســات اخليرية 
الشعبي  أو  الرسمي  على املستوى 
أو الفردي، فاملبــادرات في اإلغاثة 

وجه سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بتوصياته للنائب 
العام املستشار ضرار العسعوسي بأن ال 
كبير وال صغير فوق القانون.. وسموه 
يريد أن يؤكد على دولة القانون واحترام 

الدستور الذي ساوى بني املواطنني.
وتأتي توجيهات سموه للنائب العام 
بأن يحاســب كل مواطن على جتاوز 
القوانــني واســتغالل موقعه إلجناز 
مصالح خاصة، بل يجب على املسؤول 
في كل مركز في الدولة أن يكون أمينا 
فيما يؤديه من عمل ضمن مسؤولياته، 
وكان سمو نائب األمير قد أكد من قبل 
أن القوانني تسري على كل مواطن مبن 
فيهم أبناء األسرة احلاكمة ونوه إلى 
أن أبناء األســرة هم جزء من الشعب 
الكويتي، فالبد أن يلتزم الكل بالقوانني 

واحترام الدستور.
الكويت منذ نشــأتها  لقد جبلت 
على املســاواة بني املواطنني، وإن ما 
تشهده البالد هذه األيام من جتاوزات 
للقانون وممارسة الفساد توجب هذه 

اململكــة االســبانية  تتميــز 
بتضاريســها املختلفة وتاريخها 
العريق وتنوعها االدبي واللغوي ما 
يجعل منها واحدة من أجمل الدول 
بالعالم، ومحط أنظار ألصحاب الذوق 
الرفيع سواء كان ذلك على الصعيد 
السياحي او محطة لبناء حياة جديدة.
ويذهب بنا هذا املقال اليوم الى 
البركانية،  الكناري االسبانية  جزر 
هــذا األرخبيل النائــم في احمليط 
األطلسي ذو اجلزر املتناثرة. وتعد 
جزر الكناري من األقاليم املستقلة 
ذات احلكم الذاتي وهي تابعة للمملكة 
االسبانية. وتنقسم محافظة جزر 
الى قســمني رئيســيني  الكناري 
باملاس دي  وعاصمتني وهما الس 
غران كناريا وســانتا كروث دي 

تينيريفي.
سكانها األصليون هم الغوانشي 
ولغتهم هي لغة الغوانش املنقرضة 
في العصر الســابع عشر، بسبب 
الغزو اللغوي االسباني واندثار هذه 
اللغة والتي تعد باألساس واحدة من 
اللغات االمازيغية البعيدة عن الالتني 
الذي يعد أصل اللغة االسبانية، والتي 
حتل محل لغة الغوانش ذات األصل 

االمازيغي حاليا.
املعلومات  الرغم مــن  وعلــى 

املوقف السياسي

ال كبير وال صغير 
أمام عدالة 

القانون
عبد احملسن احلسيني

الرشيدة املرتكزة على أسس علمية 
ومنطقية دون تهوين أو تهويل.

النظــم الصحية في  إن قدرات 
مختلف دول العالم قد أصبحت أمام 
حتديات غير مسبوقة تعدت أسوار 
املستشفيات واملراكز الصحية، ومن 
ثم أصبحت اإلدارة الصحية املواكبة 
للتغييرات ضــرورة ملحة فلم يعد 
مقبوال أن تدار األزمات املؤثرة على 
احلياة والصحة واالقتصاد والتعليم 
مبجامالت أو بحسابات ضيقة ورؤى 
محدودة وقدرات متواضعة، وقد آن 
األوان مليالد نظم صحية جديدة من 
أزمة «كورونا»، وإن لم يحدث ذلك 
فسيكون الثمن باهظا على اجلميع.

وإذا لــم نقــف اآلن وقفة تأمل 
وتقييم موضوعي حلساب املكسب 
للمستقبل  واخلســارة وللتخطيط 
فإن ذلك ســيكون مأساة مستقبال 
إذا تعرضنــا ملثل هذه اجلائحة مرة 

أخرى ال قدر اهللا.

بهذه احملنة أن يقوم بالتقييم املوضوعي 
لكل إجراء أو قرار اتخذ، ألن املستقبل 
يبنى على دروس املاضي واحلاضر. 
ولعل أهم عناصــر التقييم الواجب 
اآلن هو تقييــم أداء النظم الصحية 
وقدراتها على التأهب واالســتجابة 
للطوارئ املؤثرة على األمن الصحي 
وإدارة األزمات والكوارث ذات العالقة 
القرارات احلكيمة  بالصحة واتخاذ 

على احلياة اليومية.
وبينما تعكف املؤسسات الدولية 
على حصر اخلسائر وكتابة وصفات 
تعويضها فإن القرارات ذات العالقة 
بالصحة مازالت هي املسيطرة، مهددة 
بالعودة إلى املربع األول على الرغم من 
غياب الشفافية واخلبرة واالستجابة 

املطلوبة عن ذلك املربع.
وأصبح لزاما على كل من شارك 

بعد أن هدأت عاصفة «كورونا» 
قليال فإنه مــن الضروري أن نقف 
تأمل موضوعية الستخالص  وقفة 
الدروس املستفادة على املستويني 
الوطني والعاملي، فقد عاش العالم أياما 
التحدي واتخاذ  حرجة ملجابهة هذا 
قرارات تتفاوت مبرراتها وتداعياتها، 
لكن اجلائحــة فرضت على اجلميع 
ظروفا استثنائية لها تداعياتها على 
التعليم واالقتصاد والصحة وعلى 
أمناط احلياة وعلى احلالة االجتماعية 
والنفسية وكأنها حرب عاملية جديدة 

من نوع لم يعرف من قبل.
وبعد هذه الفترة الصعبة أصبح 
احلديث عــن التعايش معها ما دمنا 
ال منلك غير ذلــك، حيث ان العديد 
من الصناعات واألنشطة االقتصادية 
قد انهــارت وتوقف قلب االقتصاد 
العاملي عن اخلفقــان وتأثر التعليم 
والعمل والترفيه وأدت سطوة وسلطان 
السلطات الصحية إلى إجراءات أثرت 

ألم وأمل

وقفة للتأمل.. 
بعد «كورونا»

د.هند الشومر

وقفات

للرجال مكانة

mqarawi@hotmail.comد.مطلق راشد القراوي

ساملنكا

صفير ال غوميرا

DR _ AFRAH _ MAد.أفراح مال علي
SPANISH _ EYES 

استقاللية الفتوى الدينية

م٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

هكذا حتدث سالمة موسى

احلكمة سراج العطاء

الشيخ/ أحمد حسني محمد

يعيش بعض علماء الدين أزمة حرج شــديد ما بني 
خطبهم الوعظية الســابقة في التنديد باإلســرائيليني، 
وتعداد جرائمهم ونقضهم للعهود واملواثيق. ثم ما فرض 
عليهم فجأة من التطبيع معهم! وما يتطلب منهم إعطاء 
تبريرات شرعية تسوغ التطبيع، وتسوق التفسير اجلديد 

للنصوص الدينية.
ألن اغلب هــؤالء العلماء هم حتت مناصب وظيفية 
رســمية، ومبقابل رواتب وامتيازات مادية، واستقرت 
معايشهم على هذا املستوى. عالوة على ان الوقوف ضد 
التطبيع يجعلهم في معسكر املقاومة إلسرائيل، والتي 
ترمز الى إيران وحلفائها، األعداء لكل مشاريع السالم 

العربي - االسرائيلي.
ان تداول أرشيف املواقف الدينية املتقلبة أوقع الناس 
في حيرة شــديدة، ورمبا سيؤدي الى زعزعة الثقة في 

املؤسسة الدينية االسالمية. 
ومثلما توجد مطالبات تنادي باســتقاللية القضاء، 
فإن مــن األهمية املطالبة كذلك باســتقاللية أهل العلم 
الشرعي ومؤسساتهم الدينية وأموالها، مبا يحول دون 
ان تبســط أيديهم الى املال السياســي، ودون ان متتد 
عيونهم الى املناصب والتزاماتها الضاغطة. ففي احلديث 
الشريف: «اذا رأيت احلاكم على باب العالم فنعم العالم 
ونعــم احلاكم، واذا رأيت العالم على باب احلاكم فبئس 

العالم وبئس احلاكم». 
وفي التاريخ ضغط اخلليفة العباسي من أجل كسر 
استقاللية اإلمام جعفر الصادق گ، فقد كتب املنصور 
إلى اإلمام: لم ال تغشــانا كما تغشــانا الناس؟ فأجابه: 
(ليس لنا ما نخافك من أجله، وال عندك من أمر اآلخرة 
ما نرجوك لــه، وال أنت في نعمــة فنهنيك، وال نراها 
نقمة فنعزيك، فما نصنع عندك). فكتب املنصور إليه: 

«تصحبنا لتنصحنا»!
فأجابه (گ): (من أراد الدنيا ال ينصحك، ومن أراد 

اآلخرة ال يصحبك). 
وميكن حتصني استقاللية املؤسسة الدينية والعلماء، 

بتأمني متويلهم من احلقوق املالية الشرعية املتنوعة. 
وهو ما يجري عليه علماء املدرسة االسالمية اجلعفرية، 
حيث أثبتت استقالليتها عن احلكومات على مدى التاريخ 
القــدمي واحلديث - دون مخالفة النظــام العام - وذلك 
بفضل شعيرة وجوب اخراج اخلمس، ومن ريع االوقاف 
املوقوفة على العلماء وطالب احلوزات الدينية. ولعل من 
ثمرات ذلك اســتقاللية آية اهللا العظمى املرحوم السيد 
محمد حسن الشيرازي الذي اصدر فتوى ضد االتفاقية 

االيرانية - البريطانية الحتكار التنباك عام ١٨٩١. 
 وفي عام ١٩٣٨ أصدر العالمة املرحوم الشيخ محمد 
حسني كاشف الغطاء حكم وجوب اجلهاد في فلسطني. 
كما استقل آية اهللا العظمى السيد علي السيستاني في 
فتوى اجلهاد الكفائي في جمع احلشود الشعبية ملقاومة 

ودحر خطر الدواعش على الدولة العراقية عام ٢٠١٤.
  فالفتوى الدينية ينبغــي أال تخضع اال ملصادرها 
الشرعية املقررة، وباستقاللية تامة، والعبث بها من الكبائر!

سالمة موسى (١٨٨٧-١٩٥٨) مفكر من طالئع النهضة 
املصرية يراه كثيرون رائد النهج الفكري النقدي الصارم، 
وهو شخصية تتضارب اآلراء في حقه، لكن ما مييزه 
هو آراؤه احلرة املليئة باملشاكسات للواقع الذي عاشه 
والذي سعى حثيثا لتغييره نحو ما يراه األفضل. يقول 
فــي كتاب هؤالء علمونــي (ان األمم العربية جميعها 
فهمت النهضة على أنها التحرر من األجنبي املستعمر 
ومن الوطني املستبد فطالبت باالستقالل والدستور 
واعتقدت ان كل شــيء من أمانيها قد مت، ولكن األمم 
األوروبية فهمت النهضة أو النهضات املتوالية فيها على 
انها قبل كل شيء حترير الضمير البشري ففصلت 
الدين عن الدولة وكافحت التقاليد ومتردت على سلطة 
البابا وألغتها واعتنقت العلوم ومارســت الفنون التي 
تعمل للتنوير الذهني والسعادة البشرية، وهذا ما لم 
تفكر فيه األمم العربية الى اآلن مع انها حتمل من أعباء 

الظالم ما يرهق الضمائر ويسود العقول).
 وهذا تشخيص حقيقي لألمور ألننا قد خلطنا احلابل 
بالنابل وأسأنا الى مفاهيم الدين النقية وأخطأنا في املسير 
نحو احلياة الفاعلة فاصبحنا عالة على العالم إال القليل 
منا، ثم يستمر سالمة موسى في القول: (والناهضون 
في أوروبا هم علماؤها وأدباؤها وليسوا ساستها وهم 
جاليليو الذي خالف الكنيسة وأثبت أن األرض تدور حول 
الشمس، ولوثر الذي انفصل عن البابا وترجم الكتاب 
املقدس، ودافنشــي الذي قال إن اجلبال كانت البحار 
تغمرها، وداروين الذي ارجع اإلنسان واحليوان الى 
أصل واحد، ورينان الذي قال ببشرية املسيح، وأبسن 
الذي رفع املرأة من األنثوية الى اإلنسانية، هؤالء هم 
الناهضون الذين غيروا أوروبا، وبرناردشــو واحد 
منهم فإنه بأســلوب عيشه ومؤلفاته املسرحية دعانا 
الى حياة الطهر ومكافحــة النفاق االجتماعي وكانت 
مهمته حترير الضمير البشري من اخلرافات والتقاليد 
واجلنب الفكري وبعث اآلمال في مستقبل البشر على 
هذه األرض وصحيح أنه كافح قوات الظالم التي ميثلها 
االستعمار واالستبداد ولكنه كافح أيضا وبقوة أكبر 

قوات الظالم التي متثلها التقاليد.
ثم يقول: (ولو فهمنا داللــة النهضات األوروبية 
وعملنا لتحرير ضميرنا لــكان لنا إلى جنب احلرية 
السياسية حرية أخرى أكفل للسعادة وأعمل لتكوين 
الشخصية ولكان لنا منها موقف آخر حيال املشكالت 
االقتصادية واألخالقية والثقافية، وفي هذه احلال ما 
كان ملستبد أن يحبس عقولنا بقوانني حتد من احلرية 
أو يســلط علينا بوليس األفكار كي يعني لنا ما يجوز 
وما ال يجوز وما ال يجوز أن نفكر فيه ونكتب عنه).

أجل إننا ما زلنا بعيديــن عن داللة النهضات في 
العالــم املتقدم، لكننا مازلنا منتلك اإلرادة التي حتول 

مسارنا نحو األفضل/ األسمى.
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اجلنني يتأثر باألصوات والنغمات

أثبتت الدراسات العلمية أن اجلنني قد يُصاب باالنزعاج 
لها األم، حيث  التي تتعرض  الشديد من الضوضاء 
تتسرب من جدار البطن ليسمع اجلنني فينزعج منها.

كما أثبتت دراسة حديثة أجريت في أحد مستشفيات 
رعاية احلوامل في لندن أن اجلنني في الشهرين الرابع 
واخلامس يشعر براحة واسترخاء عند سماعه أصوات 
موسيقى هادئة نابعة من الطبيعة كخرير املياه، أو أي 
موسيقى تعزف وتصدر منها نغمات خفيضة بعيدة 
عن الصخب والعصبية. وقد ثبت أن اجلنني يعبر عن 
كراهيته للضوضاء ولألصوات املزعجة بتكرار ركالت 
ساقيه في جدار البطن. كما أنه قد يعبر أحيانا عن 
ارتياحه وإعجابه باملوسيقى الهادئة احلاملة باالهتزاز 
بشكل إيقاعي مع تلك املوسيقى. ومن هنا، فقد تبني 
أن حركات اجلنني املستمرة بقدر ما تعبر عن منوه 
انزعاجا  أو  تأثره - إن كانت سعادة  تعبر أيضا عن 

مما يحيط به.

الفرزدق

خالد املظفر

البطريق

إن من أعجب طيور البحر طائر البطريق، حيث ال 
يستطيع الطيران وأقرب الطيور الى شكل االنسان، 
إذ يقف منتصبا على أرجله املنتهية بأصابع متصلة 
املاء، كما  بينها بغشاء يستخدمه في جتديف  فيما 
يسبل على طرفيه زعنفتان طويلتان يسدلهما على 
املاء  التجديف في  طرفي جسمه يستخدمهما في 
أيضا ولوال منقاره الكبير البادي في رأسه حلسبه 

الرائي عن بعد بشرا.
يبلغ ارتفاع أصغرها حوالي ٤٠ سنتيمترا، بينما 
يصل ارتفاع أكبرها الى ١٢٠ سنتيمترا. اذا ما اقترب 
أحد من طائر البطريق ليمسه بسوء فقد يدفعه ويوقعه 
وهو ينحني ويصدر أصواتا غريبة وكأنه يتكلم وغالبا 
ما يكون جسمه أسود اللون أما لون رأسه فأبيض. 
يعمر حتى ٣٥ سنة ويصل سرعته في املاء الى حوالي 
٣٢ كيلومترا في الساعة. يبني طائر البطريق أعشاشه 
في حفر في األرض وتضع األنثى ما بني ١ - ٣ بيضات 
في كل عام، ولتلك البويضة قشور ذات لون أبيض 
البطريق في  طباشيري واملنطقة األساسية لطير 
العالم (القارة القطبية اجلنوبية انتاريكا). كما أن هناك 
نوعني خارج هذه القارة أحدهما يعيش في املناطق 
الدافئة على شواطئ جنوب أفريقيا وقد يصل شماال 
حتى منطقة الناتال شماال. ونوع آخر صغير احلجم 
ومع ذلك يدعى (البطريق الكبير) ويعيش في اجلزر 
الشرقي  الى اجلنوب  الواقعة في جنوب نيوزيلندا 

من أستراليا وأهم أنواع طائر البطريق في العالم:
١ - بطريق جاكاس، واسمه العلمي (سفينكس دمييرسوس): 
ويقطن املناطق الساحلية من جنوب أفريقيا ويستطيع 
هذا الطائر التالؤم مع املناطق املعتدلة والباردة، ولكنه 
ال يعيش في املنطقة القطبية، يستفيد السكان في 
أفريقيا من بيضه من الغذاء وتشرف احلكومة على 
جمع البيض، ولهذا البطريق أصوات منكرة، إذ تشبه 

نهيق احلمار.
٢ - البطريق االمبراطور: (ابتينوديبس فورستيري): 
وهذا الطائر جميل الشكل وهو ال يضع في كل عام 
أكثر من بيضة واحدة يحتضنها البطريق فوق غشاء 
قدمه. ويتم وضع البيض شتاء كل عام من املنطقة 
القطبية اجلنوبية، حيث يعيش هناك وتكون األحوال 
اجلوية في أسوأ حاالتها برودة وعواصف. إضافة الى 
الظالم املطبق الذي يستمر ملدة ستة أشهر، ولهذا 
البطريق االمبراطور يتراص مع بعضه خالل  فإن 

ذلك طلبا للدفء وإلمتام حضانة البيض.
٣ - البطريق امللك (ابتينوديتس باتاغونيكا): وهو ال 
البطريق االمبراطور في كل حاالته ما  يختلف عن 
عدا اللون والشكل ويبلغ ارتفاعه ١٢٠ سنتيمترا وال 
يضع إال بيضة واحدة في فصل الشتاء، حيث يضعها 

ويحتضنها حتت غشاء قدمه.
٤ - البطريق املطوق الذقن (بيجوسيليس انثاركتيكا): 
وهو النوع الذي يتميز بوجود خط أسود ضيق مير 
حتت ذقنه يشبه شريطا من املطاط، ويكثر هذا النوع 
في أرض جورجيا على ساحل القارة القطبية اجلنوبية.
آديليا): ويعيش  (بيجوسيليس  آديليا  ٥ - بطريق 
في املنطقة القطبية اجلنوبية وهو شبيه بالبطريق 
املطوق، إال أن هذا النوع عندما يتهدده اخلطر يسرع 

للمرتفعات، إذ يعتبرها مناطق آمنة.
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ريصقالسريع

١ - أنثى اجلمل - من الفواكه، ٢ - من األحجار الكرمية 
العلن (معكوسة)،  اوائل، ٣ - من احلواس - عكس   -
٤ - محافظة كويتية - نظير (معكوسة)، ٥ - نفيس - 
لونه، ٦ - يركب الفرس، ٧ - ظاهرة طبيعية - للمساحة 
(معكوسة) - مرض (معكوسة)، ٨ - متشابهان - غطاء الرأس 
- خبر، ٩ - علم مذكر - من الشجر، ١٠ - قبور - ظاهر.
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لبناني - فنان، ٢ - أصل احلياة  ١ - مذيع ومقدم برامج 
(معكوسة) - عكس يسير، ٣ - متشابهان - عكس قدمي - للنفي، 
٤ - ضمير منفصل - طاعن في السن - من أنواع القتل، 
٥ - شاهدت (معكوسة) - تشاهد، ٦ - املجاملة (معكوسة)، 
٧ - يرحتل (معكوسة) - قلب الشيء، ٨ - من الفاكهة - عكس 

أذكر، ٩ - أم - أفرق، ١٠ - في الوجه - مسؤول.

أفقياً: عموديًا:
١ - ناقة - خوخ، ٢ - ياقوت - رواد، ٣ - شم - اخلفاء 
(معكوسة)، ٤ - اجلهراء - ند (معكوسة)، ٥ - نادر - رسمه، 
٦ - ميتطي، ٧ - رعد - آر (معكوسة) - داء (معكوسة)، ٨ - 
س س - شال - نبأ، ٩ - أمين - السدر، ١٠ - مراقد - بادي.

١ - نيشان - رسام، ٢ - املاء (معكوسة) - عسير، ٣ - ق 
ق - جديد - ما، ٤ - هو - هرم - شنق، ٥ - رأت (معكوسة) 
- ترى، ٦ - اإلطراء، ٧ - يسافر (معكوسة) - لب، ٨ - 

خوخ - انسى، ٩ - والدة - ابدد، ١٠ - خدان - إداري.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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فنـوناالحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

عبداإلمام عبداهللا: 
«مينون واملنخوليا»  كوميديا خفيفة

عبداحلميد اخلطيب

كشف الفنان القدير عبداالمام عبداهللا عن 
عمله السينمائي اجلديد «مينون واملنخوليا» 
والذي ســيعرض قريبا في دور السينما 
احمللية واخلليجية، مؤكدا انه عبارة عن جرعة 
كوميدية جميلة، يتم من خاللها تسليط الضوء 
على العديد من القضايا بأسلوب سينمائي 
مختلف، وقال: انتهيت من تصوير مشاهدي 
في الفيلم قبل ازمة كورونا، وتبقى بعض 
املشاهد اخلاصة بزمالئي والتي تأجلت حتى 
انتهاء فترة احلظــر الصحي ومت االنتهاء 

منها اخيرا.
وفي نبذة سريعة عن قصة الفيلم، قال 
بوطالل في تصريح لـــ «األنباء»: يتناول 
العمل حكاية احد االشخاص (يجسده ولد 
الديرة) يحب املال والشهرة ويتعرض للعديد 
من املواقف الطريفة في سبيل الوصول الى 
هدفه، بجانب وجود خطوط درامية موازية 
تعطي الفيلم زخما واثارة وتشويقا، مثنيا 
على املنتج واملخرج حسن سراب والذي ذلل 
جميع العقبات ليخرجوا بصورة ترضيهم 

وترضي جمهورهم، مؤكدا ان جميع «كاست» 
الفيلم بذل مجهودا كبيرا ســينعكس على 
الشاشة الكبيرة كقصة رائعة وصورة حلوة 

واداء متثيلي قوي.
«مينون واملنخوليا» اول فيلم كويتي يتم 
اجنازه فور انتهاء فترة احلظر واالجراءات 
االحترازية في البالد، حيث شــرع املخرج 
واملنتج حسن ســراب في تصويره يناير 
املاضي قبيل ظهور ازمة كورونا، ولكن توقف 
التصوير انصياعا لألوامر الرسمية التي مت 
اتخاذها ومن بينها احلظر الشامل، ومع عوده 
احلياة عاد فريق العمل من الفنانني والفنيني 
لتكملة املشاهد املتبقية بني الكويت وبيروت.

جدير بالذكر ان فيلم «مينون واملنخوليا» 
من تأليف عادل الزاهد واخراج بسام دحدل، 
وبطولة كل من: خالد العقروقة (ولد الديرة)، 
عبداالمام عبداهللا، ســمير القالف، الفنانة 
التونســية سراره، حســن أشرف، جمال 
حجــازي، محمد أشــكناني، لولو عبداهللا 
وغيرهم، وتقع أحداثــه في قالب كوميدي 
ساخر، ويتناول مجموعة من املوضوعات 

االجتماعية.

