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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

عبدالعزيز البابطني متوسطا يوسف الشالل ومجبل األيوب وتأبان تريباثي وبيتار بابك وفاطمة دشتي

Ooredoo»13 الكويت» ترفع مستوىاخلدمات الرقمية بإطالقها «شامل برو»

«العليا لالنتخابات».. أول مرسوم ضرورة
مرمي بندق 

قالــت مصــادر مطلعــة فــي 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، إن 
وزارة الداخلية ستصدر قرارا بفتح 
باب التسجيل للترشح لالنتخابات 
خالل الفترة من ٢٦ اجلاري حتى 
نهاية دوام ٤ نوفمبر مبا فيها أيام 
العطــل واجلمع الرســمية، وذلك 
عقب نشر مرسوم دعوة الناخبني 
لالنتخابات في ٥ ديسمبر باجلريدة 

الرســمية (الكويت اليوم) األحد 
املقبــل. وأوضحــت املصــادر أن 
الــوزارة ســتصدر بيانا يتضمن 
شروط الترشح وفقا ألحكام القانون 
٣٥ لســنة ١٩٦٢ بشــأن انتخابات 
مجلس األمــة والقوانــني املعدلة 
لــه، وســتكون تقريبا الشــروط 
والضوابط ذاتهــا املطبقة حاليا. 
وحول مصير مشروع قانون إنشاء 
اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات 
الذي أعلنت احلكومة أنه يهدف إلى 

حتقيق مزيد من الشفافية والنزاهة 
وطمأنة املجتمع إلى صحة نتائج 
االنتخابات، توقعت مصادر أخرى 
ان يتم انشــاء اللجنة مبشــروع 
مرسوم ضرورة ليكون أول مرسوم 
ضرورة للحكومة. وبينت املصادر 
أنه ضمن مهام اللجنة شطب غير 
املســتوفني شــروط الترشح في 
انتخابات مجلس األمة، وتشكيل 
جلان فرعية يشارك فيها عدد من 
رجال القضاء لإلشراف على اجناز 

متطلبــات العملية االنتخابية في 
اللجــان األصليــة والفرعية التي 
ستتم بها عملية تصويت الناخبني، 
حتى إعالن النتائج النهائية التي 
تنشرها الدولة. وردا على سؤال 
حــول مــدى إمكانيــة أن تتولــى 
ذلك اللجنة التي شــكلها مجلس 
الــوزراء برئاســة نائــب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزير الداخلية 
الدولة لشــؤون مجلس  ووزيــر 
الوزراء وعضوية كل من وزيري 

الصحــة والعدل، أجابت املصادر: 
هذه اللجنة غير قضائية ومهمتها 
وضع اإلجــراءات الالزمة لضمان 
ممارسة العملية االنتخابية وفق 
االشــتراطات الصحيــة وجتنــب 
أســباب العدوى خــالل مراحلها. 
وحول استقالة الوزراء املنتخبني، 
أجابت مصادر قانونية: اســتقالة 
الوزراء املنتخبني تقدم فور إعالن 
فتح باب الترشح في حالة وجود 

نية خلوض االنتخابات.

قراربفتح باب التسجيل للترّشح لالنتخابات اعتبارًا من ٢٦ اجلاري حتى ٤ نوفمبر مبا فيها أيام العطل الرسمية عمًال مبرسوم دعوة الناخبني فور نشره األحد املقبل 

العمل يجري على قدم وساق في مطار الكويت اجلديد.. وفي اإلطار مدير املشروع م.احمد نوشاد                   (قاسم باشا)

 مطار الكويت اجلديد.. اإلجناز  ٤٠٪.. و٥ أوامر تغييرية 

ملشاهدة الڤيديو

طارق عرابي

أصدرت وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني في سلطنة 
عمان قــرارا بتمديد املهلــة الزمنية للتصــرف في األراضي 
والعقــارات اململوكة لألجانب في أماكن احلظر بالســلطنة، 
ملدة سنة إضافية تنتهي في ٣١ أكتوبر ٢٠٢١، على أن يتم نقل 
ملكيات هذه األراضي والعقارات الى عمانيني خالل الســنة.

 وفي هذا الســياق، أكد عدد من خبراء العقار لـ«األنباء»، أن 
هذا القرار أثلج صدور شريحة كبيرة من املواطنني الكويتيني 
واخلليجيــني ممن لديهم أمــالك عقارية في ســلطنة عمان، 
خاصة بعد أن حالت جائحة ڤيروس كورونا املســتجد دون 
قدرتهم على التصرف في هذه األمالك، سواء من حيث البيع 
أو التطوير خالل السنة احلالية بسبب اإلغالق الذي تسببت 

فيه اجلائحة للكثير من دول العالم.

٢٢١ كادرًا طبيًا باكستانيًا يصلون الكويت
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة تنمية املوارد البشــرية والباكستانيني 
في اخلارج إرســال ٦٠٠ مهني طبي الى الكويت مبوجب 

اتفاق مت توقيعه بني البلدين في يوليو املاضي. 
وقالــت الوزارة في بيان صحافــي، إن الدفعة األولى 
من املهنيني الطبيني الباكستانيني ستصل الكويت اليوم 
ويبلغ عددهم ٢٢١ ما بني أطباء وممرضات وفنيني، على 
ان تصــل الدفعــة الثانية البالــغ عددها ٢٠٠ متخصص 

الحقا تليها الدفعة الثالثة.

استبعد أسماء الوكالء املساعدين أسوة بـ «النفط»

الفاضل يتسلم كشوف مكافآت «كورونا» 
قبل اعتمادها مطلع األسبوع املقبل

دارين العلي 

أعلنــت مصادر مطلعة فــي وزارة الكهرباء واملاء، أن وزير 
النفــط ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة د. خالد الفاضل تســلم 
كشــوف أسماء املوظفني املســتحقني ملكافأة الصفوف األمامية 
واملساندة في مواجهة ڤيروس كورونا. وأشارت املصادر الى أن 
د.الفاضل بصدد إعادة الكشوف الى وكيل الوزارة بعد مالحظته 
االنتقاص من مكافأة العاملني بعدم احتساب أيام لهم على الرغم 
من وجودهم فيها على رأس العمل، في حني مت احتساب مكافأة 
عن أيام لبعض القياديني واإلشرافيني لفترات دون استحقاقها، 
وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، موضحة أنه 
من املتوقع أن تكون الكشوف جاهزة لالعتماد مطلع األسبوع 
املقبل. وقالت املصادر إن الفاضل طلب استبعاد أسماء الوكالء 
املســاعدين من الكشوف واالكتفاء بالعاملني فقط أسوة مبا مت 
العمــل عليــه في وزارة النفط، كما طلب تزويده بكشــف مبن 
تسبب في تأخير إعداد وتسليم الكشوف طوال الفترة املاضية.

(رويترز) خطوات إضافية حلماية جرعات لقاح جتريبي لعالج «كورونا»    

خالد الصباح رئيسًا لألركان 
وفهد الناصر نائبًا له

عبدالهادي العجمي 

تأكيدا ملا انفردت به «األنباء» األحد املاضي، صدر 
مرســوم أميري بتعيني الفريق الركن الشــيخ خالد 
صالح الصباح رئيسا لألركان العامة للجيش، ومرسوم 
ترقية اللواء الركن فهد عبدالرحمن الناصر إلى رتبة 
فريق وتعيينه نائبا لرئيس األركان العامة للجيش. 
وستقام مراســم التعيني اليوم اخلميس برعاية 
وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
أحمد املنصور وأعضاء مجلس الدفاع األعلى ووكيل 
وزارة الدفاع باإلنابة الشيخ فهد جابر العلي، وذلك 
تنفيذا للمرســوم األميري الصادر عن ســمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ نواف األحمد.

حملة املرشح الدميوقراطي جتمع تبرعات بثالثة أضعاف اجلمهوريني

أوباما يرمي بثقله وإرثه السياسي خلف بايدن 
وترامب ميتلك حسابًا مصرفيًا.. في الصني

معركة حماية «لقاح كورونا» تبدأ قبل التوصل إليه
عواصــم ـ وكاالت: في الوقت 
الذي يواصل فيه ڤيروس كورونا 
املســتجد التفشي في معظم دول 
العالم، يبــدو أن معركة من نوع 
آخر بدأت حتى قبل التوصل الى 
لقــاح ضد «كوفيد ـ ١٩»، إذ تقوم 
السلطات الصحية واملستشفيات 
وشــركات األدوية فــي الواليات 
املتحدة بتخزين جرعات لقاحات 
ڤيروس كورونــا في مواقع آمنة 

وغير معلنة.
ووفق تقريــر صحيفة «وول 
ســتريت جورنــال»، فــإن هــذه 
اجلهــات تتخذ خطــوات إضافية 
حلماية اجلرعات من السطو عليها، 
في الوقــت الذي تقترب فيه هذه 
اللقاحات من االستخدام. ويشعر 
مسؤولو الصناعة واخلبراء بالقلق 
مــن احتمال اعتراضهــم من قبل 
مجرمني متطوريــن أو حكومات 
أجنبية أو أفراد يتوقون للحصول 
على اللقاحات قبل الشرائح ذات 
األولويــة مثل العاملني في مجال 

الرعاية الصحية.

زّج  وكاالت:  ـ  عواصــم 
الدميوقراطيــون بالرئيــس 
األميركي السابق باراك أوباما، 
وإرثه السياسي الذي استمر 
٨ سنوات في البيت األبيض، 
في محاولة حلشد املزيد من 
الدعم ملرشحهم جو بايدن الذي 
غاب عن األنظار ليومني على 
األقل. وتوجه أوباما إلى مدينة 
فيالدلفيا بوالية بنســلفانيا 
احلاســمة لعقــد أول مؤمتر 

دعما لنائبه الســابق بايدن. 
واســتبق الرئيــس دونالــد 
ترامب املواجهة املباشرة في 
املناظرة التلفزيونية احلاسمة 
واألخيــرة اليــوم بتصعيــد 
هجماته علــى خصمه وعلى 
املنظمــني. لكــن املفاجئ أنه 
ورغــم محاوالته املســتمرة 
لتصوير الصني على أنها أكبر 
تهديد ألميركا والدميوقراطية 
العامليــة، كشــفت صحيفــة 

«نيويورك تاميز» أن الرئيس 
أمضى ســنوات سعيا إلقامة 
مشاريع جتارية في الصني، 
حيث احتفظ بحساب مصرفي 
لم يكن معروفا سابقا، ومبكتب 
فــي الصــني خالل ترشــحه 
ملنصــب الرئيــس أول مرة، 
ودخل في شــراكة مع شركة 
كبرى تسيطر عليها احلكومة.
إلى ذلك، أظهــرت إفصاحات 
قدمت إلــى جلنة االنتخابات 

االحتادية أن حملة املرشــح 
الدميوقراطي دخلت املرحلة 
األخيرة من الســباق بتفوق 
مالي كبير على حملة الرئيس 

اجلمهوري ترامب. 
وفي نهاية سبتمبر، كان 
لــدى حملة بايــدن نحو ١٧٧ 
مليون دوالر، أي ما يقرب من 
ثالثة أضعاف مبلغ ٦٣ مليون 

دوالر لدى حملة ترامب.

«PCR» الكويتية» لقضاء احلجر بالكويت مع توفير فحص»
سيسمح للركاب بالوصول إلى البالد من نقطة السفر األولى مباشرة وتشغيل الرحالت على مدار ٢٤ ساعة وزيادة العائد االقتصادي

قال رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
الكابنت علي الدخان، إن الشركة مستعدة لتطبيق اإلجراءات 
املقترحــة من جانبها مع شــركة طيــران اجلزيرة، والتي 
تتضمن قيامهما بإجراء الفحوصات الطبية املطلوبة للركاب 
القادمني على منت رحالتهما في املبنى املخصص لها بحسب 
االشــتراطات املطلوبة من وزارة الصحة، والتي من بينها 
فحص الـ «PCR»، مشيرا إلى أن تطبيق هذا اإلجراء سيسمح 
للــركاب بالوصول إلــى الكويت من نقطة الســفر األولى 
مباشرة دون احلاجة إلى االنتظار بفترة حجر في محطة 
ترانزيت وسيطة. وأوضح الدخان أن املقترح يتضمن أن 
تكــون فترة احلجر بالكويت مــع إعادة الفحص املطلوب 
قبــل نهاية فتــرة احلجر، مؤكدا أن هذا اإلجراء سيســهم 
حال تطبيقه في تشــغيل الرحالت على مدار ٢٤ ســاعة، 
إضافة إلى زيادة العائد االقتصادي املتوقع على الشــركة 

والقطاعات احلكومية املعنية األخرى.

«األنباء» تنشر أهم مشاريع القطاع 
النفطي خالل ٢٠٢٠ /٢٠٢١

أحمد مغربي

تعمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، 
على تنفيذ برنامج استثماري ضخم للسنة املالية احلالية 

 .٢٠٢١/٢٠٢٠
وكشف مصدر نفطي مسؤول لـ «األنباء»، أن شركة 
نفط الكويت تخطط حلفر ٢١ بئرا استكشافية وتطويرية 
باإلضافة إلــى ٤٣٣ بئرا تطويرية إنتاجية. وفي مجال 
التكريــر والتصنيــع ذكر املصدر أن شــركتي البترول 
الوطنيــة والكويتيــة للصناعات البتروليــة املتكاملة 
تعمــالن على تنفيــذ برنامج الوقــود البيئي الذي من 
املتوقع أن يتم تشغيله مع نهاية العام احلالي، باإلضافة 
الــى برنامــج مصفاة الــزور الذي من املتوقــع أن يتم 
تشــغيله التجاري بالكامل في ديســمبر ٢٠٢٠، وكذلك 
تنفيذ مشروعني رئيسيني يتوقع تشغيلهما في فبراير 
٢٠٢١، وهما مشروع وحدة إسالة الغاز اخلامسة مبصفاة 
مينــاء األحمدي وبناء مرافق اســتيراد الغاز الطبيعي 

التفاصيل ص ١٤املسال في منطقة الزور.

التفاصيل ص ١٥

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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ُعمان ُمتدد مهلة التصرف بأراضي 
وعقارات األجانب عامًا إضافيًا

التفاصيل ص١٨

التفاصيل ص١٩

التفاصيل ص ١٦

الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح

سوق اخلضار في خيطان بعيدا عن أعني الرقابة        (أحمد علي)

خيطان تختنق!
مواطنون لـ «األنباء»: مشكلة العزاب حّولت املنطقة 

من «األجمل في السبعينيات» إلى «األسوأ» حاليًا

نقل ٢٠ 
مليون إطار 

من «رحية» 
إلى الساملي 

خالل عامني

محليات

08املجلس البلدي

«التربية»: السماح للمعلمني املنقطعني 
02مبباشرة الدوام متهيدًا لصرف رواتبهم

06

جانب من جولة األعضاء في املوقع

ملشاهدة الڤيديو
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اخلميس ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ محليات

ولي العهد: إسهامات كبيرة يقوم بها الصندوق الكويتي ملختلف دول العالم

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد بقصر بيان صبــاح امس رئيس 

مجلس االمة مرزوق الغامن.
كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح 

اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد عضو املجلس 
الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية 

النائب عبدالســالم عثمان كاجمان، حيث 
قدم لســموه واجب العــزاء في وفاة فقيد 
الوطن املغفور له بإذن اهللا تعالى ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثــراه. كما اعرب عــن خالص تهانيه 
لســمو ولي العهد مبناســبة توليه والية 
العهد في الكويت، متمنيا لسموه التوفيق 

والسداد وللشعب الكويتي املزيد من التقدم 
واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 

السمو االمير الشيخ نواف االحمد.
املراســم  رئيــس  املقابلــة  حضــر 
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ 

مبارك صباح السالم.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمــد وزير اخلارجية الشــيخ د. احمد 
ناصر احملمد ومدير عام الصندوق الكويتي 
للتنميــة االقتصادية العربية عبدالوهاب 
احمد البدر وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وقــد أشــاد ســموه بجهــود القائمني 
واملسؤولني على إدارة الصندوق الكويتي 
للتنميــة، مشــيدا بأدائــه وعلى ســرعة 

استجابته لتداعيات جائحة ڤيروس كورونا. 
كما استمع رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
الى توجيهات ســموه السديدة واملباشرة 
ونصائح سموه التي ستكون نبراسا لهم 

في دعم التنمية الدولية.
كما أثنى سموه على اجلهود الدؤوبة 
واإلســهامات الكبيــرة التــي يقــوم بهــا 

الصندوق الكويتي للتنمية ملختلف دول 
العالم وتقدمي العون التنموي للدول النامية 
مبا يسهم في دعم مسيرة التنمية العاملية 
انطالقا من سياسة دولة الكويت الثابتة 
التي تســتجيب للنداءات اإلنســانية في 

إطار التعاون الدولي.
متمنيا لهم سموه كل التوفيق والسداد.

سموه التقى رئيسي السلطتني وعضو املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية ووزير اخلارجية ومديرعام وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الكويتي

سمو ولي العهد خالل استقباله الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومدير الصندوق الكويتي ومصطفى الشمالي ود.موضي احلمود سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال عضو املجلس الرئاسي الليبي

م اجلمعيات اخليرية والنفع العام وأمانة «األوقاف»:  النهام كرَّ
دورهم فعال في خدمة نزالء املؤسسات اإلصالحية

وزارة  وكيــل  اســتقبل 
الداخلية الفريق عصام النهام 
في مكتبه مبقر وزارة الداخلية، 
وبحضور وكيل وزارة الداخلية 
املســاعد لشــؤون املؤسسات 
اإلصالحيــة وتنفيــذ األحكام 
اللــواء طــالل معرفــي ومدير 
عام اإلدارة العامة للمؤسسات 
اإلصالحية اللواء علي املعيلي، 
عددا من رؤساء مجالس إدارات 
اجلمعيات اخليرية والنفع العام 

واألمانة العامة لألوقاف.
ونقل الفريق النهام حتيات 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح، 
معربــا عــن شــكره وتقديره 
إلسهامات اجلمعيات اخليرية 
وجمعيات النفع العام واألمانة 
العامة لألوقاف ودورها البناء 
فــي خدمة املجتمــع وحرصها 
على تقــدمي ما يحقــق احلياة 
الكرميــة للنــزالء، ودعمهــم 
الكبير للمؤسسات اإلصالحية، 
مثمنا أهمية الدور الفعال الذي 
يقومون به فــي خدمة النزالء 
بتوفيــر كل ما يحتاجون اليه 

من دعم مادي ومعنوي.

العامة لألوقاف، وقدم لهم الشكر 
والعرفــان على مــا قدموه من 
خدمــات، كما نقل إليهم شــكر 
وتقديــر نــزالء املؤسســات 
اإلصالحيــة وأهاليهم على ما 
قامــت به هذه اجلهات من غير 
استثناء من مساعدات خاصة 
للنزالء وأهاليهم على املستوى 

الشخصي.
وفــي اخلتام، قــام الفريق 
النهام بتوزيع شــهادات شكر 

من خدمات للوطن خاصة في 
هذه الظروف الطارئة بســبب 
جائحــة كورونــا، مؤكدين له 
استمرار هذا التعاون والتنسيق 
املثمر والبناء ما بني اجلمعيات 
اخليرة ووزارة الداخلية، وأكدوا 
أنهم سيبذلون مزيدا من اجلهود 
املمكنة في سبيل رفعة وطننا 
الغالــي، ليظل دائما واحة أمن 

وأمان واستقرار.
ومتثلــت هــذه اجلمعيات 
اخليرية فــي د.هالل الســاير 
رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
الهالل األحمر ود.خالد املذكور 
رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
اإلصالح االجتماعي ود.مساعد 
مندنــي رئيس مجلــس إدارة 
جمعية التكافل لرعاية السجناء 
وم.طارق العيسى رئيس مجلس 
إدارة جمعيــة إحيــاء التــراث 
اإلســالمي وإبراهيــم البغلــي 
إدارة مبــرة  رئيــس مجلــس 
إبراهيــم طاهــر البغلي لالبن 
البار وبدر املبارك رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الكويتية لألسر 
املتعففــة ومنصور الصقعبي 

ممثل األمانة العامة لألوقاف.

لضيوفــه  تكرميــا  وتقديــر 
مــن رؤســاء مجالــس إدارات 
اجلمعيــات اخليريــة والنفع 
العام واألمانة العامة لألوقاف.
من جانبهم، أعرب رؤســاء 
إدارات اجلمعيــات  مجالــس 
اخليرية والنفع العام واألمانة 
العامــة لألوقاف عن شــكرهم 
النهــام  وتقديرهــم للفريــق 
والقيادات األمنية كافة ومنتسبي 
وزارة الداخلية على ما يقدمونه 

الفريق عصام النهام خالل استقباله رؤساء مجالس إدارات اجلمعيات اخليرية والنفع العام واألمانة العامة لألوقاف

وزارة  أن  النهــام  وأكــد 
الداخلية مستعدة دائما للتعاون 
البنــاء مع اجلمعيات اخليرية 
والنفع العــام واألمانة العامة 
لألوقــاف وتبــذل كل جهودها 
لتسهيل سبله وإزالة أي عوائق 

تقف في طريقه.
من جانبه، أعرب اللواء طالل 
معرفــي عن امتنانه لرؤســاء 
إدارات اجلمعيــات  مجالــس 
اخليرية والنفع العام واألمانة 

الظفيري: تخفيضات على أكثر من ٣٥٠ صنفًا 
في مهرجان أكتوبر بجمعية النسيم

السفير املصري: إقبال كبير علىالتسجيل بانتخابات النواب

محمد راتب

جمعيــة  رئيــس  أكــد 
التعاونيــة ســامي  النســيم 
النازل الظفيــري أن مهرجان 
فــي  أكتوبــر  تخفيضــات 
ســوقي النســيم والعيون مت 
علــى أكثــر مــن ٣٥٠ صنفــا 
غذائيا واســتهالكيا بنســبة 
خصــم تصل الــى ٥٠٪ وذلك 
بالتعاون مع كبرى الشركات 
الغذائيــة  للســلع  املــوردة 
واالســتهالكية في الســوقني 
احمللي واإلقليمي، مشيرا إلى 
أن جميع السلع املشمولة في 
التخفيضات مســتمرة طوال 
فترة التخفيضات دون نقصان.

الكويتـ  أ.ش.أ: أعلن السفير 
املصــري لدى الكويــت طارق 
القونــي تلقــي الســفارة عددا 
ضخما من مظاريــف االقتراع 
في انتخابــات مجلس النواب 
من مكاتب البريد السريع، وبدء 
عملية تسجيل أسماء الناخبني 

الذين أدلوا بأصواتهم.
وأكــد القوني، في تصريح 
ملدير مكتب وكالة أنباء الشرق 
األوسط بالكويت، على وجود 
إقبال كبير من قبل أبناء اجلالية 
علــى املشــاركة والتصويــت 

طوال العام، هادفة إلى تخفيف 
األعباء املالية عن أهالي املنطقة 

وزيادة للمبيعات.
وبــني أن جمعية النســيم 

فــي االنتخابــات، مشــيرا إلى 
أن املؤشــرات تفيــد بأن حجم 
املشــاركة في الكويت سيفوق 
حجم مشاركة جميع اجلاليات 
املصرية في اخلارج. وشدد على 
أن حجم اإلقبال واملشاركة من 
قبل أبناء اجلالية في االنتخابات 
يعكس مرة جديدة مدى انتمائهم 
وانشــغالهم بقضايــا الوطن، 
إضافة إلى وعيهم بأهمية وقيمة 
حقهم الدستوري في التصويت، 
مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا 
لتصــدر اجلاليــة املصرية في 

يستحقون منا الكثير.
الظفيري املساهمني  ودعا 
كافــة وأهالــي املنطقــة إلــى 
االستفادة من هذه التخفيضات 
لغايــة ٣٠ مــن شــهر أكتوبر 
اجلــاري، حيــث مت إصــدار 
تعليمــات ملديــري األســواق 
املركزية بتوفير جميع األصناف 
املشمولة في التخفيضات أول 
فأوال فــي األماكن املخصصة 
لها، وذلك ليســتفيد اجلميع 
من هــذه اخلصومــات، الفتا 
إلى أن مجلــس اإلدارة يعمل 
بشكل حثيث على تقدمي كل ما 
يخدم أهالي املنطقة على صعيد 
تنظيم املهرجانات والعروض 

واخلدمات.

ظل حجم املشاركة الكبير من 
أبناء اجلالية.

هــذا، واعلنــت القنصليــة 
املصريــة اعتذارهــا عــن عدم 
استقبال املراجعني اليوم نظرا 
لتفــرغ القنصليــة لإلجراءات 
اخلاصة باالنتخابات البرملانية 
٢٠٢٠ علــى أن يتم اســتئناف 

العمل يوم االحد املقبل.
واشــارت الى انه في حالة 
االتصــال  ميكــن  الطــوارئ 
على أرقــام القنصلية التالية: 

٢٥٢٣٤٤٩٢ ـ ٢٥٢٣٤٤٩١.

مــن اجلمعيــات التــي تقوم 
بتنظيم مهرجانات متواصلة 
على مدار السنة، حيث تضم 
العديد من تخفيض لألسعار 
ألكثر من ٣٥٠ صنفا من السلع 
ذات اجلودة العالية وبنسب 
خصم تصــل أحيانا إلى ٧٥٪ 
كذلك الدعم جلميع الشركات 
وجذبها لتقدمي أفضل ما لديها 
وذلــك من خــالل رعايتنا من 
حيث العرض والدعم واألرفف 
املتميــزة وصالــة العــروض 
اخلاصــة في واجهة الســوق 
املركــزي ومازلنا مســتمرين 
العــروض  افضــل  لتقــدمي 
والتخفيضــات واملهرجانات 
ألهالينا في املنطقة وبالفعل 

الكويت للمشهد االنتخابى في 
جميع االستحقاقات االنتخابية 
السابقة. وأشار القوني إلى أن 
السفارة املصرية لدى الكويت 
تعمل حاليا بطاقتها القصوى 
االنتخابيــة  العمليــة  إلدارة 
بالشكل الالئق مبشاركة جميع 
املكاتــب التابعــة لهــا وكذلك 
القنصلية والتي اضطرت البعثة 
الديبلوماسية إلى إيقاف العمل 
اليوم الســتغالل قــوة العمل 
بالقنصلية للمساعدة في إجناز 
العمليــة االنتخابية، وذلك في 

تصل إلى ٥٠٪ وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات املوردة

القنصلية املصرية تعتذر عن عدم استقبال املراجعني اليوم بسبب االنتخابات البرملانية

سامي الظفيري

السفير طارق القوني

وقال في تصريح له خالل 
افتتــاح املهرجــان بحضــور 
الرئيس ورئيس جلنة  نائب 
املشتريات سامي نهار الظفيري 
وأمــني الصنــدوق احملامــي 
البديــوي ورئيس  ســليمان 
اإلداريــة واملاليــة  الشــؤون 
خالد االشهب املطيري ومدير 
اجلمعية فــالح الرجعان إنه 
مت اختيار السلع بعناية تامة 
ووفــق معيــار إقبــال أهالي 
املنطقــة علــى هــذه الســلع 
خاصــة األصنــاف ســريعة 
الــدوران والرئيســية، مبينا 
أن التخفيضــات تأتي ضمن 
سلســلة اخلطة التســويقية 
التي وضعهــا مجلس اإلدارة 

الصالح بحث التعاون الثنائي مع ٣ سفراء

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية أنس الصالح في مكتبه مبقر وزارة 
الداخلية السفير فوق العادة ومفوض اليابان 
لدى الكويت السفير ماساتو تاكا أوكا، مؤكدا 
عمق عالقات التعاون بني البلدين الصديقني، 
ومت خالل اللقــاء بحث عدد من املوضوعات 
ذات التعاون املشترك وطرق تعزيز العالقات 
وتبــادل املعلومات واخلبرات بــني البلدين 

الصديقني.
كما استقبل وزير الداخلية سفير مملكة 
البحرين لدى الكويت السفير صالح املالكي، 
حيث مت تبادل األحاديث الودية، وبحث عدد 

من القضايا ذات االهتمام املشترك بني البلدين 
الشقيقني، السيما املتعلقة باجلوانب األمنية.

من جانبه، أشاد السفير البحريني مبا مت 
تناولــه خالل اللقاء من موضوعات وقضايا 
تتعلق بالشــأن األمني، مشــيدا مبــا تقدمه 
الكويــت من جهود حثيثة للحفاظ على أمن 

واستقرار املنطقة.
كما استقبل الصالح سفير جمهورية الهند 
لدى الكويت السفير سيبي جورج، ومت في 
هذا اللقاء مناقشة عدد من املوضوعات ذات 
االهتمام املشــترك، حيث أكد عمق العالقات 

التاريخية بني البلدين الصديقني.

أنس الصالح خالل استقباله السفير البحريني صالح املالكي

«التربية» تسمح للمعلمني املنقطعني  مبباشرة عملهم

جامعة الكويت: لم نرصد ٢٤ مليون دينار للقياديني
أكــدت إدارة جامعة الكويت أنه لم يتم 
رصــد مكافآت لقياديي اجلامعة بقيمة ٢٤ 

مليون دينار تصرف في ديسمبر املقبل.

وقالت اجلامعة ان ما نشر بهذا اخلصوص 
غير صحيــح، داعية وســائل اإلعالم الى 
استقاء املعلومات من مصادرها الرسمية.

عبدالعزيز الفضلي

سمحت وزارة التربية للمعلمني املنقطعني 
عن دوامهم في العودة ومباشــرة أعمالهم 
حســب النظــم واللوائح املعمــول بها في 

هذا اجلانب.
وقالت الوزارة في نشــرة عممتها على 
اإلدارات املدرسية مبراحلها املختلفة وتلقت 
«األنباء» نســخة منها انه نظرا للظروف 
الطارئة واالستثنائية التي متر بها البالد في 
مواجهة انتشار ڤيروس كورونا املستجد، 
لوحــظ في اآلونة األخيــرة مراجعة كثير 
من العاملني الذين مت وقف صرف رواتبهم 
نظــرا النقطاعهم املتصل فــي بداية العام 

الدراسي. لذلك يرجى تسليم العمل للمعلمني 
املنقطعني، وإرســال املباشرة مع املرفقات 
(صورة من وقف الراتب. اإلجازة اخلاصة 
- احلجر الصحي.. الخ) ليتســنى لقسم 
اإلجازات والدوام اتخاذ الالزم نحو صرف 
رواتبهــم دون احلاجــة حلضور أصحاب 
العالقة شخصيا، مشددة على ضرورة تعميم 
النشرة على جميع العاملني والتوقيع بالعلم 
واحلفظ لديكم من جانب آخر، أعلنت وزارة 
التربية االنتهاء مــن تصوير ٢٠٣٢ حلقة 
تعليمية للفصل الدراسي األول ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
جلميع املراحل التعليمية من مرحلة رياض 
األطفــال حتى املرحلــة الثانوية مبا فيها 

التعليم الديني.

بوجبارة رئيس جلنة متابعة توصيات 
التواصل احلكومي في «السكنية»

عادل الشنان

علمت «األنباء» ان رئيس 
جلنــة متابعــة توصيــات 
مركــز التواصــل احلكومــي 
في املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية بدر بوجبارة دعا 
اعضــاء اللجنــة لعقــد اول 
اجتماع لهم لوضع آلية العمل 
ومهام كل عضو بشأن ابراز 
املؤسســة ودور  مشــاريع 
الوطنيــة وعمــل  كوادرهــا 
احلمالت التوعوية واالعالمية 

للجمهور والرد على االستفســارات املختلفة 
بشــأن الرعاية السكنية عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي املختلفــة، والتركيز على خدمات 
املؤسسة املقدمة إلكترونيا وابرازها ليستفاد 
منها كل املواطنني دون عناء التوجه الى مبنى 
املؤسسة او فروعها االخرى. يذكر ان اللجنة 
قد مت تشــكيلها من قبل مدير عام املؤسســة 

الســكنية  العامــة للرعايــة 
م.بــدر الوقيــان ١٨ اكتوبــر 
املاضي برئاسة بدر بوجبارة 
لتتولى تنفيذ توصيات مركز 
التواصــل احلكومي باالمانة 
العامــة ملجلس الوزراء وكل 
مــا يصــدره بشــأن التعامل 
مــع وســائل االعــالم وادارة 
حسابات املؤسسة في مواقع 
التواصل االجتماعي على مدار 
الساعة وتقوم بالتنسيق مع 
قطاعات املؤسسة لنقل االخبار 
والتصاريح املطلوب نشرها 
كما حــدد القرار ان تكــون اجتماعات اللجنة 

صحيحة بحضور اغلبية االعضاء. 
يذكر ان اعضاء اللجنة حســب قرار املدير 
العــام هم أحمد الزامل نائــب لرئيس اللجنة 
وعضوية كل من: يوســف أحمد ـ علي جعفر 
ـ مها عبداحملســنـ  داليــا عبدالرحمنـ  نواف 

الباذر ـ دالل طارق.

بدر بوجبارة
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األمير تلقى عزاء عضو املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الليبية بوفاة األمير الراحل

خالص تهانيه لسموه مبناسبة 
توليــه مقاليــد احلكــم، متمنيا 
لســموه دوام التوفيق والسداد 
لقيادة مسيرة اخلير والنماء في 

الكويت.
هذا، وبعث صاحب الســمو 
األمير برسالة جوابية ضمنها 
بالغ شــكره وتقديــره على ما 
عبــر عنه الرئيــس ماغوفولي 
من صادق التعازي واملواســاة 
بهــذا املصاب اجللــل وعلى ما 
أعرب عنه من تهنئة مبناسبة 
تولــي ســموه مقاليــد احلكم، 
مشيدا سموه بالعالقات الوطيدة 
التــي تربط البلدين الصديقني 
والتطلع املشــترك لتعزيزها، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 

والعافية.

بهذا املصاب اجللل، متمنيا سموه 
لرؤساء هذه الدول موفور الصحة 

والعافية.
كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد رسالة من 
الرئيس د.جون بومبي جوزيف 
ماغوفولــي رئيــس جمهوريــة 
تنزانيــا املتحدة الصديقة أعرب 
فيها عن خالص تعازيه وتعازي 
حكومة وشــعب تنزانيا لسموه 
وللشــعب الكويتي بوفاة سمو 
األميــر الراحــل الشــيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، مشــيدا 
باملناقب الكرمية لسموه، رحمه 
اهللا، وبإســهاماته البــارزة فــي 
تعزيز السالم واألمن والتعايش 

السلمي.
كما أعرب الرئيس التنزاني عن 

لسموه، رحمه اهللا.
كذلــك تلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد رسالة 
تعزية من الرئيس ايغور دودون 
رئيس جمهورية مالدوفا الصديقة 
أعرب فيها له عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته لسموه بوفاة 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، مشــيدا 
باملناقب الكرمية لسموه، رحمه 
اهللا، وبجهــوده البارزة لتعزيز 
السالم على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.
هــذا، وبعث صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمــد 
برســائل جوابيــة ضمنهــا بالغ 
شــكره وتقديره علــى ما عبروا 
عنه من صادق التعازي واملواساة 

لســموه ولألســرة وللشــعب 
الكويتي بوفاة سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، مشــيدا باملناقــب الكرمية 
لســموه، رحمه اهللا، ومبسيرته 
احلافلة بالعطاء، ومتمنيا لسموه 
وللشعب الكويتي جميل الصبر 

وحسن العزاء.
كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تعزية 
مــن الرئيــس إلير ميتــا رئيس 
جمهورية ألبانيا أعرب فيها باسمه 
وباسم شعب جمهورية ألبانيا عن 
خالص تعازية لســموه، حفظه 
اهللا، بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمــد، طيب اهللا ثراه، 
مشيدا باملسيرة احلافلة بالعطاء 

كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد رسالة من 
الرئيس مارتن فيزكارا كورنيهو 
رئيس جمهورية بيرو الصديقة، 
أعــرب فيها عــن خالص تعازيه 
وصادق مواساته لسموه بوفاة 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، مشــيدا 
باملناقب الكرمية لسموه، رحمه 
اهللا، وبإســهاماته البــارزة فــي 
حتقيق السالم واألمن اإلقليمي.

كذلــك تلقى صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمــد 
رســالة تعزية من الرئيس روك 
مارك كرســتيان كابوري رئيس 
جمهورية بوركينا فاسو الصديقة 
أعــرب فيها عــن خالص تعازيه 
وتعازي شــعب بوركينا فاســو 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
صبــاح أمس ســمو ولــي العهد 

الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح أمس رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن.
واستقبل سموه بقصر بيان 
صباح أمس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
كما اســتقبل ســموه بقصر 
بيان صباح أمس عضو املجلس 
الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني 
الليبية النائب عبدالسالم عثمان 
كاجمان، حيث قدم واجب العزاء 
لســموه فــي وفاة فقيــد الوطن 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو 
األميــر الراحــل الشــيخ صباح 
األحمــد، طيب اهللا ثــراه وجعل 
اجلنة مثواه، كما أعرب عن خالص 
تهانيه لســموه مبناسبة توليه 
مقاليد احلكم، متمنيا لسموه كل 
التوفيق والسداد وموفور الصحة 

ومتام العافية.
حضر املقابلة وزير شــؤون 
الديــوان األميــري الشــيخ علي 
اجلراح ورئيس الديوان األميري 
الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير 
شــؤون الديوان األميري الشيخ 
محمد العبداهللا ووكيل الديوان 
األميــري ومديــر مكتب صاحب 
السمو، السفير أحمد فهد الفهد، 
ورئيس املراســم والتشــريفات 
األميرية الشيخ خالد العبداهللا.

صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتني.. وتلقى رسائل التعازي من رؤساء ٥ دول

صاحب السمو مستقبال عضو املجلس الرئاسي الليبي عبدالسالم عثمان كاجمانصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

رئيسة سنغافورة 
هنأت صاحب السمو

تلقــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة 
من الرئيسة حليمة يعقوب رئيس 
الصديقة  جمهورية سنـــغافورة 
أعربت فيها عــن خالص تهانيها 
وتهاني شعب جمهورية سنغافورة 
لســموه مبناســبة توليه مقاليد 
احلكم، مشيدة بالعالقات الوطيدة 
بني الكويت وجمهورية سنغافورة 
الصديقــة كمــا ضمنتها خالص 
التوفيق  متنياتها لســموه بدوام 

والسداد.
هذا، وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسالة جوابية 
أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره 
على ما عبرت عنه من فيض املشاعر 
التطلع  الطيبة، مؤكدا سموه على 
واحلرص املشــترك على تعزيز 
العالقات بــني البلدين الصديقني 
واالرتقاء بأطر التعاون القائم بينهما 
في مختلف املجاالت إلى آفاق أرحب، 
لها موفور الصحة  متمنيا سموه 
والعافية وللبلد الصديق املزيد من 

التقدم واالزدهار.

ملشاهدة الڤيديو

العفاسي بحث ونظراؤه اخلليجيون
«تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية»

شــارك وزيــر العــدل 
ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار د. فهد 
العفاســي فــي االجتماع 
الـ٣٠ لوزراء العدل لدول 
التعــاون لدول  مجلــس 
العربيــة عبــر  اخلليــج 
االتصال املرئي ملناقشــة 
قضايــا عدليــة خليجية 

مشتركة.
وقــال العفاســي فــي 
تصريــح صحافــي أمس 
األربعــاء إن وزراء العدل 

في دول املجلس تقدموا بخالص التعازي 
للقيــادة السياســية في الكويــت بوفاة 
املغفور لــه أمير البالد الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، مستذكرين بصمة سموه 

في تعزيز العمل اخلليجي املشترك.
وأضاف ان الوزراء اخلليجيني تقدموا 
بالتهنئة لصاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد، معربني عــن متنياتهم 

اخلالصة لهم بالتوفيق والسداد.
وذكر ان االجتماع تنــاول املواضيع 

العدليــة اخلليجيــة من 
اتفاقيــة  بحــث  خــالل 
تنفيــذ األحكام واالنابات 
واالعالنــات القضائيــة 
بدول مجلس التعـــــاون 
اخللـــيجي واستخــالص 
املبـادئ التشريعية الواردة 
في القوانني واألنظمة التي 
تقدمت بهــا وزارة العدل 
بتلك املبادئ على وثيقة 
الكويــت لنظــام القانون 

املوحد ألعوان القضاء.
الــوزراء  بــأن  وأفــاد 
رحبــوا مببــادرة األمــني العــام ملجلس 
التعاون لــدول اخلليــج العربية بقيام 
األمانــة العامــة بتنفيذ مشــروع رصد 
وتوثيق جهود دول املجلس في مواجهة 

جائحة كورونا املستجد (كوفيد-١٩).
وأعرب العفاســي عن خالص الشكر 
لألمانــة العامة لدول مجلــس التعاون 
لدول اخلليج العربية على حسن إعدادها 
وحتضيرها لالجتماع ولوزارة العدل في 
دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 

على حسن ادارتها ألعمال االجتماع.

عّزوا بوفاة األمير الراحل.. وهنّأوا القيادة السياسية بتولي مقاليد احلكم

د. فهد العفاسي

اجلاراهللا بحث مع السفير البلجيكي العالقات 
الثنائية وتطورات األوضاع اإلقليمية والدولية

دورة للتعلم عن ُبعد للطلبة حديثي التخرج

اجتمــع نائب وزيــر اخلارجيــة خالد 
اجلــاراهللا أمس مع ســفير مملكة بلجيكا 
لدى البالد الســفير ليو بيترز مبناســبة 
استالم مهام عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
ومت خــالل اللقاء بحث عــدد من أوجه 

العالقــات الثنائيــة بــني البلديــن إضافة 
إلى تطــورات األوضــاع على الســاحتني 
اإلقليمية والدولية. حضر اللقاء مســاعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير 

السفير أيهم العمر.

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في 
بيــان صحافي، عن بــدء برنامج التعليم 
الذاتي عبــر اإلنترنت (التعليم عن بعد) 
وذلك بالتعاون مع أكادميية التقدم العلمي 
ملدة ثالثة أسابيع لتطوير وتنمية مهارات 

الباحثني عن عمل من حديثي التخرج. 
وأفــادت الهيئــة بــأن التســجيل عبر 
تطبيق الواتساب من خالل األرقام التالية: 
ـ   ٢٢٠٥١٧٥٠ ـ   ٢٢٠٥١٦٣٠ ـ   ٢٢٠٥١٤٥٧
٢٢٠٥١٦٣١ ـ ٢٢٠٥١٤٩٨، مشــيرة إلــى بدء 
التســجيل من ٢٠ اجلاري وحلني اكتمال 

العدد املطلوب.

نائب وزير اخلارجية استقبله مبناسبة تسلم مهام عمله

بالتعاون بني «القوى العاملة» و«التقدم العلمي»

خالد اجلاراهللا مستقبال السفير البلجيكي ليو بيترز

ال وقف لـ «العربات املتنقلة» امللتزمة بقرار «التجارة»
بشرى شعبان

قالت الهيئة العامة للقوى 
العاملة إنهــا تابعت باهتمام 
بالــغ مــا يتــم تداولــه على 
منصات التواصل االجتماعي 
من قيــام أصحــاب العربات 
املتنقلة بإصدار بيان يشــير 
إلــى تعرضهم للظلــم جراء 
قيــام الهيئة بوقــف ملفاتهم 
مما ترتب عليه وقف صرف 
دعــم العمالــة الوطنيــة عن 

املستحقني منهم.
وأكدت فــي بيان صحافي 
حرصها التام على دعم العمالة 

ضبط ومتابعة التزام العمالة 
الوافدة وفقا للوائح والقوانني 
املعمول بها، حيث مت االتفاق 
على ضرورة التزام أصحاب 
العربات املتنقلة بأحكام قرار 
وزير التجارة رقم ٤٢٦ لسنة 
٢٠١٩ بشأن إصدار الئحة تنظيم 
املركبــات املتنقلة واملتضمن 
باملادة ١٠ منه إلزام املرخص له 
بتركيب جهاز(GPS) معتمد من 
وزارة التجارة لتحديد موقع 

املركبة املتنقل.
وأكدت الهيئــة في بيانها 
على تنفيذ القرارات واللوائح 
املنظمة لعمل العربات املتنقلة 

بالتنســيق مــع اجلهات ذات 
الصلــة، موضحة أنه لم يتم 
وقــف ملفات أي من أصحاب 
العربــات املتنقلــة امللتزمني 
بأحكام قرار وزير التجارة رقم 
٤٢٦ لســنة ٢٠١٩ وأن الهيئة 
مستمرة في استقبال طلبات 
أصحاب العربات املتنقلة وفتح 
ملفات جديــدة وصرف دعم 
العمالة الوطنية ملن استكملوا 
االشــتراطات الالزمــة وذلك 
بتحديــد موقع ضمن املواقع 
املتنقلة املتوافرة بالنظام اآللي 
لوزارة التجارة وتفعيل نظام 

.(GPS) التتبع

ومن بينها قرار وزير التجارة 
املشار إليه مت االتفاق باالجتماع 
املنعقد بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٠ 
على منح أصحاب التراخيص 
مهلة ملدة ثالثة أشهر اعتبارا 
من تاريــخ االجتماع لتعديل 
موقــع  بتحديــد  وضعهــم 
للمركبــة املتنقلــة وتفعيــل 
نظام التتبــع (GPS) ونظرا 
التي  للظروف االســتثنائية 
مرت بها البالد، وما نتج عنه 
من تعطيل العمل في الدوائر 
احلكومية اعتبارا من ١٢ مارس 
املاضي فقــد مت متديد املهلة 
حتى ١١ أكتوبر اجلاري وذلك 

الوطنية وتذليل كل العقبات 
التي تواجهها لاللتحاق بالعمل 
في هذا القطاع ما دعا الهيئة 
إلى االجتماع عدة مرات كانت 
املنعقــد  بدايتهــا االجتمــاع 
بتاريــخ ١٨ فبرايــر املاضــي 
مــع ممثلــي وزارة التجــارة 
الداخليــة وبلديــة  ووزارة 
الكويت لتنظيم وضبط آلية 
عملها ليتســنى للجهات ذات 
االختصاص مراقبة نشاط هذه 
املركبــات والتأكــد من صحة 
إجــراءات صرف الدعم املقدم 
ألصحابها وللعمالة الوطنية 
املســجلني عليهــا، فضال عن 

رئيس «األمن الوطني» بحث التعاون 
املشترك مع سفيري البحرين ورومانيا

بحث رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي أمس مع سفير مملكة البحرين 
الشقيقة لدى البالد صالح املالكي التعاون 
املشترك. وقال اجلهاز في بيان صحافي ان 
اللقاء بني الطرفني استعرض أوجه التعاون 
وبحث العالقــات الثنائية التي جتمع بني 
البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها وتطويرها 
كما مت بحث اهم القضايا املشتركة التي تهم 
البلدين على الساحتني اإلقليمية والدولية.

كما بحــث رئيس جهاز األمن الوطني 
الشيخ ثامر العلي أمس مع سفير جمهورية 
رومانيا لدى الكويت دانييل تاناسي التعاون 
املشترك. وقال اجلهاز في بيان صحافي 
ان اللقاء بني الطرفني تطرق الى استعراض 
أوجه التعاون وبحث العالقات الثنائية التي 
جتمع بني البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، 
كما مت بحث اهم القضايا املشتركة التي تهم 
الشيخ ثامر العلي مستقبال السفير البحريني صالح املالكيالبلدين على الساحتني اإلقليمية والدولية.

رئيس الوزراء استقبل وزير اخلارجية ومدير صندوق التنمية
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد في قصر بيان أمس وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد يرافقه مدير عام 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

عبدالوهاب البدر.
حضر املقابلة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية.
كما اســتقبل ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد في قصر بيان أمس عضو 
املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية 
النائب عبدالســالم كاجمان والوفد املرافق له، 
حيث قدم واجب العزاء لسموه في وفاة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه وجعل اجلنة مثواه.
حضر اللقاء املستشــار بالديــوان األميري 

د.عبداهللا املعتوق.

سموه تلقى عزاء عضو املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية باألمير الراحل

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مستقبال رئيس وأعضاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

« الكويتي الفلبيني»: تواصلنا مع ١٠ آالف مهتٍد خالل «كورونا»
قال مديــر املركز الكويتي 
الفلبيني الثقافي التابع للجنة 
التعريف باإلسالم عبدالعزيز 
النومــس حرصنــا منذ بداية 
جائحة كورونــا على تعزيز 
وترسيخ التواصل مع املهتدين 
أبنــاء اجلاليــة  اجلــدد مــن 
الفلبينيــة واســتثمار أوقات 
احلظــر في تعريفهــم بالدين 
اإلســالمي احلنيــف وعادات 

وتقاليد أهل الكويت.
النومس: تواصلنا  وتابع 
مع ١٠ آالف مهتد ومهتدية منذ 
شهر مارس املاضي وكذلك أقمنا 

عدد ٢٠٠ محاضرة دعوية عبر 
«األونالين» تناولنا من خاللها 
العديــد من األمــور التي تهم 
املسلم اجلديد وتنمي ثقافته 
اإلســالمية والقت األنشــطة 
تفاعال كبيرا من املشــاركني، 
ومت توزيع ١٩٧ حقيبة دعوية 
بلغة «التجالوج» و١٣٠ كتابا 
عن اإلسالم بجانب البطاقات 
التوعويــة التــي بلغت قرابة 
١٨٠٠ بطاقة بجانب إقامة ٢٠٠ 
درس تعليمي للمهتدين اجلدد 

واجلاليات املسلمة.
مبينا أن املركــز الكويتي 

املاضية مت توزيع مســاعدات 
غذائية استفاد منها ٤١١ مهتديا 
ومهتدية ضمت أهم املتطلبات 
األساسية التي حتتاجها األسر 
من املواد الغذائية وتكفي السلة 
العائلة قرابة الشهر، مع اتخاذ 
جميع إجراءات األمن والسالمة 
أثنــاء تعبئة وتوزيــع املواد 
الغذائية. وختاما تقدم النومس 
بالشكر اجلزيل لداعمي املركز 
الكويتــي الفلبينــي الثقافي، 
ســائال املولى جلت قدرته أن 
يزيل هذا الوباء عن البشرية 
جمعاء انه ولي ذلك ومواله.