الفنان القدير عبداإلمام عبداهللا مع جنوم الفيلم

بشار جاسم

عبرت اإلعالمية التلقائية والعفوية 
والتي تعتبر مختلفة عن كل اإلعالميات، 
عبير مبارك، عن سعادتها ببرنامجها 
اجلديد «ســقف واحد» الذي يبث على 

شاشة تلفزيون الكويت أسبوعيا. 
وقالت في تصريح خاص لـ «األنباء» 
إن فكــرة البرنامج جــاءت من منطلق 
ان بيوتنا هي مــرآة لقلوبنا وحديثنا 
كان مــن القلب للقلب عندما كنا حتت 
«سقف واحد» ولهذا جاء البرنامج حتى 
يعيــد تلك األيــام اجلميلة، خصوصا 
ان فكــرة البرنامــج التي تعرض على 
شاشــة تلفزيون الكويت مختلفة في 
كل تفاصيلها عن برامجها السابقة من 

حيث احملتوى واملضمون.
وأشــارت الى أن البرنامج يناقش 
القضايا االجتماعية الساخنة والراهنة 
من وجهة نظر املرأة والرجل والشباب، 
ويهتــم بالطفل وكل أمورنا احلياتية، 
ويركز على املجتمع ككل، مشيرة الى 
أن البرنامج قريب من كل أفراد األسرة 
الكبير والصغير ويقدم بشكل بسيط 
ومختصر وسريع ومفيد ويبث «في إطار 
تشويقي سريع يكسر روتني البرامج 

التقليدية مع املشاهدين».
وعن أهداف البرنامج قالت: البرنامج 
يهدف إلى خلق حالة من الوعى في ظل 
املتغيــرات االجتماعية التي يشــهدها 
مجتمعنــا فــي الفتــرة األخيــرة على 
املستوى االجتماعي واألسري وانتشار 
ظواهر عديدة ال تتماشــى مع عاداتنا 

وتقاليدنا.
وأوضحت أن مدة البرنامج ساعة 
على الهواء مقسمة إلى فقرات، وسيالحظ 
املشــاهد تنوعا في فقــرات البرنامج، 
فهناك الفقرات الثابتة واألخرى املتحركة 
واملتغيرة من أسبوع ألسبوع، وكل منها 

حالة خاصة قائمة بذاتها.
وأضافــت اإلعالمية عبيــر مبارك 
أن فــي بدايــة كل حلقة مــن البرنامج 

بل هو مسؤولية وأمانة سواء في القول 
أو الفعل، وتتمنى أن تقدم أفكارا جديدة 

مختلفة عن املطروحة على الساحة.
وحــول شــخصية عبيــر مبــارك 
وطريقتهــا االرجتاليــة والواقعية في 
التقدمي التي اشتهرت في برامج «سوالف 
ضحى»، وهو من برامج تلفزيون الواقع 
بعيــدا عن القوالب اإلعالمية املعروفة 
قالت: «انا من مدرسة تلفزيون الواقع 
واالرجتــال والواقعيــة وهي طريقتي 
بالتقدمي وال ميكن ان اكون عكس ذلك 
وهذه مسؤولية كبيرة ومجهود يطلب 
ان يكون الواحد ذهنه حاضرا وقارئا 
ومطلعا ويســمع لكل مــا يدور حوله 
حتى يكــون عنده مخزون يســاعده، 
لكن علــى حســب األصــول واللياقة 
واألدب بعيدا عن فوضى الكالم، فلكل 
مقــام مقال، والكلمة أمانة، معبرة عن 
امتنانهــا وشــكرها للوكيل املســاعد 
لقطــاع التلفزيــون ســعود اخلالدي، 
ومدير البرامــج الثقافية والدينية في 
تلفزيون الكويت أسامة املخيال لثقتهم 
وحسن استقبالهم، وحرصهم على أن 
أكون نفسي بشــخصيتي التي عرفها 
الناس في البرنامج، وان تكون طبيعة 
البرنامج متيل ملدرسة الواقع، وتسهيل 
كل االمور لبرنامج «سقف واحد»، لهم 
مني جزيل الشكر، مشيرة الى أن العمل 
فــي تلفزيون الكويت هــو تكرمي ألي 
إعالمي فهــو األصل والبيت العود لنا 

كإعالميني. 
وختمت حديثها قائلة: واحلمد هللا، 
اهللا أكرمني بفريق عمل جميل متعاون، 
نخاف على بعضنــا، على قلب واحد، 
نسمع بعضنا بعضا، وهذه نعمة من 
رب العاملني اشكرهم فردا فردا وتشرفت 
بالعمل معهم أساتذة كبار أتعلم منهم 
واستفيد. يذكر أن «سقف واحد» فكرة 
وإعداد عبير مبارك ويشاركها في اإلعداد 
جــواد الصيرفــي رئيــس املعدين في 
تلفزيــون الكويت، ومن إخــراج: فهد 

درويش الرشيدي ويعقوب بولند.

حوارنا مع الضيــوف يكون طبيعيا، 
وأسئلتنا بعيدة عن القوالب املعهودة 
ونحاول في مدة كل فقرة التي ال تتجاوز 
العشر دقايق ان نغطي املوضوع بلغة 
يفهما اإلنسان العادي واملثقف والكبير 
والصغير وكأننا جالسون معاهم في 
البيــت، وذلك من خالل ديو جميل مع 
اجلميلة واألنيقة املذيعة إميان العابدين 
وهي من أبناء التلفزيون، ومن كوكبة 
برنامج صباح اخلير يا كويت لتقدميه 
مبحتوى هادف يليق بالعادات والتقاليد 
الكويتية، سعدت بالعمل معها وأمتنى 

لها التوفيق والتميز».
وعبرت عبير مبارك عن سعادتها 
باالنضمــام، وهــذا التعــاون الراقــي 
واجلميــل مع تلفزيون الكويت، حيث 
إن العمل كمذيعة ليس سهال وال هينا، 

هناك (انترو) تسلط الضوء فيه على 
األمور والظواهر السلبية التي حولنا، 
وذلك من خالل مشاهداتنا اليومية عبر 
املواقع االجتماعية وما نسمع ونشاهد 
وتتحدث فيها مباشــرة مع الناس من 
خالل النقد اإليجابي وبطريقتها اخلاصة 
التي متيزت بها، وهو ما اعتادت عليه 
مع الناس باإلضافــة الى أن البرنامج 
ال يخلو من رسائلها غير املباشرة مع 
املشاهدين والتي جتد لها تفاعال كبيرا 
بني املشــاهدين وعبر مواقع التواصل 
الكويت  وحســاباتها الشــخصية في 
واخلليج والدول العربية، شاكرة إدارة 

تلفزيون الكويت على هذه الثقة.
وتضيف: «كما حرصنا في برنامج 
سقف واحد على ان يكون حوارنا بسيطا 
ومييل الى الواقعية بلغة بسيطة، حتى 

.. مع املذيعة اميان العابدين

عبير مبارك لـ«األنباء»: 
أنا من مدرسة تلفزيون الواقع واالرجتال

تقدم برنامج «سقف واحد» وتشكر الوكيل سعود اخلالدي

العمل في تلفزيون الكويت تكرمي ألي إعالمي ألنه األصل 

عياش يطلق عمله الوطني «أنا ثائر»
بيروت: أطلق الفنان رامي عياش عمله 
الوطني بعنــوان «أنا ثائــر» والذي يعبر 
عن أحداث انفجار بيــروت التي جرت في 
٤ أغسطس املاضي. وقال عياش من خالل 
تغريــدة له على «تويتر»: «بكل فخر أعلن 
عن عمل فيه من احلب الكتير والوجع الكتير 

واألمل الكتير».
وتوجــه رامي بالشــكر في 

تغريدة أخــرى إلى املمثلة 
اللبنانية كارمن لبس التي 
شــاركته في الكليب، إذ 
قامت بلعــب دور األم، 
وقــال لهــا: «حضورك 
إضافة كبيرة لهالعمل 
كارمــن  الوطنــي.. 

لبس شــرفتيني برقيك 

ومهنيتــك»، فردت كارمــن: «حبيبي رامي 
هيدا عمل وطني رائع بشــرفني كون جزء 
منه.. ومعك أكيد بصير بعد أحلى وأقوى، 
شكرا إلك مع محبتي». وكانت كارمن أكدت 
لبرنامــج «the insider» أنهــا لم تتردد في 
مشــاركة رامي الكليب كــون األغنية أكثر 
مــن رائعة، وحتمل في طياتها حزنا 
وأملــا، وتابعت: «لــم أتضايق 
بالتصويــر ولم يكن غريبا 
رغم أنها املرة األولى التي 
أصور فيها ڤيديو كليب، 
وكان سهال ألن ال حوار 
فيه، ولكن الصعب هو 
الشــديدة  موجة احلر 
واملخــرج اختار لي أن 
أرتدي فستانا شتويا».

هل الصداقة سُتطرح مجددًا في األفالم السينمائية؟ !

@amira٣zzam - أميرة عزام

الصداقة تعد من أهم وأسمى العالقات اإلنسانية 
في تاريخ البشرية، مت متجيدها وتعظيمها وإظهار 
دورها في الكتب السماوية وسير األنبياء ومسار 
حيواتهم ومت تخصيص يوم لالحتفال بها لتمجيد 
وتوضيح دورها وعظمتها خصص لها يوم عاملي 

يحتفل به العالم ككل وهو في ٣٠ يوليو.
وألن الفن عبر عن كل ما له قيمة وأهمية، فتم 
إبراز دور الصداقة في أكثر من عمل ســينمائي 
عاملي وعربي ملفهومها اجلميل وملعانيها السامية 
التي قلما جتد من يقدرها ويحترمها، وفي السطور 
التالية نســلط الضوء على االفالم التي ناقشت 
مفهوم الصداقة سواء من خالل االفالم العربية او 
العاملية، خصوصا ان تناولها تستحسنه جماهير 
كبيــرة ويفوز من ورائهــا ُصناعها بالكثير من 

اجلوائز العاملية.
ومن ضمن األفالم الســينمائية العربية التي 
ناقشت مفهوم «الصداقة» بشكل جميل، الفيلم 
الكويتي ذو النكهة املصرية «حامت صديق جاسم» 
الذي انتج عام ٢٠١٧، وتدور احداثه حول جاسم 
(أحمد حمدي) شاب كويتي يترقب وصول صديقه 
املصري حامت (أحمــد إيراج) في زيارة انتظرها 
الصديقان اللذان لم يلتقيا منذ وقت طويل، لكن 
عندما حتدث مشاجرة مفاجئة بينهما، وتؤدي إلى 
حادثة فاجعة، مير حامت بأزمة حادة. فتظهر قصة 

مؤثرة عن معنــى الصداقة احلقيقية التي تدوم 
العمر، سواء بني هذين الشــابني أو بني شعبي 

مصر والكويت.
وهناك ايضا الفيلم املصري «صاحب صاحبه» 
الــذي انتج عام ٢٠٠٢، التــي تدور قصته حول 
صديقني األول جاد (أشرف عبدالباقي)، وهو ابن 
وحيد ألم عجوز، والثاني أسامة (محمد هنيدي) 
الذي يعيش مع جده العجوز، ويحظى الصديقان 
بإعارة إلى إحدى دول اخلليج، لكن الظروف حتتم 
أن يذهب أحدهما واآلخر يبقى لرعاية األم واجلد، 
وينتهي األمر بأن يذهب «جاد» وحده تاركا رعاية 
أمه لصديقه «أسامة»، وخالل خمس سنوات من 
اإلعارة يتمكن «جاد» من ادخار كل مبلغ يحصل 
عليه ويرســل القليل لصديقه أسامة وخطيبته 
زينة (أميرة نايــف) التي تعمل في صيدلية في 
احلارة، وبعدها يعود «جاد» من اخلليج في إجازة 
قصيرة، إال أن صديقه يحاول منعه من الســفر 
مجددا وذلك بعدد من املقالب، وتتســبب عالقة 

صداقتهما بتغيير مصيرهما.
صداقة متينة

الفيلمان يوضحان عالقة الصداقة املتينة بني 
شــابني في إطار كوميدي مــع إظهار بعض من 
مشــاكل احلياة واملجتمع العربي بأكمله، وتأثير 
بعض األحداث األساســية على املجتمع العربي 
وشــعبه وكالهما وضح كيفيــة تغلب الصداقة 

احلقيقية علــى احملن والصعاب وأوضحا أجمل 
شكل للعالقات بني الدول العربية كذلك.

وفي السينما العاملية، أوضحت االفالم االميركية 
 the perks of being مفهوم الصداقة في افالم مثل
a wallfower الذي انتج عام ٢٠١٢، وتدور أحداثه 
حول شاب يدعى «تشارلي» (لوغان ليرمان)، مراهق 
يجد صعوبة في التأقلم مبدرسته التي انتقل إليها 
حديثا وال يوجد بها أي شيء جديد إلى أن التقى 
بـ «باتريك» (ايزرا ميلر) و«سام» (اميا واتسون)، 
وتنشأ بينهم صداقة كفيلة بتغيير مجرى األحداث 

خصوصا في حياة باتريك.
وايضا هناك فيلم the help الذي انتج عام ٢٠١١ 
وتدور احداثه في فترة الســتينيات حول امرأة 
بيضاء، كاتبة معروفة تقوم بأداء دورها النجمة اميا 
ستون وخادمة سوداء تقوم بأداء دورها النجمة 
فيوال ديفيس، تنشأ بينهما عالقة تبادل مصالح 
حيث كانت تلك الفترة تتسم بالعنصرية العرقية 
وتتعمق الكاتبة داخل مجتمع األقلية املضطهدة 
وتكتب عن املعاناة التي يلقاها اصحاب البشرة 
الســمراء في كل مناحي احلياة ومن هنا تنشأ 
صداقة قوية بني الكاتبة واخلادمة التي يرفضها 

املجتمع األميركي.
 the boy in وال ننســى ايضا احداث فيلــم
striped pajamas الذي انتج عام ٢٠٠٨ وهو من 
إنتاج أميركي- أوروبي، واحداثه تدور في حقبة 
أملانيا النازية وتناول نوعا غير مألوف من مفهوم 

الصداقة بني الطفل ذي البيجاما املخططة «برونو» 
(آسا باترفيلد) و«شميويل» (جاك سكانلن) الطفل 
الساذج ابن أحد كبار الضباط النازيني حيث تنشأ 
تلك العالقة حني يذهب شميويل مع والده إلى أحد 
معسكرات الهولوكوست فيرق قلبه لبرونو امللقى 
على األرض خلف ســور من األسالك الشائكة 
ببجامة رثة ويبدو عليه اإلعياء وكل هذا العذاب 
ملجرد أنه يهودي فيقرر ان يحاول التخفيف عنه 
ومواساته وتنشــأ بينهما صداقة محكوم عليها 

باإلعدام قبل أن تتطور.
قصة حقيقية

أما فيلم Hachi: A Dog›s Tale «هاتشي: حكاية 
كلب» الذي انتج ٢٠٠٩ واملأخوذ عن قصة حقيقية 
حول كلب من فصيلة اكيتا اليابانية فتبدأ القصة 
في احدى الليالي وأثناء عودة البروفيسور «باركر 
ويلسون» ريتشارد غير، إلى بيته صادفه كلب 
صغير فــي محطة القطار فيأخذه معه إلى بيته، 
اعتنى البروفيسور بالكلب في تلك الليلة، وبعد فترة 
زاد تعلقه به حتى بدأ الكلب بتوصيل البروفسيور 
حملطة القطار، وأثناء حياته كان هاتشــي يذهب 
ملقابلته عند عودته من العمــل أمام باب محطة 
القطار بشــكل متكرر حتى شهر مايو من العام 
لم يعد البروفيسور إلى احملطة في موعده بسبب 
نزيف دماغي تعرض له في اجلامعة أدى إلى وفاته، 
إال أن هاتشي لم يقلع عن عادته في انتظار سيده 

أمام باب احملطة يوما بعد يوم في انتظار عودته 
واستمر على هذا احلال عشر سنوات متتالية حتى 
لفت انتباه الكثير من املارة في احملطة وانتشرت 
قصته. كل تلك األفالم وللوقت احلالي لها جمهور 
عريض، رأى من خاللها أروع جتسيد للصداقة، تأثر 
بها وعاش معها تفاصيل األحداث، ولكن وبالرغم 
مــن ذلك يظل هناك العديد من القصص التي لم 
يتم تســليط الضوء عليها بعد، بعضها عشناه 
بأنفســنا وواجهناه في حياتنا، وفي خارج إطار 
الفن بحياة كل منا العديد من عالقات الصداقة، 
التي قد تكون لم حتظ بنفس أعداد املشاهدة او 
حتى عرفت، ولكنها فرقت وأثرت بحياة الكثير 
وامتألت باملواقف الصعبة واالختبارات احلقيقية، 
وايضا مررنا بالصداقــة املزيفة، بعضنا ينجح 
في التفريق بينهما وبعضنا يفشل، وبعضنا مر 
بعالقات صداقة ظن أنها األمثل إلى أن اكتشــف 
أنه كان مخطئا، ولكــن بالتأكيد جميعنا نتمنى 
الوصول ألسمى معاني مفهوم الصداقة احلقيقي.

وفي ظل املتغيرات الهائلة التي أصبحت حتدث 
في مجتمعاتنا حاليا من وجود صداقات مزيفة او 
إلكترونية او حتى خادعة، هل ســتظل الصداقة 
حتمل معناها وصفاتها األساســية السامية في 
األجيال القادمة أم قد يتغير شــكلها ومالمحها 
وحتى مفهومها؟ وهل عالقات الصداقة التي تنشأ 
إلكترونيــا تكون ناجحة؟ أنا ال أعتقد، بل أمتنى 

العودة لشكل العالقات القدمية.

تناولها تستحسنه جماهير عريضة ويفوز ُصنّاعها بجوائز عاملية

فيلم الطفل «ذو البيجاما املخططة» «the boy in striped pajamas»محمد هنيدي وأشرف عبدالباقي في فيلم «صاحب صاحبه»فيلم «حامت صديق جاسم»
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موظفو «اخلليج» يتطوعون في أكبر حملة 
لتنظيف األماكن العامة في الكويت

شارك بنك اخلليج أمس 
الســبت في أكبر حملة في 
الكويــت لتنظيــف األماكن 
العامــة، بالتزامــن مع يوم 
التنظيف العاملي، وذلك كجزء 
من التزامه جتاه االستدامة 
البيئية واحملافظــة عليها. 
وشاركت مجموعة من موظفي 
بنك اخلليــج في التنظيف، 
إضافة إلى متطوعني من عدة 
جهات مختلفة في القطاعني 

احلكومي واخلاص.
وأتت هذه احلملة الكبيرة 
بتنظيم من مبادرة النوير، 
حيث وقعت الشيخة انتصار 
الصباح، الرئيس التنفيذي 
ومؤســس مبــادرة النوير، 
اتفاقيــة عامليــة لتســجيل 
الكويت رســميا وإضافتها 
إلى اخلريطة العاملية للدول 
املشاركة في يوم التنظيف 
العاملي. من خالل االنضمام 
إلى هذه احلملة متلك الكويت 

فــي إطــار حــرص بنك 
الكويت الوطني على مكافأة 
عمالئه عبر إطالق احلمالت 
الفريدة واالستثنائية طوال 
العام، أطلق «الوطني» حملة 
جديدة تبدأ من 17 سبتمبر 
اجلاري وتســتمر حتى 30 
نوفمبر املقبل متنح عمالءه 
فرصا مميــزة لربح أجهزة 
 Galaxy Note20 5G 256GB
 Galaxy Buds Live وسماعات
وذلك عند اســتخدام خدمة 
الدفــع Samsung Pay مــع 

بطاقات Visa الوطني.
البنك  وسيحصل عمالء 
على 3 فرص لدخول السحب 
مقابــل كل دينار يتم إنفاقه 
أدنــى 20 دينــارا  وبحــد 
أسبوعيا، وذلك عند استخدام 
خدمة Samsung Pay مع أي 
مــن بطاقــات Visa الوطني 
خــارج أو داخــل الكويــت 
مع إمكانية دخول الســحب 
وربح يوميا من بني 75 جهاز 
 Galaxy Note20 5G 256GB
 Galaxy Buds Live وسماعات
على أن يتم اإلعالن عن أسماء 

الفائزين أسبوعيا.

هــذه احلملة فرصة ممتازة 
للعمل االجتماعي اإليجابي 
جتــاه البيئــة. متيزت هذه 
احلملة بكونها دعوة جادة 
للعمــل ومبــادرة ضرورية 
نحن في أمس احلاجة إليها. 
أســعدتنا املشاركة في هذه 
احلملة والتعاون مع اجلهات 

إمكانية اجراء عمليات الدفع 
بدون تالمس عبر نقاط البيع 
التي تدعم هذه اخلدمة. كما 
تتميز تقنية الدفع اجلديدة 
بأعلــى مســتويات األمان، 
حيث يحتاج املســتخدمون 
إلى توثيق عملية الدفع عن 
طريق ميــزة التعرف على 
بصمة اإلصبع أو العني أو عن 
طريق إدخال رقم التعريف 
الشخصي اخلاص باخلدمة.
احلملــة  هــذه  وعــن 
اجلديدة، قال نائب مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت 
الوطني هشام النصف: نفخر 
في بنــك الكويــت الوطني 
بإطالق العديد من احلمالت 
املميــزة لعمالئنا على مدار 
العام، وذلك بهدف مكافأتهم 
ومنحهــم فــي الوقــت ذاته 
جتربــة مصرفيــة متكاملة 
تلبي كل توقعاتهم. وأضاف 
 Samsung Pay خدمــة  أن 
الالتالمســية والتي أطلقها 
البنك مؤخرا متكن العمالء من 
إمتام معامالتهم بكل سرعة 
وســهولة، حيث ســيتمكن 

املختلفة إلحداث فرق إيجابي.
وأضافت: أشكر موظفي 
بنك اخلليج الذين تطوعوا 
للمشاركة في يوم التنظيف 
العاملــي، وأشــجع جميــع 
الزمالء علــى مواصلة هذه 
اجلهود حتــى نحافظ على 
االستدامة البيئية في البالد.

العمالء من إمتام املدفوعات 
بعــد تعريــف البطاقة على 
هواتفهــم النقالــة وإجــراء 
عمليات الدفع املختلفة عبر 
نقاط البيع التي تدعم هذه 

اخلدمة.
من جانبــه، قال أنكوش 
ديفاداســون، مديــر عــام 
شركة Visa في الكويت: مع 
انتشــار األجهــزة املتصلة 
باإلنترنــت فــي مختلــف 
جوانــب حياتنــا، وارتفاع 
وتيرة استخدامها مع تفشي 
جائحة «كوفيد19-»، نرى 
توجه الكثير من املستهلكني 
نحو ســداد املدفوعات عبر 
أجهــزة الهواتف الذكية في 
املتاجــر التقليديــة وعبــر 
اإلنترنــت. ومبا أن الكويت 
حتتضن شــريحة سكانية 
كبيرة متمرســة باستخدام 
التقنيات احلديثة، خصوصا 
املستهلكون الذين يعتمدون 
بشكل أساسي على هواتفهم، 
نتوقع أن حتقق هذه احلملة 
اســتجابة واســعة لتعــزز 
 «Samsung Pay» حضــور

في أسواق الكويت.

احتفاالً بيوم التنظيف العاملي

فرصة لتنظيم أكبر عملية 
جمــع للنفايات فــي تاريخ 
الكويت في يــوم واحد من 
البرامج واحلمالت املجتمعية.
وفي تعليقهــا على هذه 
املبــادرة، قالــت مديــر عام 
املــوارد البشــرية فــي بنك 
اخلليج، سلمى احلجاج: كانت 

 Samsung» وتوفر خدمة
Pay» ملســتخدمي هواتــف 
الذكيــة   Galaxy مجموعــة

«الوطني» مينح عمالءه فرص ربح يومية
«Visa» مع بطاقات Samsung Pay عند استخدام خدمة

النصف: ملتزمون مبواصلة مكافأة عمالئنا بالعروض احلصرية ومنحهم جتربة مصرفية متكاملة

جانب من حملة التنظيفسلمى احلجاجهشام النصف

«Ooredoo الكويت» ُتطلق خدمة «سطح املكتب 
«Nutanix» االفتراضي» للشركات بالتعاون مع

أعلنت Ooredoo الكويت 
عن إطــالق خدمة «ســطح 
املكتب االفتراضي» للشركات 
فــي الكويت بالتعــاون مع 
الشــركة   ،Nutanix شــركة
الرائدة في مجال احلوسبة 
الســحابية وتقــدمي برامج 
البنية التحتية االفتراضية 

ملختلف الشركات.
وقامت Ooredoo كمزود 
خدمة اتصاالت، بدمج منصة 
التحتيــة املعرفــة  البنيــة 
 Nutanix بالبرمجيــات مــن
جنبــا إلى جنــب مع حلول 
ســطح املكتــب االفتراضية 
املقدمة مــن Citrix في مركز 
البيانات اخلاص بها بهدف 
توفير حــل مدعوم بالكامل 
للمحاكاة االفتراضية لسطح 
املكتب للشــركات صغيرة 
ومتوسطة احلجم وعمالئها.
وفي حديثــه عن إطالق 
احلــل اجلديــد، قــال مدير 
إدارة تسويق الشركات لدى 
Ooredoo الكويــت بالل آغا: 

حلــوال مبتكــرة مصممــة 
خصيصا لبيئــات احملاكاة 
االفتراضية والســحابية، و

Citrix املتخصصة في البيئات 
االفتراضيــة احلاســوبية 
وبرمجيات الولوج عن بعد 
للوصــول للتطبيقات على 
الشبكات واالنترنت، هي أمر 
 Ooredoo مهم يضيف لشركة
كونها شركة رائدة في تقدمي 

خدمات رقميــة مبتكرة في 
الكويت.