الفلبيني الثقافي حرص على 
املشــاركة السريعة في زيادة 
ورفع نســبة الوعي الصحي 
لدي أبنــاء اجلالية الفلبينية 
منذ بداية اجلائحة ودعوتهم 
إلتبــاع إرشــادات وتعليمات 
وزارة الصحية الكويتية، وحث 
النومس اجلميــع إلى تفعيل 
التباعــد االجتماعــي وجتنب 
التعليمات  االزدحام واتبــاع 
االحترازيــة  واإلجــراءات 
التــي تطلقهــا وزارة الصحة 
للمحافظة على سالمة اجلميع.

مضيفا: خالل الفترة القليلة 
عبدالعزيز النومس



محليات
اخلميس ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠

04

لن تكون كورونا (كوفيد-١٩) هي اجلائحة األخيرة 
التي سادت العالم في ٢٠٢٠م ورمبا تستمر في ٢٠٢١، 
فلو اطلعنا على أرقام ضحايا األوبئة لوجدنا «كورونا» 
هي (األحدث)، لكنها فرضت ثقافة (صحية عاملية) على 
احلكومات والشعوب، وكشفت عن أهمية التخصصات 
الطبية والتمريضية وعلوم الڤيروســات والعقاقير 
واألمصال، وتتنافس دول عديدة اآلن لعرض عقار يعالج 
«كورونا» بدءا من الصني والواليات املتحدة وأملانيا 
وغيرها من الشركات املتخصصة في هذا العالم الذي 
حتّول إلى قرية صغيرة، ويكفي أن اجلائحة فرضت 

التعليم عن بُعد وغيّرت طرق التلقي والتواصل!
من يقرأ التاريخ يقــف طويال أمام آثار األوبئة 
واجلائحات على املجتمعات والــدول، والتي متثل 

امتحانا ألهل هذه األزمنة!
أمراض فتاكة ضربت العالم وقتلت املاليني من 

البشر عبر التاريخ أختصرها لكم فيما يلي:
- الطاعون األسود انتشر في أوروبا سنة ١٣٤٨ 

وأسفر عن مقتل ٢٠ مليون شخص.
- الطاعون العظيم ضرب إيطاليا وفرنسا وخلَّف 

١٠٠ ألف قتيل سنة ١٧٢٠.
- الكوليــرا عام ١٨٢٠ ضرب الهند وقتل حوالي 

١٠٠ ألف.
- االنفلونزا اإلسبانية عام ١٩١٨ اجتاحت العالم 

وقتلت ٥٠ مليون شخص.
- االيدز ظهر عام ١٩٧٦ في الكونغو وانتشــر 

وأصاب حوالي ٣٦ مليونا.
- ايبوال وظهر في غينيا وليبريا وســيراليون، 

وقتل ٦ آالف شخص.
- طاعون لندن العظيم، ظهر عام ١٦٦٥ وضحاياه 

حوالي ١٠٠ ألف إنسان.
- احلمى الصفراء انتشرت في فيالدلفيا بالواليات 

املتحدة وتسببت في قتل ٤٥ ألف شخص.
- طاعون منشوريا الصينية وقتل ٦٠ ألف شخص 

سنة ١٩١٠.
- االنفلونزا اآلسيوية، وظهرت في الصني ووصلت 
الواليات املتحدة في عام ١٩٥٧ وعدد ضحاياها كبير.

- انفلونزا اخلنازير، ظهرت في املكسيك وانتشرت 
في أنحاء العالم وقتلت ١٨ ألف شخص وفقاً ملنظمة 

الصحة العالية.
- «كورونا» وظهر أوال في مدينة ووهان الصينية 
ثم انتشر في العالم سنة ٢٠٢٠م، وتتجاوز ضحاياه 

أكثر من ٤٠ مليون شخص.
- اجلدري، ضرب أوروبا عام ١٤٩٢ وأزهق أرواح 

ما ال يقل عن ٢٠ مليون شخص.
- جنون البقر، وضرب أوروبا خاصة بريطانيا 
وفرنسا وهولندا في فترة أواخر الثمانينيات وأوائل 

التسعينيات.
- شــلل األطفال أصاب العالم في أواخر القرن 

التاسع عشر وبلغت ذروته ما بني (١٩٤٠ - ١٩٥٢).
- حمى التيفوس، ظهر في القرن السابع عشر 
وحصد ما ال يقل عن ١٠ ماليني من البشر في روسيا 

وپولندا ورومانيا خالل احلرب العاملية األولى.

- املالريا ويعود تاريخهــا إلى ما يقارب ٤٠٠٠ 
عام، وانتشرت في أفريقيا، وكانت وفياتها صغيرة 

قياسا باألوبئة األخرى.
- السل الرئوي (الدرن) وهذا الوباء عاث فسادا 
في البشرية، يضرب الصدر وله نوبات سعال حادة.

٭ ومضة: الكويت عبر التاريخ تعرضت لكثير من األوبئة 
مثل الطاعون، وقد انتقل إليها من العراق وإيران والهند.
كما أن االنفلونزا اإلسبانية وصلت الكويت عام 
١٩١٨، وقد قضى هذا الوباء على أكثر من ٢٥ مليون 

شخص في العالم.
استوطن الســل واجلدري الكويت، وأعتقد أن 
حرارة اجلو ساعدت على تطهير الكويت من األوبئة، 

خاصة مع عدم وجود مياه راكدة.
أهلنا القدامى من آباء وأجداد وجدات يتحدثون 
عن حاالت من الوباء التي أصابت الكويت ولم يسلم 

بيت فيها من انتقال العدوى.
عّالمة الكويت عبدالعزيز الرشيد البداح يصف 
الطاعون العظيم في مؤلفاته بأنه (طاعون عظيم قضى 
على الكثير من أهل الكويت خاصة النساء، ما جعل 
الرجال يستقدمون نساء من الدول املجاورة كالزبير 
وجنــد وغيرهما من البلدان حلفــظ البلد من فناء 

البشر حينذاك)!
هناك أسر كويتية يذكرها التاريخ أفناها الطاعون 

الذي ال يرحم!

٭ آخر الكالم: من يســتعرض التاريخ يجد أن األوبئة 
واألمراض وصلت الى بالد احلرمني الشريفني ومساجد 
العالــم على مر التاريخ ومنعت املصلني من الصالة 
فيها، وكما رأينا اآلن في سنة جائحة «كورونا» ١٤٤١ 
- ١٤٤٢هـ املوافــق ٢٠٢٠م كيف ُمنعت الصالة في 
احلرمني ومساجد العالم اإلسالمي كله لدواع قهرية 

احترازية وإجرائية ضرورية.

٭ زبدة احلچي: لفت نظري وسررت من تقرير نشرته 
«نيوز ويك» حول تعاليم رســولنا الكرمي ژ حيث 
اســتحضرت تعاليمه تزامنا مع اجتياح «كورونا» 
للعالم، وقالت إنه ژ واجه األوبئة بتعليمات رائعة 
وشجع على النظافة والسعي للحصول على الدواء 
والعالج واحليطة واحلذر، وهي مشــابهة للنصائح 
العاملية الطبية التي أصدرتها منظمة الصحة العاملية 
والبلدان املتقدمة في محاربة وباء كورونا وفي مقدمة 

هذه الدول بلدي وشعبي الكويتي.
وال نعلم حتديدا أي التواريخ هي األســوأ في 
تاريخ األوبئــة واجلائحات اهللا وحده يعلم.. والعالم 

بشعوبه وحكامه يترقب..
اللهم اصرف عنا الكورونا عاجال غير آج ل..

واحفظ أميرنا املفدى وسمو ولي عهدنا األمني 
وشعبنا الوفي..

هذا املقال ستحتاج اليه كل األسر واألفراد ألنه 
يجمع تاريخ األوبئة كمرجع، فاحتفظ به!

في أمان اهللا..

ومضات

   األوبئة عبر التاريخ!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«الكهرباء»: إنشاء مبنى جديد لطوارئ شبكات توزيع «حولي»
دارين العلي

تعمــل وزارة الكهربــاء واملاء 
ممثلة في قطاع شبكات التوزيع 
الكهربائــي حاليا على اســتكمال 
االجــراءات التــي طلبهــا اجلهاز 
املركزي للمناقصات فيما يخص 
مشروع إنشاء مبنى إلدارة شبكات 
توزيــع طوارئ حولــي مبنطقة 
الســالم، وذلــك متهيــدا لطــرح 
املناقصة. وأوضحت مصادر مطلعة 
بالوزارة ان القطاع تقدم بأوراق 
ومستندات مناقصة إلنشاء املبنى 
الى اجلهــاز املركزي للمناقصات 
العامة لطرحه امام الشركات في ٩ 
فبراير من العام احلالي، كما طلبت 
الوزارة من اجلهاز طرح املشروع 
في ٧ اكتوبر اجلاري اال ان اجلهاز 
قرر عدم املوافقة حلني ورود كتاب 
الحق من الوزارة يتضمن تعديل 

جدول الكميات املطلوبة النشــاء 
املبنى من مواد وآليات وغيرها.

وأشارت املصادر الى ان الوزارة 
بدورها ممثلة في القطاع ســوف 
تســتكمل االجراءات التي طلبها 
اجلهاز للموافقة على الطرح امام 
اtلشركات وامتام كافة االجراءات 
حتــى البدء في التنفيذ وانشــاء 
املبنى باملنطقة وحتقيق االهداف 

املرجوة منه.
ويهــدف هــذا املشــروع وفق 
املصادر الى توفير كافة اخلدمات 
اخلاصة بالقطاع للمنطقة واملناطق 
احمليطة والتي تعــد من املناطق 
السكنية اآلهلة بالسكان ومن بني 
هــذه اخلدمات صيانــة واصالح 
الكيبــالت ومحطــات  وتركيــب 
التحويل الثانوية واصالح االعطال 
واالنقطاعــات وتنفيذ التمديدات 
وايصال التيار للقسائم اجلديدة.

«املناقصات» ترفض الطرح حلني اكتمال املستندات اخلاصة باملشروع

«احملاسبة» يدعو  لتنفيذ برامج بأفضل 
املواصفات للشبكة املائية للمباني

دارين العلي

دعا ديوان احملاســبة وزارة الكهرباء واملاء للعمل على ايجاد برامج 
توعية للمســتهلك حــول أفضل املواصفات لشــبكات املياه العذبة في 
املباني العامة واخلاصة، ملا له من آثار على جودة املياه لدى املستهلك.

وأشار الديوان في آخر تقاريره الى أنه مت اكتشاف تباين في نتائج 
فحوصــات الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء واملاء عام ٢٠١٦ ملياه 
الشرب داخل بعض املرافق احلكومية العامة، حيث أكدت فحوصات الهيئة 
وجود جتاوز في تركيز أحد املواد عن املسموح به عن معايير الهيئة.
ولفــت إلى أن وزارة الكهرباء واملاء أكدت على أنها ملتزمة مبعايير 
الهيئة وتنتهي مسؤوليتها عند عداد املياه للمباني، مشيرا إلى أنه من 
مهام الوزارة وضع مواصفات املواد واملعدات املائية وطرق استعمالها.

نصف مليون مستفيد من خدمات «شلونك» للحّد من «كورونا»
حنان عبد املعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
تســجيل ٨١٣ إصابــة جديدة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
(كوفيد-١٩) خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد 
إلى ١١٨٥٣١ في حني مت تسجيل 
٧ حاالت وفاة ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املســجلة حتى 

اليوم ٧٢١ حالة.
وقــال املتحدث الرســمي 
باسم وزارة الصحة د.عبداهللا 
الســند لـ «كونا» إن عدد من 
يتلقــى الرعايــة الطبية في 
أقســام العنايــة املركزة بلغ 
١٣٠ حالــة ليصبــح بذلــك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتــت إصابتها مبرض 
«كوفيد-١٩» ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٧٨٩٤ 

حالة.
وأشار السند إلى أن عدد 
املســحات التي مت القيام بها 

واملصابني باملرض أثناء فترة 
العزل الصحي.

تطبيــق  أن  وأضــاف 
«شــلونك» أيضــا مــن أهــم 
التطورات التكنولوجية التي 
استحدثتها الدولة واستفادت 
منهــا وزارة الصحــة فــي 
خطتها الراميــة إلى مكافحة 
وباء «كوفيد-١٩» واحلد من 

انتشاره في املجتمع.
وأوضــح أن التطبيق مت 
تدشينه منتصف شهر أبريل 
املاضي بهدف متابعة القادمني 
من اخلارج أثناء حملة إجالء 
املواطنــني قبل التوســع في 
اســتخدامه ليشمل مخالطي 
احلــاالت اإليجابية ومرضى 
«كوفيــد-١٩» بعــد اتضــاح 
مميــزات التطبيــق لناحيــة 
توفير الوقت واجلهد لألطقم 
الطبية ودقة متابعة األشخاص 
حتت احلجر والعزل الصحي 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع 
العدوى بــني فئات  انتشــار 

املجتمع.

أن عدد من سجلوا في التطبيق 
من خالل حتميله من مختلف 
 App» اإللكترونيــة املتاجــر 
 Store- Google Play -
AppGallery» بلغ حوالي نصف 
مليون مستفيد. وقال الغمالس 

إن التطبيــق إحــدى األدوات 
املهمة واحللول التكنولوجية 
التــي تعتمد عليهــا الوزارة 
في متابعة احلاالت املشتبهة 
مبــرض «كوفيــد-١٩» خالل 
فترة احلجر الصحي املنزلي 

٨١٣ إصابة جديدة بـ «كوڤيد ـ ١٩» بإجمالي ١١٨٥٣١ وتسجيل ٧ حاالت وفاة

د. فهد الغمالس

خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
٧٥٦٠ مســحة ليبلغ مجموع 
الفحوصات ٨٤٩٦٦٢ فحصا.

وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت سابق شفاء 
٧١٨ إصابة خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ليبلــغ مجموع عدد 
حاالت الشفاء ١٠٩٩١٦ حالة.

من جانبه، أعلن مدير إدارة 
الصحة العامة رئيس اللجنة 
الرئيسية لتطبيق «شلونك» 
بوزارة الصحة د.فهد الغمالس 
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نوشاد لـ «األنباء»: إجناز ٤٠٪ 
من مشروع «مبنى الركاب ٢»

مدير مشروع مبنى مطار الكويت اجلديد أكد االنتهاء من صب كامل قطع األسقف البالغ عددها ٣٧ ألف قطعة

كم نسبة االجناز احلالية في 
املشروع؟ 

٭ تبلــغ نســبة االجناز في 
املشروع ٤٠ ٪  بجميع اعمال 
املشروع بالكامل، وهي تسير 

ضمن وتيرتها.

وكم عدد احلزم في 
املشروع؟

٭ تبلــغ اعــداد احلــزم في 
املشــروع ٣ حزم، وتشتمل 
احلزمــة االولى علــى مبنى 
الركاب اجلديد واالنفاق، فيما 
تشتمل احلزمة الثانية على 
املباني اخلدمية املؤدية إلى 
مبنى الركاب اجلديد ومواقف 
السيارات، اما احلزمة الثالثة 
فتتضمــن مواقــف وممرات 
الطائرات واملباني اخلدمية 

ملبنى الركاب اجلديد.

وما ابرز االعمال التي مت 
اجنازها حتى اآلن؟

٭ طبعا، مت االنتهاء من صب 
كامــل قطع االســقف والتي 
يبلــغ عددها ٣٧ الف قطعة، 
باالضافة الى تركيب ما يقارب 

٥٠ ٪  من هذه القطع.

حتديات ونقص عمالة

وماذا عن اهم التحديات التي 
واجهتكم خالل العمل في 

املشروع؟
هنــاك  كانــت  بالفعــل  ٭ 
بعــض التحديــات فــي هذا 
املشروع احليوي والضخم 
واالســتراتيجي منــذ البدء 
في إجنازه، وبفضل تعاون 
اجلهات املعنية ذات العالقة 
باملشروع ومبتابعة حثيثه 
من مجلس الوزراء ووزارة 
االشــغال اســتطعنا جتاوز 
الكثير منهــا، ولعل جائحة 
«كورونــا» قــد أثــرت على 
املشروع بشكل كبير وأبطأت 
وتيرة وعجلة العمل به، كما 
كان هنــاك نقــص ملحوظ 
وكبير في عــدد العمالة من 
حيــث التأثير فــي املصانع 
احمللية والعاملية والذي أثر 
بدوره على املواد التي تخدم 

املشروع.

كيف كان التعاون مع اجلهات 
والوزارات االخرى ذات 

الصلة؟
٭ كان هنــاك تعــاون مثمر 
بــني جميــع اجلهــات وفــي 
الداخليــة  مقدمتهــا وزارة 
والطيران املدني والشــؤون 
خــالل  العاملــة  والقــوى 
فتــرة احلظــر الســتخراج 
التصاريــح واذونات العمل 
للعمالة باملشــروع في ذلك 
الوقت لتوقف احلياة آنذاك، 
وبالتالي فإن هــذه اجلهات 
كانــت متعاونــة الــى أبعد 
احلدود، وهذا ليس بغريب 
عليها حلرصها على مصلحة 

العمل واإلجناز.
تنسيق وتعاون

هل من طلبات محددة للجهة 
املستفيدة من هذا املشروع 

وهي إدارة الطيران؟
٭ نعــم، ومنــذ البــدء فــي 
أعمال املشــروع كانت هناك 

في هذا السكن الذي يشغله 
اآلن مــا يقارب ٥ آالف عامل 

يعملون في هذا املشروع.
تعاون «الدفاع»

هل مت التوصل الى حلول 
إلزالة القاعدة العسكرية 

ومنشآتها التي تقع ضمن 
نطاق املشروع؟

٭ نعم متت إزالتها بالتنسيق 
مع وزارة الدفاع، وذلك ألن 
هذه القاعدة تقع ضمن نطاق 
املشــروع وبالتالي يصعب 
على األفــراد أو العاملني في 
القاعدة الوصول الى أعمالهم 
اثنــاء العمل، لذلــك وجدنا 
تفهما كبيرا من املســؤولني 
في وزارة الدفاع بالعمل على 
ازالة هذه املنشآت، خاصة ان 
مشــروع املطار صرح كبير 
لدولة الكويت ولذلك البد من 
تقدمي التضحيات بخصوص 
هــذا األمر ملا فيــه من فائدة 

للمصلحة العامة.

كم تبلغ الكلفة االجمالية 
للمشروع؟

٭ كلفة املشروع االجمالية 
تبلــغ مليــارا و٣١٢ مليون 
دينار، وتشمل جميع اعمال 

املشروع بالكامل.

هل من أوامر تغييرية على 
املشروع؟

٭ من الصعب وجود مشروع 
ال توجد فيه أوامر تغييرية، 
وكلمــا كان املشــروع كبيرا 
وضخمــا ومعقــدا البــد من 
إحــداث تعديالت، والى اآلن 
مت اصدار اربعة أوامر تغيرية 
للحزمة األولى، ومن املتوقع 
إصــدار أمر تغييري خامس 

في املرحلة القادمة.
مواقف السيارات

وماذا عن مناقصة مواقف 
السيارات، وهل مت طرحها؟

٭ نعــم، مت طــرح مناقصة 
مواقــف الســيارات التابعة 
للمشروع، والتي تأتي ضمن 
احلزمة الثانية وهي عبارة 
عــن مواقــف وجســور ومت 
العمل بها قبل ٣ أشهر وتبلغ 

كلفتها ١٦٩ مليون دينار.
حدثنا عن تعاونكم مع اجلهاز 

املركزي للمناقصات؟
٭ متــت مخاطبــة اجلهــاز 
املركزي لطرح احلزمة رقم ٣ 
والتي تشمل املواقف واملمرات 
واملدرجات اخلاصة بالطائرات 

واملباني، ومن املتوقع طرحها 
بعد عشــرة اشهر الن اجلهاز 
كانــت لــه مالحظــات مفيدة 
وايجابيــة ولديــه اولويــات 
لبعــض املشــاريع، وهنــاك 
اجتماعات دورية معهم ونقدر 
دورهــم واعمالهم في جائحة 

كورونا.
مواد محلية

ماذا عن املواد املستخدمة 
باملشروع؟

٭ مت تطبيق ما جاء في العقد 
والزام املقــاول بتنفيذ جميع 
املواد التي مت االتفاق عليها، كما 
نسعى الى استخدام املنتجات 
احمللية، والتــي تعد صديقة 
للبيئة وكذلك استخدام وتوفير 
املواد املطلوبة من اقرب جهة 
في الكويت ووفقا للمواصفات 

والشروط.

وماذا عن التنسيق بينكم وبني 
شركة «ليماك» التركية؟

٭ اعتبــر شــركة «ليمــاك» 
التركية ووزارة االشــغال في 
قــارب واحد، فكل جهة منهما 
تعمل وفقا لالعمال املناطة بها، 
وفي النهاية النجاح سيكون 
للطرفني وشركة ليماك شركة 

على قدر املســؤولية ونحقق 
أفضل النتائج.

مم يتكون مبنى الركاب؟
٭ يتكون تصميم مبنى الركاب 
من مخطط ثالثي االفرع، يضم 
ثالثــة اجنحة متناظرة تضم 
بوابات املغــادرة وكل واجهة 
متتــد بطــول ألــف ومائتــي 
متــر، ومتفرعة من مســاحة 
البهــو املركزي، والذي يتميز 
مبساحته الشاسعة، وارتفاع 
السقف يصل الى ٢٥ مترا في 

املنتصف.

كم تستوعب املرحلة االولى؟
٭ تســتوعب املرحلة االولى 
بحــدود الـ ٢٥ مليــون راكب 

بالسنة.
خصائص جمالية

وكيف مت اختيار التصميم 
الداخلي للمطار؟

٭ مت اختيار عناصر التصميم 
الداخلــي بناء علــى مالءمتها 
وادائها البيئي، كما روعي في 
اختيــار االثــاث االحتياجات 
والنوعيــة  الوظيفيــة 
اجلماليــة  وخصائصهــا 
ومتانتهــا، حيــث تلبــي كل 

عامليــة عملت فــي العديد من 
الــدول وآخرها فــي القاهرة، 
ورغــم تخوفهــا فــي البداية 
من الســوق الكويتي، اال أنها 
جنحت اخيرا بعد ذلك، ووزارة 
االشــغال حريصة كذلك على 
اجناز املشروع بالسرعة املمكنة 
من قبل شركة «ليماك» وطبقا 
للمواصفات املطلوبة ولشروط 

العقد.
اهتمام الدولة

ماذا عن اهتمام القيادة 
السياسية ومجلس الوزراء 

بهذا املشروع؟
٭ هنــاك اهتمــام كبيــر من 
الدولــة بهــذا املشــروع ومن 
اعلى املســتويات السياسية 
منذ عهد ســمو األمير الراحل 
الشــيح صباح األحمد، طيب 
اهللا ثــراه، وذلــك يــدل على 
حرص سموه على إجناز هذا 
الكبيــر، وصوال الى  الصرح 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا 
ورعــاه، وتوجيهاتــه بتنفيذ 
هذا املشروع الضخم والكبير 
والذي سيكون بوابة الكويت 
للعالم اخلارجي، ومادام أن هذا 
الدعم موجود فإننا ســنكون 

قطعة اثاث االحتياجات احملددة 
للمســتخدمني في كل منطقة 

داخل املبنى.
 ومت كذلك االخذ بعني االعتبار 
عنــد تكوين عناصــر االثاث 
املتحرك حجم مجاميع الركاب 
واعمارهم والتفاعل االجتماعي 
فيمــا بينهــم، ومتــت اضافة 
االلــوان لبــث احليوية داخل 
املبنــى، اما مكاتــب تخليص 
الســفر وتســليم  اجــراءات 
احلقائب فقد مت تصميمها بحيث 
الراحــة واالنتاجية  تضمــن 
مــع احلفاظ على االحســاس 
بالتوافــق واالســتمرارية في 
الرؤيــة والشــفافية مع بقية 

املبنى.

وماذا عن االنظمة 
االلكترونية وامليكانيكية 

للمبنى؟
٭ مت تطبيق معايير توفير 
الطاقة التــي مت ادراجها في 
التصميم، بحيــث تقلل من 
استهالك الطاقة املستخدمة 
للتبريد بنسبة ٣٦ ٪  مقارنة 
باملباني التقليدية، ويستهلك 
مبنى الركاب ٢٩٤م٣ من املاء 
الســاخن في اليوم، وتقوم 
اللوحات الشمســية املثبتة 
على السطح بتوليد ٤٦٪ من 
الطاقة الالزمة لتسخني املياه، 
ويعادل استهالك املاء ملبنى 
الــركاب ١٣٢٥م٣ فــي اليوم، 
علمــا أن األلــواح الضوئية 

تغطي ٨٠٪ من السقف.