وقــال آرون وايت، مدير 
املبيعات اإلقليمي للشــرق 
األوســط فــي Nutanix: لقد 
جعــل «كوفيــد ـ ١٩» العمل 
مــن املنزل ضــرورة طوال 
فترة اجلائحة، ومن املرجح 
أن يستمر اجتاه العمل عن 
بعد ويكتســب زخما حتى 
من بعد انتهــاء هذا الوباء، 
حيث تواجه معظم الشركات 
في الكويت حتديات صعبة 
تتمثــل في اعــداد موظفيها 
للعمل عن بعد بكفاءة عالية، 
مع احلفــاظ علــى إمكانية 
وصولهم إلى نفس األدوات 
والبيانــات  والتطبيقــات 
التي يحتاجونهــا ليكونوا 
منتجــني، علمــا أن العديــد 
من هذه الشــركات ليســت 
مجهــزة بالكامــل باحللول 
املبتكــرة  التكنولوجيــة 
واملطلوبة جلعل ذلك حقيقة 

واقعة.

شركتنا في طليعة االبتكار 
التكنولوجي ونحن فخورون 
بــأن نكون أول مزود خدمة 
اتصــاالت في الكويت توفر 
التحتيــة  البنيــة  خدمــات 
االفتراضية لسطح املكتب، 
استجابة وحرصا منا على 
تلبية احتياجات عمالئنا من 
رجال األعمال. شراكتنا مع 
كل مــن Nutanix التي تقدم 

آرون وايتبالل آغا

منظومة خدمات «هواوي» للهواتف النقالة 
الشاملة تعلن عن بعض التحديثات

«برقان» يكافئ عمالءه بأعلى قيمة استرداد نقدي 
عند استخدام «ڤيزا Signature» االئتمانية

أعلنــت هــواوي خــالل 
مؤمتــر مطــوري هــواوي 
٢٠٢٠ (معــا) اليــوم، عــن 
بعض التحديثات في منظومة 
خدمــات هــواوي للهواتف 
 .(HMS) الشــاملة النقالــة 
وخــالل كلمتــه االفتتاحية 
بعنــوان «معــا، لنبتكر مع 
منظومــة خدمــات هواوي 
للهواتف النقالة الشــاملة» 
سلط تشانغ بينغان، رئيس 
خدمات املستهلك السحابية 
في مجموعة هواوي ألعمال 
علــى  الضــوء  املســتهلك 
إجنــازات عام ٢٠٢٠ وأهمها 
توفر ١٫٨ مليون مطور مسجل 
فــي املنظومــة وهو ضعف 

يواصل بنك برقان مبكافأة عمالئه 
بأفضــل العــروض احلصريــة التــي 
تتماشى مع منط حياتهم اليومي. فقد 
أعلن البنك مؤخرا عن أحدث عروضه 
حلاملي بطاقة ڤيزا Signature االئتمانية، 
حيث ستقدم البطاقة أعلى قيمة استرداد 
نقــدي تبلغ ٥٪ من قيمة املشــتريات 
حتى ٣٠٠ دينار شهريا. وهذا العرض 
سيكون متوافرا من تاريخ ٢٠ اجلاري 

حتى ٢٠ ديسمبر املقبل.
 Signature هــذا، وتوفر بطاقة ڤيزا
االئتمانية من بنــك برقان العديد من 
املزايا خصوصا حملبي التسوق والسفر، 
حيث تقدم جميع سبل الراحة للعمالء، 
باإلضافة إلى ذلك فهي تصدر مجانا في 
السنة األولى، ومن ثم برسوم سنوية 

مخفضة بقيمة ٧٥ دينارا.
كما يستفيد حاملوها من اخلصومات 
الشــهرية والتنزيــالت الكبــرى عند 
شــرائهم من «بســت اليوســفي» من 

في هواوي التي مكنتنا من 
حتقيق املستحيل في غضون 

عام واحد.
واعتبــارا من ســبتمبر 
ألــف   ٩٦ دمــج  ٢٠٢٠، مت 
 .HMS Core تطبيق عاملي في
ومــازال إطــالق تطبيقــات 
HMS مستمرا على مستوى 
العالم، حيث حتتل تطبيقات 
 HUAWEI Music احملتوى مثل
 HUAWEIو HUAWEI Videoو
 HUAWEI Readerو Themes
 HUAWEI GameCenterو
مركــز الصدارة فــي العديد 

من البلدان واملناطق.
ويضم متجر التطبيقات 
ألــف   ٧٣ اآلن   AppGallery

تطبيـق محلــــي، مقارنـــــة 
بـــ ٦٠٠٠ فقـــط فــي العام 
املاضــي، يســتخدمها ٧٠٠ 
مليـــــون مســتخدم حول 
العالــم. وتســتمر إضافــة 
واخلدمــات  التطبيقــات 
احمللية يوميا مبا يتماشــى 
 AppGallery مع استراتيجية
العامليــة +  «للتطبيقــات 
احملليــة» مما يوفر للعمالء 
جلميــع  شــاملة  جتربــة 
السيناريوهات. ومت توزيع 
 AppGallery التطبيقــات في
أكبر ثالــث متجر تطبيقات 
فــي العالم من يناير وحتى 
أغسطس ٢٠٢٠ مبعدل ٢٦١ 

مليار مرة.

 Tap وتأتي هذه البطاقة مع خدمة
Pay & التــي تتيح للعمــالء دفع ثمن 
مشترياتهم بلمسة واحدة على جهاز 
نقاط البيع املــزودة بتقنية التواصل 
قريــب املدى NFC، إضافــة إلى خدمة 
٣D SECURE التي توفر حماية إضافية 
لبطاقــة االئتمــان عند التســوق عبر 

اإلنترنت.
من جانبه، قال رئيس إدارة البطاقات 
في بنك برقان، ساكت جاجو: إن إطالق 
أعلى عرض لالسترداد النقدي حلاملي 
بطاقة ڤيــزا Signature االئتمانية من 
بنــك برقــان هــو جــزء مــن جهودنا 
املتواصلــة لتلبيــة متطلبات عمالئنا 
املميزين، حيث نســعى دائما لتوفير 
حلول مالية مبتكرة تناســب أسلوب 
حياتهم واحتياجاتهم. فيمكن حلاملي 
هذه البطاقة االستمتاع مبجموعة من 
امتيازات الســفر والترفيه مع ضمان 

أعلى مستويات األمان واملرونة.

لتمكني املطورين حول العالم من صنع املستقبل الرقمي

معدل املشاركة في عام ٢٠١٩.
وقال تشــانغ: أصبحت 
منظومة هــواوي للهواتف 
النقالة الشــاملة HMS اآلن 
ثالث أكبر منظومة في العالم، 
وحققت HMS core حتسنا 
هائال بفضل الفرق العاملة 

خالل موقعهــم اإللكتروني أو تطبيق 
الهاتــف احملمول، كما متنــح البطاقة 
حامليهــا دخوال غير محدود إلى أكثر 
من ١٠٠٠ قاعة انتظار في أكثر من ٣٠٠ 
مطار حول العالم، تأمني سفر مجاني 
حلامــل البطاقة وعائلتــه، اإلقامة في 
فنــادق فخمة، خدمات الكونســييرج 
العاملية، وعروضا وخصومات مميزة 
على العالمات التجارية الفاخرة وأماكن 

الترفيه واجلولف.

أشيش تندون واجلائزة املمنوحة من «إيشر»

فريق عمل كايكو الشايع والصقر

الســنوي  خالل املؤمتر 
ملوزعــي «إيشــر»، حصدت 
الشركة الكويتية الستيراد 
الشايع  الســيارات «كايكو 
والصقر» املوزع احلصري 
لشاحنات وباصات «إيشر» 
فــي الكويــت علــى جائزة 
«أفضل خدمة ما بعد البيع» 
لســنة ٢٠١٩-٢٠٢٠ عن فئة 
أفضــل موزع حصــري في 
املنطقة وذلك لنتائج أعمالها 

في السوق الكويتي.
وأعربت «كايكو» في بيان 
لها، عن سعادتها بحصولها 
علــى هذه اجلائــزة، والتي 
تعتبر إجنازا جديدا يضاف 
إلى رصيد جوائزها، السيما 
أن القائمني عليها يعدون من 
اخلبراء في هذا املجال ولهم 
خبرة كبيرة في إدارة وكاالت 

السيارات.

متاشيا مع استراتيجيته 
لتبسيط العمليات املصرفية 
أعلن البنك األهلي الكويتي 
عــن إطــالق خدمــة رقمية 
جديدة إلنشــاء رقم ســري 
للبطاقة عبر أجهزة الصراف 
اآللي املنتشــرة في فروعه. 
وتتيح هذه اخلدمة لعمالء 
البنك إنشــاء أرقام ســرية 
جديدة لبطاقاتهم الصادرة 
حديثــا فــي غضــون ثوان 
مــن خالل أجهــزة الصراف 
اآللــي التابعة للبنك األهلي 
الكويتي.  وبشكل أساسي، 
تتمثل هذه العملية في ثالث 
خطوات بسيطة، فعند إدخال 
البطاقــة في جهاز الصراف 
اآللي اخلاص بالبنك األهلي 
الكويتــي، يتعــرف اجلهاز 

وأصحاب املصالح في جميع 
أنشطتها وأعمالها.

ورأت «كايكو» أن نيل هذه 
اجلوائز عاما بعد عام، ما هو 
التزامها املستمر  إال نتيجة 
بالتميز من خالل خدمات ما 
بعد البيع وخلق اســتثمار 

ناجح ألصحاب األعمال.
وذكر اشــيش تنــدون، 

البطاقــة مفعلــة  لتصبــح 
وجاهــزة لالســتخدام فــي 
جميــع املعامالت املصرفية 

على الفور. 
األهلــي  البنــك  يقــوم 
الكويتــي بتحديث خدماته 
الرقمية بشكل مستمر، مبا 
في ذلك خدمة السحب بدون 

املديــر العــام لــدى كايكو: 
هذه اجلائزة هي نتاج عملنا 
خالل عام ٢٠١٩ على تعزيز 
خدماتنا فــي كافة املجاالت 
باألخص التطور املشهود في 
خدمات ما بعد البيع وأيضا 
تطوير املنشآت والتي شهدت 
استحسانا غير مسبوق من 

عمالئنا.
وأضاف محمد أبو العون، 
املدير التنفيذي األول لقطاع 
اخلدمة: نعتقد أن هذا النجاح 
مت حتقيقه من خالل جهود 
ومبادرات مستشاري اخلدمة 
وفــرق الصيانــة وخدمات 
مــا بعد البيع طــوال العام، 
وحتقيق هــذه اجلائزة هو 
التعريف األفضل لشــعارنا 
بأن خدمــة وإرضاء العميل 
هي في املقام األول وغايتنا 

الرئيسية.

بطاقــة، وهي خدمــة تتيح 
للعمالء سحب النقود دون 
احلاجــة إلى حمــل بطاقات 
اخلصم اخلاصــة بهم. كما 
ســعى البنك لنشــر أجهزة 
الصراف اآللــي اخلاصة به 
في مواقع رئيسية مبناطق 
الكويــت لتســهيل إمتــام 
احلاجــة  دون  العمليــات 
لزيــارة أحــد الفــروع. إلى 
جانب العديد من املنتجات 
الرقمية األخرى  واخلدمات 
والتي ميكن االطالع عليها في 
موقع البنك على اإلنترنت،.
البنك  eahli.com ويشــجع 
عمالءه على حتديث معلومات 
الهوية املدنية اخلاصة بهم 
مــن خالل أجهــزة الصراف 

اآللي التابعة للبنك.

وأكــدت أن هذه اجلائزة 
املســتمر  منوهــا  تظهــر 
واهتمامها املتواصل بتقدمي 
أعلى املعايير العاملية، وتقدمي 
خدمات استثنائية مبتكرة 
تلبــي طموحــات عمالئها، 
وتظهر املســاعي واجلهود 
املبذولة التي تتبعها اإلدارة 
إلضافــة قيمــة ملســاهميها 

علــى أنها جديدة ويرســل 
الفــور رمــز مصادقة  على 
ملرة واحدة إلى رقم االتصال 
املســجل للعميل. ثم يقوم 
العمالء بإدخال رمز املصادقة 
في اجلهــاز وإمتــام عملية 
اختيار رقم ســري للبطاقة 
وتسجيله في سجالت البنك، 

«كايكو الشايع والصقر» حتصد جائزة من «إيشر»

«األهلي» يطلق خدمة رقمية مبتكرة إلنشاء الرقم 
السري للبطاقة عبر أجهزة الصراف اآللي

خالل املؤمتر السنوي ملوزعي العالمة التجارية
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شهية املستثمرين الدوليني مفتوحة 
على إصدارات الدين اخلليجية

محمود عيسى

اعتبــرت مجلة ميد ردود الفعل االيجابية من قبل 
املستثمرين واملمولني الدوليني جتاه اصدارات السندات 
االخيــرة من قبل أبوظبي ودبــي، والتي يعد بعضها 
أطول االصدارات الســيادية اخلليجية من حيث آجال 
االستحقاق، دليال على تعطش االسواق للتمويل، كما 

انها اجتذبت اهتماما دوليا كبيرا.
وقالت املجلة في حتليل بقلم نائب رئيس التحرير 
كولني فورمان، ان احلكومات اخلليجية ماضية في إصدار 
الديون فــي الوقت الذي تكافح فيه اآلثار االقتصادية 
لوباء ڤيروس كورونا املستجد، فعلى سبيل املثال، قالت 
دائرة املالية في أبوظبي إن سندات اخلمسني عاما البالغة 
قيمتها ١٫٥ مليار دوالر، ضمن اصدار بقيمة ٥ مليارات 
دوالر، حظيت بترحيب خاص من قبل املســتثمرين 
الدوليني، والتي شــكلت ٩٥٪ من التوزيع اجلغرافي 
النهائي، ويأتي التفاعل اإليجابي من املســتثمرين في 
وقت حرج بالنسبة لدولة اإلمارات، حيث تعد الهيئات 

احلكومية ميزانياتها لعام ٢٠٢١. 
ومع بدء دول العالم االعداد حلقبة ما وراء التأثير 
املباشر لوباء كورونا، سيتعني على احلكومات أن تقرر 
كيفية التعامل مع التحديات االقتصادية التي تواجهها في 
الوقت احلاضر، وطرق استجابتها لفترة قد تكون طويلة. 
وسيكون امام احلكومات خياران في غمرة مساعيها 
إلعداد ميزانيات متوازنة لعام ٢٠٢١، وينطوي اخليار االول 
على استخدام االجراءات املتاحة أمامها ملوازنة امليزانيات 
عن طريق خفض التكاليف واملصروفات الرأسمالية، 
األمر الذي من شأنه أن يزيد من ضعف االقتصاد العام 
املقبل. اما اخليار الثاني فيمكن للحكومات من اعتماد 
ميزانيات أكثر توســعية مع التزامات إنفاق حكومي 
اوسع سيكون من شــأنها حتفيز النمو االقتصادي 

في املستقبل.
وفي حالة اســتخدام اخليار الثاني، فمن املعلوم 
انه سيكون مصحوبا بعجوزات في امليزانية، وبالتالي 
يوجب البحث عن مصادر لتمويلها، وال شك أن سوق 
السندات في دول مجلس التعاون اخلليجي، الذي ميلك 
شهية كبيرة للديون اإلقليمية، سيشجع احلكومات على 

اتخاذ مثل هذا القرار.

١٠ أسهم قيادية تستحوذ على ٧٥٪ من سيولة البورصة
شريف حمدي

في ظل منعطفــات كثيرة 
مرت بها بورصة الكويت خالل 
العام احلالي نتجت عن أزمة 
كورونا، أبرزها هبوط مؤشرات 
السوق ملســتويات تاريخية 
لدرجــة ان إدارة البورصــة 
اوقفت مؤشــر الســوق األول 
ألكثر من مرة بســبب جتاوز 
نســبة التراجع املسموح بها 
وهي ١٠٪ من مكونات املؤشر 
في جلسة واحدة، وكذلك تأجيل 
أقساط القروض البنكية وهو ما 
انعكس سلبا على نتائج البنوك 
في النصــف األول، فضال عن 
تراجع أسعار النفط بالسوق 
العاملــي ملســتويات تاريخية 
ايضا. جاءت األسهم القيادية 
كمالذ آمن للمستثمرين سواء 
كانوا مديري صناديق ومحافظ 
أو أفرادا، حيث كان اإلقبال على 
هذه النوعية من األسهم، رغم 
تراجع اسعارها جراء تداعيات 
كورونا التي أدت إلى حظر كلي 
ألوجــه احلياة كافــة مبا فيها 

احلياة االقتصادية.
وجتلــى هــذا اإلقبــال في 
اســتحواذ على هذه النوعية 
من األسهم على النصيب األكبر 
من السيولة املتدفقة للسوق. 
وفي هذا الســياق،رصدت 
أســهم   ١٠ أكثــر  «األنبــاء» 
استحواذا على السيولة، وتبني 

ما يلي:
٭ اســتحوذت ١٠ اسهم منها 
٦ أســهم بنكية على ٧٥٪ من 
إجمالــي الســيولة البالغة ٦ 
مليــارات دينــار منــذ بدايــة 
العــام احلالي، اي مــا يعادل 

٤٫٥ مليارات دينار.
٭ تصدر ســهم بيتك األسهم 
املدرجــة بالبورصــة علــى 
مستوى الشركات األكثر نشاطا 
من حيث القيمة املتداولة، وذلك 
بـ ١٫٢ مليار دينار تشكل ٢٠٪ 

٭ ســهم زيــن حظي بـــ ٤٠٧ 
ماليني دينار تشكل ٦٫٥٪ من 
الســيولة وجــاء فــي املرتبة 

الرابعة.
٭ حل سهم اجيليتي بسيولة 
تقدر بـ ٣٢٧ مليون دينار تشكل 

٥٫٢٪ من اإلجمالي.
٭ فيما حلت ٥ أســهم أخرى 
مــن املرتبة السادســة وحتى 
العاشــرة مــن حيــث األكثــر 
اســتحواذا على السيولة منذ 
بداية ٢٠٢٠، وهي اخلليج بـ ٢٧٢ 
مليون دينــار، وKIB (الدولي 

هناك أصحاب نظرة استثمارية 
جتلت من خالل جاذبية األسهم 
القيادية والتي أظهرتها حركة 
الســيولة في الســوق. وأبرز 
أسباب اإلقبال على هذه النوعية 

من األسهم ما يلي:
٭ كثير من هذه األسهم معروفة 
تاريخيا بأنها أسهم توزيعات 
نقديــة وبعضها يــوزع نقدا 
ومنحة، والوقــت احلالي هو 
األفضل القتناء أسهم التوزيعات 
على الرغم من النتائج السلبية 
احملققة في النصف األول من 

العام احلالي بسبب تداعيات 
كورونا، فالرهان على النصف 
الثاني يدفع املستثمرين جتاه 

اقتناء هذه األسهم.
٭ هــذه األســهم تتــداول 
مبستويات سعرية مغرية 
للمستثمرين بسبب الظروف 
املذكورة اعاله، وسط توقعات 
بزيادة األسعار في اجللسات 
املقبلة، خاصــة مع اقتراب 
شــهر نوفمبر وهــو موعد 
تفعيل ادراج بورصة الكويت 

.MSCI في مؤشر

ســابقا) بـ ٢٢٤ مليون دينار، 
وبنك وربة بسيولة ١٣٥ مليون 
دينــار، واملباني بـ ١٣١ مليون 
دينار، وهيومن سوفت بـ ١١٧ 
مليون دينار، وجميع األسهم 
العشرة األكثر استحوذا على 
السيولة مدرجة ضمن مكونات 

السوق األول. 
ويــدل ما ســبق علــى أن 
سوق األســهم الكويتية رغم 
الزخم املضاربي الذي يعد ابرز 
ســماته من خالل اإلقبال على 
األسهم األقل من ١٠٠ فلس، إال أن 

منذ بداية العام احلالي ورغم الزخم على األسهم األقل من ١٠٠ فلس.. لتستحوذ على ٤٫٥ مليارات دينار من إجمالي السيولة

مــن اإلجمالي منذ بداية العام 
وحتى نهاية جلسة ١٧ سبتمبر 

اجلاري.
٭ تاله ســهم الوطنــي بـ ٩١١ 
مليون دينار تشــكل ١٥٪ من 
إجمالي السيولة، وبذلك يكون 
الســهمان الكبيران استحوذا 

على ٣٥٪ من اإلجمالي.
٭ جاء سهم اهلي متحد البحرين 
املرتبط بعملية دمج مع بيتك 
فــي املرتبة الثالثة بنحو ٧٧٥ 
مليــون دينار منذ بداية العام 

متثل ١٣٪ من اإلجمالي.

األسهم القيادية وخاصة البنكية األكثر جاذبية للمستثمرين في «زمن كورونا»«بيتك» و«الوطني» بالصدارة بـ ٢٫١ مليار دينار تشّكل ٣٥٪ من اإلجمالي
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«أسواق املال» ُجتري مسحة الكشف عن «كورونا» لكل موظفيها
أعلنت هيئة أسواق املال 
عــن قيامهــا يــوم اخلميس 
املاضي، وباالستعانة بفريق 
متخصص من وزارة الصحة 
بإجراء مسحات الكشف عن 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
ملوظفيهــا، حيــث اعتبــرت 
الهيئــة أن قيامهــا بإجــراء 
املســحة ملوظفيهــا كتدبير 
احترازي ال تقتصر أهميته 
على ســالمة املوظفني ذاتهم 
وعلى بيئة العمل داخل الهيئة 
فحسب، بل متتد إلى أسرهم 
ومبا يساعد على احلفاظ على 

صحة اجلميع.
ويأتي قيام الهيئة بإجراء 
املســحة ملوظفيها استكماال 
لسلســة إجــراءات وتدابير 
سبق للهيئة اتخاذاها امتثاال 
التي  لإلجراءات االحترازية 
اتخذتها احلكومــة ملواجهة 
الڤيــروس واحلــد  تفشــي 
مــن انتشــاره، حيــث بدأت 
إجراءاتهــا تلك في األول من 
مارس املنصرم بإيقاف العمل 
بنظام البصمة، كما عملت في 
املوعد ذاته على تأجيل جميع 
برامجها التدريبية والتأهيلية 
احملليــة واخلارجية وكذلك 

 .MS Teamsو
متصــل  إطــار  وفــي 
بإجراءاتها الوقائية للتصدي 
جلائحــة ڤيــروس كورونا 
واحلّد من انتشــاره، عمدت 
إلــى اتخــاذ تدابيــر عــدة، 
كالتعقيم الدوري لكل مرافقها 
وتوفير مستلزمات احلماية 
والوقايــة ملوظفيها، وكذلك 
بث رسائل توعوية داخلية 
خاصة باإلرشادات الصحية 
والوقائية، وإصدار تعاميم 
عدة خاصة بتلك اإلرشادات 
إضافــة إلى تزويد موظفيها 

اجلهــات الرســمية منذ بدء 
اجلائحة، فقــد قامت الهيئة 
أيضا بتعطيــل أعمالها، مع 
احملافظة على تسيير الالزم 
منها التي ال حتتمل التأجيل، 
كما وضعت خطة تدريجية 
للعــودة للعمل وفق مراحل 
عــدة بالتزامن مــع املراحل 
احلكوميــة للتعامــل مــع 

تطورات اجلائحة.
وأخيرا، فإن هيئة أسواق 
املال ال يفوتها مبناسبة إجراء 
املسحة الشاملة ملوظفيها عن 
تقديرهــا وشــكرها للفريق 
الطبي املتخصص الذي قام 
بإجرائهــا، وأن تعــرب عن 
تقديرهــا لــوزارة الصحــة 
جلهودها االســتثنائية منذ 
ظهور اجلائحة ولتوصياتها 
وإرشاداتها التي كانت دليل 
الهيئة للتعامل معها ومكنتها 
من احلد من انتشار الڤيروس 
بني موظفيها وجعل اإلصابة 
به في حدوده الدنيا، مع كل 
التمنيات بالسالمة للجميع، 
العزيزة وســائر  ولكويتنا 
بلــدان العالم بالتخلص من 
تلك اجلائحة في أسرع وقت 

ممكن.