وكيف يتم تطبيق االنظمة 
املستدامة؟

٭ يكــون ذلك عبر اســتخدام 
األلواح الضوئية واالستشعارية 
لالضاءة، وكذلك انظمة اإلضاءة 
الكاشفة مع نظام متقدم لتشغيل 
املبنــى والتحكــم بــه، ونظام 
معاجلة مياه الغسيل، وقياس 
جودة الهواء الداخلي ومتابعته، 
ونظام قيــاس الطاقة، وكذلك 
اســترداد التكييف من فتحات 
التهوية، والتبريد احلر، ونظام 
التهوية باإلحالل، وهناك فتحات 
في سقف املبنى لتوفير اإلنارة 

الطبيعية في النهار.

ماذا عن البيئة الداخلية 
للمشروع؟

٭ مت استخدام مواد سريعة 
التجــدد كاخليــزران والتي 
حتتوي على نسبة من املواد 
املعاد تدويرها، وكذلك املواد 

االقليمية.

وماذا عن األنظمة 
التكنولوجية واإللكترونية؟

أنظمــة  عــدة  هنــاك  ٭ 
مستخدمة، كنظام مناولة 
األمتعة، والهاتف، والعرض 
الديناميكي واإلعالن العام، 
وقاعــدة بيانــات املطــار 
إدارة  التشــغيلية، ونظام 
بيانــات األمــن، والتحكــم 
بالدخول وعرض معلومات 
الرحالت، وأجهزة إجراءات 
والكاونتــرات،  الســفر، 
وأنظمــة إنــذار احلريــق، 
الذكي،  الڤيديو  وحتليالت 
الڤيديــو، ونظام  ومراقبة 
التحقــق مــن الهويــة عن 

طريق البصمة.

صورة نهائية للمبنى بعد أن تنتهي األعمال مبراحلها الثالث

من صور املخطط ملرافق املبنىمن مراحل العمل

م.أحمد نوشاد متحدثا للزميل فرج ناصر  (قاسم باشا)

اجتماعات مســتمرة وأيضا 
تنسيق مشترك بني الطرفني 
ادارة  بخصوص احتياجات 
الطيران ملكونات املشروع، 
باإلضافــة الــى تزويد ادارة 
الطيران وزارة األشغال بكل 
املتطلبــات واالحتياجــات 
اخلاصة بهذا املشروع، حيث 
اليزال التنسيق مستمرا بني 
املدني  الــوزارة والطيــران 
بخصــوص هــذا املشــروع 
الضخــم وكذلك مع اجلهات 
األخرى ذات الصلة باملشروع.

وماذا عن االشتراطات 
الصحية باملشروع؟

٭ منذ بداية إجناز املشروع 
حصلنــا على أرض لســكن 
العمال تقع قريبا من املشروع، 
وكانت هناك زيارة وفد من 
وزارة الصحــة لهــذا املبنى 
خالل جائحة «كورونا» للتأكد 
من سالمة العاملني باملشروع 
والتأكيــد علــى تطبيق كل 
االشــتراطات الصحيــة من 
تباعد اجتماعي ولبس الكمام 
والتعقيــم، باإلضافــة الــى 
استخدام املعدات ذات السالمة 
املعمول بهــا عامليا، وكانت 
النتيجة صفر إصابة بكورونا 

كلفة أعمال مشروع مطار الكويت الدولي «مبنى الركاب ٢» مليار و٣١٢ مليون دينار والعمل مبناقصة مواقف السيارات قبل ٣ أشهر بكلفة ١٦٩ مليون دينار

متابعة من القيادة السياسية ألعمال املشروع وهناك تنسيق وتعاون مع جميع اجلهات املعنية حرصًا على إجناز األعمال وتالفي العقبات والتحديات
تصميم «مبنى الركاب ٢» يتكون من مخطط ثالثي األبعاد يضم ٣ أجنحة متناظرة فيها بوابات املغادرة وكل من هذه الواجهات متتد على طول ١٫٢ كلم

تطبيق معايير توفير الطاقة التي مت إدراجها في التصميم حيث تقلل من استهالك الطاقة املستخدمة للتبريد بنسبة ٣٦٪ مقارنة باملباني التقليدية

فرج ناصر

أكد مدير مشروع مبنى مطار الكويت اجلديد م.احمد نوشاد أن تكلفة املشروع االجمالية تقدر مبليار و٣١٢ مليون دينار والتي تغطي جميع اعمال املشروع، الذي سيستوعب مبرحلته األولى ٢٥ مليون راكب سنويا، وبأعلى مستويات اخلدمة، مبينا أن تصميم مبنى الركاب 
٢ يتكون من مخطط ثالثي األبعاد يضم ٣ أجنحة متناظرة فيها بوابات املغادرة، وكل من هذه الواجهات ميتد على طول ١٫٢ كلم. وكشف م.نوشاد، خالل لقائه مع «األنباء»، ان نسبة اجناز أعمال املشروع حتى اآلن وصلت إلى ٤٠٪، مشيرا إلى أن املشروع قد طرأت عليه ٥ اوامر 
تغييرية حتى اآلن، وهناك ٢١ بوابة متصلة باملبنى عبر جسور ثابتة مكيفة وأذرع متحركة تصل بالطائرات.  وأوضح ان هناك متابعة من القيادة السياسية لتنفيذ املشروع بالسرعة املمكنة ووفق الشروط واملواصفات احملددة، كما أن عناصر التصميم روعيت فيها مالءمتها وأداؤها 

البيئي، إضافة إلى وجود األلوان لبث احليوية داخل املبنى، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

ملشاهدة الڤيديو
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فيصــل  قــال  بدايــة، 
أقطــن  أنــا  الدوســري: 
فــي منطقــة خيطــان منذ 
القرن املاضي،  سبعينيات 
وقد كانت من أجمل مناطق 
البالد لكنها أصبحت األسوأ 
متاما بسبب تفشي ظاهرة 
سكن العزاب بني العائالت 
في الســكن اخلــاص وهو 
األمــر الــذي تســبب فيــه 
مواطنــون بالدرجة األولى 
ألنهم قاموا بتأجير بيوتهم 
لعزاب أو شــركات خاصة 
دون مراعــاة جليرانهــم، 
ولألســف أيضــا اجلهــات 
احلكوميــة املختصة أيضا 
تتحمل املسؤولية ألنها لم 
تتخذ أي نوع من اإلجراءات 
احلازمــة جتاه هذا الوضع 
املزري، وخالل فترة سابقة 
قامت السلطات املعنية بقطع 
التيار الكهربائي عن املنازل 
التي يقطنها عزاب، لكن ملدة 
ال تزيد على أســبوع فقط 
وبعدها عاد التيار الكهربائي 
وعاد العــزاب أكثر من ذي 

املنطقــة كبيــر جــدا لذلك 
يتفاقم االزدحام في هاتني 
الفترتــني، وبالرغــم مــن 
وجــود مداخــل ومخــارج 
متعــددة للمنطقــة إال أنها 
جميعا تزدحم بشكل كبير 
جــدا، ناهيك عن أن الطرق 
الداخليــة حتديــدا تعاني 
من كثرة احلفر وفي بعض 
األماكــن ال تصلح للبشــر 
أو املركبــات، ولو ذهب أي 
شــخص إلــى دوار مخفــر 
خيطان سيجد نفسه يترنح 
داخل مركبته بسبب رداءة 

سفلتة الطريق.

اآلالت املوســيقية خاصــة 
أنــه موقع معــروف وحتى 
خالل فترات احلظر، ومنع 
فتح األنشطة التجارية كان 
هناك طلب علــى اخلدمات 
والســلع التــي نقدمها عبر 
«األونالين»، وبعد السماح 
مبزاولة هذا النشاط التجاري 
ورفع احلظر توافدت أعداد 
كبيرة من املواطنني واملقيمني 
إلى موقعنــا في خيطان ملا 
لهذا املوقع من شهرة كبيرة 
واختصاص في بيع وتصليح 
اآلالت املوسيقية وفي الدول 
املتقدمة واملتحضرة مثل هذه 

توجهوا إلى نواب األمة وإلى 
أعضاء املجلس البلدي والى 
البلدية والداخلية وقدموا 
العديد من الشكاوى جتاه 
وجود العزاب بني العائالت 
مــا يؤثر ســلبا على األمن 
واألمان في املنطقة لكن دون 
جدوى وباتت أعداد العزاب 
تزداد وال تنقص، الفتا إلى 
أن كثيرا ما يجد أحد العزاب 
يتجــول ليــال في شــوارع 
املنطقة وهو يترنح بسبب 
تعاطي اخلمور ويبدو في 
حالة خطرة، وقد قام بإبالغ 
اجلهــات األمنيــة عن عدة 
حاالت من هذه، مضيفا أن 
هذا األمر يجعل األهالي دائما 
في حالة من القلق والتوتر 
وعدم االستقرار في بيوتهم.

وزاد أن فتــرات احلظر 
الكلــي واجلزئي التي مرت 
بها البالد وخصوصا على 
املنطقــة كانــت من أســوأ 
الفتــرات التــي مــرت على 
أهالي خيطان كون العزاب 
لــم يكونــوا يخرجون من 
املنطقة للعمل وكانوا طوال 
النهار والليل جالســني في 
الطرقات، وحتى ســاعتي 
الرياضة املسموح بهما كان 
العزاب يحتلون املمشى فال 
يستطيع الصغار أو النساء 

الذهاب للممشى نهائيا.
أزمة الطرق

من جهته، قال جالل جواد 
إن مداخل ومخارج منطقة 
خيطان وطرقهــا الداخلية 
تعانــي من ازدحام شــديد 
خالل الفترتني (الصباحية 
ـ ومــا بعد املغرب) أي عند 
الذهــاب إلى العمل صباحا 
والعودة منه بعد العصر، 
الفتا إلى أنه من الضروري 
األخذ في احلسبان أن عدد 
العاملني في القطاع اخلاص 
من الوافديــن القاطنني في 

وتابــع جــواد: لدينا في 
خيطان أقــدم محالت لبيع 
اآلالت املوسيقية في الكويت 
ويعتبر املوقع محط جذب 
لكل محبي اآلالت املوسيقية 
على مستوى اخلليج وليس 
الكويت فقط، لكن لألســف 
الطريق أمــام هذه احملالت 
العريقة غير معبد وبه حفر 
عديدة والرصيف ليست له 
مالمح، وهذا املوقع يحتاج 
إلــى اهتمام خاص وتنظيم 
ملــا  الفنــي  دوره  إلبــراز 
يحويه مــن كبرى احملالت 
املختصــة ببيــع وتصليح 

األماكن تعتبر تراثية فنية 
لذا تلقــى اهتماما خاصا ملا 
تعكسه من صورة حضارية 

وتاريخية للبالد.
االزدحام

من جانبه، قال جاســم 
اخلضر إن منطقة خيطان 
جميلة فــي موقعها وفيها 
مختلــف اخلدمــات إال أنها 
تعانــي مــن رداءة الطرق 
بشكل كبير جدا ووجود حفر 
في وسط كل طريق تقريبا 
في خيطان، كما أنها تعاني 
ازدحاما شديدا منذ الصباح 
وحتى املساء باإلضافة إلى 
وجــود العزاب بني ســكن 
األهالي خاصة في القطعة ٢٠ 
على وجه اخلصوص بشكل 
كبير جدا ما يؤرق األهالي 
ويجعلهم غير مطمئنني على 
منازلهم وأبنائهم، مشــيرا 
إلى أن فترات احلظر الكلي 
واجلزئــي رغم قســاوتها 
وكونهــا جديــدة علينا في 
الكويــت إال أنهــا جمعــت 
األسرة حول بعضها بعضا 
وباتــت لها ذكريات جميلة 
وما أن مت إلغاء احلظر حتى 
عادت احليــاة إلى صخبها 

السابق.
منع التأجير

بــدوره، طالــب نــادر 
العتيبــي بتحــرك اجلهات 
املعنية إلنقاذ منطقة خيطان 
من وجود العزاب بني األهالي 
في السكن اخلاص على وجه 
اخلصــوص وأيضــا منــع 
تأجير السكن العمودي في 
منطقة خيطان على العزاب 
واختصاره على العائالت من 
املواطنني والوافدين وذلك 
ألن املنطقة باتت تعاني من 
هذه الظاهرة واصبح أمنها 
وأمانهــا متزعزعا ووصل 
األمر أن األهالي يعودون إلى 
منازلهم فال يجدون مواقف 
ملركباتهم أمام منازلهم فقد 
استولى عليها العزاب كونهم 
يقطنــون بأعداد كبيرة في 
غرفة واحدة دون أي مراعاة 
ألي اشتراطات صحية في 
ظل هــذه اجلائحة العاملية 
(كوفيــد-١٩)، مشــيرا إلى 
أن املنطقة تعاني أيضا من 

رداءة الطرق وضيقها.
مــن جهته، اختصر فهد 
العتيبــي مشــاكل خيطان 
قائــال: الشــوارع محطمــة 
والعــزاب متواجــدون بني 
األهالــي وعلى املســؤولني 
احلزم في هذا الشأن حتى 
يســتقر أهالــي املنطقــة 
فــي منطقتهــم وبيوتهــم 
ويشعرون باألمن واألمان.

هــذا فضال عن انتشــار 
أســواق بيــع اخلضراوات 
واملنتجــات الغذائيــة فــي 

الشوارع بشكل عشوائي.

عبّر عدد من أهالي خيطان عن امتعاضهم مما وصفوه بـ«اإلهمال املستمر ملنطقتهم»، مشيرين إلى أن من أهم وأكبر املشاكل التي تعاني منها خيطان وجود عدد كبير من العزاب بني العائالت في السكن اخلاص، ورغم 
ذلك ال يجدون جدية من اجلهات احلكومية املختصة حلل هذه املشكلة وإخراج العزاب والتعامل مع هذا الوضع بشكل حازم، والذي تسبب في حتول خيطان من أجمل املناطق خالل فترة السبعينيات إلى أسوأ املناطق في هذه 
اآلونة بسبب تردي اخلدمات، وقلق املواطنني على أنفسهم وعلى أسرهم وأبنائهم. وحتدث مواطنو خيطان في تصريحات خاصة لـ«األنباء» عن عدد من املشاكل التي تعاني منها املنطقة، وخاصة االزدحام وسوء حالة الطرق 
بقولهم إن معظم الطرق الرئيسية والفرعية في خيطان تعاني من رداءة بسبب وجود عدد كبير من احلفر، إضافة إلى ضيق هذه الطرق بالنسبة لكثافة السكان وهو ما يتسبب في االزدحام املستمر في معظم الشوارع ويزداد 

هذا االزدحام عند مداخل ومخارج املنطقة. وذكر املتحدثون لـ«األنباء» أن الفوضى تضرب املنطقة، وظهرت أسواق بيع اخلضراوات واملنتجات الغذائية في الشوارع، بشكل عشوائي دون مراعاة جلودة املنتجات أو معرفة 
مصدرها، مطالبني املسؤولني بالتحرك اجلاد حلل مشاكل منطقتهم، فإلى التفاصيل:

الدوسـري: أكثر من مرة أشـاهد أحد العزاب يتجول في شـوارع املنطقة وهو يترنح بسـبب تعاطي املخدرات.. ما يصيب املواطنـني بالقلق في بيوتهم

العتيبي: على املسـؤولني التحرك ملنع تأجير السكن العمودي باملنطقة للعزاب والسعي اجلاد للقضاء على هذه األزمة
األمر وصل إلى أن بعض األهالي يعودون فال يجدون مواقف ملركباتهم أمام منازلهم بسـبب اسـتيالء العزاب عليها
العـزاب يقطنون بأعداد كبيرة في غرفة واحدة دون أي مراعاة ألي اشـتراطات صحية في ظل جائحة «كوفيد - ١٩»

جواد: سكن عدد كبير من الوافدين في املنطقة يفاقم مشكلة االزدحام خالل فترتي الذهاب إلى العمل والعودة منه رغم وجود مداخل ومخارج متعددة

(أحمد علي) كثرة احلفر في الشوارع تتسبب في تلف السيارات ووقوع احلوادث بشوارع خيطان  

فهد العتيبي نادر العتيبي جاسم اخلضر جالل جواد فيصل الدوسري

سوق اآلالت املوسيقية القدمية يحتاج إلى االهتمام باعتباره من األمور األثرية

خيطان تختنق

أجرى التحقيق: عادل الشنان 

بضعة أيام دون كهرباء ثم 
تعود مرة أخرى.

وأكــد الدوســري انهــم 

قبــل بعــد أن تأكــدوا أن 
السلطات ال تستطيع عمل 
شيء وأقصى ما لديهم هو 

مواطنون لـ «األنباء»: مشكلة العزاب حّولت املنطقة من األجمل في السبعينيات إلى األسوأ حاليًا
ملشاهدة الڤيديو



مجلس األمة
اخلميس ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠

07

الدالل: هل يوجد حصر للمواطنني العاملني
في السفارات واملنظمات الدولية؟

وجــه النائــب محمد الدالل 
سؤاال إلى وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمــد ناصر احملمــد قال في 
مقدمته إن للسفارات والبعثات 
الديبلوماسية واملنظمات الدولية 
في الكويت خصوصية حتكمها 
التشريعات احمللية واملواثيق 
الدوليــة واالتفاقيــات القائمة 
بــني الكويت وتلك الســفارات 
الدولية،  والبعثات واملنظمات 
ويهمنــا أن نقف ونســتعرض 
طبيعة العالقة القائمة بني تلك 
السفارات والبعثات واملنظمات 

وبــني العاملني مــن املواطنني 
في تلــك الســفارات والبعثات 
واملنظمات الدولية في الكويت 
مــن حيــث عالقتهــم باجلهات 
احلكومية وهل يوجد لهم ارتباط 
بهيئة القوى العاملة أو مؤسسة 
التأمينات االجتماعية وخالفه 

من جهات حكومية أخرى.
وطالــب بتزويــده وإفادته 
باآلتي: ١ ـ هل يوجد في وزارة 
اخلارجية حصر لكل املواطنني 
العاملني في السفارات والبعثات 
واملنظمات الدولية، وهل يوجد 

أي متابعة للمواطنني العاملني 
والبعثــات  الســفارات  فــي 

واملنظمات الدولية بالكويت.
٢ ـ ما الطبيعة القانونية لعمل 
املواطنني في السفارات والبعثات 
الدوليــة، وهــل  واملنظمــات 
يخضعون للقوانني والتشريعات 
احمللية أم ال وهل يسري عليهم 
قوانني اخلدمة املدنية أو قوانني 
العمل في القطاع األهلي أو نظم 
وتشريعات مؤسسة التأمينات 
االجتماعيــة مــع تزويدي مبا 

يثبت ذلك ؟.
محمد الدالل

..وما املوقف القانوني جتاه املواطنني
 العاملني في السفارات والبعثات؟

وجــه النائب محمد الدالل ســؤاال إلى 
وزير املالية براك الشيتان قال في مقدمته 
إن للســفارات والبعثــات الديبلوماســية 
واملنظمات الدولية في الكويت خصوصية 
حتكمهــا التشــريعات احملليــة واملواثيق 
الدولية واالتفاقيــات القائمة بني الكويت 
وتلــك الســفارات والبعثــات واملنظمات 
الدوليــة، ويهمنــا أن نقف ونســتعرض 
طبيعة العالقة القائمة بني تلك السفارات 
والبعثــات واملنظمات وبــني العاملني من 
املواطنــني في تلــك الســفارات والبعثات 
واملنظمــات الدولية في الكويت من حيث 
عالقتهم باجلهات احلكومية وهل يوجد لهم 

ارتباط بهيئة القوى العاملة أو مؤسســة 
التأمينــات االجتماعية وخالفه من جهات 
حكوميــة أخرى. وطالب الــدالل بتزويده 

وإفادته باآلتي: 
١- ما هو املوقف القانوني جتاه املواطنني 
العاملني في السفارات والبعثات واملنظمات 
الدوليــة، ســواء كانوا مســجلني أو غير 
مسجلني في مؤسسة التأمينات االجتماعية 
وهل توجد نظم أو قوانني أو قواعد خاصة 
باملواطنني العاملني في السفارات والبعثات 
واملنظمــات الدوليــة بالكويــت أم ال؟ مع 

تزويدي مبا يفيد ذلك. 
٢- هل يوجد تنسيق بني املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية مع وزارة اخلارجية 
بشــأن املواطنني العاملني في الســفارات 
والبعثــات واملنظمــات الدوليــة مع بيان 
طبيعة التنســيق ونتائجه؟ وما هو األثر 
القانون املترتب عليه امتيازات املواطنني 
العاملني في السفارات والبعثات واملنظمات 
الدولية؟ وهل هم متساوون في االمتيازات 
كأمثالهم في اجلهات احلكومية األخرى أو 

القطاع اخلاص؟
٣- هــل يوجد حصــر للعاملني املواطنني 
العاملني في السفارات والبعثات واملنظمات 
الدولية؟ يرجى تزويدي بأعدادهم املسجلة 

وغير املسجلة.

العدساني: مستمر في متابعة ملفات 
وقضايا الفساد ومحاسبة املقصرين

النائــب ريــاض  اعتبــر 
العدساني أن هناك العديد من 
القضايا يتحتم عليها تقدمي 
االستجوابات وتشكيل جلان 
التحقيــق وتوجيه األســئلة 
البرملانية، مؤكدا اســتمراره 
النهــج جتــاه  علــى نفــس 
احلكومــة احلاليــة ومتابعة 
امللفات والقضايا ومحاســبة 
املقصــر علــى اإلخفاقات أو 
العدساني  التجاوزات. وقال 
في تصريح صحافي مبجلس 
األمــة «لدي حتفظ على جزء 
من كلمة رئيس مجلس األمة 
عندما حتدث عن االستجوابات 
وعرقلــة احلكومــة وتوجيه 

االتهام الصريح للمجلس».
وأضاف «عندما استجوبت 
وزيــر الداخلية ومت إســقاط 
احلكومــة ومت تغيير رئيس 
الوزراء لم يكــن ذلك تأزميا 
بــل اتضــح أن هنــاك ملفات 
جتاوزات وفســاد في الفترة 

السابقة».
وأكد العدساني أنه استمر 

رئيس مجلس األمة في كلمته.
ولفــت الــى أنــه تصدى 
املاليــة وللحكومــة  لوزيــر 
لسحب مشروع قانون الدين 
العــام الذي تبلــغ قيمته ٢٠ 

مليار دينار، وكذلك الوثيقة 
االقتصادية التي متس جيوب 
ومكتســباتهم  املواطنــني 
وحقوقهم ورواتبهم ومت سحب 

مشروع القانون هذا أيضا.
وشــدد على ضرورة عدم 
التســليح  نســيان قضايــا 
واليوروفايتر وبند الضيافة 
في املجلس املاضي ٢٠١٣ ومت 
فتح ملفاتها في املجلس احلالي 
وأحيلت إلــى القضاء، مؤكدا 
أن قضايا املال العام ال تسقط 

بالتقادم.
وقال «قمت بالعديد من 
اإلجــراءات واإلصالحــات 
وفتحــت ملفــات غســيل 
األمــوال وقضايــا الفســاد 
وغيرها وحتملت مبفردي 
رفع قضايا ضدي بســبب 
التشــهير بأصحــاب هــذه 
امللفــات من أجــل مصلحة 

الوطن واملواطنني».
وأكد العدساني في ختام 
تصريحه أن الشعب الكويتي 
هو وحده من يقيم أداء النواب.

رياض العدساني

النهج جتاه احلكومة  بنفس 
احلالية وحاسب وزير املالية 
علــى الكثير مــن اإلخفاقات، 
اإلصــالح  ملــف  ومنهــا 
االقتصــادي الــذي تطرق له 

..ويقترح توفير مواقف للسيارات
 في منطقة الوزارات بجنوب السرة

أعلن النائــب محمد الدالل عن تقدميه 
اقتراحا برغبة لتوفير مواقف الســيارات 
في منطقة الــوزارات واجلهات احلكومية 
بجنــوب الســرة. وقال الدالل فــي مقدمة 
اقتراحه: نظرا للعدد الكبير من املراجعني 
وكبار الســن وأصحاب الهمــم (من ذوي 
االحتياجــات اخلاصة) ملنطقــة الوزارات 
واجلهات احلكومية في منطقة جنوب السرة 

ووجــود صعوبة في التنقل بشــكل دائم 
خصوصا للفئــة األخيرة، مع عدم وجود 
مواقف ســيارات جلميع الفئات املذكورة، 
ومحاولة لتسهيل حركتهم، وحرصا على 
ســالمتهم، واحتمالية تعرضهم حلوادث 
خالل عبورهم للطريق وألشــعة الشمس 
احلارقة وتقلبات الطقس، لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:

«تخصيــص مبنى ملواقف الســيارات 
في املســاحات القريبة املتاحة في منطقة 
الوزارات واجلهات احلكومية بجنوب السرة 
يســهم في خدمــة مراجعي هــذه الدوائر 
واجلهات، ويتوافر في مواقف الســيارات 
عدد من الباصات لتســهيل عملية التنقل 
بني اجلهات، مع مراعاة متطلبات كبار السن 

وذوي االحتياجات اخلاصة».

الشاهني: لتبادر احلكومة بتنفيذ
«التركيبة السكانية» دون انتظار املدة

النائــب أســامة  طالــب 
الشاهني احلكومة باملبادرة 
تنظيــم  قانــون  بتنفيــذ 
السكانية والعمل  التركيبة 
الفعال ملعاجلة هذه القضية.