الصحــة  وزارة  بتعاميــم 
ذات الصلــة، ونشــر الدليل 
الڤيــروس  التوعــوي عــن 
الصادر عن املكتب اإلعالمي 
للوزارة، كما ألزمت موظفيها 
بالتقيد باإلجراءات االحترازية 
والتعليمــات الصحية التي 
أصدرتها وزارة الصحة تباعا 
منذ بدء اجلائحة مبا في ذلك 
تطبيق اإلجــراءات املتعلقة 
باحلجــر الصحــي املنزلــي 

واملؤسسي على موظفيها.
للتدابيــر  وتنفيــذا 
احلكوميــة بتعطيــل أعمال 

استكماالً لسلسلة إجراءات وتدابير سبق للهيئة اتخاذها امتثاالً إلجراءات احلكومة االحترازية

إيقاف مختلف مشــاركاتها 
في املهمات الرسمية، وعملت 
أيضــا علــى إرجــاء تنفيذ 
مختلف فعالياتها التوعوية 
التي تقتضي مشاركة جماعية 
بــدءا مبؤمترهــا الســنوي 
اخلامــس وصــوال لــورش 
عملها التوعوية وفعالياتها 
األخرى التي تندرج في إطار 
مشــروعها الوطني لتعزيز 
الثقافــة املاليــة، وفــي ذات 
الســياق أطلقت أنظمة عدة 
لعقــد االجتماعــات عن بعد 
 ZOOM باستخدام تطبيقات

«أرابيان بيزنس»: االستثمارات اخلليجية 
بعقارات لندن مستمرة.. رغم ارتفاع األسعار

محمود عيسى 

قالت صحيفة «أرابيان 
بيزنس» إنه من غير املرجح 
أن يتجنــب املســتثمرون 
املقيمــون في  العقاريــون 
العقارات  اخلليــج ســوق 
فــي لنــدن، رغــم االرتفاع 
الكبير الذي سجله السوق 
اآلونــة  فــي  البريطانــي 

األخيرة.
ونقلــت الصحيفــة عن 
خبراء في شركة نايت فرانك 
العقارية البريطانية قولهم، 
ان سوق العقارات في لندن 
يعتبر أحد األسواق املفضلة 
لدى املستثمرين اخلليجيني، 
وذلك على الرغم من ارتفاع 
متوسط األسعار في أسواق 
العقارات الرئيسية في لندن 
بنسبة ٠٫٣٪ في أغسطس 
املاضــي، وهــي أعلى قفزة 

تسجل في ٥ سنوات.
لكن رئيس قسم األبحاث 
السكنية في الشركة املذكورة 
توم بيل ابلغ الصحيفة، أنه 
مــن غير املرجــح أن يثني 
ارتفاع األسعار في منطقة 
العقارات الرئيسية بوسط 
لندن املشترين اخلليجيني 
عن االســتثمار فيها، حيث 
قــال: «ال أعتقــد أن ارتفاع 
األسعار سيبعد املستثمرين 
العقــاري  املشــهد  عــن 
االستثماري األوسع نطاقا».

وبعد فترة ٥ سنوات من 

محافظهم االستثمارية.
وقال إن خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي وتأثيره 
علــى اجلنيه اإلســترليني 
ســيكون عامــال ذا أولوية 
للمســتثمرين  بالنســبة 
بعــني  ألخــذه  الدوليــني 

االعتبار.
وتوقــع بيــل ان يواجه 
املســتثمرون اخلليجيون 
حاليــا مشــكالت تتعلــق 
إلــى  بالســفر والصعــود 
الطائــرات، األمر الذي أدى 

تغييــرات ضريبية أخرى 
في اململكــة املتحدة، حيث 
انه اعتبارا من أبريل ٢٠٢١، 
ســيتعني علــى املشــترين 
األجانب دفع رسوم إضافية 
بنســبة ٢٪ على عقود بيع 
الســكنية، وقد  العقــارات 
طرحت بعــد نهايــة فترة 
إعفاء مــن رســوم الدمغة 
التــي مت فرضها في يوليو 
والتي رفعت معدل اإلعفاء 
من الضرائب إلى ٥٠٠ ألف 

جنيه إسترليني.

إلى وقف املعامالت العقارية 
في املناطــق الدولية، مثل 
ومايفيــر،  نايتســبريدج 
مضيفا أنه ســيتم تخفيف 
قيود السفر في مرحلة ما، 
وليس ثمة أي شــعور بأن 
الطلــب على العقــارات قد 

تالشى.
لكن ثمــة مجموعة من 
االعتبارات املعقدة بالفعل 
تواجه املشــترين األجانب 
في الربع األخير وهي أكثر 
تعقيدا بسبب احتمال حدوث 

ارتفاع متوسط األسعار ٠٫٣٪ في أغسطس.. أعلى قفزة تسجل في ٥ سنوات

انخفاض أســعار العقارات 
بنســبة تصــل إلــى ٢٠٪، 
توقعت شركة نايت فرانك 
املــال  مؤخــرا منــو رأس 
االســتثماري فــي املنطقة 
بنســبة ١٧٪ بحلــول عــام 
٢٠٢٤، مضيفا ان األســعار 
في الوقــت احلالي تتحول 
إلى منعطف، حيث يتوقع 
أن يكــون لدى املشــترين 
الدوليني خالل األشهر القليلة 
العوامل  الكثير من  املقبلة 
التي توجــب إعادة تكوين 

«زين الكويت» و«OSN» توّقعان شراكة إستراتيجية

 «OSN» أعلنــت كل مــن
و«زين» الكويت عن توقيعهما 
لشراكة استراتيجية لتقدمي 
للمشــاهدة   OSN تطبيــق
أوناليــن لعمــالء زيــن في 
الكويت، بحيث ميكنهم اآلن 
 OSN االســتمتاع بتطبيــق
وآالف الساعات من احملتوى 
املميز واحلصري  الترفيهي 
املتوافــر على املنصــة، كما 
سيحصل عمالء الدفع اآلجل 
على اشــتراك مجانــي ملدة 
 OSN ســنة كاملة في خدمة
عند اشــتراكهم فــي أي من 
باقات زيــن اجلديدة للجيل 
اخلامــس ٥G ابتــداء من ١٥ 

دينارا شهريا.
الشــراكة  وتعطــي هذه 
االســتراتيجية عمــالء زين 
فرصة االستمتاع احلصري 
مــن  األصلــي  باحملتــوى 
 Universalو HBOو +Disney
 +Paramountو  MGMو
وغيرهــا الكثير مــن كبرى 
شركات اإلنتاج الضخمة من 
هوليوود، هذا باإلضافة إلى 
إنتاجات عربية وتركية فريدة 
من نوعهــا، والتــي تتوافر 
 OSN جميعها علــى تطبيق

للمشاهدة أونالين.
وفي تعليقهــا على هذه 
الشــراكة، قالت زهرة زيات 

أتــت هذه الشــراكة كامتداد 
طبيعــي خلدمــات اجليــل 
اخلامس وكفرصة أساسية 
لتقــدمي مثل هــذه اخلدمات 
املميزة جلميع املشتركني في 
خدمــات اإلنترنت مبختلف 

فئاتهم.
وأضافت: ســيتمكن كل 
من يشــترك في باقات زين 
اجلديدة للجيل اخلامس من 
 OSN احلصول على محتوى
غير محدود من غير أي تكلفة 

اجلديــدة إلنترنــت اجليل 
اخلامس مجموعة من أجهزة 
الثابتة  اإلنترنت املتطورة 
واملتنقلــة، أبرزها جهازان 
 ٥G حصريان لدى زين هما
Hotspot Netgear M٥ مــع 
إنترنت ٥G بسعة ١ تيرابايت 
ابتداء من ١٥ دينارا شهريا، 
وجهــاز ٥G HUB Zain من 
 ٥G مع إنترنت HTC شركة
بســعة ١ تيرابايــت ابتداء 
من ٢٠ دينارا شــهريا، هذا 
 Huawei باإلضافة إلى جهاز
٥G CPE PRO ٢ اجلديد مع 
إنترنت ٥G بسعة ١ تيرابايت 
ابتداء من ١٧ دينارا شهريا، 
وغيرها مــن األجهزة التي 
تناسب مختلف احتياجات 
العمالء الشخصية والعملية.

وتقدم زين أيضا عرضا 
جديدا يتيــح لعمالء الدفع 
اآلجل االســتمتاع بإنترنت 
اجليل اخلامس ٥G بال حدود 
عبر شــريحتني منفصلتني 
وعلى اشتراك واحد، وذلك 
ابتداء من ٢٠ دينارا شهريا 
فقط، باإلضافة إلى احلصول 
على جهــاز إنترنت مجاني 
مع العرض وإمكانية إضافة 
جهاز آخر حسب احلاجة، هذا 
إلى جانب اشــتراك مجاني 
في خدمة OSN لسنة كاملة.

إضافية ملدة سنة كاملة، كما 
ميكن لباقي العمالء االشتراك 
في اخلدمة مع خدمة الدفع 
املباشــر عبر خطوط زين 
واالستمتاع بعروض مميزة.
علــى  تعليقهــا  وفــي 
الشــراكة، قالــت موضــي 
الصباح الرئيس التنفيذي 
للشؤون احلكومية وتطوير 
األعمــال في زيــن الكويت: 
نحن متحمسون لعقد هذه 
الشــراكة مع OSN الشبكة 
فــي  الرائــدة  الترفيهيــة 
املنطقــة، وذلك لكــي نقدم 
لعمالئنــا أفضل مــا تقدمه 
كبرى شــركات اإلنتاج في 
عالــم الترفيه حول العالم، 
حيث ان زين تشغل وبكل 
فخــر شــبكة ٥G األكبــر 
واألقوى فــي الكويت، فقد 
كان لزامــا علينــا أن نقدم 
اخلدمات األعلى جودة ألكبر 
عائلة مشتركني في البالد، 
ولهذا، فقد كنا حريصني على 
تقدمي اشــتراك مجاني ملدة 
سنة كاملة لكل من يشترك 
في باقــات اجليل اخلامس 
٥G اجلديدة لكي نتيح لهم 
فرصــة االســتمتاع بالقوة 
احلقيقية التي تقدمها هذه 

التكنولوجيا الثورية.
وتشــمل عــروض زين 

نائب الرئيس األول لشؤون 
عبــر  والبــث  االتصــاالت 
اإلنترنــت فــي OSN: نحــن 
متشــوقون كثيــرا لكــون 
زين شــريك االتصاالت لنا 
فــي الكويــت، فمــع إطالق 
زين خلدمة اجليل اخلامس 
٥G الثوريــة فــي الكويــت، 
فمــن املتوقــع أن نرى نقلة 
نوعية في استهالك احملتوى 
 OSN الترفيهي عبر تطبيق
للمشــاهدة أونالين، ولذلك 

الصقر: «الغرفة» مهتمة 
بتعزيز دور قطاع السيارات

«التجارة»: ١٤٨ ألف دينار رسوم 
وسم ١٫٩ طن معادن ثمينة

استقبل رئيس غرفة 
الكويت  جتارة وصناعة 
محمد الصقر، نائب رئيس 
مجلس إدارة احتاد وكالء 
الغامن  الســيارات محمد 
وعددا من أعضاء مجلس 
االحتــاد، وذلك بحضور 
مدير عام «الغرفة» رباح 
الربــاح ومســاعد املدير 

العام عماد الزيد.
وأكد الصقر خالل اللقاء 
حرص واهتمــام الغرفة 
التي  مبتابعة املعوقــات 
واجهت قطاع الســيارات 
القطاعــات  ومختلــف 
االقتصادية خالل جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد، 
ومحاولة تذليل ما ميكن 

منها عن طريق طرح احللول املناسبة 
مع اجلهات املعنية في الدولة، مشــيرا 
إلــى أهميــة هــذا القطاع الــذي يعتبر 
من األنشــطة التي تأثــرت باإلجراءات 
االحترازية التي شهدتها الكويت خالل 

اجلائحة.
وأشــار الصقر إلى اهتمــام الغرفة 
بتعزيــز دور قطــاع الســيارات، وأنها 
ستتواصل مع اجلهات املعنية بالدولة 
للتوصــل للحلــول املناســبة الكفيلة 
بالنهوض بهذا القطاع من جديد، مبينا أن 
ذلك يأتي ضمن جهود الغرفة املتواصلة 
للتخفيــف من تبعــات جائحة كورونا 

على القطاعات االقتصادية في البالد.
ومن جانبه، أعرب محمد الغامن عن 

التجارة  أعلنــت وزارة 
والصناعة أن إجمالي وزن 
املعادن الثمينة املوســومة 
خالل شهر أغسطس املاضي 
بلغ نحو ١٫٩٤١ طن حصلت 
عنها رســوما تقــدر بـ ١٤٨ 

ألف دينار.
وقالــت «التجــارة» في 
وزن  إن  بيــان صحافــي 
الذهب احمللــي واخلارجي 
املوســوم بلغ نحــو ١٫٣٠٧ 
طن حصلت عنها رســوما 
تقدر بنحــو ٦٥ ألف دينار 
منهــا ٩٤٤ كيلوغراما ذهبا 
محليا و٣٦٣ كيلوغراما ذهبا 

خارجيا.
وبينت أن كمية الذهب احمللي املوسومة 
من عيار ٢٢ بلغت ١٠٥ كيلوغرامات، في حني 
بلغت كمية الذهب اخلارجي ١٣٫٤ كيلوغراما.

وأضافت أن كمية الذهب احمللي املوسومة 
من عيار ٢١ بلغت ٨٢٢ كيلوغراما، في حني 
بلغت كمية الذهــب اخلارجي نحو ١٥٢٫٥ 
كيلوغراما، الفتة إلى أن كمية الذهب احمللي 
املوســومة من عيــار ١٨ بلغــت نحو ١٦٫٨ 
كيلوغراما، فيما بلغت كمية الذهب اخلارجي 

١٩٦ كيلوغراما.
وذكــرت أن كميــة الســبائك الذهبيــة 
املوسومة بلغت ٥٨٣ كيلوغراما والسبائك 
الفضية املوسومة بلغت ٥٫٤ كيلوغرامات 

امتنانه على حسن االستقبال، ومثمنا 
سرعة اســتجابة «الغرفة» لعقدها هذا 
اللقاء، مؤكدا أن ذلك يعكس حرصها على 
االستماع لكافة الصعوبات التي تواجه 

منتسبيها في أداء أعمالهم التجارية.
وتطرق الغامن إلى األوضاع الراهنة 
التي مير بها قطاع السيارات خالل األزمة 
الصحية احلالية، التي من أهمها تعرض 
الشــركات النخفاض حاد في اإليرادات 
نتيجة توقف أعمال الشــركات املعنية 
بتقدمي التمويل لعمليات الشراء من جهة 
وإغالق وكاالت السيارات خالل اجلائحة 
من جهة أخرى، مؤكدا أهمية إيجاد حلول 
ملختلف القطاعات االقتصادية ومحاولة 
اخلروج من هذه األزمة بأقل اخلسائر.

وحصلت عنها رســوما تقــدر بنحو ٢٩٫١ 
ألف دينار، وبلغت كمية الفضة املوسومة 
٤٥٫٨ كيلوغرامــا وحصلت رســوما عنها 

بنحو ٢٥٠ دينارا. 
وأشارت إلى إصدار إدارة املعادن الثمينة 
بالوزارة ١٣٠٤ كشــوفات حول املشغوالت 
للتخليص ومطابقة البيان اجلمركي، فضال 
عن ٣٤٧ شهادة للسبائك واملاركات واملعادن 
املعفاة من اخلتم وحّصلت عنها رســوما 

تقدر بنحو ألف دينار.
 وأوضحت أنها فحصت أيضا ١٠٩١عينة 
مت إدخالهــا إلــى الفحص، كمــا أجنزت ٧ 
معامالت إعادة حتليل لنحو كيلوغرام واحد 

حصلت عنها رسوما تقدر بـ ١٤٥ دينارا.

محمد الصقر

توقعات قياسية ألسعار الذهب في ٢٠٢١

العربية.نت: مع مواصلة الذهب الصمود 
فوق مستويات ١٩٠٠ دوالرا لألونصة ملدة 
جتاوزت شهرا ونصف الشهر، توقع بنك 
االســتثمار العاملي UBS أن يواصل املعدن 
النفيس ارتفاعه املطرد خالل الفترة املقبلة 
وسط حالة من الضبابية تكتنف االقتصاد 

العاملي في خضم جائحة كورونا.
وقالت كبيرة احملللني لدى البنك للسلع 
يو تشو غوان لشبكة CNBC األميركية، إن 
مصرفها رفع توقعاته لسعر الذهب العام 
املقبل مــن مســتوى ١٨٥٠ دوالرا لألوقية 
إلــى مســتوى ٢١٠٠ دوالر مــع توقعــات 
بارتفاع اإلقبال على املعدن والذي يفضله 
املستثمرون كمخزن للقيمة ومالذ آمن في 

أوقات األزمات.
ومنذ مطلع العام احلالي، ارتفعت أسعار 
الذهب بنحو ٣٠٪ مع جتاوزه مســتويات 
٢٠٠٠ دوالر لألوقيــة في وقت ســابق من 
يوليو املاضي ليحلق حول أعلى مستوياته 
في عدة سنوات مع تراجع الدوالر األميركي 
والــذي يقوض ارتفاعــه جاذبية األصول 

املقومة بالدوالر كالذهب.
وأضافت يو تشو غوان: «نحن متفائلون 
بشدة بشأن أداء الذهب خالل الفترة املقبلة. 
نعتقد أن األسعار ستواصل االرتفاع، ولكن 
املثير في األمر حقا هو أن األسعار ستظل 

مرتفعة ملدة أطول مما كان متوقعا».
وأشارت تشو أيضا إلى أن بيئة سلبية 
أو صفريــة ألســعار الفائدة ســتدعم أداء 

املعدن األصفر خالل الفترة املقبلة وســط 
توجه عدد من كبار البنوك املركزية حول 
العالم لتبني سياســات نقدية توســعية 
بهدف حتفيز اقتصاداتها والتي تئن بشدة 

من تبعات اجلائحة.
واألســبوع املاضــي، أبقــى الفيدرالي 
األميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، 
وأملح إلى االستمرار في السياسات التوسعية 
واإلبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات 
منخفضــة حتى العام ٢٠٢٣، كما أملح بنك 
إجنلترا، البنك املركزي البريطاني، للمرة 
األولى في تاريخه إلى إمكانية اللجوء إلى 
أســعار الفائدة السالبة لتحفيز االقتصاد 
الذي تأثر بشــدة بسبب تفشي الڤيروس 

الغامض.
وأضافت غوان أن مشتريات صناديق 
املؤشرات املتداولة من شأنها أن تلعب دورا 
كبيرا في مواصلة صعود الذهب خالل الفترة 
املقبلة مع الزيادة املطردة في حيازات تلك 

الصناديق من املعدن األصفر.
ويشير تقرير لوكالة «بلومبيرغ» إلى أن 
تلك الصناديق جنحت في إضافة مشتريات 
جديدة من ســبائك املعــدن األصفر خالل 
الفترة املاضية تقدر بنحو ٥٠ مليار دوالر 
في أكبر حمى لشــراء ســبائك الذهب منذ 
القرن ١٩ والتي حدثت في والية كاليفورنيا 
في الواليات املتحدة حني كان يعتقد على 
نطاق واسع أن الذهب هو املصدر األوحد 

لتكوين الثروات.

مشـتركو باقـات زيـن اجلديـدة للجيـل اخلامـس سيسـتمتعون مبحتـوى OSN كجـزء مـن باقاتهـم
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احلسن لـ «األنباء»: شركات التأمني متتلك 
إمكانيات جيدة ملواكبة التحديات الطارئة

في ظل ما تواجهه شركات 
التأمني خالل جائحة كورونا 
من حتديات، كيف تقيم أداء 

شركات التأمني الكويتية 
خالل هذه األزمة؟

٭ ال شــك أن هذه اجلائحة 
ألقــت بظاللها على مختلف 
القطاعــات االقتصادية في 
الدولة والتي تأثرت بشكل 
كبير نتيجة لتوقف أعمالها 
بســبب احلظــر املفــروض 
انتقــال األشــخاص  علــى 
وإغالق العديد من األنشطة 
احملليــة  االقتصاديــة 
والدوليــة. وعلى الرغم من 
هذه الظروف االســتثنائية 
فإننــا نالحــظ أن شــركات 
التأمني في الكويت استطاع 
بعضها التكيف السريع مع 
هــذه األزمــة والنجــاح في 
تقــدمي اخلدمات وتســوية 
للمؤمنــني،  التعويضــات 
نظرا للقدرات املالية والفنية 
واإلمكانيات اإلدارية العالية 
الشــركات ملواجهــة  لهــذه 
األزمات والتحديات الطارئة، 
إلــى اخلدمــات  باإلضافــة 
املتطــورة  اإللكترونيــة 
لديها، األمر الذي ســاعدها 
على خدمــة عمالئهــا دون 
انقطاع والرد على طلباتهم 

على قطــاع التأمني يدعونا 
للتفــاؤل بتنظيــم أعمــال 
أداء  وتطويــر  القطــاع 
الشركات، كما ميثل خطوة 
في االجتاه الصحيح سوف 

تدعم االقتصاد الوطني. 
ويعمل االحتاد بالتنسيق 
مع وحدة اإلشراف على قطاع 
التأمــني لتحســني وتنظيم 
أداء القطاع وتقوية املراكز 
املاليــة لشــركات التأمــني، 
ولقد باشــر احتاد شركات 
التأمني التواصل مع رئيس 
التأمني،  ومســؤولي وحدة 
الذين أبدوا كل االســتعداد 
والدعم للقطاع ولديهم تصور 
واضح حول أوضاع القطاع 
ومــا يحتاجــه من قــرارات 
تنظيمية ورقابية، كما لديهم 
تصور جيد حول مشــاريع 
مســتقبلية تدعــم نشــاط 
شــركات التأمني وتزيد من 

وهاجسا لدى شركات 
التأمني نظرا لزيادة خسائر 

هذا النوع من التأمني، ما 
دور االحتاد في حل هذه 

املشكلة؟
٭ قام االحتاد بدور كبير في 
مخاطبة اجلهات املختصة 
التي  حول هــذه املشــكلة 
تعاني منها جميع شركات 
التأمــني وقــدم العديد من 
واملقترحــات  الدراســات 
لهذه اجلهات، باإلضافة إلى 
بيان املخاطر والصعوبات 
التــي تؤثــر علــى خدمــة 
عمالء الشــركات وتسوية 
مطالباتهم، حيث إن أسعار 
السيارات تضاعفت بشكل 
كبيــر وتكاليــف اإلصالح 
بارتفــاع مســتمر وعــدد 
احلوادث في زيادة، وأحكام 
القضاء في حــاالت الوفاة 
اجلســمانية  واألضــرار 

الوعي التأميني في املجتمع، 
مع تطبيق معايير الشفافية 
واحلوكمــة فــي الشــركات 
وتطوير أساليب التسويق 
التكنولوجيــا  باســتخدام 

احلديثة.
ويعمل االحتاد بالتنسيق 
مع وحدة اإلشراف على قطاع 
التأمــني لتحســني وتنظيم 
أداء القطاع وتقوية املراكز 
املاليــة لشــركات التأمــني. 
ونأمــل أن تنتهــي الوحدة 
من إعداد الالئحة التنفيذية 
لقانون التأمني اجلديد لتبدأ 
مرحلة جديدة في هذا القطاع 
ستدفع خالل السنوات املقبلة 
شــركات التأمــني ملزيد من 

التطور والتنظيم.

مشكلة تأمني السيارات 

تأمني السيارات اإلجباري 
مازال ميثل مشكلة 

ً رئيس «احتاد التأمني» أكد أن العديد من وثائق التأمني وتسوية املطالبات يتم إصدارها وجتديدها وتسويتها بصورة فورية إلكترونيا

واستفساراتهم ضمن مراكز 
اخلدمة والتسويق عن بعد. 
كما أن العديد من وثائق 
التأمني وتسوية املطالبات 
يتــم إصدارهــا وجتديدها 
وتســويتها بصورة فورية 
الكترونيــا أو عبر الهواتف 

الذكية.
وخالل احلظــر اجلزئي 
اســتطاع موظفو الشركات 
القيام بدورهم بشــكل جيد 
مــع احلــرص على ســالمة 
العمالء واملوظفني وتطبيق 
الشروط الصحية املوضوعة 
من السلطات املختصة. وهذه 
اإلجراءات كان لها أثر إيجابي 
في استمرار نشاط الشركات 
واحملافظة على جزء كبير من 

اإليرادات التشغيلية.

قانون التأمني اجلديد

بعد صدور قانون التأمني 
اجلديد وتشكيل مجلس 
إدارة وحدة التأمني التي 
ستشرف وتراقب أعمال 

شركات التأمني، ما توقعاتكم 
للمرحلة املقبلة؟

التأمــني  ٭ صــدر قانــون 
اجلديــد جــاء بعــد طــول 
انتظــار، وتأســيس وحدة 
مستقلة للرقابة واإلشراف 

مجموعة من شركات التأمني قدمت خدماتها عن ُبعد باستخدام احللول اإللكترونية خالل «كورونا»

االحتاد يعمل بالتنسيق مع وحدة اإلشراف على القطاع لتحسني أداء الشركات وتقوية مراكزها املالية 

بارتفاع، ورغم مضي أكثر 
مــن ٣٠ عامــا على قســط 
التأمني اإلجباري لم تتحرك 
اجلهات املختصة لتعديله 
أو دراسته بشكل جدي حلل 

هذه املشكلة.
وقــدم االحتاد دراســة 
مقارنــة ألســعار التأمــني 
اإلجباري في دول مجلس 
التعــاون والتي أظهرت أن 
سوق التأمني الكويتي هو 
أقل األسواق سعرا واألكثر 
تغطيــة تأمينية، وفي هذا 
إجحــاف بحــق شــركات 
التأمــني، وقــد تــؤدي إلى 
تعثر الكثير من الشركات 
عن ســداد التزاماتها جتاه 

الغير. 
وطالــب االحتــاد خالل 
العديــد مــن اللقــاءات مع 
مسؤولي اجلهات الرسمية 
املختصة بوضــع احللول 

سوق التأمني اإلجباري في الكويت أقل األسواق سعرًا واألكثر تغطية تأمينية على مستوى دول اخلليج

نسعى للربط اآللي مع «املرور» إلصدار وثائق التأمني للتسهيل على املؤّمنني واحلد من املنافسة

وإيجاد آلية تسعير جديدة، 
تخدم املؤمن وشركة التأمني 
والطــرف الثالث، وما زلنا 
ننتظر ونأمل جتاوب هذه 

اجلهات.
كما طالبنا بالربط اآللي 
مــع اإلدارة العامة للمرور 
إلصــدار وثائــق التأمــني، 
للتســهيل علــى املؤمنــني 
ولســالمة ودقــة البيانات 
وللحد من املنافسة السعرية 

في القسط احملدد. 
ونأمــل أن تقوم وحدة 
التأمني باملســاهمة في حل 
هــذه املشــكلة، وتســوية 
املعلقات املالية بني شركات 
التأمني، حيث أصبحت متثل 
أزمة مالية كبيرة ستعاني 
منهــا أطــراف عديــدة، قد 
يكون لها تأثير سلبي على 
الشــركات  مســاهمي هذه 
وحقوق املؤمنني وأطراف 

أخرى.

الوعي التأميني

ما إجنازات احتاد شركات 
التأمني؟

٭ يقــوم االحتــاد بــدور 
كبيــر ومهم فــي تطوير 
قــدرات العاملني بالقطاع 
عن طريق تنظيم العديد 

من الدورات التخصصية 
الفنية واإلدارية واملالية. 
كما يدعم شركات التأمني 
ويساهم في تطوير برامج 
احلوكمة والتدقيق وإدارة 

املخاطر.
ولالحتــاد مجموعــة 
من اللجــان التخصصية 
وأنشــطة  أنــواع  فــي 
التأمــني تعمل على زيادة 
الوعي التأميني وتسوية 
بــني  املعلقــة  املواضيــع 
الشركات، ويضم االحتاد 
أكثر من ٢٠ شركة تأمني، 
أمــام  الشــركات  وميثــل 
اجلهات الرسمية املختصة، 
ويقوم مجلس إدارة االحتاد 
بوضع البرامج واخلطط 
املستقبلية لتطوير القطاع. 
كما ســاهم االحتاد في 
نشر الوعي التأميني بني 
أفراد املجتمع للحفاظ على 
أرواح وممتلــكات األفراد 

واملؤسسات. 
واالحتاد على استعداد 
تام للتعاون مع العديد من 
الرســمية لنشر  اجلهات 
التأمني وأساليب  مفاهيم 
العمل فيها، وقدم العديد 
من املقترحــات واحللول 
املطلوبة من هذه اجلهات.

يبدو أن قطاع التأمني في الكويت يواجه حتديا غير مسبوق جراء أزمة 
جائحة كورونا، خاصة انه ما زال يعاني من مشاكل بدأت قبل ظهور هذه 
األزمة، بسبب التشريعات القدمية وضعف اإلشراف والرقابة على القطاع. 
وخالل لقائــه مع «األنباء» قال رئيس االحتاد الكويتي للتأمني خالد 
احلسن إن القطاع يضم شركات تأمني جيدة وذات مالءة مالية وقدرات 
فنية وإدارية عالية ملواجهة األزمات والتحديات الطارئة، ولديها احللول 
املبتكرة لالســتمرار في تقدمي خدماتها وتسوية مطالبات عمالئها بكل 
سهولة ويسر، نظرا الستثماراتها في احللول اإللكترونية وتهيئة مراكز 

خدمة للتعامل مع أية أزمات طارئة قد تواجهها.
ولفت الى أن العديد من وثائق التأمني يتم إصدارها وجتديدها بصورة 

فورية إلكترونيا أو عبر الهواتف الذكية. وأكد احلسن ان االحتاد 
يقوم بدور كبير ومهم في تطوير قدرات العاملني بالقطاع عن طريق 
تنظيم العديد من الــدورات التخصصية الفنية واإلدارية واملالية، 
كما يدعم شــركات التأمني ويســاهم في تطوير برامج احلوكمة 

والتدقيق وإدارة املخاطر.
ونوه احلسن إلى ان لدى االحتاد مجموعة من اللجان التخصصية 
تعمل على زيادة الوعي التأميني وتسوية املواضيع املعلقة بني الشركات، 
ويضم أكثر من ٢٠ شركة تأمني ميثلها أمام اجلهات الرسمية املختصة 
ويقوم مجلس إدارته بوضع البرامج واخلطط املســتقبلية لتطوير 

القطاع. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

يوسف الزم

دشتي: يجب توفير مساكن لكبار السن 
وذوي االحتياجات واألرامل واملطلقات

يحصل عليــه املواطن من 
بنك االئتمان الكويتي إلى 
٥٪ شهريا، وسط الظروف 

االقتصادية الضاغطة التي 
يعيشــها اجلميــع خــالل 
الفترة احلالية، والتي زادت 
حدتها بسبب استمرار أزمة 
ڤيروس كورونا املســتجد 

في البالد.
وعزا دشتي اقتراحه، إلى 
كون الكويت، كانت ومازالت 
بلد الرخاء واخلير، وأنــه 
يجب على احلكومـــة النظر 
بشكل واضح واإلمعـــــان 
فــي هــذا األمــر، فــي ظل 
األعبـــــاء العالية املترتبة 
شهريا علـــى رب األسرة، 
مــن خصــم بــدل اإليجار 
بقيمة ١٥٠ دينارا، وقسط 
«االئتمــان» بنســبة ١٠٪، 
وأقســاط قروض البنوك، 
خصوصا أنه ال يوجد أي 
مسكن بقيمة ٧٠ ألف دينار 

فقط.
وبني دشتي أن ذلك يأتي 
إلى جانب التزامات األسرة 
املاديــة، ونفقــات األبنــاء 
الى  واحتياجاتهم، مشيرا 
أنــه علــى صاحــب القرار 
تخفيض قسط «االئتمان» 
إلــى ٥٪، ما يعزز شــعور 
الطمأنينة لدى املواطن بأن 
الدولة جاهزة ملساعدته على 

الدوام.
واقترح دشتي صرف ٣٥ 
ألف دينار لكل مواطن من 
بنك االئتمان كقرض حسن 
بفائدة بســيطة وبقســط 
و١٠٠   ٥٠ بــني  يتــراوح 
دينار شــهريا، والســماح 
باستخدامه في ترميم منزل 
أو إطالق مشــروع خاص، 

وغيرها.
ودعا دشتي في الوقت 
نفســه إلى توفير املساكن 
الســن  بكبــار  اخلاصــة 
واألرامل واملطلقات وذوي 
االحتياجــات، انطالقا من 
مبعاناتهــم،  اإلحســاس 
حيث إن هذه الفئات تشكل 
جــزءا كبيرا مــن املجتمع 
الكويتي، مشــددا على أنه 
من الواجــب على اجلهات 
املعنية احلرص على تلبية 
احتياجاتهــم ومتطلباتهم 
األساسية، مبا يضمن حياة 

كرمية لهم.

اقترح تقدمي قرض حسن لكل مواطن بقيمة ٣٥ ألف دينار

حسني دشتي

دعــا الناشــط حســني 
إلــى  دشــتي  إســماعيل 
تخفيض قسط القرض الذي 
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واشنطن ُتعيد فرض العقوبات «األممية» على طهران من «طرف واحد»
عواصــم ـ وكاالت: أعلنــت الواليات 
املتحدة من طرف واحد عن إعادة فرض 
العقوبات األممية على إيران، في خطوة 
تقابل برفض دولي واسع وتهدد بزيادة 
عزلة واشــنطن. وقال املوفــد األميركي 
إيليوت أبرامز كافة عقوبات األمم املتحدة 
على إيران تصبح «سارية من جديد» منذ 

منتصف ليلة أمس.
إال أن واشنطن تكاد أن تكون وحيدة 
ضد اجلميــع في هذا املوقف إذ تعترض 
عليه القــوى العظمى األخرى، روســيا 
والصني باإلضافة إلى احللفاء األوروبيني 
للواليات املتحدة. وبدأت هذه املواجهة بني 
أول قوة في العالم وسائر الدول منذ نحو 
شــهر، حيث تلقت إدارة الرئيس دونالد 
ترامب انتكاســة كبيرة في مجلس األمن 
الدولي لدى محاولتها متديد حظر األسلحة 

على طهران الذي ينتهي في أكتوبر.
واتهم وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو فرنســا وبريطانيــا وأملانيا في 
هجوم اتســم مبستوى نادر من العنف، 
بأنها «اختــارت االنحياز إلى آيات اهللا» 
اإليرانيني. وفعل بومبيو في ٢٠ أغسطس 
آلية «ســناب باك» أو آلية الزناد املثيرة 

للجــدل التي يفترض أن تســمح بإعادة 
فــرض العقوبات األممية على إيران بعد 
شــهر. ورفعت هذه العقوبات عام ٢٠١٥، 
عندمــا تعهدت طهران مبوجــب االتفاق 
الدولــي حول برنامجها النــووي، بعدم 

حيازة السالح النووي.
أمــا اآلن فتتــذرع الواليــات املتحدة 
بوضعهــا كدولة «مشــاركة» في االتفاق 
الذي انسحبت منه بصخب، بهدف وحيد 

هو تفعيل آلية «سناب باك».
وتعترض كل الدول األعضاء في مجلس 
األمن تقريبا على إمكانية استفادة واشنطن 
من هــذا الوضع، وبالتالي لم يســتجب 
مجلس األمن للمسعى األميركي. وأبلغت 
بريطانيا وفرنســا وأملانيا مجلس األمن 
أن إعفاء إيران من العقوبات، سيســتمر 

بعد ٢٠ سبتمبر.
لكن حوار الطرشــان يســتمر، إذ إن 
إدارة ترامب تنوي التصرف وكأنه أعيد 
فــرض العقوبات الدوليــة على طهران، 
فيما تعتزم القوى األخرى التصرف وكأن 

شيئا لم يكن.
في السياق، أعلنت البحرية األميركية 
أن حاملة طائرات تابعة لها وبوارج بحرية 

مرت عبر مضيق هرمز ودخلت اخلليج 
العربي لتنفيذ فرض العقوبات.

وذكر األســطول األميركــي اخلامس 
في بيــان أن مجموعــة هجومية بقيادة 
حاملة الطائرات «نيميتز»، تضم طرادين 
مزودين بصواريخ موجهة ومدمرة مزودة 
بصواريخ موجهة، دخلت اخلليج للعمل 
والتدريــب مــع شــركاء أميركيني ودعم 

التحالف الذي يقاتل تنظيم «داعش».
وقال قائد املجموعة الهجومية األدميرال 
جيم كيرك «تعمل مجموعة نيميتز سترايك 
فــي منطقة عمليات األســطول اخلامس 

منذ يوليو، وهي في ذروة االستعداد».
من جهــة اخــرى، أكد قائــد احلرس 
الثوري اإليراني اللواء حســني ســالمي 
امس أن ثأر طهران الغتيال اجلنرال قاسم 
سليماني سيطول «املتورطني» فيه، وذلك 
بعد تقارير عن تخطيط طهران الستهداف 

سفيرة واشنطن في جنوب افريقيا.
وقال سالمي، في تصريحات نقلها موقع 
«سباه نيوز» التابع للحرس الثوري، «سيد 
ترامب، ثأرنا الستشــهاد قائدنا العظيم 
هو مؤكد، جدي، وواقعي، لكننا شــرفاء 

ونأخذ مسألة الثأر بإنصاف وعدالة». 

 حاملة الطائرات األميركية «نيميتز» تدخل اخلليج لتنفيذ العقوبات.. «احلرس الثوري»: الثأر لسليماني سيطول «املتورطني» في اغتياله

عواصم - وكاالت: دقت منظمة الصحة العاملية 
ناقــوس اخلطــر، محذرة مــن أن عــدد الوفيات 
األسبوعية الناجمة عن ڤيروس كورونا املستجد 
والبالغة نحو ٥٠ ألف شخص مرتفعة بشكل غير 
مقبــول، مع اقتراب تســجيل مليــون حالة وفاة 

في العالم.
وقالــت املنظمة إنه على الرغم من أن معدالت 
الوفيات واإلصابات بڤيروس كورونا املستجد في 
العالــم تعد في حالة اســتقرار بدال من أن ترتفع 
بشكل كبير، فإن األرقام العاملية تنطوي على زيادات 
مفاجئة على املستويات اإلقليمية واحمللية األدنى.

وقال املدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية 
في منظمة الصحة العاملية مايكل راين: «نضيف 
أسبوعيا ما بني ١٫٨ مليون ومليوني إصابة (...) 

ووفيات مبعدل من ٤٠ الى ٥٠ ألفا».
وأضاف: «حلســن احلظ (األعــداد) ال ترتفع 
بشــكل مطرد. إنه رقم مرتفع إلى حد كبير (...) 

ليس هذا ما نسعى اليه».
وتابع: «على الرغم مــن أن هذه األرقام ثابتة 
على املستوى العاملي، فإن ذلك يغطي حقيقة أنه 
على املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي في بعض 
البلدان نشهد ارتفاعات كبيرة في حاالت اإلصابة».
وقال رايان إنه على الرغم من أن نســبة وفاة 

املصابني انخفضت مع حتسن تقنيات العالج «ال 
ميكننا التسليم بـ ٥٠ ألف حالة وفاة أسبوعيا كرقم 
مقبول». وقالت ماريا فان كيركوف، املديرة الفنية 
ملنظمة الصحة العاملية بشأن كوفيد-١٩، إنها ترى 
«اجتاهات مقلقة في نصف الكرة الشمالي» من حيث 
عدد احلاالت ودخول املستشفيات والعناية املركزة 

رغم أننا «لم نبدأ حتى موسم اإلنفلونزا بعد».
وأضافت: «اليزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. 
لكننا في وضع مختلف عما كنا عليه في يناير».

وجاءت التصريحات تزامنا مع اعادة العديد من 
الدول فرض قيود مشددة حول العالم بعد ارتفاع 
عدد الدول التي ســجلت اعداد اصابات قياســية، 
حيث ذكرت وزارة الصحة البولندية على تويتر 
أمس أن البالد سجلت ١٠٠٢ إصابة جديدة في أعلى 
زيادة يومية على اإلطالق هناك منذ بدء اجلائحة.
ويأتي تسجيل هذا الرقم القياسي اجلديد في 
وقت شددت فيه السلطات شروط إجراء الفحص. 
ويقول منتقدون إن تلك القواعد ســتحد من عدد 

من يخضعون للفحص.
كذلك كشفت بيانات وزارة الصحة في إندونيسيا 
تسجيل ٤١٦٨ إصابة جديدة وهي أيضا أعلى زيادة 
يوميــة لديهــا منذ بدء اجلائحــة ليرتفع إجمالي 

اإلصابات إلى ٢٤٠٦٨٧.

كما أعلنت روســيا أمس تسجيل ٦٠٦٥ حالة 
جديــدة في أول مــرة تزيد فيها األعــداد اليومية 
املســجلة عن ســتة آالف منذ شــهرين، مبا يرفع 

إجمالي اإلصابات إلى مليون و٩٧٢٥١.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ لألمراض 
املعدية أمس، أن عدد اإلصابات املؤكدة في أملانيا 
زاد بواقع ٢٢٩٧ حالة أمس، مقابل ١٩١٦ في اليوم 

السابق ليصل اإلجمالي إلى ٢٧٠٠٧٠.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حاالت الوفاة إلى 

٩٣٨٤ بعد تسجيل ست وفيات جديدة.
وانضمت بلجيكا الى قائمة الدول التي سجلت 
ارقاما قياسية، وذكرت ســلطاتها الصحية (إس 
بــي إف)، أن معدل الزيــادة اليومية للحاالت في 
البالد ارتفع بواقع ٧٧٪ مقارنة باألسبوع املاضي.
وأعلنــت النمســا تســجيل ٨١٣ إصابة ليصل 
اجمالي عدد احلاالت املسجلة الى ٣٧٦٠٨ اصابات. 
وقالــت وزارة الصحة النمســاوية على موقعها 
االلكتروني، ان عدد حاالت الوفاة التي مت تسجيلها 

بسبب الڤيروس بلغ ٧٦٣.
وشددت احلكومة اإلجراءات االحترازية وأعادت 
فرض ارتــداء الكمامات في جميع األماكن املغلقة 
واملفتوحة واملطاعم بعد ان كانت مقتصرة فقط على 
االقبال على املطاعم في لندن بالرغم من التحذير من موجة ثانية لـ«كورونا»  (أ.ف.پ)املواصالت وبعض احملال التجارية والصيدليات.

«كورونا» يضيف نحو مليوني إصابة و٥٠ ألف وفاة أسبوعيًا.. واألمم املتحدة: غير مقبول
أرقام قياسية في عدة دول وتشدد اإلجراءات االحترازية

املعركة الرئاسية تنتقل إلى مينيسوتا.. 
وترامب يعد بلقاحات لكل األميركيني

عواصــم - وكاالت: فــي 
االنتخابــات  الــى  الطريــق 
االميركية املزمعة في ٣ نوفمبر، 
كل شيء ميكن أن يتحول الى 
مادة انتخابية دسمة، بدءا من 
جائحة وباء كورونا املستجد 
التي دمرت االقتصاد، وصوال 
الى وفاة كبيرة قضاة احملكمة 
العليا روث بادر غينسبورغ، 
التي تعد أيقونة تقدمية وابرز 
قضاتهــا، عن عمــر يناهز ٨٧ 
عاما بعد معاناة مع ســرطان 

البنكرياس.
وقــال ترامــب فــي بيان 
«تنعــي أمتنا اليــوم فقدان 
أحد عمالقة القانون»، مضيفا 
أن قراراتهــا «ألهمــت جميع 
األميركيني وأجياال من العقول 
القانونيــة الفــذة»، رغم أنه 
دعاها إلى االســتقالة عندما 
كان مرشحا للرئاسة عام ٢٠١٦ 
وقال إن «عقلها اختل» بعدما 
انتقدته في مقابالت إعالمية.  
ورفض املرشح الدميوقراطي 
جــو بايدن أن يقــوم ترامب 
باختيار خلفها قبل االنتخابات 
وقــال للصحافيني في والية 
أكــون  ديالويــر «دعونــي 
واضحــا.. مــا من شــك في 
أن الناخبــني ينبغي عليهم 
اختيــار الرئيــس والرئيس 
يتعني عليه اختيار القاضي 
ليبحث مجلس الشيوخ في 
أمره». وذكرت اإلذاعة الوطنية 
العامــة في الواليــات املتحدة 
اجلمعة أن جينســبرج قامت 
بإمالء حفيدتها كالرا ســبيرا 
بيانا قالت فيه «أكثر ما أمتناه 
هو أال يخلفني أحد قبل أن يتم 

تنصيب رئيس جديد».
وأمام ترامب فرصة لتغيير 
شكل احملكمة بطريقة لم حتدث 

املتبادلــة قبيــل أول مناظرة 
بينهما. وقضــى بايدن اجلزء 
األكبر مــن العام فــي العزل، 
التزامــا بإجراءات الوقاية من 
كورونا، لكنه بدأ يكثف جوالته 
امليدانية والتقى الناخبني في 
بنســلفانيا في حــوار نظمته 
«سي إن إن» اخلميس ثم زار 
منشــأة نقابيــة فــي دولوث، 
قرب منطقة التعدين الضخمة 
«آيرون رينج» في الوالية ذاتها 
أمس األول.وندد نائب الرئيس 
األسبق بطريقة تعاطي ترامب 
مع أزمة كوفيد-١٩، حيث حتدث 
إلى عمال املناجم الذين صوتوا 
لصالح الرئيس اجلمهوري في 

وأمــا ترامــب، فوصل إلى 
مينيسوتا بعد وقت قصير من 
بايدن ملخاطبة أنصاره في بلدة 
بيميدجي الصغيرة الواقعة في 
شــمال الوالية. وحض حاكم 
الدميوقراطــي تيــم  الواليــة 
والــز الفريقــني علــى احترام 
التدابير املفروضة للســيطرة 
على تفشي كوفيد-١٩. وأظهر 
آخر اســتطالع أجرته شــركة 
«مورنينغ كونسالت» أن بايدن 
يحظي بنسبة تأييد بلغت ٤٨٪ 
مقابل ٤٤٪ خلصمه اجلمهوري.
وأشار اســتطالع مشترك 
لـ«إيه بي ســي» و«واشــنطن 
بوســت» أن نحــو ٤٠٪ مــن 
السكان ينوون التصويت قبل 
٣، وسط توقعات أن تزداد هذه 
النسب بسبب تفشي كورونا.
مــن جهته، يغــدق ترامب 
األميركيني بوعود باالنتصار 
في املعركة ضد كورونا، حيث 
قال في مؤمتر صحافي «ستتاح 
مئات املاليني من اجلرعات كل 
شهر، ونتوقع أن تكون هناك 
لقاحات (جرعات) كافية لكل 

أميركي بحلول أبريل».
وأضــاف أن توزيع اللقاح 
سيبدأ خالل ٢٤ ساعة من إقراره 

من قبل مسؤولي الصحة. 
وفي الســياق ذاته، هاجم 
ترامب مدير مكتب التحقيقات 
الفدرالي «أف بي آي» كريستوفر 
راي لتســليطه الضــوء على 
التهديد الذي تشــكله روسيا 
وامليليشــيات اليمينيــة على 
االنتخابات بدال من تركيزه على 
الصني واجلماعات اليسارية.

وعندما سئل ترامب من قبل 
املراســلني إن كان يفكر بطرد 
راي، أجــاب «نحــن ننظر في 

أمور عديدة مختلفة».

انتخابات ٢٠١٦ بعد عقود كانوا 
فيها يصوتون للدميوقراطيني.
وســأل «كم من األشخاص 
(توفوا) في أنحاء آيرون رينج، 

بسبب إهماله وأنانيته؟». 
واســتخدم بايدن أســلوبا 
جديــدا فــي مهاجمــة خصمه 
إذ ســلط الضوء على أصوله 
املتواضعــة مقارنــة بترامب 
الذي ورث ثروة ضخمة. وقال 
بايــدن «ال أحترم األشــخاص 
بنــاء على حجــم املنازل التي 
يعيشون فيها. ال أنظر باحتقار 
لألشخاص الذين يبذلون جهودا 
هائلة لكســب لقمة عيشــهم 

فحسب».