وقال الشاهني في تصريح 
صحافي مبجلــس األمة إن 
إقــرار القانــون في املجلس 
يعــد رســالة نيابيــة قوية 
وأيضا من الشعب الكويتي 
بأهمية وأولوية إصالح اخللل 
بالتركيبة السكانية، داعيا 
إلى عدم انتظار املدد القصوى 
واحلدود النهائية الواردة في 

القانون.
من جانب آخــر، أوضح 
الشــاهني أنه يودع الفصل 
التشريعي اخلامس عشر بعد 

أن قدم ٥٨٤ عمال تشــريعيا 
تتنوع ما بني اقتراح برغبة 
وســؤال برملانــي واقتــراح 
بقانون، مؤكدا أن عددا كبيرا 
من هــذه األعمال رأى النور 

ومت إقراره.
وتوجه الشاهني بالشكر 
والتحيــة إلــى العاملني في 
مكتبــه البرملاني والعاملني 
العامــة ملجلــس  باألمانــة 
األمــة واللجــان البرملانيــة 
وقطاعات اخلدمات والنقليات 
واملراسالت وحرس املجلس 
وكل أطراف العمل البرملاني، 
وكذلك العاملــني بتلفزيون 
املجلس وشــبكة الدســتور 
اإلخبـــــــارية والصحافــة 

احمللية. أسامة الشاهني

تعديالت قانون «حقوق ذوي اإلعاقة» 
وافق مجلس األمة، في املداولة الثانية 
باإلجماع، على مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ في شأن 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتعديالت 

املقدمة عليه، وأحيل إلى احلكومة.
الشؤون االجتماعية  وأعربت وزيرة 
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل عن شكرها ألعضاء جلنة شؤون 
ذوي اإلعاقة إلقرارهم التعديالت احلكومية 

من أجل املصلحة العامة.
وتوجه رئيــس اللجنة النائب مبارك 
احلجــرف بالشــكر للحكومة ومجلس 
األمة على التوافق الــذي أدى إلى إقرار 
هذا القانون، مؤكدا أنه يعزز دور الكويت 

خلدمة فئة األشخاص ذوي اإلعاقة.
 وخالل مناقشة القانون وافق املجلس 
على عدد من التعديالت على املواد أرقام 
٢ و٤٤ فقرة ثانية و٤٢ مكررا، وفيما يلي 

نص القانون بعد التعديالت عليه:
مادة أولى

 يســتبدل بنصوص املواد (٢) فقرة 
أولــى، و(٧) و(٩) فقرة ثالثة، و(١٠) و(١٨) 
و(٢٥) و(٤٠) و(٤٤) فقرة ثانية و(٤٦)، من 
القانون رقم (٨) لســنة ٢٠١٠ املشار إليه 

النصوص التالي:
املادة رقم (٢) فقرة أولى

تســري أحكام هذا القانون من ذوي 
اإلعاقة من الكويتيني كما تســري على 
أبنــاء الكويتية من غير كويتي وذلك في 
حدود الرعاية الصحية والتعليمية واحلقوق 
الوظيفية الواردة في هذا القانون ويجوز 
للهيئة أن تقرر ســريان بعض أحكامها 
على ذوي اإلعاقة من غير الكويتيني وفقا 
للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة 

املجلس األعلى.
املادة رقم (٧)

«تلتزم احلكومــة بتوفير اخلدمات 
اإلرشادية والوقائية والعالجية والتأهيلية 
بكافة املراكز واملنشآت الصحية في البالد 
وذلك مع مراعــاة االحتياجات اخلاصة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتعمل على احلد 
من أسباب اإلعاقة قبل وأثناء احلمل وبعد 
الوالدة، وتؤمن لهم العالج باخلارج عند 

الضرورة».
املادة رقم (٩) فقرة ثالثة

«وتقوم اجلهات احلكومية املختصة 
بتوفير مختصني ودورات تدريبية لكافة 
املعلمني في املدارس احلكومية الكتشاف 
حاالت صعوبــات التعلم وبطيئي التعلم 
وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل 
منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف االختبارات 
اخلاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات 
التعلم، على أن تلتزم اجلهات احلكومية 
املختصة بتوفير املراكز املتخصصة بهذه 
االختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، 
إضافة إلى جتهيز مراكز متخصصة للعناية 

بهذه الفئة أو تكليف املراكز املتخصصة 
في القطاع األهلي لتوفير هذه اخلدمات 
التعليمية لهذه الفئة. وعلى احلكومة لغايات 
توفير مختصني، ابتعاث العدد الالزم لكل 
نوع من أنواع اإلعاقــة لتأهيلهم عامليا 

وخاصة في املجاالت النادرة».
املادة رقم (١٠)

«تتخذ احلكومة كافة الترتيبات اإلدارية 
والتنظيمية املطلوبة لدمج األشخاص ذوي 
اإلعاقــة مبن فيهم فئتــا بطيئي التعلم 
وصعوبــات التعلم في مراحــل التعليم 
املختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية 
مبا يؤهلهم لالندماج في املجتمع والعمل 
واإلنتــاج كما تعمل علــى توفير الدعم 
الالزم لرعاية املوهوبني من األشــخاص 

ذوي اإلعاقة».
املادة رقم (١٨)

«تلتزم كافة اجلهات الرسمية بالدولة 
وعلى األخص املعنية بشــؤون الشباب 
والرياضة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان 
إقامة أندية ومراكز لألنشــطة الرياضية 
والثقافيــة والترفيهية املتخصصة وفقا 
للمواصفات العاملية اخلاصة بذوي اإلعاقة 
في جميع احملافظات وذلك بهدف دمجهم 

في املجتمع».
املادة رقم (٢٥٩)

«يختار الشخص ذو اإلعاقة مكتمل 
األهلية من يتولى تقدمي الرعاية له من بني 
الزوج أو الزوجة أو األقارب حتى الدرجة 
الثالثة ويتولى تقدمي الرعاية لذوي اإلعاقة 
ناقصي أو معدومي األهلية كل من األم أو 
األب أو الزوج أو الزوجة حسب األحوال 
طاملا كانوا قادرين على توفيرها والقيام 
في شــؤونها، فإذا تبني عدم توافر هذه 
الرعاية يكون املكلف بها قانونا أحد أقاربه 
املقيمني في الكويت ممن يقدر على القيام 
مبسؤولية رعاية ذوي اإلعاقة واحملافظة 
عليه واإلشراف على شؤون حياته، وذلك 
وفق الترتيب التالي: األوالد ثم أوالد األوالد 
ثم اإلخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة 
اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذوي 

اإلعاقة مع إخطار املشرف بذلك.
أما إذا لم يتم االتفاق بينهم ولم يتقدم 
أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة األمر إلى 
احملكمة املختصة لتكليف من يتولى من 
األقارب املشار إليهم أو من غيرهم رعاية 
ذوي اإلعاقــة أو تقرير إقامته في إحدى 
دور الرعاية االجتماعية بحسب كل حالة 
وظروفها اخلاصــة. ويتولى الرعاية في 
حاالت اإلعاقة الشــديدة الدائمة مكلفان 
اثنان وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية».

املادة رقم (٤٠)

«يستحق املوظف واملوظفة من ذوي 
اإلعاقة أو املوظف واملوظفة ممن يرعى 
شــخصا من ذوي اإلعاقة البسيطة أو 
املتوســطة أو الشديدة تخفيض ساعات 

العمل بواقع ساعتني يوميا مدفوعة األجر 
وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر 

بها قرار من الهيئة».
املادة رقم (٤٤) فقرة ثانية

حتذف كما ورد فــي املداولة األولى 
والعــودة إلى النص األصلي في القانون 

قبل املداولة األولى وتكون كالتالي:
ماده ٤٤ «تعفى من الرسوم والضرائب 
بأنواعهــا األدوات واألجهــزة التأهيلية 
والتعويضيــة ومركبات األفراد املجهزة 
الستخدام األشــخاص ذوي اإلعاقة كما 
تعمل احلكومة على تزويد األشخاص ذوي 
اإلعاقة باألجهزة التعويضية الالزمة لهم 
مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية املختصة».

املادة رقم (٤٦)

اإلعاقة بطاقة  الشــخص ذو  «مينح 
إعاقة تكفــل له التمتع باخلدمات واملزايا 
املقررة في هــذا القانون، على أن حتدد 
فيها نوع اإلعاقة ودرجتها ومدتها، وذلك 
طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها 

قرار من الهيئة».
مادة ثانية

تضاف مادة جديدة برقم (٤٢) مكررا، 
وبنــد جديد برقم (١٧) إلى املادة (٤٨) من 
القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ املشار إليه، 

ونصهما التالي:
املادة رقم (٤٢) مكررا: تصبح كالتالي:
للموظف أو املوظفة من ذوي اإلعاقة 
املتوســطة أو الشديدة أو املكلف برعاية 
شــخص من ذوي اإلعاقة املتوسطة أو 
الشــديدة احلق في مكافأة نهاية اخلدمة 
التي متنحها اجلهات احلكومية وفقا ألحكام 

املادتني (٤١ و٤٢) من هذا القانون.
املادة رقم (٤٨) بند (١٧)

«وضع معايير علميــة واضحة في 
تشخيص اإلعاقة، والعمل بها وتكون هذه 
املعايير متاحة علــى املوقع اإللكتروني 

للهيئة».
مادة ثالثة

يلغى كل حكم يعــارض أحكام هذا 
القانون.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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اجلاسم: إلزام مقاولي البناء بوضع 
حاويات لتجميع املخلفات اإلنشائية

بداح العنزي 

أكد وزير الدولة لشؤون 
البلدية م.وليد اجلاسم على 
إلزام مقاولي البناء بوضع 
حاويــات في مواقع العمل 
لتجميع النفايات اإلنشائية 
البنــاء وجميع  وأنقــاض 
املخلفات الناجتة من أعمال 
الهدم أو تشييد املباني أو 
ترميمها أو صيانتها وذلك 
للحــد مــن مشــكلة إلقاء 
مخلفات األعمال اإلنشائية 

وأنقاض البناء في الساحات واألماكن غير 
املخصصة لها مما يتسبب في اإلضرار في 
النظافــة العامة والبيئة وتشــويه املنظر 

العام.
وقال اجلاســم في كتابه إلى مدير عام 
البلدية م.أحمد املنفوحي واملتضمن مشروع 
قرار جلنة الســالمة بتعديــل املواد ١ و١٩ 
و٢٠ من قرار جلنة السالمة رقم ٩٥ لسنة 
١٩٨٣ بشأن الشروط والقواعد واإلجراءات 

الواجب مراعاتها في تنفيذ 
وتطبيــق الئحــة أنظمــة 
السالمة لألفراد واملمتلكات 
العامة وموارد الثروة العامة 
مبا يتناسب مع إلزام القائم 
بالعمــل بوضــع حاويات 
في مواقــع العمل لتجميع 
النفايات اإلنشائية وأنقاض 
البنــاء وجميــع املخلفات 
التي تخلفهــا تلك األعمال 
مع تضمني املقترح نفسه 
كال من مشروع الئحة البناء 
ومشــروع الئحة تصنيف 
املقاولني محل الدراسة لدى اجلهاز التنفيذي.

ودعــا إلى ضــرورة العمل علــى إقرار 
التعديالت على الالئحة بصفة االستعجال 
واتخاذ الالزم وفق النظم إلدخال التعديل 
املقترح، مشيرا إلى أنه سيقوم بالتنسيق 
مع الهيئة العامة للبيئة بشأن إحالة نسخة 
مــن املخالفات التي تســجلها البلدية ضد 
املخالفني إلــى الهيئة لتقــوم هي األخرى 

بتطبيق عقوباتها عليهم.

لعدم اإلضرار بالبيئة وتشويه املنظر العام

م.وليد اجلاسم

«التربية» تطلب احملافظة على مبانيها 
غير القائمة في منطقة خيطان

تبحث جلنة الفروانية في املجلس البلدي 
كتاب وكيل وزارة التربية املتعلق باحملافظة 
على املواقع احملجوزة واملباني غير القائمة 

في منطقة خيطان.
ولفت كتاب وكيل الوزارة باالنابة فيصل 
املقصيد واخلاص باملواقع احملجوزة للوزارة 
إلى تطوير القطعتني ١، ٢ في منطقة خيطان، 
مبينا أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
بصدد إنشاء وإجناز وصيانة طرق ومجاري 
صرف أمطار وصحية وخدمات أخرى في 
القطعتني وإلى قرار املجلس البلدي رقم م ب 
م أ/ ف ٢٠١٧/٢ املتخذ بتاريخ ١/٥/٢٠١٧ بشأن 
تخصيص القطعــة ٣ و٤ مبنطقة خيطان 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتعيد 
تخطيطهما، واستمرارا للتعاون البناء بيننا.

عليه، وبناء على التنســيق مع الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري بشأن خدمات 
املباني واملواقع التي تخص وزارة التربية 

واملكلفني مبشروع إنشاء وإجناز وصيانة 
طــرق ومجــاري صــرف أمطــار وصحية 
وخدمات أخــرى مبنطقة خيطــان بالعقد 
رقم ره ط ٢٣٠، وباالطالع على املخطط املعد 
من قبل املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
العادة تخطيــط القطعتني ١، ٢ في منطقة 
خيطان اجلنوبي لوحظ عدم ثبوت املواقع 
احملجوزة لوزارة التربية غير القائمة وهي: 
موقــع محجوز لوزارة التربيــة غير قائم 
مدرسة ابتدائية ق١، موقع محجوز لوزارة 

التربية غير قائم روضة أطفال ق٢.
لذا، نود التأكيــد على أهمية وضرورة 
احلفاظ علــى املواقع احملجــوزة واملباني 
التابعــة لــوزارة التربية خلدمــة العملية 
التعليمية في نطاق القطعتني ١، ٢ مبنطقة 
خيطان عند تسكينهما، واإلبقاء على األراضي 
احملجوزة للوزارة ضمن التخطيط العمراني 

للقطعتني املذكورتني.

نقل ٢٠ مليون إطار من «رحية» إلى الساملي خالل عامني

قــام عــدد مــن أعضاء 
املجلس البلدي صباح أمس 
بجوله على موقع اإلطارات 
في الساملي لالطالع عن قرب 

على األوضاع هناك.
وفي البداية، قالت عضو 
املجلس البلدي م.مها البغلي 
ان املوقع خصصه املجلس 
للهيئــة العامــة للصناعة 
مبساحة ٢ مليون متر مربع 
التالفة،  لتجميع اإلطارات 
وذلــك جتهيــزا لتقطيعها 
وإعادة تدويرها وإلنشــاء 
مصانــع متعــددة العــادة 
تدويــر النفايات، مشــيرة 
الى نقل حوالي ٢٠ مليون 
إطار من منطقة رحية خالل 
العامــني املاضيني من قبل 
شــركات محلية، ومازالت 
هناك كمية متبقية بانتظار 
تأهيل شركات اخرى لنقلها 

الى منطقة الساملي.
وقالــت البغلــي انه مع 
تكدس ماليني اإلطارات في 
الســاملي وعلى مســاحات 
كبيرة ومتالصقة فإن خطر 
تعرضها حلوادث احلرائق 
هاجــس كبيــر ودائمــا ما 
يثير قلقنا، حيث ان اندالع 
حريــق بســيط فــي هــذه 
املنطقة النائية قد يتسبب 
فــي حرائق كبيرة يصعب 
السيطرة عليها وتتسبب في 
تلوث خطير للهواء، مشيرة 
إلى ان احلريق الذي اندلع 
األسبوع املاضي نتجت عنه 
ادخنة داكنة كثيرة وصلت 
رائحتها الى بعض املناطق 
الســكنية حســب ما ذكره 
بعــض املواطنــني، مؤكدة 
ان هذا التلوث خطير جدا 
ويثيــر القلق على الصحة 

العامة.
وأعربــت عــن املها في 
ان تقــوم الهيئــة العامــة 

تنفيذهــا، حيــث خصص 
املجلس البلدي في فبراير 
٢٠٢٠ موقعا مبســاحة ١٫٦ 
مليــون متر مربــع للهيئة 
العامة للبيئة في الساملي، 
داعية وزارة األشغال العامة 
العتماد منتجــات مصانع 
اعادة التدويــر في الطرق 
واملباني العامة دعما لتلك 

نفايات اإلطارات املستعملة 
والقدمية التي يتم التخلص 
منها من بني أكثر النفايات 
التي تسبب مشاكل بيئية، 
النها تشــغل مســاحة ٣٪  
بســبب كثافــة تصنيعها 
وأعدادها الهائلة ودميومتها 
وفتــرة اســتخدامها ومــا 
حتتويه من مكونات مضرة 
بالبيئــة، مبينــا ان هناك 
شــركات تريد اســتغاللها 
االســتغالل األمثــل ألنهــا 
ثــروة وستســتفيد منهــا 
فــي صنع وإنتــاج مالعب 
األطفال ومضامير رياضة 
الركض وأرضيات املالعب 
االصطناعية، ووقود أفران 
اإلسمنت وبطانات السجاد 
الفروســية،  وســاحات 
او  األرضيــات  وتبليــط 

استخدامات اخرى.
وذكر ان املجلس البلدي 
ســاهم فــي حــل مشــكلة 
اإلطــارات ومد يد التعاون 
وســلم مواقع وأراضي في 
شــهر فبراير املاضي حتى 
يتم القضاء علــى الكارثة 
البيئية اذا لم حتل مشكلة 
اإلطــارات ســتصبح حول 
املناطق السكنية وتصبح 
كل أراضي الكويت مكبات 
نفايــات لإلطــارات، الفتــا 
إلــى ان األمر يحتــاج إلى 
تضافــر جهــود وحزم من 
هيئتي الصناعــة والبيئة 
ومعرفة الكارثة البيئية التي 
ســيقع ضررها على املكان 
والبيئــة وخطورتهــا عند 
االحتراق مستدركا ال نريد 
لكارثة «رحية» أن تتكرر في 
الساملي أو أي منطقه ونريد 
حال مشتركا إلدخال املزيد 
من الشركات حتى املشاريع 
الصغيرة ووضع كاميرات 

مراقبة وحراسة باملوقع.

الصناعــة ولتطوير وضع 
ادارة النفايات في الكويت.

من جانبــه قال العضو 
م.عبدالســالم الرندي: في 
كل دول العالم عند انتهاء 
صالحيــة اإلطــار إما يعاد 
تدويره أو مير مبراحل حتى 

يتم التخلص منه.
وأضاف الرندي: تعتبر 

أعضاء «البلدي» طالبوا خالل جولة على موقع اإلطارات بتأهيل شركات إلعادة تدويرها

أعضاء «البلدي» مع م.عبدالكرمي تقي في مصنع تدوير اإلطارات باملوقع

جانب من جولة األعضاء في املوقع

للصناعــة والهيئة العامة 
للبيئة باإلســراع بترسية 
عقود شركات إعادة تدوير 
اإلطــارات إلخــالء موقعي 
مــن  ورحيــة  الســاملي 
اإلطارات بالكامل، مطالبة 
البلديــة أيضــا باإلســراع 
املواقع املطلوبة  بتســليم 
لهذه املشــاريع ليتســنى 

نطالب «األشغال» باعتماد منتجات مصانع إعادة التدوير في الطرق واملباني العامة
اإلسراع بإشراك املشروعات الصغيرة ووضع كاميرات مراقبة باملوقع ملنع احلوادث

إزالة ١٢ مخيمًا خالفت قرار إلغاء التخييم في املنطقة اجلنوبية
محمد الدشيش 

أزال الفريق الرقابي في بلدية الكويت أمس ١٢ مخيما باملنطقة اجلنوبية 
خالفت قرار مجلس الوزراء بإلغاء موسم التخييم هذا العام بشكل احترازي 

لتفشي ڤيروس كورونا املستجد.
وقال مدير ادارة النظافة العامة واشــغاالت الطرق فيصل العتيبي في 
تصريح للصحافيني على هامش بدأ حملة ازالة املخيمات املخالفة ان هذه 
احلملة تهدف بشــكل اساســي الى االهتمام بصحة املواطن واملقيم إثر 
تفشي هذا الڤيروس. واضاف العتيبي ان بلدية الكويت  شكلت فريق عمل 
ميدانيا معاونا للجنة املخيمات الربيعية املشــكلة من قبل مجلس الوزراء 
ملواجهة ڤيروس كورونا الزالة املخيمات الربيعية، وحث املواطنني على اتباع 
التعليمات الصحية لتجنب االصابة، مبينا ان الفريق سيقوم بشكل مستمر 
بحمالت دورية للتأكــد من التزام اجلميع بالتعليمات الصحية، مؤكدا ان 
الفريق سيطبق القانون على اجلميع دون متييز حفاظا على صحة اجلميع.

وذكر ان من صالحيات الفريق اإلزالة الفورية جلميع املخيمات الربيعية 
دون إنذار اصحابها، مبينا ان البلدية لم تعط هذا العام أي ترخيص لوضع 
مخيمات كما ان من صالحية البلدية تغرمي ومخالفة أصحاب تلك املخيمات 
املخالفة، مطالبا اجلميع بالتعــاون مع البلدية واجلهات املختصة ملواجهة 

هذا الوباء.

العتيبي: البلدية شّكلت فريق عمل ميدانياً للقيام بحمالت دورية للتأكد من التزام اجلميع بالتعليمات

آليات البلدية تزيل صهريج مياه في املوقع (متني غوزال) جانب من إزالة املخيمات املخالفة في املنطقة اجلنوبية  
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دالي محمد اخلمسان 

رسالة أوجهها إلى املسؤولني في  وزارة الصحة ونتمنى 
منهم مراجعة  قراراتهم  التي يتخذونها بني فترة وأخرى 
منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم وخصوصا املتعلقة 
بالشأن الطبي للمرضى، ومن أبرزها العمليات اجلراحية 
الصغرى وفتح العيادات اخلارجية بشــكل كامل وإعادة 

عمل اللجان الطبية.
بعض من بيدهم القرار يرى أن جميع ما سبق ليس 
من األمور الطارئة في الوقت احلالي، ويستطيع املريض 

حتّملها إلى أن يأتي الفرج. 
نعلم جيدا أن لدى الوزارة  مستشفيات عامة مخصصة 

حلاالت كورونا وأخرى ميدانية لعالج هذه احلاالت.
في املقابل جند مستشفياتنا العامة األخرى التخصصية 
تعيش  حالة من عدم االستقرار بسبب قرارات الوزارة 

املتخبطة واملتغيرة بني فترة وأخرى. 
هناك أمراض أشد خطورة من ڤيروس كورونا على 
صحة املريض لو أهملت ولم يتم متابعتها، ولكن ال حياة 
ملن تنادي، حيث إن من ميلك القرار في هذه الوزارة يرى 
أن التأجيل أفضل حل في الوقت احلالي ألي أمر طبي. 
مــن الواجب أن تعيــد وزارة الصحة النظر في فتح 
العمليات املعلقة التي يتنظرها املرضى وكذلك احلال لزراعة 
األسنان وعمليات تبديل املفاصل، وكذلك احلال للعيادات 
اخلارجية التي جندها تعمل بكل أريحية في املستشفيات 
األهلية سواء عمليات او عيادات وفقا لالشتراطات الصحية، 
لذلك بات من الضروري االستعجال باتخاذ قرار ينصف 

هؤالء املرضى في املرافق الصحية .
أما فيما يخص اللجان الطبية لالبتعاث باخلارج فتارة 
يتم فتحهــا وتارة أخرى يتم إغالقها دون مراعاة حلالة 
املرضى وذويهم.  وزارة الصحة قامت قبل أسابيع بإجراء 
لم نر جتاهه أي حترك يذكــر من نواب األمة الذين مع 

األسف التزموا الصمت حيال ذلك األمر.
قبل جائحة كورونا بعض املرضى حصلوا  على موافقات 
مسبقة من اللجان التخصصية الطبية للعالج باخلارج، 
ولكن الوضع الصحي أجل مغادرتهم، وبعد استقرار األمور 
فوجئ املرضى بقرار وكيل الوزارة باإلنابة آنذاك بإلغاء 
جميع القرارات في إشــارة إلى عدم اعترافهم بقرارات 
اللجان املعتمدة من قبلهم ودون النظر حلاالت املرضى، 
وبعد فترة عاد الوكيل باألصالة لعمله بعد إجازته  وفتح 
عمل اللجان، وبعد أسبوعني تراجع وألغى جميع مواعيد 
املرضى  الذين ضاقت بهم السبل بسبب تخبط  الوزارة 

ومسؤوليها في اتخاذ القرار املزاجي دون دراسة.
نعلم أننا على مقربة من االنتخابات ولكن ما هكذا يا 
مسؤولني  تورد اإلبل،  فاملرضى حاصلون على موافقات 
مسبقة وكان من الواجب والعدل عدم إلغائها وإمنا تأجيلها 
إلى حني تستقر األوضاع حيث  إنها صادرة بشكل رسمي 

وقانوني وأهم من ذلك دون واسطة نائب او متنفذ.  
 ال يخفى على وزير  الصحة ووكيل الوزارة الوضع 
في إدارة العالج باخلارج التي تعج مبندوبي بعض األعضاء 
وتواجدهم بشكل مستمر، والسؤال الذي يطرح نفسه: 
إذا كانت اللجان معطلة، فما السبب احلقيقي وراء تواجد 

هؤالء في هذه اإلدارة. 
٭ أخيرا: املواطنون سواسية وال فرق بني وزير ونائب 
ومواطن، نصيحتي  لوكيل وزارة الصحة الذي نأمل فيه 
اخلير أن يصدر قرارا بدمج معامالت املواطنني والنواب 
بدال من الوضع احلالي الذي جند فيه متييزا لطرف عن 

اآلخر في املعاملة.

نحن راضون بقضاء اهللا وال منلك إال االمتثال ألمره، 
نعم املوت حق (كل نفس ذائقة املوت)، فقدت الكويت ابنا 
بارا هو الدكتور علي عبداهللا الصغير بڤيروس كورونا، 
وهــو (رحمة اهللا عليه) من أوائــل األطباء في الكويت 
املتخصصني في مجال أمــراض الروماتزم، وقد عمل 
املرحوم بإذن اهللا في مستشــفى مبارك رئيسا للجان 
الطبية في مستشفى جابر للقوات املسلحة، وال يستطيع 
أي إنسان أن يحدد موعد أجله إال اهللا سبحانه وتعالى، 

وال اعتراض على أمره.
ال أستطيع أن أذكر جميع اخلصائص احلميدة التي 
كان يتمتــع بها املغفور له بــإذن اهللا د.علي، فقد كان 
خلوقا طيــب القلب متدينا متواضعا للكبير والصغير، 
يحب اخلير واملســاعدة للجميع بصدر رحب، كما كان 

مساعدا لكل محتاج ويقابل الناس بعفوية.
لن ننسى هدوءك وطيب كالمك وستبقى ذكراك قائمة 
في نفس كل من عرفك وتعامل معك وأحبك، وبقدر ما نحن 
مفجوعون ونشعر باحلزن واألسى لفراقك بقدر يقيننا 
بأنها إرادة اهللا، لم يبكك أهلك فحسب فاجلميع منهمرة 
دموعهم لفراقك، وجميع أحبابك أحسوا بلوعة غيابك.

وقد نعت وزارة الدفاع املغفور له بإذن اهللا د. علي، 
سائلة اهللا عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته، كما نعته جميع مواقع التواصل االجتماعي 
مستذكرة مناقبه، وأكد اجلميع أن الكويت فقدت برحيله 
أحد نوابغها الطيبني، ونعته كذلك د. فريدة احلبيب وتكلمت 
عنه كالما جميــال حيث قالت: ما رأيت منه إال األخالق 
الطيبة والتواضع اجلم. كما تكلم عنه د.عجيل النشمي 
العميد السابق بكلية الشــريعة والدراسات اإلسالمية 
قائال: نحسبه شهيدا ألنه مات مبطونا، ونعته الرابطة 
العمانية للروماتــزم فقالت عنه: إن الكويت فقدت أول 
طبيب للروماتيزم وســألت اهللا له الرحمة وأن يسكنه 

اهللا الفردوس األعلى.
نســأل اهللا أن يسكنك فسيح جناته ويوسع لك في 
قبــرك إلى مد نظرك.. اللهم آمني، وندعوه عز وجل أن 
يلهمنا وأهله الصبر والسلوان، وسيبقى الراحل بيننا 
بذكراه العطرة إلى أن يجمعنا اهللا به في جنة اخللد. قال 
تعالى: (يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).
وإن القلب ليحزن وإن العني لتدمع وإنا على فراقك 

يا دكتور علي حملزونون.
قال الشاعر: 

دقــات قلــب املــرء قائلــة لــه
إن احليــاة دقائــق وثوانــي

ذكرهــا لنفســك  فاصنــع   
ثاني فالذكر لإلنســان عمــر 

وقال الشاعر:
كل ابــن أنثى وان طالت ســالمته

يومــا على آلة حدبــاء محمول

بدأت املرحلــة االنتخابية ملجلس 
األمة ٢٠٢٠ وأصبحنا نسمع ونشاهد 
من العديد ممن كانوا يجلسون حتت 
قبة عبداهللا الســالم مــا يعكس أنهم 
يتذمرون مــن وضع الديرة! بل جند 
بعضهم اآلن يطرحون عدة قضايا عبر 
البرامج خاصة منها السكن والتأمينات 
االجتماعية والصحة وغيرها من قضايا 
كما لــو أن تلك القضايا وليدة اليوم! 
أين تصريحاتكم عندما كنتم نوابا في 
مجلس ٢٠١٦.. لذلك نقول ألهل الكويت، 

ال تصدقوهم.
املضحك من بعــض تلك األفواه 
النيابية السابقة التي تنتوي الترشح 
ملجلس ٢٠٢٠ أنها تقوم من خالل لقاءات 
إعالمية مفرغــة وتدلي بتصريحات 
فقاعية مفرغة من خالل حســاباتهم 
الشــخصية عبر وســائل التواصل 
االجتماعي بالتذمر على سرقات بعض 
املسؤولني! على سبيل املثال ال للحصر 
يا جماعة اخلير،  الزراعية!  األراضي 
غريب ما تقومون به من تصريحات 
مصحوبة بالتذمر النفسي على سوء 
الوضع، على فكرة ترى هذه املشاكل 
كانت موجودة في مجلسكم السابق، 
وما لقيتم لها حال وال قمتم باألساس 
مبناقشتها فليش التذمر؟! كفاكم عبثا 
بأهل الكويت.. ونقول ألهل الكويت: 

ال تصدقوهم.
فقاعات إعالمية.. ملف القروض.. 
ذوو اإلعاقة.. النصب العقاري.. املشاريع 
أبناء  السكانية..  التركيبة  الصغيرة.. 
الكويتيات.. التعليم والتربية.. الرياضة.. 
امللفات  الصحة.. السكن وغيرها من 
ال تفتح وال تســتخدم إال أثناء فترة 
انتخابية وبعد  االنتخابات كشعارات 
النتيجة «ال طبنا وال غدا شرنا».. فال 

تصدقوهم.
العزيز  ٭ مسك اخلتام: «يواجه وطننا 
اليوم ظروفا دقيقة وحتديات خطيرة 
ال سبيل لتجاوزها والنجاة من عواقبها 
إال بوحدة الصــف وتضافر جهودنا 
جميعا.. مخلصني العمل اجلاد خلير 
ورفعة الكويت وأهلها األوفياء»... لتكن 
الشيخ  السمو األمير  كلمات صاحب 
نواف األحمد، حفظه اهللا، في خطاب 
ســموه الذي ألقاه عندما أدى اليمني 
الدســتورية حتت قبة عبداهللا السالم 
لــكل مواطن منتخب  مرجعا وطنيا 

ملجلس ٢٠٢٠.

من مآسي وباء كورونا العاملي املدمر 
على كثير من مناحــي احلياة، ما حل 
الكويت  التعليمية في  العملية  وأصاب 
وفي العالم كافة، فالتعليم عن بُعد هو 
باألساس واحلقيقة «البعد عن التعليم»، 
حيث إن كثيرا مــن األبناء األعزاء ال 
يهتمون بالتعليم عن بعد مما يثقل كاهل 
اآلباء واألمهات ويزيد في اجلهد والوقت 

في متابعتهم ومراقبتهم.
إن دور املدرســة له أهمية كبيرة 
فــي زرع القيم واملبادئ اإلنســانية 
واألخالقية والتعليمية وصقل املواهب 
واملفاهيم التربوية الهادفة باإلضافة إلى 
مراقبة سلوك الطلبة وزيادة املكتسبات 
والتفاعالت بينهم من خالل احتكاكهم 
مع بعضهم طوال فترة تواجدهم داخل 
أســوار املدارس، وفي هــذه اجلائحة 
والظروف الصحية اتضح أهمية هذه 

املؤسسة التعليمية في املجتمع.
«التعليم عن بعد» خاصة في املراحل 
األولى هو البعد عن التعليم، حيث كانت 
هذه األزمة الصحية ســببا في ضعف 
العملية التربوية وفشل املناهج التقليدية 
التي لم تواكب التطورات التكنولوجية 
واالجتماعيــة ما أضعف التعليم وبات 
املركزة  العناية  الدراســي حتت  العام 
يتطلب تدخال جراحيا عاجال ينتشــله 

من الضياع والهالك.
من األمور اإليجابية ال بد أن نقول 
حتية تقدير للجهود املخلصة للمعلمني 
الذين يبذلون اجلهد في إيصال املعلومة 
وشــرح املنهج عن بُعد، ولكن اخللل 
الكبير في بعض الطلبة الذين ينشغلون 
عن الشرح وال يتابعون مع أساتذتهم، 
ما يفقد التواصل املرئي واحلسي بني 
الطالب ومعلمه، وهذا سبب كاف لضعف 
منتجات التعليم عن بُعد في هذا العام 

االستثنائي.
كل التوفيق لألبناء وللهيئة التدريسية 
كافة فــي جتاوز األزمــات التعليمية 
والنجاح في هذا العام الدراسي، ونتمنى 
أن يكون عاما دراسيا قريبا وليس بعيدا 

عن التعليم وأهدافه.

خارج السرب االجتماعي والسياسي!
لألســف نحن مع هذه اجلائحة 
اصبحنــا في «بلــوك» اجتماعي ال 
نســتطيع التحكــم فــي اجتاهاتنا 
االجتماعيــة والسياســية وحتــى 
االقتصادية، كذلك انعكست كل تلك 
احلاالت على التوجهــات االنتخابية 
للمرحلة القادمة في ديسمبر ٢٠٢٠، 
ولكن الى متى سيبقى الوضع «بلوك» 
ومتى ســيتم رفع هذا «البلوك» عن 
توجهاتنا ورؤيتنا املستقبلية حلياة 
برملانية وسياسية متفائلة بعيدا عن 
الفساد وغســيل االموال وبعيدا عن 
ادخلتنــا في حالة  التي  احملاصصة 
«بلوك» اجتماعي وسياسي واقتصادي 
شبه دائم؟! نحن نتطلع الى االحسن 
واالفضل في ظل هذا العهد السياسي 
اجلديد ومسيرة اخلير املباركة التي 
الشك سيتكفلها رجال الكويت االشراف 
واحلكماء بكل عقالنية ووطنية بعيدا 
عن «البلوك» املزعوم بإذن اهللا ستنجح 
املرحلة القادمة في ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ 
لذلك نقول تفاءلوا باملستقبل وبالعهد 

اجلديد! وللحديث بقية!

مجلس األمة بجيوبنا ونحن من يختار 
من ســيحمل أمانتها، وبالتالي علينا 
حتمل تبعات اختيارنا للقوي األمني الذي 
يحرص على مصلحة الوطن والشعب، 
ومن يضع مصلحة الكويت والكويتيني 
فوق أي اعتبار بعيدا عن الفئوية الضيقة 
والطائفية املقيتة، وان كان الكثيرون 
لهم اعتباراتهم خالل االنتخاب، إال أن 
ذلك ال يبرر لهم انتخاب من ال يستحق 
ألنه أول من سيدفع الثمن الباهظ عليه 
وعلى أوالده ومستقبل األجيال ككل.

ورسالتي للجميع «الصوت أمانة» 
وعلينا أن نحسن االختيار وأن نحكم 
ضمائرنا وعقولنا إليصال من يستحق 
مــن أبناء وطننا، فلدينــا الكثير من 
أصحاب الكفاءات والســيرة العطرة 
الكويت  الذين يخافون اهللا ويحبون 
وأهلها ولهم من اخلبرات ما يؤهلهم 

لتمثيلكم ومتثيلنا.

وإذا اهتمت الوزارات بالتواصل 
اإليجابي مع املجتمــع والتعلم من 
اإلدارة العامــة لإلطفاء فإنها ترفع 
الكثير عــن كاهل احلكومة وحتقق 
الترابط الطبيعي بني مقدمي اخلدمة 
واملستفيدين منها وقد جتد احللول 
للمشاكل حتى قبل أن تبدأ وقبل أن 
تتفاقم ولكــن بعض الوزارات التي 
املجتمع من  يتعامل مسؤولوها مع 
علو وتعــاٍل وعدوانية فإنهم يجب 
عليهم أن يخجلوا من أنفسهم خاصة 
عندما نقارن ســلوكياتهم بالسلوك 

الراقي لإلدارة العامة لإلطفاء. 
إن منوذج اإلدارة العامة لإلطفاء 
يعتبر قدوة لآلخرين فلهم مني كل 
الشكر والتقدير وإننا معكم في مسيرة 
تنمية املجتمع لنحقق كل ما نصبو 
إليه لتعود بالدنا عروسا للخليج كما 
كانت واهللا يوفقكم في خطاكم ويعزز 
مكانتكم وأرجــو أن يحذو اجلميع 
حذوكم لتحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٠.

للناس وهدى وموعظة للمتقني ـ آل 
عمران: ١٣٧ و١٣٨) وقوله (اْسِتْكبَاراً ِفي 
يِِّئ َوال يَِحيُق اْملَْكُر  األَْرِض َوَمْكَر السَّ
يُِّئ ِإالَّ ِبأَْهِلِه َفَهْل يَنُْظُروَن ِإالَّ ُسنَّةَ  السَّ
ِ تَبِْديالً َولَْن  َد ِلُسنَِّة اهللاَّ ِلنيَ َفلَْن َجتِ األَوَّ
ِويالً ـ فاطر: ٤٣)،  ِ َحتْ َد ِلُسنَِّة اهللاَّ َجتِ
كما أن التكرار يعزز القيم واألخالق 
والتفاعالت االجتماعية وعالج جلميع 
االضطرابات النفسية وإصالح النفس.

وتبعا ملقال «سر النبات في السرد 
القرآني»، جند أن النبات محور قوتنا 
علــى األرض وإن احلياة حتيا على 
كوكب األرض بالنباتات، فله شــأن 
كبير في فعله وعطائه ومنفعته وجماله 
الرباني فكلها فوائد للبشــر (سواء 
الليل  التكرار في  للســائلني) فلوال 
والنهار والبناء والهدم واإلنبات والهرم 
وغيرها من العمليات احليوية ملا كانت 
حياة على سطح األرض، وجميع ما 
سبق هو في احلقيقة صنع إعجازي 
من لدن عزيز خبير احلكمة منه تهيئة 
العيش لإلنســان على األرض بنعم 
كثيرة من أجل االستمرارية في عبادته 
التي هي الهدف األكبر واألساس من 
خلق اإلنسان وسائر املخلوقات. وإلى 
لقاء قريب الستكمال مقالنا األسبوع 

القادم بإذن اهللا.

عن احملسوبية واحملاصصة والفساد 
والتنفيع حتى نكون في أمن وطني 
كما نريد وجندد الثقة بالعهد اجلديد 
برملانيا كما جددنا الثقة بالعهد اجلديد 

سياسيا ودستوريا!
ان العودة بالنظام البرملاني الراقي 
والرائع الذي عرفناه من اكثر من ٦٠ 
عاما يجب ان يتمتــع به هذا اجليل 
الكويتي اجلديد مع دورة برملانية بعيدا 
عن ظاهرة «البلوك» التي يستخدمها 
هذا اجليل في قفل املواضيع متى اراد 
ان يقفل احلوار واملمارســة ويكون 

ألول مرة!
تلك الوعود ليســت بغريبة على 
مرشحينا، ونسأل اهللا تعالى أن يوفق 
األخيار منهم في الوصول إلى عضوية 
مجلس األمة، وأن يكونوا ممثلني لنا ال 
ممثلني علينا، لكن املسؤولية احلقيقية 
الناخبني، فمفاتيح  تقع علينا نحــن 

والتفاني في رعاية مصالح الشعب 
أو  بالشعارات اجلوفاء  فعال وليس 

باملطاردات ألصحاب الرأي احلر. 
إن التواصل مــع املجتمع يفيد 
املؤسســات ويجعل أداءها متوافقا 
مع احتياجات املجتمع ويجعل ثقافة 
احترام املســتفيدين من اخلدمات 
منتشرة بني جميع املؤسسات وتكون 

في مصلحة الوطن واملواطن. 

املنعكسة على كل شيء خلقه اهللا كما 
هو احلال بالنســبة للمادة السوداء 
والفائدة منها املنعكســة على إحياء 
األقوات بشــكل مســتمر ما دامت 
حياة الدنيا قائمــة، وملا عزز النظام 
الدقيــق الصنع فــي العمل والفعل 
القائم عليه الكــون بأكمله والذي ال 
حياة من دونه، ومــن ناحية أخرى 
وعلى الصعيد اإلنساني فاحلكمة من 
التكرار تؤمن للبشرية اخلير الكثير 
من نواح عدة إن كانت صحية بدنية 
اجتماعية.. إلخ ومنها إيجاد احللول 
للمشكالت احلياتية من خالل ما مت 
تكراره واالتعاظ به عبر الزمن يقول 
احلق تبارك وتعالى: (قد خلت من قبلكم 
سنن فســيروا في األرض فانظروا 
كيف كان عاقبــة املكذبني هذا بيان 

االنتخابي الذي سيتبع في حينه!
فهل جتمع الكويــت على وضع 
«البلوك» على هذه الدورة االنتخابية 
ام تغير األيام املتبقية آلية االجتاهات 
االجتماعية والسياســية لالنتخابات 
فــي ٢٠٢٠ مــع الدورة السياســية 
اجلديدة للبرملان الكويتي الذي نأمل 
التوجهات الشعبية  ان يستوعب كل 
السياسية واالقتصادية  واحلكومية 
أهمية النهضة بالعهد اجلديد باجتاه 
حيــاة ديبلوماســية ودســتورية 
واجتماعية واقتصادية متجددة بعيدا 

أي تضليل أو «شو» عبر الطروحات 
الكثيرة والوعود اجلوفاء والعهود التي 
سيلبونها حال وصولهم إلى املجلس 
وبعد أداء القسم كنواب، ونحن نتخوف 
أن تذهب مع الريح كما ذهبت وعود 
الكثيرين والتي لــو ذكرناها أمامهم 
لوقفوا متعجبني وكأنهم يسمعون بها 

التحقيق تنصفهــم ألنهم أصحاب 
رأي والدستور قد كفل حرية الرأي 

والتعبير عنه. 
إنني أدعو جميع الوزارات والهيئات 
احلكومية ليتعلموا من اإلدارة العامة 
لإلطفاء كيفية التعامل مع املجتمع ومع 
املواطنني وأصحاب الرأي حيث انهم 
يجسدون على أرض الواقع النماذج 
املشرفة الحترام الشعب والدستور 

املثال تكرار الليل والنهار وشــروق 
الشمس وغروبها ودوران األرض حول 
الشمس ودوران القمر واختالف أوجهه 
وتكرار الفصول األربعة.. إلخ لقوله 
لها  (والشمس جتري ملستقر  تعالى 
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القدمي ال 
الشــمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
وال الليل سابق النهار وكل في فلك 

يسبحون ـ يس: ٣٨ ـ ٤٠).
وصــور التكرار كثيره ال حصر 
لها في الكون من أكبر خلق اهللا إلى 
أصغره، فكل شــيء يعمل بالتكرار، 
والتكرار سر كل شيء جميل واخلير 

من ورائه كثير.
فلوال التكرار ملا تعززت األقدار في 
النسبة والتناسب في الكون وفائدتها 

أخيرا حسم موعد انتخابات مجلس 
األمة ٢٠٢٠ في دورته السادسة عشرة 
يوم الســبت ٥ ديسمبر ٢٠٢٠، فهل 
نتفاءل خيرا بهذا التاريخ الذي سبق 
وأن كان فــي دورة ديســمبر ٢٠١٢ 
ثم ابطل املجلس ألســباب سياسية 
وإجراءات غير دستورية! فهل يكون 
مصير هذه الــدورة اجلديدة بالعهد 
اجلديد مثل ســابقتها ال سمح اهللا! 
نحن نقول بأن «البلوك» االنتخابي من 
واقع احلمالت التي تشهدها الساحة 
السياســية واالجتماعية، سواء من 
خالل منصــات التواصل االجتماعي 
االلكترونية  املنصات االعالميــة  او 
وكذلك مــن التوجهات العامة إعالميا 
واقتصاديا وسياســيا نقول اجلميع 
«البلوك» على  يتحدث عن ظاهــرة 
مجلس ٢٠١٦ بأشخاصه وتطلعاتهم، 
وكذلك بظاهرة الفســاد الكبير الذي 
نخر باملواقف كلها وجعلنا نتراجع عن 
املشاركة االنتخابية، لذلك اصبح توجه 
«البلوك» على االشخاص او االنتخابات 
برمتها هي كاملقاطعة في ٥ ديسمبر 
٢٠٢٠ خاصة مع اجلهل بآلية النظام 

يكثــر احلديث هــذه األيام عن 
انتهاء فترة مجلس األمة ٢٠١٦، وبدء 
املواطنني  الكثير مــن  اســتعدادات 
واملواطنات الراغبني في الوصول إلى 
قبة عبداهللا السالم بالترويج ألنفسهم 
وما يتمتعون به من صفات متيزهم عن 
غيرهم، فهذا سيعرض لنا سيرته الذاتية 
بدءا باملدرسة التي تلقى تعليمه فيها، 
وذاك سيتكلم عن إجنازاته في الوظيفة 
التي كان يعمل بها، وتلك ستكون لها 
صوالت وجــوالت لتحقيق ما تريده 
النســاء، واألخرى تبحث عن حلول 
ملشاكل ممتدة منذ عقود وعجزت عنها 

مجالس كثيرة.
وهذا كله حق ُمبــاح لهم جميعا، 
ولســنا ضد أي منهم، لكن من حقنا 
أيضــا أن يكونــوا صادقــني فيما 
يطرحون من شــعارات وما يقدمون 
من برامج انتخابية، فلسنا بحاجة إلى 

تلقيت رســالة كرمية من مدير 
إدارة العالقــات العامة واإلعالم في 
اإلدارة العامة لإلطفاء العقيد محمد 
بدر الغريب، تتضمن الشكر على مقال 
لي لم أكتب فيه إال قدرا يسيرا مما 
يستحقه رجال اإلطفاء وفي الواقع 
فإن رسالتهم الكرمية كشفت لي عن 
منوذج رائع للمتابعة والتواصل مع 
املجتمع وســعدت جدا أن أراه في 
إحدى املؤسسات واملرافق احلكومية 
في بالدي الكويت، والذي أمتنى أن 
تتعلم جميع وزارات الدولة وهيئاتها 
من هذا الســلوك الراقــي للمتابعة 
لآلراء واملالحظات في وسائل اإلعالم 

املختلفة. 
فهناك ولألســف الشديد مناذج 
أخرى تتابع ما ينشــر في وسائل 
املختلفة ليس لالســتفادة  اإلعالم 
منه ولكــن ملطــاردة املنتقدين أو 
لتقدمي شــكاوى ضدهم وحتويلهم 
للتحقيق، األمر الذي يجعل سلطات 

نســتكمل مقالنا حول مقومات 
أقوات األرض رباعية املصدر، وكما 
ذكرت ســلفا أنه لوال تلك املقومات 
ملا كانت لــألرض أقوات، فكل خلق 
اهللا مكمل لبعضــه البعض بصورة 
متشابكة ومعقدة فتبارك اهللا أحسن 
اخلالقني، وذكرت في املقالني السابقني 
أن مقومات أقوات األرض هي املادة 
السوداء والنسبة والتناسب أما ثالثا 

ورابعا فكما يلي:
ثالثا: التكرارية: ال شــيء يحيا 
ويســتمر إال بتكرار نفسه أو فعله، 
والتكرار هدفه التجديد واالستمرارية 
والثبات على الفعل والعمل، وتعرف 
التكراريــة على أنها تكرار الشــيء 
وإعادتــه للتجديد في القدر والتقدم 
في الزمن وهو سنة حياتية ونبضها 
ودليل استمراريتها، وهو أساس ال 
غنى عنه من أجل البقاء، يقول اهللا عز 
وجل: (سنة اهللا التي قد خلت من قبل 
ولن جتد لسنة اهللا تبديالـ  الفتح: ٢٣)، 
والتكرار أساس تنظيم الكون والوجود 
والطبيعة وجسم اإلنسان ويدخل في 
أدق التفاصيل اجلمالية والعلمية في 
الكون، فسبحان اهللا جل جالله، فعلى 
الصعيد الكوني جند التكرار بشكل 
كبير ومتنوع تبعا للنظم، فعلى سبيل 
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مع املجتمع
د. هند الشومر

للسطور عنوان

مقومات أقوات األرض رباعية 
املصدر (٣)

@family _ scienceشيخة العصفور

مساحة للوقت

مجلس ديسمبر 
 ..٢٠٢٠

«بلوك»!
طارق إدريس
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: أمثال × أمثال ـ جمع وإعداد: سعد رفعت

من كتاب: ٢٠٠ يوم غيرت وجه الكون ـ د.أمين ابوالروس 
أفقياً:

من العلوم من ٩ أحرف

عموديًا:

Sudoku أمثال × أمثال

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

٢٠٠ يوم غيرت وجه الكون

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

احلصول على أول صورة جلسم اإلنسان من الداخل 
بأشعة إكس (١٨٩٥)

لم يكن من املمكن قبل ذلك التاريخ رؤية 
الداخل اال عن طريق  جسم االنسان من 
فتح اجلسم باملشرط اجلراحي وتشريحه، 
وعندما اكتشف فيليهيم كونراد رونتجن 
اشعة اكس التي استطاعت التقاط صورة 
جلسم االنسان من الداخل اصبح من املمكن 
حتقيق ذلك بطريقة غير جراحية، وهو 
مـــا احــــدث بــال شك ثورة كبيرة في 
التشخيص الطبي. عمل رونتجن االملاني 
استاذا للفيزياء بجامعة ورزبرغ في باڤاريا، 
النوع من األشعة  واكتشف رونتجن هذا 
املجهولة التي ال يعرف سببها، ولذا سميت 
بأشعة اكس (او االشعة السينية) مبحض 
الصدفة اثناء وجوده في معمله، فعندما كان 
يختبر اشعة الكاثود الصادرة بإمرار تيار 
كهربي داخل أنبوب زجاجي مفرغ من الهواء 
ومغطى بورق مقوى اسود الحظ ظهور صورة 
داكنة على لوح حساس قريب من األنبوب، 
وذلك مبجرد مرور التيار الكهربي، وملا لم 
يعرف رونتجن السبب في ذلك فافترض 
صدور أشعة مجهولة غير مرئية من األنبوب 
اطلق عليهما اسم اشعة اكس، وبدأ رونتجن 
في دراسة خواص هذه االشعة، فوجد انها 
تخترق االجزاء الرخوة من اجلسم بينما 
حتجبها العظام، ومن هنا بدأ استخدام 
هذه االشعة في رسم صور للعظام. وفي 
٨ نوفمبر ١٨٩٥ استطاع احلصول على اول 
صورة بأشعة اكس من نوعها، وكانت لعظام 
يد زوجته برثا، وقام بنشر ذلك االكتشاف 
املهم في نفس السنة. وفي العام ١٩٠١، نال 
جائزة نوبل، فكان اول عالم يحصل عليها في 
الفيزياء عن ذلك االكتشاف الطبي العظيم.