أشاد بكبيرة قضاة احملكمة العليا بعد وفاتها.. وبايدن يحذره من تعيني خليفتها قبل االنتخابات

منــذ عهــد الرئيــس رونالــد 
ريغــان الذي عني ثالثة قضاة 
في احملكمة، مــا جعلها متيل 
إلى اليمــني. وتعيــني ترامب 
لشــخصية أخرى في احملكمة 
العليــا ســيعطي احملافظــني 
أغلبية ســتة مقابــل ثالثة ما 
يعنــي أن األخذ برأي القضاة 
الليبراليــني ســيتطلب تأييد 

اثنني من احملافظني لهم.
فــي هــذه االثنــاء انتقلت 
ســاحة «املعركة» إلــى والية 
مينيسوتا ذات الثقل االنتخابي 
وهــي واحدة من أربع واليات 
بدأ فيها التصويت املبكر، حيث 
رفع املرشحان نبرة انتقاداتهما 

أول سفير للسودان في أميركا منذ ربع قرن

الصني تعتمد آلية مضادة للعقوبات األميركية 
بعد حظر «تيك توك» و«وي تشات»

عواصم - وكاالت: قدم الســفير د.نور 
الدين ساتي، سفير جمهورية السودان لدى 
الواليات املتحدة األميركية، أوراق اعتماده 
سفيرا فوق العادة ومفوضا للسودان لدى 
الواليات املتحدة، للرئيس األميركي دونالد 

ترمب.
وذكرت وزارة اخلارجية السودانية في 
بيــان امس أن الرئيس دونالد ترامب عبر 
عن سعادته وامتنانه لتعيني السفير نور 
الدين ساتي ســفيرا للسودان لدى بالده، 
وتطلعه لبداية مزدهرة في العالقات الثنائية 

بني البلدين.
مــن جانبه، أعرب الســفير نور الدين 
ساتي عن تفاؤله بالفترة القادمة وسعيه 
لتعزيز التعاون بني الســودان والواليات 
املتحدة األميركية في كافة املجاالت، السيما 
اجلانب االقتصادي وتشــجيع االستثمار 

بني البلدين.
وأقام السفير ساتي حفل استقبال على 
شــرف املناســبة حضره أعضاء السفارة 
بواشنطن، ولفيف من السودانيني املقيمني 
بالواليات املتحــدة األميركية، ومت خالله 
وداع امللحق العسكري السابق، واستقبال 
امللحق العسكري اجلديد، حيث أعرب السفير 
السوداني عن ترحيبه بامللحق العسكري 
اجلديــد، متمنيا له التوفيق والســداد في 
مهامه. وكانت وزارة اخلارجية السودانية 
أعلنت في مايو املاضي، عن تلقيها موافقة 
حكومة الواليات املتحــدة األميركية على 
ترشــيح د.نور الدين ساتي، سفيرا فوق 
العادة ومفوضا للسودان لدى أميركا، وأعلن 
البلــدان أواخر العام املاضــي أنهما قررتا 
العــودة إلى تبادل الســفراء، بعد انقطاع 

استمر نحو ٢٥ عاما.

عواصــم- وكاالت: باشــرت احلكومــة 
الصينية امس العمل بآلية تسمح لها باحلد 
من نشاطات الشــركات األجنبية، في إجراء 
يعتبر مبنزلة رد على العقوبات األميركية على 
الشركات الصينية بعد إعالن حظر تطبيقي 
تيك توك ووي تشــات اعتبارا من اليوم في 

الواليات املتحدة.
وينظر إلى «قائمة الكيانات غير املوثوقة» 
املتوقعة من الصني على أنها سالح بيد بكني 
للرد على الواليات املتحدة التي اســتخدمت 
«قائمة الكيانات» اخلاصة بها حلظر شــركة 
االتصــاالت الصينيــة العمالقة في الســوق 
األميركية قبل أن تتحرك ملنع تنزيل تطبيق 
لقطــات الڤيديو القصيرة تيك توك وحتظر 

استخدام وي تشات.
ولم يذكر اإلعالن الصادر عن وزارة التجارة 
الصينية وســط التصعيد اجلاري بني بكني 

وواشنطن، أي شركة أجنبية باالسم.
لكنه ذكر أن النظام اجلديد ســينظر في 
فــرض عقوبات علــى الكيانــات التي تقوم 
بأنشطة «تسيء إلى السيادة الوطنية للصني 
وإلى مصاحلها على صعيد األمن والتنمية» 
أو تنتهــك «القواعــد االقتصادية والتجارية 

املرعية دوليا».

واتبعت املفردات املستخدمة الصياغة التي 
اســتخدمتها بكني للتنديــد بصورة متكررة 
باإلجراءات األميركية التي تستهدف الشركات 

الصينية.
وميكن أن تشمل اإلجراءات العقابية غرامات 
ضــد الكيان األجنبي وحتظره من ممارســة 
أعمال التجارة واالستثمار في الصني، وفرض 
قيود على دخول األفراد أو املعدات إلى البالد.

وقالــت الوزارة إنها تشــمل «الشــركات 
األجنبية واملنظمات األخرى واألفراد».

ومبوجب املرسوم األميركي الصادر امس 
االول ضــد التطبيقني الصينيني، ســتفقد 
وي تشات اململوكة لشركة تنسنت فرصة 
حتميلهــا في الواليات املتحدة اعتبارا من 
اليوم. وسيحظر على مستخدمي تيك توك 
تثبيت التحديثات ولكن ســيتمكنون من 
االســتمرار في الوصول إلى اخلدمة حتى 

١٢ نوفمبر املقبل.
ومن احملتمل أن يسمح هذا اإلطار الزمني 
بالتوصــل إلى اتفاق بني تيــك توك، التي 
متلكها شركة بايتدانس الصينية، وشركة 
أميركية بهــدف حماية بيانــات التطبيق 
الواسع االستخدام وطمأنة مخاوف واشنطن 

األمنية.

حاملة الطائرات االميركية نيميتز والقطع املرافقة تعبر مضيق هرمز  أمس األول    (أ.ف.پ)
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

وزير املالية: جنحنا في احتواء تداعيات
أزمة «كورونا» بثمار اإلصالح االقتصادي

دمشق تهدد هولندا باملالحقة القانونية:
آخر من يحق له احلديث عن حقوق اإلنسان

القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران

أكد وزير املالية د.محمد 
معيط أن احلكومة جنحت في 
احتواء تداعيات أزمة كورونا، 
حيث أتاحت اإلصالحات التي 
اتخذتها القيادة السياسية، 
الشــعب خــالل  وســاندها 
الســنوات املاضيــة قــدرا 
مــن الصالبــة لالقتصــاد 
القومي ميكنــه من التفاعل 
مــع التحديــات والصدمات 

الداخلية واخلارجية.
وأشــار معيط، في لقائه 
امــس مــع د.فيــرا ســوجن 
العــام  واي وكيلــة األمــني 
لــألمم املتحــدة عبــر تقنية 
«الڤـــــيديو كونــــفرانس» 
الشرقاوي  بحضور شيرين 
(مساعد وزير املالية للشئون 
االقتصادية)، إلى االستمرار 
في تنفيذ حزمة متكاملة من 
اإلصالحات الهيكلية لتعزيز 
بنيــة االقتصــاد الكلي، مبا 
يسهم في حتقيق املستهدفات 
االقتصادية بتسجيل فائض 
أولي، ورفع معــدالت النمو 
املــدى  علــى  االقتصــادي 
املتوســط بنسبة ٥٫٥٪، كما 
توقعت مؤسســة «موديز» 
فــي تقريرها األخير، نتيجة 
للمشروعات التنموية املهمة 
اجلــاري تنفيذهــا مــن أجل 
تعظيم القــدرات اإلنتاجية، 
وتوسيع القاعدة التصديرية، 
وزيادة الناجت احمللي اإلجمالي، 
ومن ثم خفض معدالت عجز 
املوازنــة والدين العام، على 
النحو الذي يساعد في احلفاظ 
على املكتسبات االقتصادية.

وقال الوزير، إن احلكومة 
انتهجت سياسة استباقية في 
التعامل مع أزمة كورونا حيث 
بــادرت القيادة السياســية 
بتخصيــص حزمــة ماليــة 
مســاندة لالقتصاد املصري 
تبلغ ٢٪ مــن الناجت احمللي 
اإلجمالــي، على النحو الذي 
أســهم فــي تخفيــف حــدة 
الصدمــة، ودعــم القطاعات 
والفئات األكثر تضررا، الفتا 
إلى أن مصر، الدولة الوحيدة 
بالشرق األوســط وأفريقيا 
التي احتفظــت بثقة جميع 
مؤسســات التقييم العاملية 
الثالث: «ستاندرد آند بورز» 
و«موديز» و«فيتش» خالل 
فترة من أصعب الفترات التي 
شهدها االقتصاد العاملي في 

ظل جائحة كورونا.
من جانبها، قالت د.فيرا 
سوجن واي وكيلة األمني العام 
لألمم املتحدة «لوال اإلصالح 
االقتصــادي ما اســتطاعت 
آثار كورونا،  مصر مجابهة 
مثمنــة النتائج االقتصادية 
التــي حققتهــا مصــر رغم 
تداعيــات اجلائحــة علــى 
االقتصاد العاملي واملصري».

إلى ذلك، تفقد د.مصطفى 
مدبولــي رئيــس مجلــس 
العاصمــة  امــس  الــوزراء 
اإلداريــة اجلديدة، للوقوف 
فــي  العمــل  ســير  علــى 
مشــروعاتها املختلفــة، في 
ضوء خطــة احلكومة لبدء 
انتقال الــوزارات والعاملني 
إلى مقارها هناك العام املقبل،

وعقد رئيس الوزراء في 
مســتهل الزيــارة اجتماعا، 
مع املســؤولني شــدد خالله 
علــى حجــم العمــل الكبير 
الذي تشــهده العاصمة في 
مختلف مشروعاتها، الفتا إلى 
أن التحدي األكبر هو االلتزام 
بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

كمــا تفقد رئيس مجلس 
الوزراء مبنى مجلس الوزراء 
باحلي احلكومي، مستمعا إلى 
شــرح حول مكونات املبنى 
الــذي يضم الطابق األرضي 
منه مكاتب األمن وكبار الزوار 
ومنطقــة احتفــاالت وقاعة 
الصحافة واملتحف واملطعم 
«الكافتيريا» وملحقات قاعة 
التدريب، كما زار مبنى وزارة 

اخلارجية.

عواصم - وكاالت: ردت 
وزارة اخلارجية واملغتربني 
السورية على قرار احلكومة 
الهولنديــة مقاضاة حكومة 
الرئيس بشار األسد بسبب 
«اتهامــات جســيمة حلقوق 

اإلنسان» في سورية. 
اخلارجيــة  واتهمــت 
السورية احلكومة الهولندية 
باســتخدام «محكمــة العدل 
الدوليــة خلدمــة األجندات 
األميركية»، مشــيرة إلى أن 
«هــذه احلكومة هي آخر من 
يحق له احلديث عن حقوق 
اإلنسان ومعاناة املدنيني في 

سورية».
األنبــاء  ونقلــت وكالــة 
الرسمية «سانا» عن مصدر 
رســمي فــي الــوزارة قوله: 
«مــن جديد تصــر احلكومة 
التــي ارتضــت  الهولنديــة 
لنفســها دور التابــع الذليل 
للواليات املتحدة األميركية 
على استخدام محكمة العدل 
الدوليــة في الهــاي خلدمة 
أجنــدات ســيدها األميركي 
السياسية واستعمالها منصة 
للقفــز فــوق األمم املتحــدة 
والقانــون الدولي وذلك في 
انتهــاك فاضــح لتعهداتهــا 
والتزاماتها كدولة املقر لهذه 

املنظمة الدولية ونظامها».
إن  املصــدر  وأضــاف 
الهولنديــة هي  «احلكومــة 
آخر مــن يحق لــه احلديث 
عن حقوق اإلنسان وحماية 
املدنيني بعد فضيحتها الكبرى 
أمام الرأي العــام الهولندي 
ودافعي الضرائب من شعبها 
نتيجة قيامها بدعم ومتويل 

تنظيمات مسلحة في سورية 
العامــة  النيابــة  تصنفهــا 
الهولندية تنظيمات إرهابية».
وأوضح املصدر أن «هذا 
املوقــف الهولندي ما هو إال 
مناورة للتمويه على فضائح 
هذا النظام ومحاولة يائسة 
بائســة للحصــول عبر هذا 
اإلجراء على ما لم تســتطع 
هولندا احلصول عليه عبر 
دعمها للتنظيمات اإلرهابية 

في سورية».
وشــدد على أن «حكومة 
اجلمهورية العربية السورية 
حتتفظ لنفسها بحق املالحقة 

القانونية لكل من تورط بدعم 
اإلرهاب في سورية وحتمل 
الدول الشــريكة بسفك الدم 
الســوري حكومات وأفرادا 
املسؤولية الكاملة عن دماء 
املدنيــني وتدمير املنشــآت 
التحتية وســرقة  والبنيــة 
ثــروات الشــعب الســوري 
التــي يعيشــها  واملعانــاة 
السوريون اليوم في حياتهم 
اإلرهــاب  اليوميــة جــراء 
االقتصادي الذي يتعرضون 
له والــذي ميثل أحد األوجه 
القذرة للحرب على سورية 
لقمــة  تســتهدف  والتــي 

عيشهم». وكانت هولندا قد 
كشفت أمس األول عن سعيها 
إلى اتخاذ إجراءات ضد النظام 
الســوري أمام أعلى محكمة 
في األمم املتحــدة الرتكابها 

انتهاكات حقوق اإلنسان.
احلكومــة  وأوضحــت 
الهولندية أن منظمات دولية 
عدة أبلغت، خالل ســنوات، 
عن ارتكاب النظام السوري 
انتهــاكات جســيمة حلقوق 
اإلنسان ضد السوريني، مبا 
في ذلــك التعذيــب، والقتل 
واإلخفاء القسري والهجمات 

بالغازات السامة.

بعد إعالن عزمها مقاضاة احلكومة السوريةمدبولي من العاصمة اإلدارية: التحدي األكبر هو االلتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ

رئيس احلكومة د.مصطفى مدبولي يتفقد مبنى مجلس الوزراء ووزارة اخلارجية في العاصمة اإلدارية
واشنطن تعزز تواجدها شمال شرق سورية 

برادارات وعربات برادلي
وكاالت: أعلن اجليش األميركي عن تعزيز 
انتشاره العسكري في شمال شرق سورية 
على الرغم من جهود سابقة للحّد من تواجده 
هناك، في خطوة تأتي بعد التوتر بني القوات 

األميركية والروسية في املنطقة.
وقال املتحدث باســم القيادة املركزية 
األميركية (سنتكوم) بيل اوربان في بيان: 
إن القيادة «نشرت رادار سنتينال وكثفت 
الطلعات اجلوية للمقاتالت األميركية فوق 
قواتنا ونشــرت عربات برادلــي القتالية 
لتعزيز القوات االميركية» في املنطقة التي 
يسيطر عليها اجليش األميركي مع حلفائه 
من مســلحي قوات سوريا الدميوقراطية 

«قسد» التي يهيمن عليها األكراد.
وأفاد مسؤول أميركي طلب عدم كشف 
هويته بأن عدد العربــات املدرعة التي مت 

إرسالها كتعزيزات لم يتجاوز الست، يرافقها 
«أقل من ١٠٠» جندي.

وأضــاف أوربــان دون أن يأتي على 
ذكر روسيا إن هذه التعزيزات تهدف الى 
«املســاعدة في ضمان سالمة وأمن قوات 
التحالف»، وأن الواليات املتحدة «ال تسعى 
الى التصادم مع أي دولة أخرى في سورية، 
لكنها ستدافع عن قوات التحالف في حال 

تطلب األمر ذلك».
مع ذلك فإن املســؤول األميركي الذي 
حتدث دون كشف هويته اعتبر هذه اخلطوة 
«إشارة واضحة الى روسيا لاللتزام بالعمليات 
التصادم، وأيضا  املشــتركة ملنع مخاطر 
لروسيا وأفرقاء آخرين لتجنب االستفزازات 
غير اآلمنة وغير املهنية في شــمال شرق 

سورية».

قاسم هاشم لـ «األنباء»: ال حكومة ما لم 
تسند وزارة املالية إلى الثنائي الشيعي

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو كتلة التنمية 
والتحرير النائب د.قاسم 
هاشــم ان من يتحدث عن 
كسر األعراف، رمبا يسعى 
الى كســر البلد برمته، اذ 
كان اولى به ان ينتبه الى 
ان التوزيع الطائفي على 
الرئاسات الثالث، هو عرف 
اقوى من القوانني، وبالتالي 
غير قابل للكســر، مشيرا 
الى ان الدستور كرس مبدأ 

املناصفة بني املســلمني واملسيحيني، الى 
حني إلغاء الطائفية السياسية وفق املادة 
٩٥ منــه، لكنه لم يحــدد ال من قريب وال 
من بعيد كيفية التوزيع الطائفي واملذهبي 

على هذا املوقع او ذاك.
وردا على سؤال أكد هاشم، في تصريح 
لـــ «األنباء»، ان البعــض يريدها معركة 
سياســية طائفيــة، فيما نحــن في كتلة 
التنميــة والتحريــر نريد فقــط تطبيق 
االعــراف واملواثيق، ال نكايــة بأحد، وال 
حتديا ألي كان، امنا نريدها عقالنية من 
بــاب إحقاق احلق، على قاعدة املســاواة 
والشراكة في القرار الوطني، كفى تظلما 
وتهكما على اآلخرين، وكفى بكاء ونحيبا 
على احلقوق والصالحيات، فالذين هتكوا 
حرمتهــا وتالعبوا بها وســاوموا عليها، 
هم الذين يتداعون اليوم طائفيا لكســر 
األعراف، وبالتالي لالستيالء على حقيبة 
املالية، متســلحني مببدأ املداورة وتداول 

السلطات.
وعــن ضــرورة تنــازل اجلميع، مبن 
فيهــم الثنائي الشــيعي، لصالح انطالق 
عجلــة الدولة بعد هــذا الكم من النكبات 

واالنتكاسات، قال هاشم: 
ال  تكمــن  ال  املشــكلة 
بالتنازالت وال بالتسويات 
وال بتدويــر الزوايا، امنا 
بتعاطــي البعض مع هذه 
االزمة من باب املكاســرة 
السياسية. ال احد يستطيع 
املزايدة على الرئيس نبيه 
بري في ايجاد املســاحات 
املشتركة بني كل املكونات 
اللبنانية، وواهم من يعتقد 
ان باستطاعته التصويب 
علــى عــني التينــة، التي 
تعرف جيــدا كيف وأين تطبــخ االمور، 
وتعلــم ما هي اجلهة التي حتاول توزيع 

االطباق على املائدة احلكومية.
وعــن مصير املبادرة الفرنســية، أكد 
انهــا لم تنته بعد، امنا اصيبت بعدد من 
السهام السامة من قبل الذين ادخلوا البالد 
في هذه االزمــة العقيمة واملقيتة، معربا 
عن يقينه بأن خلفية اســتهداف املبادرة 
الفرنســية ابعد من حــدود الوطن، وفي 
ســبيل خدمة بعــض الطباخني الدوليني 
واالقليميــني، ومــا في قــراءة العقوبات 
االميركية سوى استنتاجات حاسمة مبن 
يقف خلف استهداف املبادرة الفرنسية.

وختم هاشم حاسما اجلدل: ال حكومة 
ما لــم تســند وزارة املــال الــى الطائفة 
الشــيعية الكرمية، وعلى قاعدة حتقيق 
التوازن والشــراكة احلقيقية، وعلى من 
يريد املكاسرة االعتراف بهذا العرف غير 
القابل للكســر، والتفاهم على اساسه مع 
الرئيس املكلف حول اسم الوزير الشيعي 
للمالية، على ان يكون متخصصا بعلم املال 
واالرقام، ومن خارج االنتماءات احلزبية، 

وال يشكل استفزازا الحد.

النائب قاسم هاشم

محمد بسام احلسيني

طوال األســبوعني املاضيني ســاد التساؤل 
حول ما إذا كان املوقف الفرنسي من حزب اهللا 
متناقضا بني دعوته الى لقاء الرئيس اميانويل 
ماكرون خــالل زيارتيه األخيرتــني الى لبنان 
ثم تأييد باريس لوجهة النظر املؤيدة ملداورة 
احلقائب الوزارية في احلكومة مبا فيها «املال» 
وأن يتولى رئيس الوزراء املكلف تسمية جميع 
وزرائــه كما ينص الدســتور اللبناني وهو ما 

يرفضه احلزب.
وفــي الواقــع، فإنه ليس في األمــر تناقضا 
بحسب مصادر ديبلوماسية غربية وثيقة االطالع 
علــى امللف اللبناني، والتي تؤكد ان فرنســا ال 
تناور في موقفها من الثنائي الشيعي وال مشكلة 
لديها في توليه حقيبة املال أو تسميته لوزرائه 

باالتفاق مع رئيس احلكومة رغم ما يسببه ذلك 
من اســتياء لــدى باقي الفرقاء الذين يشــكون 
أصال من استقواء حزب اهللا بفعل فائض القوة 

لديه عليهم.
لكن فرنسا بحسب املصادر تنظر إلى ما هو 
أبعد من ذلك وال ترى - كما يرى اللبنانيون - 
أن األهم اآلن هو مجرد تشكيل سريع للحكومة 
فقط، وإمنا تتعاطــى مع مبادرتها ككل متكامل 
ينبغي ان ُيســتكمل مبؤمترات اقتصادية وهنا 
بيت القصيد، ألن اغلب من سيساهمون في هذه 
املؤمترات هم على عداء اليوم مع حزب اهللا الذي 
يهدد شعوبهم ومصاحلهم بتدخالته اخلارجية 

في أكثر من مكان ودوره اإلقليمي املنحاز.
مــن هنا تقول املصادر ان وجود احلزب، او 
من يســميه ليقبض على القــرار من خالله في 
أي وزارة، ســيعني تلقائيا مشاركته املباشرة 

ويستتبع بالتالي رفض تلك الدول للمشاركة في 
مساعدة لبنان وفق املساعي الفرنسية ومؤمتر 
«سيدر» خاصة في ظل ما يواجهه املجتمع الدولي 
ومختلف اعضائه من ضغوط أصال بسبب ازمة 

«كورونا».
وحتى تتجاوز فرنسا احلرج وتعزز فرص 
جناح مبادرتها اعتمدت تكتيك استبعاد جميع 
األحزاب من احلكومة حلفظ ماء وجه «الثنائي 
الشــيعي» رغم وجود أحزاب غير متورطة في 
الفســاد املمنهج واملرصــود دوليــا، فالكتائب 
اللبنانيــة مثال انســحبت من احلكومة ســابقا 
ورئيسها النائب املستقيل سامي اجلميل توقع 
وحذر قبل ســنوات مما وصلت إليها البالد من 
حــال مزرية حاليا وثبت انه كان واقعيا وعلى 
حــق، والقوات اللبنانية ايضــا تلقفت بدورها 
االشــارات وساهمت في تسهيل املبادرة بالنأي 

بنفســها عن احلكومة تســمية وتشكيال، وهي 
الطرف الذي يستخدمه «الثنائي الشيعي» عادة 

لشد عصب قواعده.
اما أطراف السلطة األساسيون خالل العهود 
املتعاقبة فاتخذوا مواقف متباينة، التيار الوطني 
احلر متهيب للموقف وقد قرأ بوضوح آثار األزمة 
االقتصادية القادمة وما قد يترافق معها من تهديد 
بالعقوبات، ومن مصلحته إنقاذ آخر سنتني في 
العهد. احلزب االشتراكي كان أول املعترفني بأخطاء 
وآثــام املرحلة املاضية مذكرا بحجمه املتواضع 
مقارنة باآلخرين ومبديا اســتعداده لتســهيل 
الطريــق أمام االصالح بل ومراجعــة أدائه، أما 
تيار املستقبل والذي اقرت شخصيات مرموقة 
فيه ايضا مبسؤوليته عن التركة الثقيلة وسوء 
اإلدارة فــي لبنان، فبدوره قرر االنســحاب من 
احلكومة املقبلة أمال في إنقاذ صالحيات رئيس 

الوزراء من جديد والتي من دونها ال ميكن إدارة 
البلد بشكل سليم، وتعطيل هذه الصالحيات هو 

أبرز سبب للويالت في املاضي القريب.
أما «الثنائي الشــيعي» باملقابل يغرد خارج 
الســرب.. وبدال من تفهم املوقف الفرنسي فإنه 
مارس أعلى الضغوط وكأن باريس تخوض معركة 
وجودية ضده.. وقد يكسب مقاعد معدودة في 
حكومة يراها العالم فرصة لوقف االنهيار، لكنه 
سُيفقد الفرنسيني الساعني لإلنقاذ القدرة على 
جمع القدر األكبر من االستثمارات واملساعدات 
التي يطمحــون جلمعها من اجل لبنان وهو ما 
يجعــل كلفة مقاعد الثنائي عالية جدا وتضاف 
الى الئحة اخلسائر والفرص الضائعة امام لبنان 
ألسباب سياسية وسلسلة احلواجز امام املكافحة 
الفعلية لفساد مستشٍر يثير دهشة العالم بحجمه 

وسكوت الشعب اللبناني عنه!

عون للقرار املناسب بالوقت املناسب.. وتوّجه حلكومة «أمر واقع»
بيروت - عمر حبنجر 

«الدولــة املدنيــة»، بديــل 
رئيــس مجلس النــواب نبيه 
بري عن تكريس حقيبة وزارة 
املال للثنائي الشيعي، وتقول 
مصــادر: صاحب هــذا الطرح 
ان كل شــيء في لبنــان ثابت 
ال يتحرك منذ االستقالل، فإما 
يتحــرك اجلميع عبــر الدولة 
املدنيــة وإما يبقى كل شــيء 

على وضعه.
وتنفي املصــادر عينها ان 
تكون هذه «مثالثــة مقنعة»، 
وتتهم رؤساء احلكومة السابقني 
بالعمــل على إفشــال املبادرة 
الفرنسية من خالل رفض مطلب 
الثنائي، متجاهلة أي املصادر 
عينهــا «احلقيبــة اإلقليمية» 
املتخفية خلــف حقيبة وزارة 
املــال وإال فمــا مبــرر دخــول 
موسكو على خط االتصاالت مع 
طهران التي تشاركها احلضور 
علــى األرض الســورية؟ وفي 
هذا الســياق حتديدا، تواصل 
الرئاســي ميخائيــل  املوفــد 
بوغدانــوف مــع املســؤولني 
األميركيني طالبا منهم حتييد 
لبنان عن األزمــة القائمة بني 
طهران وواشــنطن، وبالتالي 
التدخــل لدى «حزب اهللا» من 
اجل تســهيل وتسريع عملية 
تشكيل احلكومة اللبنانية، كما 
كشفت موسكو عن اتصاالت مع 
باريس ملتابعة الوضع اللبناني. 