علم اخللية

زهرة اخلرجي

«أسخى من حامت»

هو حامت بن عبداهللا بن سعد بن احلشرج 
بن امرئ القيس، سخي ضرب به املثل لسخائه، 
فقيل: أسخى من حامت، كان يجود بكل شيء 

عدا سالحه، قال عن نفسه:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله
ويخصب عندي واحملل جديب

وما اخلصب لألضياف أن يكثر
ولكنما وجه الكرمي خصيب

ويضرب هذا املثل ملن كان متصفا بصفة 
الكرم، فيقال له: أكرم من حامت.

«أوفى من السموأل»

من يشرب بالوفاء حتى ضرب في املثل: 
أوفى من السموأل.

وهو شاعر جاهلي، وروي ان امرأ القيس 
الكندي وهو في طريقه الى بيزنطة اودع 
السموأل دروعا واسلحة خاف عليها ان تسرق 
في غيابه، فتقدم احلارث الغساني مطالبا 
السموأل بالدروع، فأبى سيد احلصن ان 
يسلمه الوديعة، فأسر احلارث ابنا للسموأل 
كان خارج احلصن وهدد بقتله ان لم يسلم 
الدروع، فرفض السموأل تسليمه الدروع 
مضحيا بابنه ومحافظا على وفائه حتى 
املثل فقيل: أوفى من السموأل،  ضرب به 

ويضرب هذا املثل ملن كان الوفاء سمته.

اشءاتجمطلع

لرالجزسبحم

اقلمايايوم

ملباررلعرت

والرةةكةعل

اااقامرنلك

للسةعلادمة

عبيلوقهـرتو

بطفراوبهـاا

يويعصراالق

دلخبفشلوحع

ةةكمسياظرل

١ ـ رائحة فواحة ـ والدي، ٢ ـ عكس عذب ـ في 
الراس ـ عقل (معكوسة)، ٣ ـ متشابهان ـ عكس 
مر، ٤ ـ كاتبة بوليسية بريطانية، ٥ ـ تعب ومرض 
(معكوسة)ـ  متشابهة، ٦ـ  غافية، ٧ـ  في الصحراء 
ـ احالم وامنيات، ٨ـ  يرويهماـ  في الفم، ٩ـ  حارة 
ـ احد الوالدين ـ عبرا، ١٠ ـ زامله ـ شجر الطيب.

األموال
البطولة

حور
ممتلكة
سمك

القرش
رحالت
جتارة
عبيد

جزيرة

عواصف
سيفي
شروق

رعب
ظواهر

طبيعة
علم
ند

واقع
اإلبهار

مسالك
املارقة
البالء

١ ـ ما يعمر به البلد ـ هواء شديد، ٢ ـ سفينة حربية 
ـ مشي، ٣ ـ خاصتي (معكوسة) ـ للكتابة، ٤ ـ طليق 
(معكوسة) ـ في الفواكه واخلضار، ٥ ـ مشعل ـ في 
القميص (معكوسة)، ٦ـ  اقتنيـ  استمر، ٧ـ  من العطر 
ـ مقدام، ٨ ـ اصل (معكوسة) ـ متشابهان، ٩ ـ قادم 

(معكوسة) ـ في الفم، ١٠ ـ الهواء الشديد.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  عبيرـ  ابي، ٢ـ  مالحـ  مخـ  لب (معكوسة)، ٣ـ  
رر ـ حلو، ٤ ـ اجاثا كرستي، ٥ ـ وهن (معكوسة) 
ـ ااا، ٦ ـ راقدة، ٧ ـ رمال ـ آمال، ٨ ـ يسقيهما ـ 

سن، ٩ ـ حي ـ اب ـ مرا، ١٠ ـ رافقه ـ رند.

١ـ  عمرانـ  ريح، ٢ـ  بارجةـ  مسير، ٣ـ  لي (معكوسة) 
ـ اوراق، ٤ ـ حر (معكوسة) ـ ألياف، ٥ ـ حارق ـ قبة 
(معكوسة)، ٦ ـ املك ـ دام، ٧ ـ بخور ـ همام، ٨ ـ اس 
(معكوسة)ـ  رر، ٩ـ  آت (معكوسة)ـ  لسان، ١٠ـ  الرياح.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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«Alvoting» أول منصة عاملية 
ُتْعنى بشؤون االنتخابات

حاورهما: ياسر العيلة

من أبرز التطورات التي حدثت في العقد املاضي، تفضيل اجلمهور احلصول على املعلومات واألخبار عن طريق منصات 
التواصل االجتماعي والتي بدورها غيّرت من كيفية متابعة األحداث السياسية ونوع املعلومات التي يحصل القراء عليها، 
وبذلك أصبحت منصات التواصل االجتماعي أدوات سياسية قوية بشكل متزايد، ومن املنصات اإللكترونية التي فرضت 
نفســها بقوة مؤخرا منصة «Alvoting» والتي تعنى حاليا بشــؤون االنتخابات النيابية في الكويت والتي تستعد إلطالق 

ثالثة برامج جديدة هي «ديرة» و«البرنامج» و«على بينة».
«األنبــاء» تواجدت أثناء تصوير إحدى حلقات برنامج «ديرة» الذي تعرض أولى حلقاته في الثامنة من مســاء اليوم 
اخلميس، حيث التقينا مقدمي البرنامج د.حصة املال ود.محمد منيف العجمي ومخرج العمل تامر الصولي، فكان هذا احلوار:

في البداية، حدثونا عن برنامجكم؟
٭ حصة: البرنامج اسمه «ديرة»، 
وكل فريقه كان متخوفا من أن يقرأ 
«ديرة»، والديــرة تعني البوصلة 
بالكويتــي، وأهــل البحر يعرفون 
معناهــا، وهــي بوصلــة منصــة 
«alvoting» لالنتخابات هذا العام، 
ونطرح من خاللها قضايا الساحة 
باستضافة متخصصني يفندون كل 
املشــاكل املوجودة والتي تسببت 
في اســتياء كل الناس «املتروسة 

قلوبهم من هذه القضايا».
محمــد: نوعيــة الضيــوف هــم 
متخصصــون، كل فــي مجالــه، 
سياســيون واقتصاديــون، فقــد 
حاولنــا التنويع فــي كل القضايا 
الرئيسية، وهناك قضايا لم نتناولها 
ألنها اســتهلكت بحثــا حتى على 
«السوشــيال ميديا»، وحاولنا أن 
نعــرض قضايا لم تســلط عليها 
األضواء بالشكل الكافي مثل البيئة 
على ســبيل املثال، فمــن املهم أن 
نتناول البيئة بكل فروعها لنعرف 
أين موقعها من البرامج االنتخابية 
للمرشــحني، باإلضافة الى قضايا 
أخرى مثل احلوكمة، وهناك الكثير 
من القضايا التي تتصدر املشهد على 
حساب القضايا التي استهلكت ومت 

تناولها بشكل كبير.

هل حلقات «ديرة» ستتم استضافة 
مرشحني، أم ستكتفون مبتخصصني 

في القضايا التي يتم طرحها؟
البرنامــج  ٭ حصــة: ضيــوف 
متخصصــون فــي القضايــا التي 
ســنقوم بطرحها، أما املرشــحون 
فلهم برامج أخرى من خالل منصة 

.«alvoting»
محمــد:  الضيوف فــي «ديرة» هم 
متخصصــون ومعنيــون بقضايا 
الشــباب وقضايا البيئة وقضايا 
اقتصادية وثقافية وغيرها، ومثلما 
أكدت زميلتي د.حصة املال أننا نطرق 
هــذه القضايــا بأســلوب مختلف 
وبشــكل كاف، واجلانب اآلخر ان 
«ديرة» هذا املؤشر يشير إلى نوعية 
مختلفة من الضيوف والقضايا وكل 
ذلك من خالل منصة إعالمية مختلفة 
تواكب تطــورات العصر اإلعالمي 
خاصة باالنتخابــات وهي منصة 
«Alvoting» ويخرج من خاللها برامج 
مثل «ديرة» وبرنامج «البرنامج» 
وبرنامج «علــى بينة» إضافة إلى 

فقرات أخرى عديدة.

وكيف للجمهور متابعة هذه املنصة؟
٭ حصة:  عن طريق «الويب سايت» 
وعلى «اليوتيوب» و«السوشيال 
ميديا» بشكل عام، ولدينا تطبيق 
على الـ «iOS» وعلى «األندرويد».

كم حلقات برنامج «ديرة»؟
٭ حصة:  كان من املفترض أن تكون 
٢٠ حلقة ولكن مــع ضيفنا اليوم 
االستثنائي د.محمد الفيلي اخلبير 

الدستوري سجلنا معه حلقتني لذلك 
سيصبح عدد حلقات البرنامج ٢١ 
حلقة مبدئيا، والبرنامج بشكل عام 
سيستمر بعد االنتخابات وسيتم 
عرضه ابتداء من األسبوع املقبل.

أمة ٢٠٢٠

 ماذا عن البرامج األخرى التي سيتم 
تقدميها من خالل منصة «Alvoting»؟

٭ محمد:  البرامج األخرى مختصة 
باملرشحني النتخابات مجلس األمة 
٢٠٢٠، األول اســمه «البرنامــج» 
نســتضيف فيه املرشح ونحاوره 
حول برنامجه االنتخابي، والثاني 
«على بينــة» وفكرتــه باختصار 
أن املشــاهد أو الناخب يكون على 
بينة من املرشحني الذين أعلنوا عن 
خوضهم االنتخابات، وسنستضيف 
مرشحني اثنني، والبرنامج سيكون 

في صورة مناظرة.

هل لدينا ثقافة املناظرة بني املرشحني 
حاليا في الكويت؟

٭ حصــة:  هــي ليســت مناظــرة 
مبفهومها املعتاد، مبعنى لن يصير 
بينهمــا تناحر أو تراشــق، ولكن 
سنعطي ســؤاال ما لكال املرشحني 
ونســمع إجابــة كل واحــد منهما، 
واملشــاهد سيقّيم تباين اآلراء بني 
املرشــحني، وأثنــاء عرض احللقة 
سيكون هناك تصويت على املنصة، 
فاملشــاهد والناخب يســتطيعان 
التصويت للمرشح الذي يختاراه.

محمد:  بالنسبة ملوضوع هل لدينا 
ثقافــة املناظــرة؟ الــذي تفضلت 
 «Alvoting» بطرحه علينا أعتقد انه
هذه املنصة اإلعالمية العصرية أتت 
لتواجه حتديــا نوعيا مختلفا في 
الساحة اإلعالمية بالكويت واملنطقة 
بأنها بالفعل ترتقي باإلعالم النوعي 
الهادف الذي بالفعل نفتقده كثيرا، 
والدليل أن د.حصة املال على سبيل 
املثال عزفت عن جانب اإلعالم كثيرا 
لوجود الغــث والثمني فيه، واآلن 
نحن في املنصة بكل حماس وشغف 
لنحدث شيئا مختلفا في عالم اإلعالم 
العصري احلالي من حيث نوعية 
البرامج وطريقة تقدميها  ونوعية 
الضيــوف والقضايــا املطروحــة 
وأســلوب الطرح وأشــياء كثيرة، 
فنحــن نراهن بــأن نكــون نافذة 

إعالمية مختلفة.
أجندات

بصراحة هل لهذه املنصة أچندات؟
٭ منيف:  املفروض أننا نسعى بدون 
أجندة شــخصية أو مأجورة أو ما 
شــابه ذلك، هدفنا أن نوسع وعي 
املجتمع ونساهم في إحداث إضاءة 

أكبر على هذه الساحة.

حصة:  أچندتنا الوحيدة هي املهنية 
واالحترافية اإلعالمية فقط ال غير 
بهويــة كويتيــة مؤقتــا، املنصة 
هي مشــروع خاص ال ينتمي ألي 
أجندة وال ينتمي إلى أي جهة سواء 
رســمية أولها توجهات، فاملنصة 
 Gateway» تابعة لشركة كويتية هي
consulting» ومتلكها السيدة ناهد 
ســواس وهي شــركة استشارات 
اقتصادية وإدارية، اشتغلوا  على 
املنصة بترتيب وبجهد جبار كإعداد 
لهــا قبل أن نبــدأ العمــل الفعلي، 
فمــن أجل ذلــك عندمــا انضممت 
لهم شعرت بوجود شيء متعوب 
عليه، وظهرت املنصة بشكل مرتب، 
و«حبيــت فكرة  اننا قاعدين نبني 
مع بعض»، فمنصة «Alvoting» هي 
أول منصة عاملية تعنى بشــؤون 
االنتخابات، واالنطالقة ستكون من 
خالل االنتخابات الكويتية، وبعدها 

سنتابع أداء املجلس والنواب، وأيضا 
سنغطي انتخابات املجلس البلدي، 
وانتخابات االحتادات والنقابات وكل 
ما يختــص باالنتخابــات، وعقب 
انتهائنا من املستوى احمللي ننتقل 
إلى انتخابات الرئاســة اللبنانية 
على سبيل املثال ومن ثم انتخابات 

الرئاسة األميركية وهكذا.

 هل منصة «Alvoting» مقتصرة فقط 

على اجلوانب السياسية؟
٭ حصــة:  على املســتوى احمللي 
نتنــاول كل شــيء، ولكــن علــى 
املستوى العربي واإلقليمي والعاملي 

سياسي فقط.
 «Alvoting» محمــد:  مبا ان منصــة
معنيــة بالتصويــت فــي العملية 
االنتخابية فبالتالي الشؤون الثقافية 
واالقتصادية والرياضية والفكرية 

من املؤكد أننا سنتناولها أيضا.

حصــة:  احلــني مــا نقــدر نفصل 
السياسة عن أحوال احلياة اليومية 
بشكل عام، ونحن نتناولها من خالل 
هذا املنحى، مبعنى أنت مواطن عادي 
طبيعــي أن تكــون لديــك همومك 
ومشــاكلك والبد أن تكــون هناك 
جهة تتحدث بصوتك، ومن األشياء 
املهمة في برنامجنا أن الكاميرا تنزل 
 Vox» الشارع ونأخذ آراء اجلمهور
pop» ألن صوتنا لن يكون الوحيد 
الذي يظهر من خالل املنصة، وميزة 
اإلعــالم اإللكتروني هي التفاعلية 
التي يهتم بها املشاهد الذي سيكون 
له دور مهم من خالل مشاركته ولن 

يكون مجرد متابع فقط.

 من وجهة نظركم هل املواطن حاليا 

ميلك وعيا بأهمية املنصات اإللكترونية؟
٭ حصــة: طبعا فـ «السوشــيال 
ميديا» فتحت لنا املجال، واإلعالم 

اإللكتروني يفتح مجاال للتفاعلية، 
وامليزة لدينا في املنصة هي السعه 
التخزينية مبعنى أنها ليست مثل 
«تويتــر» مثــال ننزل مــن خالله 
ڤيديوهات قصيرة ال تتعدى الدقيقة 
والدقيقــة والنصــف، فعندنا في 
املنصة ميكن تخزين حلقات كاملة 
تتيح للمتابعني أن يشاهدوا احللقات 
فــي أي وقت،  واملرشــحون الذين 
يصبحون نوابا فيما بعد سيكون 
لــكل واحــد منهم صفحــة خاصة 
نتابع أداءه من خاللها، وبكبســة 
زر من خالل املنصة تســتطيع ان 
تتابع أداء الناخب على مدار أربعة 
أعوام، وإذا رشح نفسه مرة ثانية 

في االنتخابات املقبلة.
محمد:  أضيف علــى كالم زميلتي 
د.حصة بأن هناك أبعادا قانونية 
ودســتورية من خــالل فقرات في 
املنصــة مثــل نبــراس وإضــاءة، 
وهنــاك تقارير صوتية وأشــياء 
مســجلة، ولدينــا فــي املنصة ما 
يسمى بترمومتر «أمة ٢٠٢٠» هذا 
بالدوائر  التصويــت للمرشــحني 
اخلمــس يظهــر علــى املنصــة 
بشــكل حلظي العشرة األوائل من 
هؤالء املرشــحني واجلمهور يقوم 
بالتصويت بدون أي قيود ولكن ال 
يستطيع أن يصوت أكثر من مرة.

كيف ميكن للجمهور متابعة منصة 
«Alvoting»؟

٭ محمد: طاملا أننا إعالم إلكتروني 
فنحــن نعتمد على «السوشــيال 
ميديا» فــي التســويق للمنصة، 
ونأمل أن حتقق الشراكات اإلعالمية 
لنا جزئية التسويق، فنحن بيننا 
وبني جريدة «األنباء» الغراء شراكة 
إعالميــة، وســنعرض برامجنــا 
بالتزامن مع املوقع اإللكتروني في 
«األنباء»، ومعنا موقع «٢٤ نيوز» 
وكذلك «دســمان نيــوز» وأيضا 
بعض اجلهات الفاعلة مثل احتاد 
الطلبــة وغيرهم، وباإلضافة إلى 
أن لدينا صفحات خاصة للتفاعل 

مع املنصة.

 وهل بداية املنصة مبشرة من وجهة 

نظركم؟
 ٭ حصة: احلقيقة أننا ملسنا تفاعل 

الناس مع الكليبات والبروموهات 
التي عرضناها،  وهناك شيء مهم 
أحب أن أشــير اليــه، فبالرغم من 
أن منصة «Alvoting» تعنى أساسا 
بشؤون االنتخابات، اال ان لها وجها 
إنســانيا آخر، مبعنــى انه توجد 
لدينا صفحات للقضايا واملبادرات 
اإلنســانية، ومن خاللكــم أنتم أو 
أي احــد لديه مبادرة إنســانية أو 

أو اجتماعــي  مشــروع إنســاني 
توعوي ممكن أن نعمل عليه معا 
ونعرض لــه صفحة على املنصة 
عندنــا بحيــث تســتطيع الناس 
متابعته ومعرفة أخباره، وننشر 
ثقافة التطوع والثقافة اإلنسانية، 
خاصة أننا في بلد يشتهر في العالم 
باإلنسانية، فمعنا على سبيل املثال 
املشروع التوعوي الوطني «غراس» 
و «العنف ضد األطفال» وغيرهما.

 هل هناك إعالميون آخرون يقدمون 

برامج في املنصة؟
٭ حصة:  مبا أننا سنتوسع إقليميا 
وعامليا فأنا وزميلي د.محمد العجمي 
من الكويت، وكل بلد ستكون فيها 
أحداث ما سيكون لنا هناك احد يقدم 
برامــج وميثل املنصة، وســنكون 

فريق عمل عامليا.

كيف سيكون الرهان على تفاعل املتابعني؟
٭ محمد:  اليوم أنا أرى في األزمة 
الصحيــة التي تشــهدها الكويت 
بسبب «كورونا» أصبحت الناس 
تتفاعل بشــكل كبير وغير عادي 
عبر مواقع التواصل اإللكتروني، 
وتطوروا بشكل اجباري، والصغار 
والكبار دخلوا األنظمة اإللكترونية 
و«السوشــيال ميديا» واإلنترنت 
بشــكل مكثف فبالتالــي أصبحت 

املتابعة كثيرة وقوية جدا.

معروف أن أكبر شريحة تتابع منصات 
التواصل االجتماعي هي الشباب، كيف 

تتعاملون مع هذه الشريحة؟
٭ حصــة:  املتابع لـ «السوشــيال 
ميديــا» ال يتابــع وهــو يجلــس 
والعشاء أمامه مثلما يفعل عندما 
يشاهد فيلما أو مسرحية أو برنامجا 
ملدة ساعة ونصف أو ساعتني، فكل 
برامجنا مدتها نصف ساعة مثل ما 
يقولون «كبسولة» ويستطيع أي 
شخص متابعة البرامج من خالل 
املوبايل في أي مكان وفي أي توقيت 

من خالل «ستوري» املنصة.
محمد:  باإلضافة الى سرعة إيقاع 
برامج املنصة التي جتذب املشاهد، 
لدينا أيضا أساليب عديدة نستطيع 
من خاللها الوصول الى شــريحة 
الشباب، كذلك كل برنامج من برامج 
املنصة يكون له ڤيديو قصير مدته 
٥٠ ثانية يعبر عن محتوى احللقة 
من خالل تقرير مرئي أو مسموع.

 هل سنشاهد برنامجا يجمع د.حصة 

املال مع د.محمد منيف العجمي؟
٭ محمد:  أعتقد يــوم االنتخابات 
ســنظهر معا على الهواء مباشرة، 
أفــكار جديــدة  ومازالــت لدينــا 
مســتقبلية،  وأحب أن أشــير الى 
ان برنامــج «ديــرة» مســتمر بعد 
االنتخابات ألن قضاياه مستمرة، 
وبالنســبة لبرنامجي «البرنامج» 
يتوقفــا  رمبــا  بينــة»  و«علــى 

ونستبدلهما ببرامج أخرى.

تستعد إلطالق ثالثة برامج أولها اليوم وجتمعها بـ «األنباء» شراكة إعالمية مهمة

د.محمد منيف العجمي د.حصة املال

د.محمد العجمي ود.حصة املال واملخرج تامر الصولي واملعدة راوية شرف الدين والزميل ياسر العيلة

املال: «ديرة» يتناول القضايا التي لم ُتسلَّط عليها األضواء بشكل كاف

ال توجد لدينا أجندات واملهنية واالحترافية أجندتنا الوحيدة

بعيدًا عن االنتخابات.. لـ«املنصة» وجه إنساني ننشر من خالله ثقافة التطوع

نة» بعيدة عن التناحر والتراشق العجمي: «املنصة» ترتقي باإلعالم النوعي الهادفاملناظرة بني املرشحني في «على بيِّ

 «كورونا» جعلت الناس تتفاعل إجباريًا مع األنظمة اإللكترونية والسوشيال ميديا

ترمومتر «أمة ٢٠٢٠» ُيظهر العشرة األوائل بشكل حلظي

م كبرامج تلفزيونية وأشيد بتعاون املال والعجمي الصولي: برامج املنصة تقدَّ

الصولي: العمل مع املال والعجمي إضافة
 حتدث مخرج برنامج «ديرة» تامر الصولي، قائال: 
في البداية أحب أن أشــيد باإلعالمية د.حصة املال 
واإلعالمي د.محمد منيف العجمي ألنهما متعاونان 
جدا معي، والعمل معهما إضافة لي، مضيفا: برنامج 
«ديــرة» وكل برامج املنصة يتــم تقدميها كبرامج 
تلفزيونية، وهذا الذي ســيراه املشاهد من خالل 
صورة ثرية، وشاشة بها ثقل، وديكور متعوب عليه 
من قبل مهندس الديكور محمد فكري، باإلضافة الى 

اإلضاءة، كما أنني استخدمت في تصوير البرنامج 
خمس كاميرات ألن جمال الصورة شيء مهم ألننا ال 
نقدم برامج إذاعية، واملهم أن نقدم من خالل الشاشة 
للمشــاهد مرادفا بصريا للكالم الذي يسمعه من 
مقدمي البرنامج. جدير بالذكر أن املخرج محمد صالح 
هو املشرف الفني العام على املنصة، وهو من قام 
بوضع الرؤية الفنية، كما انه سيقوم بإخراج برامج 

للمنصة أيضا بالتناوب مع املخرج تامر الصولي.