على تسهيل تشــكيل حكومة 
الرئيس مصطفــى اديب على 
ان تكــون ذات مهمــة إطــالق 
اإلصالحات الضرورية لتالقي 

تطلعات الشعب اللبناني.
بعبــدا  مصــادر قصــر 
اجلمهوري، أشــارت الى أن 
املشكلة ليست في بعبدا بل 
في مــكان آخــر، وان وضع 
مطالب ال إجماع عليها يعقد 
األمور وال يسهلها مع التأكيد 
على موقف الرئيس ميشال 
عون الرافض لتطييف أي من 
احلقائب الوزارية، مبا في ذلك 
حقيبة املالية، وقالت املصادر 
ان «عــون معنــي بإجنــاح 

موقــف «أمل» و«حزب اهللا»، 
فإذا نــال الثقة يكون مّر وإذا 
حصل العكس تتولى حكومته 
تصريف األعمال، وهذا ابغض 

احلالل.
وفي معلومات «األنباء» أن 
آخر عرض طرح على الرئيس 
بري هو اختياره اي شخصية 
سنية، مسيحية، درزية، يرضى 
بها وعنها، لوزارة املال حماية 
ملبدأ املداورة في الوزارات الذي 
يشكل اختيار شيعي لها خرقا 
لهــذا املبدأ، ينتظــره كثيرون 
بوزاراتهم في الطليعة «التيار 
الوطني احلــر» القابض على 
وزارة الطاقة منذ عدة سنوات.

املبــادرة الفرنســية، وعلى 
هذا األســاس يتولــى اجراء 
مشاورات مع مختلف االفرقاء 
إليجاد حلول توافقية سريعة 
وهو ينتظر أمرا ايجابيا يؤدي 
الى والدة احلكومة، لكنه لن 
ينتظــر الى ما شــاء اهللا... 
وسيتخذ القرار املناسب في 

الوقت املناسب».
والقرار املناسب، بل واملمكن 
بالنســبة للرئيس عون، هو 
توقيع التشــكيلة احلكومية 
التــي يعرضها عليه الرئيس 
املكلف مصطفى اديب، وليذهب 
بعدها الى مجلس النواب لنيل 
الثقــة، بصــرف النظــر عن 

مصادر لـ«األنباء»: عرض على بري تسمية وزير غير شيعي للمالية من حلفائه

وقال مصدر متابع لـ«األنباء» 
انه لطاملا احتسب املسؤولون 
اإليرانيــون بيــروت ضمــن 
العواصم اخلاضعة لسيطرتهم 
بعد بغداد ودمشــق وصنعاء، 
وأمل ان يكون هؤالء املسؤولون 
اقتنعوا بأن لبنان، على صغر 
مساحته، أشبه بعظام السمك 
يستحيل بلعه. وطبعا اليزال 
مبكــرا االعتقاد بــأن الترياق 
الروســي فعل فعلــه إمنا من 
الالفت تصريح للناطق باسم 
وزارة اخلارجية الفرنسية يدعو 
القوى السياسية في لبنان ان 
يضطلعوا مبسؤولياتهم التي 
تشكل لب املوضوع وان يعملوا 

ما هي مشكلة فرنسا في لبنان.. وملاذا تدخل في النقاش على احلقائب؟

سامي اجلميل برفقة زوجته 
وابنته في أسواق طرابلس 

وسط ترحيب األهالي
انتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي مقطع 
ڤيديو لرئيس حزب الكتائب النائب املســتقيل 
سامي اجلميل خالل جولته في أسواق طرابلس 
برفقة زوجته الطرابلسية حامال ابنته، وبحسب 
الڤيديو فقد القى اجلميل ترحيبا كبيرا من قبل 

سامي اجلميل برفقة زوجته وابنته في أسواق طرابلس وسط ترحيب األهالياألهالي.
ملشاهدة الڤيديو
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اجلهراء يسعى الحتواء أزمة إضراب الالعبني

أســلوب العمل وليس األشخاص وال نريد 
مسؤوال يتحدى الالعبني، متسائال عن العبي 
اخلبرة وأين هم هذا املوسم وأسباب ابتعادهم 
وهم حمود ملفي وإبراهيم العتيبي وبندر 

منحر واحمد حسن.
وختم تصريحاته بالقول إن هذا الرد من 
الالعبني هو حماية جليل واعد يحتاج الى 
االهتمــام، ولكل من يحــاول التدخل بينهم 
فجهود الالعبــني وتضحياتهم هي للنادي 

والكيان وليس ألشخاص معينة.

مبارك اخلالدي

تداعى مجلس إدارة نادي اجلهراء الجتماع 
طارئ امس بعد إعالن عدد من العبي الفريق 
األول لكرة القدم إضرابهم عن احلضور الى 
التدريبات، ويسعى مجلس اإلدارة الى احتواء 
األزمــة الطارئة وتفهم وجهة نظر الالعبني 

وحل املشاكل التي تسببت بهذه األزمة.
 وكان عــدد مــن العبــي الفريــق االول 
لكــرة القدم ومنهم محمــد دهش وعبداهللا 
الشــمري وفهد الشــالل وعثمان حسن قد 
اعلنــوا عبر حســاباتهم اخلاصة في موقع 
«تويتر» وبصيغة موحدة عن عدم حضور 
التدريبات «اعلن أنا واخواني العبي الفريق 
االول لكرة القــدم عن إضرابنا عن حضور 
التدريبات بسبب تخبطات اجلهاز االداري».

ومن جهته، أوضح قائد الفريق املبتعد 
لهذا املوسم محمد سعد العجمي في مداخلة 
تلفزيونية انه وبحسب ما توصل اليه من 
معلومات من الالعبني ان السبب يعود الى 
تدخــالت اجلهــاز اإلداري فــي عمل اجلهاز 
الفني واختيار التشكيلة وضعف املستوى 

الفني لالعبني احملترفني.
وأضــاف: اننا نعبر عن احتجاجنا على 

الساحل يستقبل محترفيه البرازيليني الـ ٤

كاظمة والكويت في نصف نهائي كأس السلة
هادي العنزي

تقام مســاء اليوم مواجهتا الدور نصف 
النهائــي لكأس االحتاد لكرة الســلة، حيث 
يستضيف في األولى الكويت نظيره كاظمة 
في اخلامســة مساء، فيما يصطدم اليرموك 
بالقادسية في السابعة مساء على صالة نادي 
الكويت، على ان يقام نهائي الكأس في الـ ٧ 
مساء األربعاء املقبل بني الفائزين، يسبقها 
في اخلامسة مساء لقاء اخلاسرين لتحديد 

املركز الثالث. 
وبالنظــر الى قمه الليلة فالكويت حامل 
اللقــب، لن يجد الطريق إلى النهائي ســهال 
أمــام خصم متمرس على خوض املواجهات 
الصعبة، ولديه عدد من الالعبني املتميزين، 
لكنــه «األبيــض» لديه أســلحته ذاتها التي 
مكنته من الفوز بالثالثية املوســم املاضي، 
فاملدرب األملاني بيتر شــومرز الذي يعرف 

جيدا كيفية تسير املباريات الصعبة ملصلحة 
فريقه، واإلدارة الداعمة بشــكل دائم، وعدد 

كبير من الالعبني الشباب واخلبرة.
في املقابل، كاظمــة امامه فرصة الذهاب 
بعيدا والظفر بالكأس، ولكن املهمة ستكون 
كبيرة معتمدا على أداء جنوم الفريق بقيادة 
الدولي أحمد البلوشــي وصقــر عبدالرضا 
ومحمــد الــوراد وعبدالعزيز مبــارك وفهد 
الناشي، ومدى قدرتهم على مواجهة الكويت 

في األشواط األربعة احلاسمة. 
وفي النصف الثاني مــن املربع الذهبي، 
يبدو القادسية في طريقه إلى املباراة النهائية، 
حيث ميلك األفضلية الفنية على اليرموك، 
بتوافــر عدد كبير من الالعبني ذوي اخلبرة 
دوليا ومحليا، وستكون مهمة مدرب اليرموك 
خالد القالف والالعبني سعود الفارس وحسن 
بورمية وناصــر املطيري صعبة في إيقاف 

جنوم «األصفر».

هادي العنزي

يلعب مساء اليوم الفريق 
القــدم بنــادي  األول لكــرة 
الســاحل مبــاراة وديــة مع 
نظيره كاظمــة، وذلك ضمن 
التحضيــرات املتقدمــة التي 
يقــوم بهــا املــدرب الوطني 
يوسف جالي إلعداد الفريق 
قبل انطالق دوري التصنيف 
(الدمج)، كما سيلعب «أبناء 
األحمــدي» مباراتني وديتني 
أخريــني بعدمــا مت تأجيــل 

انطالق البطولة إلى ١٥ أكتوبر املقبل. 
من جهه أخرى، يصل مطار الكويت مساء 
اليوم احملترفون البرازيليون األربعة، بعد أن 
أنهت الهيئة العامة للرياضة ووزارة الداخلية 
اإلجــراءات املتعلقة بدخولهــم البالد، حيث 
سيدخل املدافعان مارسيلو كوستا وتاليس 

لــوكاس واملهاجــم ماثيوس 
الوســط  والعــب  ادواردو 
ماثيــوس هنريــك احلجــر 
الصحي املنزلي ملدة أسبوعني، 
على أن ينخرطوا في تدريبات 

الساحل بعدها مباشرة.
وأشاد رئيس جهاز الكرة 
بنادي الساحل جمال العتيبي 
لـــ «األنبــاء» بقــرار االحتاد 
انطــالق  املتعلــق بتأجيــل 
دوري الدمج، مؤكدا أنه يحقق 
التكافؤ والعدالة بني األندية، 
ويصب في مصلحة اجلميع، 
مضيفا أن تدريبات الفريق تسير وفق البرنامج 
املعد من قبل اجلهــاز الفني، ودون إصابات 
بــني الالعبني، كمــا أن عودة ٣ مــن الالعبني 
بعد تعافيهم مــن اإلصابة بڤيروس كورونا 
ســتعطي الفريق دفعة معنوية وفنية مهمة 

في فترة اإلعداد املقبلة.

يلتقي كاظمة وديًا اليوم.. والعتيبي: تأجيل الدوري قرار صائب

جمال العتيبي

«األزرق» املستفيد األكبر من تعديالت الـ «فيفا»
هادي العنزي

أجرى االحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفــا) عدة تعديــالت على نظامه 
األساسي املتعلق بانتقال وتسجيل 
الالعبني، وذلك خالل اجتماع اجلمعية 
العمومية لالحتاد الدولي لكرة القدم 
(الكونغرس الـ ٧٠)، الذي عقد اول 
من امس برئاسة السويسري جياني 
إنفانتينو عبر تقنية الڤيديو وشارك 
فيه رئيس االحتــاد الكويتي لكرة 
القدم الشيخ احمد اليوسف واالمني 
العام لالحتاد فيصل القناعي، حيث 
أعلن االحتاد في تصريح عبر املوقع 
الرسمي، أنه متت املوافقة من قبل 
اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي 
على اعتماد التقرير السنوي لألعمال 

عن السنة املنتهية.
كمــا بني االحتــاد أنــه مت كذلك 
احلصــول علــى موافقــة اجلمعية 
العمومية على التعديالت املقترحة 
علــى النظــام األساســي واللوائح 
التي حتكم تطبيق النظام األساسي 
واملتعلقة بآليــة جتنيس الالعبني 
ومشاركتهم مع االحتادات الوطنية.
ويعتبر حتديدا هــذا القرار من 
االمور االيجابية التي ستعيد فتح 
الباب من جديد امام عودة الالعبني 
غيــر محــددي اجلنســية لتمثيــل 
املنتخبــات الوطنيــة مــن جديــد 
واالستفادة منهم بشكل أكبر خالل 

الفترة املقبلة.
وال شك ان مالعب الكويت ممتلئة 
بالعديــد من املواهــب التي تندرج 
حتت قائمــة الالعبني غير محددي 
اجلنسية والتي فتح لها هذا التعديل 
االمل الن يكون لها دور مع «االزرق» 
خالل املرحلة املقبلة مثل: مشــاري 
غنام (الكويت)، مشــعل الشــمري 
(التضامن)، محمد عبيد (خيطان)، 
حسن حمدان (العربي)، نايف زويد 
(الساملية)، يوسف سعد (برقان)، 

وعبداهللا الظفيري (الساملية).

الذي ال يحمل جنسية االحتاد الذي 
ميثله (Stateless individuals) شريطة 
تواجده في بلد االحتاد ملدة زمنية ال 
تقل عن ٥ أعوام، وأال يكون حامال ألي 
جنسية أخرى، وأال تكون مشاركته 

بهدف احلصول على جنسية البلد، 
وعلــى أن يتقدم بطلــب إلى جلنة 
الالعبــني في االحتــاد املعني تفيد 

برغبته بتمثيله دوليا.
وقد فتحــت التعديالت األخيرة 
لالحتــاد الدولي لكــرة القدم الباب 
واســعا أمــام مشــاركة العديد من 
الالعبني محليــا وخارجيا لتمثيل 
املنتخبــات التي يرغبــون باللعب 
في صفوفها، دون شــرط أن يكون 
حاصال على جنسية املنتخب الذي 
ميثله، وكذلك ســمحت للعديد من 
الالعبني «مزدوجي اجلنسية» الذين 
شاركوا في فترات زمنية مبكرة من 
عمرهم مثل منير احلدادي باللعب 
ملنتخبات أخرى يرغبون بتمثيلها، 
حيث اصبح بإمكان احلدادي املغربي 
املنشــأ اإلســباني اجلنسية اللعب 
مع منتخب «اسود األطلس» بعدما 
تالشــت حظوظــه بتمثيل منتخب 
إســبانيا، ويتطلب عليهــم تغيير 
«جنســيتهم الكروية»، شريطة أال 
يكون قد لعب أكثر من ٣ مباريات مع 
املنتخب السابق قبل بلوغه ٢١ عاما 
وعدم مشاركته في بطوالت دولية.

تغيير على اللوائح املنظمة ملشاركة الالعبني باملنتخبات الوطنية منها ٥ أعوام ملشاركة الالعب «غير املجنس»

الشيخ احمد اليوسف وفيصل القناعي خالل املشاركة باالجتماع

وقد شملت التعديالت العديد من 
اللوائح املنظمة لسير عملية تسجيل 
وانتقــال الالعبــني بــني االحتادات 
األعضاء، وســمحت الفقرة الثامنة 
من اللوائح املعدلة مبشاركة الالعب 

«األوملبي» ضيفًا على خيطان اخلميس
مبارك اخلالدي

يحل منتخبنا االوملبي ضيفاً على الفريق االول لكرة القدم 
بنادي خيطان في السابعة مساء اخلميس املقبل، وهي املباراة 
الثالثة لـ «االزرق» في اطار برنامجه االعدادي لهذه املرحلة 
التي تشهد اختبار وتقييم عناصر القائمة االولية للمنتخب 
التي تضم ٦٩ العبا. وكان املنتخب قد اطلق تدريباته قبل 
٣ اسابيع بقيادة املدرب الوطني محمد العزب ومتابعة جلنة 
التدريب وتطوير املنتخبات باحتاد الكرة وشهدت خوض 
املنتخب ملباراتني وديتني مع الفحيحيل والساملية انتهت 

بنفس النتيجة وهي التعادل ١-١.

وفي جانب متصل، استأنف «االزرق االوملبي» تدريباته 
مساء امس علي ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر باحتاد 
الكرة والتي شــهدت انضمام عدد كبير من الالعبني بعد 
خروج فرقهم من بطولة كأس سمو األمير، حيث كان آخر 
املنضمني امس العبو فريقي كاظمة واليرموك، ومن املقرر 
ان يكتمل عقد الالعبني االسبوع اجلاري مع التحاق العبي 

الكويت والعربي طرفا املباراة النهائية للكأس.
في شــأن متصل، يترقب احتــاد الكرة وصول املدربني 
االســبان الذين مت التعاقد معهم لقيادة منتخبات املراحل 
السنية ومنهم مدرب االوملبي كراسكو، وذلك بعد انتهاء 

كل الترتيبات االدارية لدخولهم الى البالد.

العربي تدرب على ستاد جابر.. والكويت يتدرب اليوم
مبارك اخلالدي - يحيى حميدان

أجرى الفريــق األول لكرة القدم 
بالنادي العربي تدريبه قبل األخير 
مســاء امس الســبت علــى أرضية 
ستاد جابر الدولي استعدادا خلوض 
النهائي املرتقب ألغلى الكؤوس غدا 
االثنني، وجــاء قرار اجلهــاز الفني 
بقيادة املدرب باســم مرمر للتدرب 
على أرضية الستاد لتمكني الالعبني 
اجلدد من التعود على أرضية امللعب 
وجتاوز الرهبة املتوقعة، السيما ان 
اغلب الالعبني من العناصر الواعدة 
ولم يسبق لهم اللعب في هذا امللعب 

وكذلك الالعبون احملترفون.
ويجري «االخضر» اليوم تدريبه 
األخير بجاهزيــة عالية بعد تعافي 
الالعبني املصابني واكتمال عقد الفريق 
من حيث اجلاهزية البدنية والفنية، 
اذ من املقرر أن يضع اللبناني مرمر 
مالمح التشــكيلة وأســلوب اللعب 
املطلوب، وذلك عقب تدريب اليوم.

من جهة اخــرى، يختتم الفريق 

األول لكــرة القــدم بنــادي الكويت 
عند السادسة والنصف مساء اليوم 
استعداداته على ملعب ستاد جابر، 
الذي سيستضيف نهائي كأس األمير 

املقرر غدا أمام العربي. 
وفضل اجلهازان اإلداري والفني 
نقل التدريب األخير اليوم الى ستاد 
جابــر للتعود علــى ارضية امللعب 
بعدما اتاح احتاد الكرة للناديني نقل 

تدريباتهما الى هناك.
من جهته، قال نائب رئيس جهاز 
الكــرة بنادي الكويت عادل عقلة ان 
املباراة النهائية ستكون أمام خصم 
محترم ميتلك تاريخا كبيرا وبالتالي 
فإن املواجهة ستكون صعبة بالتأكيد 
ونأمــل أن يحالفنا التوفيق والفوز 

باللقب.
وأوضــح عقلــة ان احملتــرف 
العاجي جمعة ســعيد كان متواجدا 
في التدريبات طوال الفترة املاضية 
وما تــردد عن غيابــه للمرض غير 
صحيح إطالقا وما هي اال اشــاعات 

مغرضة.

مرمر يضع مالمح التشكيل وخطة اللعب اليوم.. وجمعة جاهز للقاء

القادسية متكن من الفوز على النصر  (املركز اإلعالمي بالقادسية)

القادسية يتغلب على النصر وديًا

«األبيض» تخطى «البرتقالي» وتصدر «اليد».. والدوري النسائي ينطلق ديسمبر 
يعقوب العوضي

فاز فريق كرة اليد بنادي الكويت على كاظمة 
بنتيجة ٢٨ -١٦ في املباراة التي جمعتهما مساء أول 
من أمس على مجمع صاالت الشيخ سعد العبداهللا 
ضمن منافسات اجلولة ١٣ من دوري الدمج، وانفرد 
األبيض بصدارة الترتيب العام برصيد ٢٦ نقطة فيما 
جتمد رصيد البرتقالي عند ٢١ نقطة، وفي لقاء آخر 
تعادل الشباب مع خيطان ٢٨-٢٨، وأصبح رصيد 
الشباب ٨ نقاط وارتفع رصيد خيطان الى ٥ نقاط.

كما حسم العربي مواجهته مع برقان بنتيجة 
٢٤-٢١ ورفع رصيده الى ٢٢ نقطة بينما اســتقر 
رصيــد برقان على ١٧ نقطة وفــاز القرين على 

الساحل ٣٢ -٢٤ ورفع رصيده الى ١١ نقطة، فيما 
بقي الساحل على رصيده السابق بنقطتني. وتقام 
اليوم ٤ مباريــات ضمن اجلولة ١٤، فعلى مجمع 
صاالت الشيخ ســعد العبداهللا يلتقي القرين مع 
الفحيحيل في الـ ٤٫٣٠، بينما يتواجه الصليبخات 
مع اجلهراء في الـــ ٦٫٠٠، واليرموك مع خيطان 
في الـ ٧٫٣٠ وعلى صالة االحتاد في الدعية يلتقي 

النصر مع الشباب في الـ ٥٫٠٠.
إلى ذلك، تعرض املدربان الوطنيان في اجلهاز 
الفني بنادي الســاملية أحمد فوالذ وعلي اخلضر 
لإلصابة بڤيروس كورونــا وقام مجلس اإلدارة 
بتعقيم صالة النادي واتخاذ اإلجراءات الالزمة حلني 
شفائهما، كما تعرض العب املنتخب الوطني سابقا 

حامد مزعل لنفس اإلصابة ويتماثل للشفاء حاليا.
البطوالت النسائية 

من جانب آخر، عقدت اللجنة النسائية لكرة اليد 
اجتماعا مع احتاد اللعبة أول من أمس بحضور أمني 
السر املســاعد في االحتاد عبداهللا الذياب، رئيس 
اللجنة د.اجلازي املونس وأعضاء اللجنة د.فاطمة 

املجيبل وغدير أسد وفجر البسام.
واعتمدت اللجنة الئحة املسابقات النهائية للموسم 
املقبل واملقرر انطالقه في ديســمبر املقبل بإقامة 
الدوري العام لألندية الشــاملة والنسائية ممثلني 
بنادي سلوى الصباح ونادي العيون وبانتظار جتاوب 

نادي الفتاة.

عبدالعزيز جاسم

تغلب القادســية على النصر ٣-٢ 
في املبــاراة الوديــة التي جمعت 
الفريقني على ســتاد علي صباح 
السالم ضمن استعدادات الفريقني 
أكتوبر  التصنيف  النطالق دوري 
املقبل. سجل لألصفر أحمد الظفيري 
وفيصل سعيد وفهد األنصاري، 
فيما ســجل للعنابي مشعل فواز 
والليبي سالم املســالتي في أول 
مشاركة له مع الفريق بعد وصوله 
املباراة  قبل أسبوعني. وشــهدت 

مشــاركة املدافع سلطان صلبوخ 
بعد انضمامه للقادســية قادما من 
كاظمة في صفقة انتقال حر. ويسعى 
اكثر من مباراة  القادسية خلوض 
ودية خالل األســبوعني القادمني، 
الدوري سينطلق ١٥  أن  الســيما 
أكتوبر وبالتالي تعتبر الفرصة مواتية 
بابلو فرانكو  للمدرب االســباني 
إلعــداد الفريق بالصورة املطلوبة 
بعدمــا غاب عن القادســية طوال 
مباريــات دوري stc املمتاز وربع 
نهائي كأس األمير أمام كاظمة والتي 
خسرها األصفر بركالت الترجيح.
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«املرينغي» يريد االنتصار في ظهوره األول على حساب سوسييداد
بعد أن غــاب عن املرحلة 
االفتتاحية من أجل احلصول 
على املزيد مــن الراحة عقب 
املوســم املتأخر الذي فرضه 
كورونــا  ڤيــروس  تفشــي 
املستجد، يبدأ ريال مدريد حملة 
الدفاع عن لقبه في الباسك ضد 
ريال سوسييداد في املرحلة 
الثانيــة، فيما يســتمر غياب 
منافسيه برشلونة وأتلتيكو 

مدريد وإشبيلية.
ولم يشارك فريق املدرب 
الفرنســي زين الدين زيدان 
في افتتاح املوســم األسبوع 
املاضــي نتيجة خوضه ثمن 
نهائــي دوري أبطــال أوروبا 
حيث خســر أمام مان سيتي 
أغسطس املاضي. وتوج ريال 
بطــال للدوري للمــرة ٣٤ في 
تاريخــه في يوليــو املاضي 
بفضل «حرسه» القدمي الذي 
يعــول عليــه مــرة جديــدة 

مسعاه لالحتفاظ باللقب شعار 
االستمرارية والثبات باالعتماد 
على نفس األسلحة التي قادت 
النادي امللكي إلى إزاحة غرميه 
برشــلونة عن العــرش، بعد 

بنكهة خاصة بــني العائدين 
هويســكا وقــادش، ويلتقي 
في اليــوم ذاته ريال بيتيس 
مع بلد الوليد، وغرناطة مع 

ديبورتيفو أالڤيس.
وقلب ڤياريال تأخره بهدف 
أمام ضيفه إيبــار إلى الفوز 
٢-١. وأهدر جيرارد مورينو 
ضربة جزاء لـــ «الغواصات 
الصفراء» في الدقيقة التاسعة، 
ثم تقدم كيكــي بهدف إليبار 
في الدقيقة ٥٠، ورد جيرارد 
التعــادل  بهــدف  مورينــو 
لڤياريــال فــي الدقيقــة ٦٣، 
وتكفل باكو الكاســير بهدف 
الفوز ألصحاب األرض (٧١).
وحقــق ڤياريــال فوزه 
األول ليرفــع رصيده إلى ٤ 
نقاط ليتقــدم إلى الصدارة 
مؤقتا، وتوقف رصيد إيبار 
عند نقطة واحدة في املركز 

احلادي عشر.

الفوز بعشر مباريات متتالية 
منذ عودة املنافسات إثر توقف 
ألشهر بسبب تفشي ڤيروس 

كورونا املستجد. 
اليــوم مواجهة  ويشــهد 

زيدان، الســيما القائد األبدي 
ســيرخيو راموس واملهاجم 
الفرنسي كرمي بنزمية واألملاني 
طوني كروس والكرواتي لوكا 
مودريتش. ويرفع زيدان في 

بالثمانية.. بايرن يكتسح شالكه في «البوندسليغا»
استهل بطل أوروبا بايرن 
ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه 
في الدوري األملاني لكرة القدم 
بفوز تاريخي هو األكبر ملباراة 
افتتاحية بعدما سحق مضيفه 
شالكه ٨-٠. سجل لبايرن كل 
من ســيرج غنابــري (٤ و٤٧ 
و٥٩)، ليون غوريتسكا (١٩)، 
الپولندي روبرت ليڤاندوڤسكي 
(٣١ من ركلة جزاء) وتوماس 
مولر (٦٩) ولوروا سانيه (٧١) 
واالجنليزي جمال موســياال 
(٨١). فعلــى ملعــب «أليانــز 
أرينا» في بايرن وامام مدرجات 
خالية مــن اجلماهيــر خوفا 
من تفشــي ڤيــروس كورونا 
املســتجد وبعــد ٢٦ يوما من 
تتويجه بطال لــدوري أبطال 
أوروبا، ذكر النادي «الباڤاري» 
بنتيجة مباراته أمام برشلونة 
االسباني ٨-٢ في الدور ربع 
النهائي من املســابقة القارية 
العريقــة، بتســجيله ثمانية 
أهــداف جديدة لكن هذه املرة 
على الصعيد احمللي في مباراة 
من ناحية واحــدة وذلك قبل 

مقابل ٢٨ تعادال و١٨ هزمية.
واستمرت عقدة شالكه أمام 
منافسه الباڤاري في الدوري 
إذ لم يفز عليه منذ ٤ ديسمبر 

٢٠١٠ بنتيجة ٢-٠.
ومنح مدرب بايرن هانزي 
فليك ثقتــه للتشــكيلة التي 

االصابة في املوسم املاضي.
ودشن شتوتغارت عودته 
الى دوري االضواء بخســارة 
أمام ضيفــه فرايبورغ ٢-٣، 
فيمــا قســا هرتا برلــني على 
مضيفه فيــردر برمين عندما 

تغلب عليه ٤-١ امس.
وعــاد هوفنهامي ســادس 
املوســم املاضــي بفــوز ثمني 
من أرض مضيفه كولن ٣-٢ 
بفضل هاتريك ملهاجمه الدولي 
الكرواتي أندري كراماريتش.

وحــذا أوغســبورغ حذو 
برلــني  وهرتــا  فرايبــورغ 
وهوفنهامي وعــاد بفوز ثمني 
خــارج أرضــه بتغلبــه على 

مضيفه أونيون برلني ٣-١.
وكاد أرمينيا بيليفيلد يدشن 
عودته إلى دوري األضواء بفوز 
ثمني على مضيفه إينتراخت 
فرانكفورت، لكنه سقط في فخ 
التعادل اإليجابي ١-١. وتقام 
اليوم مباراتان ضمن اجلولة 
األولى، حيث يلتقي اليبزيغ 
مع ماينز وفولفســبورغ مع 

باير ليڤركوزن.

ســيطرت على القسم الثاني 
من الدوري في املوسم املاضي، 
ووحده النمساوي داڤيد أالبا 
املصــاب تخلــى عــن مركزه 
مفســحا املجــال أمــام عودة 
نيكالس زوله ملباريات الدوري 
بعد غيابه لفترة طويلة بسبب 

مباراته املرتقبة امام اشبيلية 
االســباني في كأس الســوبر 

األوروبية.
وهو اللقاء ١٠١ بني الفريقني 
في الـ«بوندسليغا»، حيث متيل 
األرقام بشكل واضح لصالح 
النــادي الباڤاري مع ٥٥ فوزا 

«اليوڤي» للضرب بقوة في اختبار سامبدوريا

«أثرياء باريس» الستعادة الثقة في مواجهة نيس

في ضم املهاجم األوروغوياني 
لبرشلونة اإلســباني لويس 
أبلغ من قبل  الذي  ســواريز 
مدربه اجلديد الهولندي رونالد 
كومان أنه خارج حسابات الفريق 

الكاتالوني.
وتشهد اجلولة اليوم إقامة 
٣ مباريات أخرى جتمع بارما 
ونابولي جنــوى وكروتوني 

وساسوولو وكالياري.

مباراتهم األولى بعد تعافيهم 
من «كوفيد-١٩» فيما يستمر 
غياب النجم اآلخر كيليان مبابي.
املباريــات األخرى  وفي 
اتيان،  نانت مع سانت  يلتقي 
ومرســيليا مع ليــل، وميتز 
مع ســتاد رميس، ومونبيليه 
مع اجنيه، وستراسبورغ مع 
ديغون، وســتاد بريست مع 

لوريان.

فيما التــزال األمــور عالقة 
األملاني  التخلص من  بشــأن 
ســامي خضيــرة. ويعمــل 
يوڤنتوس على تعزيز هجومه 
الــالزم لنجمه  الدعم  وتأمني 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
باولــو ديباال،  واألرجنتيني 
وتتحدث التقارير عن إمكانية 
التعاقد مع البوسني إدين دزيكو 
من روما في حال لم تنجح اإلدارة 

الكبار، ما حرمهم من املشاركة 
 (٠-١) أمام لنس  في اخلسارة 
الصاعد إلــى دوري األضواء 
هذا املوسم في املرحلة الثانية.
أمام متز  املباراة  وشهدت 
الكوستاريكي  عودة احلارس 
نافــاس واألرجنتيني  كيلور 
ماورو ايــكاردي والبرازيلي 
التشــكيلة  الى  ماركينيوس 
األساســية حيــث خاضــوا 

ســتكون األنظار موجهة 
اليوم الى «أليانز ســتاديوم» 
حيث يخوض يوڤنتوس اختباره 
الرســمي األول بقيادة مدربه 
أندريا بيرلو على أرضه ضد 
املرحلة األولى  سمبدوريا في 
من الــدوري اإليطالي. ويبدأ 
املوسم اجلديد  «بيانكونيري» 
تتبلور صورة  أن  مــن دون 
التشــكيلة التي شهدت قدوم 
البرازيلي آرثر من برشــلونة 
اإلسباني في صفقة حصول 
األخير على البوسني ميراليم 
بيانيتش، واستعارة األميركي 
الشاب وســتون ماكيني من 
األملانــي، وانضمام  شــالكه 
السويدي ديان كولوسيفسكي 
بعد أن أمضى موســمه األول 
العجوز»  كالعب في «السيدة 

معارا لبارما.
النادي  إدارة  وقد حسمت 
أمرهما بشأن مغادرة  وبيرلو 
املهاجم األرجنتيني غوانزالو 
هيغوايــن للفريــق واللحاق 
بالفرنســي بليــز ماتويدي، 

بتعادل سلبي  ليون  خرج 
أمام ضيفه نيم وذلك  مخيب 
في افتتاح املرحلة الرابعة من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفشــل ليون مــع مدربه 
رودي غارسيا في العودة إلى 
سكة االنتصارات بعد تعادله 
السلبي في ملعب ستراسبورغ 
في املرحلة الثالثة وخسارته أمام 
مونبيلييه ١-٢ في مباراة مؤجلة 
من املرحلة األولى، علما أنه كان 
فاز على ديغون ٤-١ في الثانية.
ويلتقي اليوم باريس سان 
جرمان مع نيس، وكان النادي 
الباريســي قد حقق األربعاء 
فوزه األول في بداية موسمه 
املضطــرب بهــدف قاتل من 
األملاني يوليان دراكسلر على 
متــز في مبــاراة مؤجلة من 
املرحلة األولى ويعيش نادي 
العاصمة الفرنســية وصيف 
بطل أوروبا املوســم املاضي 
فترة سيئة بدأت بإصابة سبعة 
من العبيــه بفيروس كورونا 
املستجد، غالبيتهم من النجوم 

«الريدز» في مهمة صعبة 
أمام «املتجدد» تشلسي

يخوض ليڤربول اختبارا جديا مبكرا في 
ســعيه للدفاع عن اللقــب عندما يحل ضيفا 
على تشلسي «املتجدد» اليوم في قمة املرحلة 

الثانية من الدوري االجنليزي لكرة القدم.
تتجه األنظار إلى ملعب «ستامفورد بريدج» 
في العاصمة لندن، حيث ســيكون مســرحا 
للقمة النارية بني تشلسي وليڤربول البطل. 
وأنهى النادي اللندني املوسم املاضي في املركز 
الرابع بفارق ٣٣ نقطة خلف أبطال املوســم 
املاضي لكنه خصص نحو ٢٠٠ مليون جنيه 
إســترليني (٢٥٩ مليون دوالر) للتعاقد مع 
العبني جدد أبرزهم الدوليون األملانيان كاي 
هافيرتس وتيمو فيرنر واملغربي حكيم زياش 

والبرازيلي تياغو سيلفا وبن تشيلويل.
على النقيض من ذلك، كان ليڤربول هادئا 
نسبيا في سوق االنتقاالت واكتفى بالتعاقد مع 
املدافع األيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس 
والعب خط الوسط اإلسباني تياغو ألكانتارا 

قادما من بايرن ميونيخ االملاني.
وسبقت القمة مشاكسة بني مدربي الفريقني 
فرانك المبارد واألملاني يورغن كلوب بعدما 
صــرح األخير بأن فريقــه ال ميكن أن ينفق 
بنفس الطريقة مثل األندية اململوكة من قبل 
«الــدول» و«كبار األثرياء» مثل مان ســيتي 

وتشلسي أثناء جائحة ڤيروس كورونا.
ورد المبارد على كلوب بتذكيره بأن فريق 

آنفيلد أنفق كثيرا في املواسم السابقة من أجل 
بناء فريقه الفائز باللقب للمرة األولى منذ ٣٠ 
عاما، مشيرا الى الهولندي فيرجيل فان دايك 
والبرازيليني فابينيو وحارس املرمى أليسون 
بيكر والسنغالي ساديو ماني واملصري محمد 
صالح. وســيكون ليڤربــول مطالبا بتفادي 
األخطاء الدفاعية التي كلفته ثالثة أهداف في 
مرمى أليسون في املباراة األولى أمام العائد 
الى دوري األضواء ليدز يونايتد بطل الدرجة 
األولى (الثانية فعليا) املوسم املاضي (٤-٣)، 
ولوال تألق جنمه صالح الذي ســجل ثالثية 
لتعثر البطل في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.

من جهته، لم يقدم تشلسي أداء مقنعا ضد 
مضيفه برايتون في املرحلة األولى رغم فوزه 
٣-١، وبالتالي ستكون املواجهة ضد ليڤربول 
فرصة جيدة إلظهار مدى قدرته على املنافسة.

\ويسعى توتنهام إلى تعويض خسارته 
في اجلولــة األولى عندما يحــل ضيفا على 
ســاوثهامبتون، ويلتقي ليستر مع بيرنلي 

ونيوكاسل مع برايتون. 
من جهــة أخرى، أكــرم إيڤرتــون وفادة 
ضيفه وســت بروميتش ألبيــون املنقوص 
عدديــا بفوزه عليه بنتيجة ٥-٢. وتألق في 
صفوف صاحــب األرض املهاجــم دومينيك 
كالفيرت-لوين صاحب ثالثية في الدقائق ٣١ 
و٦٢ و٦٦ واملتصدر اجلديد لترتيب الهدافني 

برصيد ٤ أهــداف، والكولومبي 
خاميس رودريغيز (٤٥) ومايكل 

كــني (٥٤)، مقابل غرادي دينغانا 
(١٠) والبرازيلي ماتيوس بيريرا 
(٤٧) لوست بروميتش الذي خاض 
الشوط الثاني بعشرة العبني بعد 

طرد كيران غيبس أواخر األول.
وهو الفوز الثاني تواليا إليڤرتون 
بقيــادة مدربــه اإليطالــي كارلــو 

أنشيلوتي في مرحلتني بعد فوزه في 
األولى على توتنهام ١-٠ بفضل كالفيرت-

لوين، ليتصدر الدوري مؤقتا برصيد ســت 
نقاط بانتظار إقامة باقي مباريات هذه املرحلة.

وواصل ليدز يونايتد العائد إلى «دوري 
األضواء» عروضه القويــة وحقق انتصاره 
األول هذا املوسم بالتفوق على فوالم ٤-٣. 
ومنح هيلدر كوســتا التقدم بهدف لليدز 
قبل أن يدرك ألكسندر ميتروفيتش التعادل 
من ركلة جزاء، وأعاد ماتيوش كليخ التقدم 

لليدز من ركلة جزاء قبل االستراحة.
وأضــاف باتريك بامفــورد الهدف الثالث 
في الدقيقة ٥٠ ثم صنع الهدف الرابع لزميله 
كوستا بعد ســت دقائق. لكن فريق سكوت 
باركر، الذي تأهل بعد خوض امللحق، قلص 
الفارق مرة أخرى بواسطة بوبي ديكوردوفا-

ريد لتستمر اإلثارة حتى النهاية.

 ألكانتارا وجوتا «ليڤربوليان»
أعلن نادي ليڤربول تعاقده مع االســباني تياغو ألكانتارا 
العب وسط بايرن ميونيخ االملاني من دون أن يحدد فترة 

العقد أو قيمته.
وجاء في بيان صادر عن النادي «وقع الدولي االســباني 
العب خط الوسط على عقد طويل مع الريدز»، فيما أشارت 
تقارير صحافية الــى أن الصفقة بلغت ٢٠ مليون جنيه 

استرليني (٢٦ مليون يورو).
وقال ألكانتــارا (٢٩ عاما) الذي وصل الى ملعب «أنفيلد» 
بعد سبعة مواســم في ميونيخ «أعتقد أنه شعور رائع. 
انتظرت تلك اللحظة منذ فترة طويلة، وأنا سعيد جدا جدا 
لتواجــدي هنا». وأفادت تقارير صحافية بأن فترة العقد 
أربعة أعوام مع النادي الذي سعى مطوال للحصول على 
خدماته، وقد يدفع لبايرن خمسة ماليني جنيه استرليني 
إضافية كمكافآت. وأعلن ليڤربول كذلك تعاقده مع اجلناح 
البرتغالي ديوغو جوتا قادما من ولفرهامبتون واندرارز 
بعقد طويل املدى. وذكرت تقارير بريطانية أن «الريدز» 
سيتكلف ٤١ مليون جنيه إسترليني (٥٢٫٩٥ مليون دوالر) 
لضم جوتا صاحب املجهود البدني والذي من املنتظر أن 
يناسب أسلوب لعب املدرب يورغن كلوب في الضغط القوي.

وقال جوتا ملوقع ليڤربول «هذه حلظة مثيرة لي ولعائلتي. 
هذا أمر ال يصدق كل ما حدث في مسيرتي منذ كنت طفال 
واآلن أنضم إلى ناد مثل ليڤربول بطل العالم. أنا متحمس 

لبدء مسيرتي».

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املرحلة الـ ٢)

٢beIN Sports HD٢ساوثهامبتون ـ توتنهام

٤beIN Sports HD٢نيوكاسل ـ برايتون

٦:٣٠beIN Sports HD٢تشلسي ـ ليڤربول

٩beIN Sports HD٢ليستر ـ بيرنلي

إسبانيا (املرحلة الـ ٢)
٥beIN Sports HD٣هويسكا ـ قادش

٧:٣٠beIN Sports HD٣ريال بيتيس ـ بلد الوليد

٧:٣٠beIN Sports HD٥غرناطة ـ أالڤيس

١٠beIN Sports HD٣ريال سوسييداد ـ ريال مدريد

إيطاليا (املرحلة الـ ١)
١:٣٠beIN Sports HD٤بارما ـ نابولي

٤beIN Sports HD٤جنوى ـ كروتوني

٧beIN Sports HD٤ساسولو ـ كالياري

٩:٤٥beIN Sports HD٤يوڤنتوس ـ سامبدوريا

أملانيا (املرحلة الـ ١)
٤:٣٠اليبزيغ ـ ماينز

٧فولڤسبورغ ـ باير ليڤركوزن

فرنسا (املرحلة الـ ٤)
٢beIN Sports HD٦نيس ـ باريس سان جرمان

٤beIN Sports HD٥ميتز ـ رميس

٤beIN Sports HD٦مونبلييه ـ أجنيه

٤ستراسبورغ ـ ديغون

٤beIN Sports HD٨بريست ـ لوريان

٦beIN Sports HD٦نانت ـ سانت إتيان

١٠beIN Sports HD٦مرسيليا ـ ليل

خاميس رودريغيز (٤٥٤٥) ومايكل 

) لوست بروميتش الذي خاض ) لوست بروميتش الذي خاض 

وهو الفوز الثاني تواليا إليڤرتون وهو الفوز الثاني تواليا إليڤرتون 

األولى على توتنهام األولى على توتنهام  بفضل كالفيرت-

نقاط بانتظار إقامة باقي مباريات هذه املرحلة.نقاط بانتظار إقامة باقي مباريات هذه املرحلة.

الفارق مرة أخرى بواسطة بوبي ديكوردوفا-الفارق مرة أخرى بواسطة بوبي ديكوردوفا-الفارق مرة أخرى بواسطة بوبي ديكوردوفا-

إيڤرتون يضرب وست بروميتش.. و فوز مثير لليدز على فوالم
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نهار علي مجالد املطيري: ٧٥ عاما ـ شيع.

يعقوب حســني محمد حيدر: ٦٦ عامــا ـ ت: ٩٩٠٤٠٩٨٧ ـ 
٩٩٠٢٦٣١٢ ـ شيع.

عبداحملسن محمد الشاهني الغامن: ٨١ عاما ـ ت: ٩٩٦٥٩٨٧٦ 
ـ ٥٥١١٧٧٥٠ ـ شيع.

أبعد من الكلمات
«ماذا فعل أوباما ليستحق نوبل»

الرئيس ترامب يقول إنه يستحق 
جائزة نوبل للسالم أكثر من أوباما 

٧ مرات.

«كم من الجائعين يمكن إطعامهم بأموال 
الحمالت السياسية؟»

الروائي األميركي ســتيفن كنج 
مستغربا بذخ اإلنفاق على احلمالت 

االنتخابية.

«٣١١ شرطيا أميركيا توفوا بسرطان سببته 
هجمات ١١ سبتمبر»

مؤسسة شهداء الشرطة األميركية 
تنشر أرقام وفيات الشرطة بسبب 

هجمات سبتمبر.

«االمبراطورية األميركية عاجزة عن حل 
مشكالتها»

احمللل السياسي األميركي كورنيل 
ويست يؤكد عدم أهمية أي تغيير 

رئاسي قادم، إن حدث.

اكتشاف بعد ١٠٨ أعوام من الكارثة..
 وهج شمسي أدى إلى غرق «تايتانيك»

بعــد ما يزيد علــى ١٠٨ أعوام، اليزال غرق 
سفينة الركاب «تايتانيك» يثير مخيلة الناس 
وشجونهم، خصوصا ان السفينة كانت تعد فخر 
صناعة السفن في ذلك الوقت وأنها غرقت خالل 
رحلتها األولى بني ساوثهامبتون في بريطانيا 
ونيويورك. الســفينة غرقت نتيجة ارتطامها 
برأس جبل جليدي بالرغم من الظروف اجلوية 
اجليدة ومن األجهزة املتطورة على متنها والتي 
منحتها لقب السفينة غير القابلة للغرق. فما 
الذي حدث في تلك الليلة ذات السماء الصافية 

والبحر الهادئ؟
البــد أن خطــأ مالحيا ما أدى إلــى ارتطام 
الســفينة بجبــل اجلليد، ولكن هــل كان خطأ 
بشــريا أم خلال في األجهزة التي كان يفترض 
أنها تضمن عدم تعرض الســفينة حلادث من 

ذلك النوع؟
موقع «ميــل أونالين» ينقل عــن الباحثة 
األميركيــة ميال زينكوفا اعتقادها أن الســبب 

الرئيسي في الكارثة كان وهجا شمسيا أدى الى 
التشويش على بوصلة السفينة ما جعلها تعطي 
مؤشــرات خاطئة. وتقول الباحثة ان انحرافا 
في مؤشر البوصلة مبقدار درجة واحدة ميكن 

ان يحدث فارقا كبيرا في املنظومة املالحية.
وتستشــهد الباحثــة بإفــادات ناجــني من 
الكارثة عن مشاهدتهم ملا تعرف بظاهرة الشفق 
القطبي الشمالي حلظة وقوع الكارثة األمر الذي 
يشير الى حدوث وهج شمسي أدى بدوره الى 
التشويش على االتصاالت في السفينة بحيث 
انها لم تتلق معظم التحذيرات من سفن أخرى 

في املنطقة عن وجود جبال جليدية.
ويقول املوقع إن وهجا شمســيا وقع عام 
١٨٥٩ أحلق أضرارا جسيمة في أسالك التلغراف 
وأدى الى إصابة مشغلني للتلغراف بصدمات 
كهربائيــة. وإذا مــا تكرر ذلك احلــادث اليوم 
فإنه سيلحق أضرارا كارثية أشد في األجهزة 

األسرار حول غرق تايتانيك التزال تتكشفاإللكترونية وشبكات الكهرباء في العالم.

هل يعطي الشفاء من «كورونا» مناعة كافية؟
التزال مســألة اكتساب 
اجلسم مناعة ضد ڤيروس 
كورونــا بعد شــفائه منه 
تثير اجلدل فــي غياب أي 
معطيات مؤكدة تثبت ذلك. 
ومن الواضح أن التأكد من 
حدوث املناعة يكتسب أهمية 
حاسمة في تقرير جناعة أي 

لقاح ضد كوفيد-١٩. 
اللقاحات ضد أوبئة مثل 
اجلدري وجدري املاء وشلل 
األطفال جتعل اجلسم يتذكر 
كيفية القضاء على الڤيروس 
ويبادر إلى التصدي له قبل 
أن تبدأ أعراض تسلله الى 
اجلسم بالظهور. وهذا هو 
متاما ما يطمح إليه اللقاح 
ڤيــروس  ضــد  املوعــود 
كورونا، لكنه هو أيضا ما 
يحققه الشفاء من اإلصابة 
األولية كما يحدث في حالة 

بكورونا مرة واحدة تكرار 
اإلصابة؟ صحيفة «الديلي 
ميل» تنقل عن البروفيسور 
كارول سيكورا قوله انه وجد 

أن ١٠٪ فقط مــن املتعافني 
من كورونا اكتسبوا أجساما 
مضادة له، األمر الذي يثير 
الشكوك حول قدرتهم على 
التصــدي له اذا ما أصيبوا 

بالعدوى مرة أخرى.
لكــن األجســام املضادة 
حســب الصحيفة ليســت 
العنصر الوحيد الذي يحقق 
املناعة، فخاليا الدم البيضاء 
ميكنها أيضا مساعدة اجلسم 
على مكافحة املرض. وبالفعل 
اكتشــفت دراســة جلامعة 
ملبورن األســترالية دالئل 
على وجود أعداد مرتفعة من 
خاليا الدم البيضاء املقاومة 
لڤيروس كورونا في أجسام 
املتعافني منه، ما يشير إلى 
أن هذه األمناط من املناعة 
قد تكون أكثــر فاعلية من 

األجسام املضادة.

١٠٪ فقط من املتعافني من «كورونا» اكتسبوا أجساما مضادة

جــدري املــاء الــذي يحول 
الشــفاء منه دون اإلصابة 

به مرة أخرى.
اإلصابــة  فهــل متنــع 

12األمنية

13اآلراء
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