«أمناء أكادميية الشباب» يعتمد برامح التدريب اجلديدة
مفرح الشمري

وفقــا لالحتــرازات الصحية، عقد 
مجلس أمناء أكادميية الفنون واالعالم 
للشباب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس 
مجلس أمناء أكادميية الفنون واالعالم 
للشــباب ومدير عــام الهيئــة العامة 
للشباب عبدالرحمن املطيري، وبحضور 
املخرج عبداهللا عبد الرسول  أمني عام 
األكادميية وأعضاء مجلس األمناء جاسم 
النبهان ود.عيسى األنصاري واإلعالمية 
أمل عبداهللا واسامة املخيال ود.محمد 
مبــارك بالل وبــدر محــارب ود.نوره 
القمــالس واملخــرج حســني املفيــدي 
ود.عبداهللا العابر ود.ابتسام احلمادي.

وقد اطلع مجلس األمناء على التقرير 
اخلتامــي لعدد (٦) مراحــل للتدريب 
والتعليــم عــن بعــد والــذي نظمتــه 
األكادمييــة خالل جائحــة كورونا في 
مجــاالت الفنون واألعــالم اعتبارا من 
شــهر مارس حتى سبتمبر ٢٠٢٠، كما 
استعرض مجلس االمناء خطة االجراءات 
واملراحل التي يتم تطبيقها في االكادميية 

خالل جائحة كورونا، 
كما اعتمد مجلس األمناء بأكادميية 
الفنون واالعالم للشباب في اجتماعه 
البرامج التدريبية للمرحلة القادمة في 

شأن انتساب الدفعة الثانية لألكادميية 
(قســم الفنون ـ قســم االعالم)، وأقر 
مجلــس األمنــاء إقامة برامــج مختبر 
الفنون وبرنامج مختبر االعالم وورشة 
فنون السينما وبرنامج مهارات التسويق 

والدعاية واإلعــالن وبرنامج تصميم 
اجلرافيك. كما اطلع مجلس األمناء على 
املخطط الهندسي ملشروع استوديوهات 
الفوتوغرافي  التلفزيون والتصويــر 
ومركــز املونتاج الــذي أقامته الهيئة 

العامة للشباب ليكون ضمن مشروع 
أكادميية الفنون واإلعالم للشباب وذلك 
الســتخدامه في التدريبات التطبيقية 
للشباب املنتسبني في قسم التلفزيون 

والسينما والتصوير الفوتوغرافي.

جانب من اجتماع مجلس أمناء أكادميية الفنون واإلعالم للشباب

يسرا: لقبوني بـ «النجمة املعلبة»
حتدثت الفنانة يسرا عن أسرار الكثير 
من أدوارها الفنية على مدار تاريخها الفني 
الطويل، ولكنها اعتبرت شخصية «نادية» 
التي قدمتها بفيلم «إسكندرية كمان وكمان» 
للراحل يوسف شــاهني هي الشخصية 
األقرب لقلبها ولشــخصيتها احلقيقية، 
حتى إنها كانت تصور املشاهد مبالبسها 
الشخصية وبلون شعرها احلقيقي وكأنها 

على طبيعتها متاما.
وأطلت يســرا بعفويتها وتصريحاتها 
الصادقة وحكاياتها وذكرياتها والكثير من 
أسرار مشوارها الفني الطويل خالل حلقة 
تلفزيونية خاصة مع مها الصغير عبر شاشة 
 IT’s show» سي بي ســي» في برنامجها»
time»، وصرحت بأنها كان لديها لقب «النجمة 
املعلبة» لكثرة األفالم التي شاركت بها دون 
أن تعرض في دور العرض السينمائية والتي 

وصلت إلى ١٥ عمال سينمائيا.
وبحديث يســرا عن السينما العاملية، 
كشــفت أن النجم العاملي روبرت دينيرو 
هو أفضل جنوم هوليوود بالنســبة إليها 
واألقرب لها، أما مــن بني النجمات فترى 
أن جوليا روبرتس هي األقرب لها، خاصة 
أن كثيرا من أصدقائها يشبهونها بها وهي 
ترى أنه بالفعل هناك تشابه كبير بينهما.

ملشاهدة الڤيديو
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«املتحد» يعلن الرابحة بالسحب
الربع السنوي حلساب احلصاد اإلسالمي

مع االلتــزام التــام بكل 
الوقائيــة مــن  اإلرشــادات 
اجلهات الصحية، قام البنك 
األهلــي املتحد أمس بإجراء 
الســحب الربع سنوي على 
اجلائزة الكبرى من احلصاد 
اإلســالمي، حساب السحب 
على اجلوائز اإلسالمي األول 
في الكويت واحلاصل على 
«جائزة أفضل برنامج ادخار 
في الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلــة بانكر ميدل إيســت 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد 
من املميزات التي ينفرد بها، 
حيث يقدم لعمالئه أكبر عدد 
من فــرص للفوز على مدار 
العام من خالل ما يزيد على 
٨٠٠ جائزة سنويا، واستطاع 
أن يعيد رســم حياة اآلالف 
مــن الرابحــني من ســعداء 
احلظ، وقد أســفر السحب 
عن حصول الرابحة كرمية 
خضير كــرم على ٢٥٠ ألف 
دينــار. اجلديــر بالذكر، أن 
سحوبات احلصاد تتضمن 
العديد من اجلوائز التي من 
بينها جائزة قيمتها ١٠٠ ألف 
دينار فــي كل من العيدين. 
وتبقى اجلائزة الربع سنوية 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار 
أهم ما يطمــح إليه العمالء 

حســاب احلصاد اإلسالمي 
مفيــدا لألســرة وللراغبني 
في التوفيــر بوجه عام من 
خــالل حتقيقــه للعديد من 
املميزات ســواء على املدى 
القصير أو على املدى الطويل 
مما يقابل باستحسان وتقدير 
مختلف العمالء سواء اجلدد 

أو احلاليون.
إلــى ذلــك،  وباإلضافــة 
ألول مــرة فــي الكويــت مت 
تقــدمي «ســحب األفضلية» 

الربع سنوي بقيمة ٢٥ ألف 
دينار حصريا للعمالء الذين 
لم يفوزوا بــأي من جوائز 
احلصــاد اإلســالمي خــالل 
الســنوات اخلمس األخيرة 
بشرط مرور عام على فتح 
حســاباتهم وتتيــح كل ٥٠ 
دينارا في حســاب العمالء 
ضمــن هــذه الفئــة فرصة 
واحدة للمشاركة في السحب.
وقد نال حساب احلصاد 
«جائزة أفضل برنامج ادخار 
في الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلــة بانكر ميدل إيســت 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد 
من املميزات التي ينفرد بها، 
ومنهــا أنه أبســط وأســهل 
برنامج ادخار والذي يقدم إلى 
أكبر عدد من الفائزين أكبر 
قيمة من اجلوائــز، وكذلك 
لتميزه بســحوبات متميزة 
في عيد الفطر وعيد األضحى، 
فضال عــن مضاعفات نقاط 
برامج الوالء، مع ميزة فريدة 
لفتح احلساب عبر االنترنت، 
الســحوبات على  واتســام 
اجلوائز بالنزاهة والشفافية، 
حيــث يتــم بثها مــن خالل 
البرامج اإلذاعية وحسابات 
البنك عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.

كرمية خضير كرَّم الفائزة في السحب بـ ٢٥٠ ألف دينار

لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم. 
كل ذلــك مع وجود ســحب 
شــهري على جائزة بقيمة 
١٠٠ ألف دينار، باإلضافة إلى 
٢٠ جائزة أســبوعية بقيمة 

ألف دينار لكل رابح.
إلــى هــذه  وباإلضافــة 
الباقة من اجلوائز اجلذابة، 
العمــالء بأربــاح  يحظــى 
علــى  متوقعــة  ســنوية 
أســاس عقــد الوكالة ضمن 
هذا احلساب، وهو ما يجعل 

أودي RS Q٨ ذات األداء الرياضي
األكثر تفوقًا في فئة Q اآلن في الكويت

تتربــع ســيارة Audi RS Q8 اجلديــدة علــى 
قمــة ســيارات أودي من فئة Q، تبلغ اســتطاعة 
السيارة الرياضية الكوبيه كبيرة احلجم متعددة 
االســتعماالت 600 حصان، مع عزم أقصى 800 
نيوتن، وتسارع من السكون إلى سرعة 100كم/ 

الساعة في 3.8 ثوان فقط.
وقال كارســنن بندر، املديــر التنفيذي ألودي 
الشرق األوسط: لقد استأثرت سيارة Q8 بالنصيب 
األكبر من مبيعاتنا في الشرق األوسط في 2019، 
لذا نتطلع بفارغ الصبر الســتقبال طراز RS في 
أســواق الشرق األوسط هذا العام. جتمع سيارة 
RS Q8 بني املواصفات الفريدة للسيارات الرياضية 
عالية األداء ومرونة السيارات الرياضية متعددة 
االســتعماالت، وهذا متاما ما يجعلها تلقى إقباال 

واسعا بني العمالء في منطقة الشرق األوسط. 
يوفر محرك V8 ثماني األســطوانات ســعة 4 
ليترات في سيارة Audi RS Q8 اجلديدة أداء مذهال 
بفضل اســتطاعته التي تصل إلــى 600 حصان 
وعزم الدوران الذي يبلغ 800 نيوتن متر وسرعة 
دورانه التي تتراوح بني 2200 و4500 دورة في 
الدقيقــة. يعمل احملرك املزود بشــاحن توربيني 
 Audi Sport باحلقن املباشــر وينطلــق بســيارة
الكوبيه متعددة االســتعماالت من الســكون إلى 
100 كيلومتر في الساعة خالل 3.8 ثوان، وإلى 200 
كيلومتر في الساعة خالل 13.7 ثانية. يتم التحكم 
بالســرعة القصوى التي تبلغ 250 كيلومترا في 
الساعة (إلكترونيا، ولكن مع املجموعة الديناميكية 
االختيارية ميكن أن تصل السرعة القصوى إلى 

305 كيلومترات في الساعة.
ويعطي تسلسل االشتعال -1-3-7-2-6-5
8-4 صوتا رياضيا مميزا للمحرك TFSI. وتأتي 
السيارة مجهزة بنظام العادم املزدوج القياسي في 

طرازات RS، والذي يتميز بأنابيب بيضاوية مميزة 
على كال اجلانبني. وميكن للسائق أن يتحكم بصوت 
احملرك عبر نظام Audi drive select الختيار منط 
القيادة، فيما يعطي نظام العادم الرياضي األساسي 
RS، الذي تتزين فيه أنابيب العادم بحواف سوداء 

اللون، صوتا رياضيا مميزا للمحرك.
كما يتيح نظام Audi drive select الختيار منط 
القيادة التحكم الدقيق في خواص احملرك، وناقل 
احلركة، ونظام تعزيز التوجيه، ونظام التعليق 
الهوائي، ونظام التوجيه بالعجالت األربع. وتشمل 
 RS2و RS1 أمناط القيادة القياسية الثمانية منطي
اخلاصــني بطراز RS واللذين ميكن إعدادهما مبا 
يناســب متطلبات السائق، كما ميكن تشغيل أي 
 «RS-MODE» منهما مباشــرة بالضغط على زر
في عجلة القيادة. يجمع محرك V8 املزود بشاحن 
توربيني مزدوج في ســيارة RS Q8 اجلديدة بني 
األداء الفائــق والكفاءة العاليــة، ويعتمد نظامه 
الهجني اخلفيف (MHEV) على نظام كهربائي يعمل 
بجهد 48 ڤولط. إذا رفع السائق قدمه عن دواسة 
الوقود أثناء القيادة بسرعة تتراوح بني 55 و160 
كيلومترا في الســاعة فإن نظام التحكم بالقيادة 
يختــار إحدى الوضعيتني املتاحتني اعتمادا على 
ظروف القيادة وإعدادات نظام أودي الديناميكي 
 RS Q8 الختيــار أســلوب القيادة: تتابع ســيارة
اجلديدة سيرها ملدة 40 ثانية مع إيقاف تشغيل 
احملرك. ويتيح النظام الهجني اخلفيف تشغيل أو 
إيقاف السيارة عند سرعة تبلغ 22 كيلومترا في 
الساعة. وتساعد املكونات الداخلية للنظام الهجني 
اخلفيف على تعزيز مستويات راحة الركاب، كما 
تسهم في تقليل استهالك الوقود بنسبة تصل إلى 

0.8 ليتر لكل 100 كيلومتر.
يضمن نظام التعليق الرياضي الهوائي املتكيف 

الــذي يأتي كتجهيز أساســي بالتعاون مع نظام 
 RS Q8 امتصاص الصدمات أداء مثاليا لســيارة
ســواء على الطرق العادية أو في حلبة الســباق 
أو علــى الطــرق الوعرة. ويتيــح ضبط ممتص 
الصدمــات اخلاص بطراز RS االختيار بني وضع 

القيادة املريحة والوضع الرياضي الفائق. 
ميكن لسيارة Audi RS Q8 متابعة طريقها بهدوء 
وثقــة حتى عندما ينتهي الطريــق املمهد بفضل 
خلوصهــا األرضي املتغيــر، وهيكلها ذي األبعاد 
املثالية، ونظام quattro للدفع الرباعي املســتمر، 

ونظام التحكم بهبوط املنحدرات.
بفضل التصميم املميز ثماني األضالع لشبك 
RS أحادي اإلطار والذي يأتي بلون رمادي منهاتن 
األساسي وشبك RS األسود الالمع على شكل قرص 
العســل، تعطــي ســيارة Audi RS Q8 الرياضية 
اجلديدة انطباعا قويا بالثقة. ويضاف إلى الشبك 
فتحــات الهــواء الصلبــة باللون األســود الالمع 
والشــفرة املصنوعة من األملنيوم غير الالمع ما 
يبرز الطابع الرياضي لسيارة Audi Sport الكوبيه 
 Audi RS Q8 متعددة االستخدامات. تدعم سيارة
السائق في العديد من املواقف. وتشمل املجموعة 
التــي تضــم أكثر من 30 نظاما مســاعدا تقنيات 
مبتكرة نظام تثبيت السرعة املتكيف، ونظام تعزيز 
الكفــاءة، والتحذير عند تغيير املســار، وحتذير 
الكبح والكاميرات التي تدور بزاوية 360 درجة.

يشــار إلى أن طرازات أودي وأودي ســبورت 
معروضــة ومتوافرة لتجربــة القيادة 6 أيام في 
األســبوع، لدى معرض أودي الكويت الكائن في 
منطقة الشويخ الصناعية - طريق اجلهراء (شارع 
البيبسي) أثناء الدوام الرسمي من الساعة 9:00 
صباحا وحتى الســاعة 8:30 مســاء، من السبت 

إلى اخلميس.

أداء استثنائي يالئم جميع الظروف ومناسب لالستخدامات اليومية

محافظ األحمدي كّرم «برقان»
ملساهمته في دعم مبادرات احملافظة

كــرم محافــظ األحمدي 
الشــيخ فــواز اخلالــد بنك 
برقــان، حيــث قــدم درعــا 
تقديــرا  وذلــك  تكرمييــة 
للشراكة املجتمعية وملساعدة 
البنــك فــي دعم مبــادرات 
وأنشطة احملافظة على مدار 
عام كامل، وقد تسلم الدرع 
التكرميية بالنيابة عن البنك 
ممثلــي العالقات العامة في 
بنــك برقان متمثلة برئيس 
عالقات املستثمرين وإدارة 
االتصاالت التسويقية قتيبة 
العالقات  الربعي، ومديــرة 

هناك عالقــة قوية وطويلة 
األمد تربــط بني بنك برقان 
ومحافظة األحمدي، من خالل 
الشــراكة املجتمعية ودعم 
العديد من مبادرات وأنشطة 
احملافظة التي تندرج حتت 
املشروع التنموي «محافظتي 
أجمل»، والتي سلطت الضوء 
على عدة جوانب ومواضيع 
تهــم وتعــود بالفائدة على 
أفــراد املجتمــع.  ومن أبرز 
األنشطة التي جمعت البنك 
واحملافظــة، حملة محافظة 
األحمدي األولى للتبرع بالدم، 

يــوم التخضيــر والتوعية 
أنشــطة  دعــم  البيئيــة، 
احملافظة خالل أزمة كورونا، 
معرض التأهيل املهني لذوي 
االحتياجــات اخلاصة. كما 
حــرص البنــك أيضــا على 
توسيع شبكة فروعه التي 
تصل إلــى ٥ فروع من أجل 
تلبية االحتياجات املصرفية 
لقاعدة عمالئه في احملافظة، 
وذلك عبر تسهيل وصولهم 
إلى خدمات ومنتجات البنك، 
إضافــة إلــى توفيــر أفضل 

مستوى خلدمة العمالء.

دعم أنشطة احملافظة ضمن إستراتيجية ورؤية البنك للمسؤولية االجتماعية

العامة حصة النجادة. وبهذه 
املناسبة، قال قتيبة الربعي: 
«نفتخر في بنك برقان بهذا 
التكــرمي مــن قبــل محافظ 
األحمدي وسعداء بشراكتنا 
املجتمعية ودعمنا ألنشطة 
احملافظة التي تندرج ضمن 
اســتراتيجية ورؤية البنك 
للمســؤولية االجتماعيــة، 
كما نؤمــن بأهمية التعاون 
القطاعــني احلكومــي  بــني 
واخلاص مــن أجل حتقيق 
التنمية املستدامة واالرتقاء 
باملجتمع».  جدير بالذكر أن 

اخلالد مسلما درعا تكرميية ملديرة العالقات العامة بالبنك حصة النجادة الشيخ فواز اخلالد مســلما الدرع التكرميية لرئيس عالقات املستثمرين 
وإدارة االتصاالت التسويقية بالبنك قتيبة الربعي

«طيران اإلمارات» تعزز حضورها في جنوب أفريقيا بـ «إنترالين» مع «إيرلينك»
أعلنت طيران اإلمارات وإيرلينك Airlink عن إبرام اتفاقية 
إنترالين بينهما توســع نطاق تغطية طيران اإلمارات في 
جنوب أفريقيا، حيث تتيح االتفاقية لعمالء الناقلتني خيارات 
إضافية وســهلة للســفر عبر بوابتي جوهانسبرغ وكيب 
تاون من وإلى أكثر من ٢٥ وجهة محلية في جنوب أفريقيا 

وأكثر من ٢٠ وجهة إقليمية في جنوب القارة األفريقية.
وستوفر طيران اإلمارات وإيرلينك سهولة السفر بتذكرة 
واحدة وتوقف واحد ووصول األمتعة للعمالء الذين ينتقلون 
عبر جوهانســبرغ وكيب تاون من وإلــى وجهات محلية 
فــي جنوب أفريقيا، تشــمل كال مــن بلومفونتني وجورج 
وأوبينغتون ونيلسبروت وهودسبروت وبورت إليزابيث، 
باإلضافة إلى وجهات أخرى في جنوب القارة األفريقية، مثل 

غابورون وكاساني وفيالنكولوس وماون وفيكتوريا فولز 
ومابوتو وويندهوك وهراري ولوساكا ووندوال وبوالوايو 
وليفينغستون وغيرها. وميكن للعمالء حجز رحالتهم مع 
كلتا الناقلتني على emirates.com، أو من خالل وكاالت السفر 
االفتراضية عبر اإلنترنت وكذلك مع وكالء السفر احملليني.
وقال رئيس طيران اإلمارات السير تيم كالرك: «يسرنا 
أن ندخل في شراكة مع إيرلينك باتفاقية جديدة تسهم في 
تعزيز تواجدنا ومنح عمالئنا مزيدا من املرونة واخليارات 
والســفر بســهولة من وإلــى ٤٥ مدينة في جنــوب القارة 
األفريقية. وانطالقا من التزامنا القوي نحو جنوب أفريقيا، 
فإننا نواصل البحث عن طرق لتوسيع شبكتنا في املنطقة.
مــن جانبه، قــال الرئيس التنفيذي خلطــوط إيرلينك 

رودجر فوستر: «نحن سعداء بهذه االتفاقية التجارية التي 
أبرمناهــا مع طيران اإلمارات، التي نقــدر مكانتها وقيمها 
وانتشــارها العاملي. كما أننــا على ثقة من أن هذه العالقة 
ستوفر خيارات سفر أفضل لعمالئنا في مختلف مدن جنوب 
أفريقيا والدول املجاورة عبر مطاري «أو آر تامبو الدولي» 

في جوهانسبرغ ومطار كيب تاون الدولي».
وكانــت طيــران اإلمــارات قــد اســتأنفت عملياتها في 
جوهانسبرغ وكيب تاون اعتبارا من مطلع أكتوبر اجلاري، 
وفي ديربان في ٨ أكتوبر، مع تطبيق تدابير سالمة معززة 
في جميع نقاط التواصل على األرض وعلى منت الطائرات. 
وتواصــل طيران اإلمارات تلبية وحتفيز الطلب من خالل 

ربط العمالء عبر دبي مع نحو ١٠٠ وجهة.
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«Ooredoo الكويت» ترفع مستوى
اخلدمات الرقمية بإطالقها «شامل برو»

١٠٠٠ عميل جديد  انضموا للمنتج في أول يومني من إطالقه

أطلقت شركة Ooredoo لالتصاالت 
- أول شركة اتصاالت تقدم اخلدمات 
الرقمية املبتكرة في الكويت - منتجها 
اجلديد كليا «شامل برو» يوم اإلثنني 
املاضي، حيث أقيمت الفعالية في املقر 
 Ooredoo الرئيسي للشركة في برج

مبدينة الكويت.
وقالت الشركة في بيان صحافي إن 
«Ooredoo الكويت» حصلت على ثمار 
عملها الدؤوب وكسبت بكل فخر أكثر 
من 1000 عميل جديد ملنتج «شــامل 
برو» في أول يومني من إطالقه، حيث 
لم تتوقف Ooredoo عن إبهار عمالئها 
مبنتجاتها وخدماتها وباقاتها املميزة 
والفريــدة حتى يومنا هذا، وقد جاء 
«شامل برو» مؤكدا على تقدمي جتربة 
عمــالء رقمية اســتثنائية من خالل 
باقاته الثالث املختلفة ومميزاته التي 

مــن Ooredoo الكويــت مبــن فيهــم: 
الرئيــس  البابطــني -  عبدالعزيــز 
التنفيذي، وتابان تريباثي - رئيس 
قطاع التســويق، ومجبل األيوب - 
مدير أول، إدارة االتصال املؤسسي، 
ويوسف الشالل - مدير التسويق، 
وفاطمة دشــتي - مديــر أول، إدارة 
االتصال املؤسسي، معلومات دقيقة 
حول «شــامل بــرو» اجلديــد كليا، 
مبا في ذلك باقاتــه الثالث املختلفة 
 Shamel Proو Shamel Pro 25 ،وهي
35 وShamel Pro 45 ومزاياهــا غير 

احملدودة.
وابتــداء مــن 25 دينــارا، تنفرد 
باقات «شــامل برو» مبزايا إضافية 
مختلفــة مبا في ذلك، احلصول على 
أحدث األجهزة احملمولة، واالستمتاع 
بأرقام برمييوم، وخيارات أقساط مرنة 

مت تصميمها وفقا الحتياجات ورغبات 
السوق االستهالكي احمللي ومتطلباته 
املتعلقة بالعديد من جوانب احلياة 
مثــل الســفر أو الترفيــه أو األلعاب 

االلكترونية.
خالل فعالية اطالق منتج «شامل 
برو» مت عرض باقاته الثالث ومميزات 
كل باقة بشــكل تفصيلي، باإلضافة 
إلــى إبقاء الضيوف مســتمتعني من 
خالل سلسلة من األنشطة التفاعلية 
املمتعة وتقــدمي العديد مــن الهدايا 
املجانية القيمة مثل، أحدث األجهزة 
والقســائم الرقميــة وبطاقات هدايا 
 Google Play وبطاقات هدايا iTunes
وبطاقات هدايا PlayStation وأجهزة 
راوتر Huawei وكاميرات Arlo والعديد 

من القسائم اإللكترونية. 
وخالل الفعالية، شارك مسؤولون 

لألجهزة املختــارة من خالل اختيار 
فترة األقساط املناسبة للعميل والتي 
تتراوح بني 3 و 36 شهرا، وعدم فرض 
رســوم دفع إضافية عندما يتجاوز 
العمالء ســعة االنترنــت واملكاملات 
احمللية، وإمكانية جتميد اخلط ملدة 
ثالثة أشهر وإمكانية نقل اخلط إلى 
شــخص آخر، باإلضافة إلى إمكانية 
شــراء اجلهاز نقدا بأفضل سعر في 
الكويت واملزيد. وبالتالي، ســيكون 
 Ooredoo شامل برو» متاحا لعمالء»
الكويت اجلــدد واحلاليني مع باقات 
شهرية تبدأ من 25 دينارا فقط مقابل 
انترنت 5G بــدون توقف، ومكاملات 
محلية وانترنت جتوال بدون توقف، 
وحتى 720 دينارا هدية من شــركاء 
starz-شامل برو» منهم: أنغامي و»
play وosn باإلضافــة إلى العديد من 

القسائم االلكترونية من التطبيقات 
األكثر شهرة.

وتعليقا علــى اطالق املنتج، قال 
 Ooredoo الرئيس التنفيذي لدى شركة
الكويت عبدالعزيز البابطني: «هدفنا 
في Ooredoo هو أن نكون املزود الرائد 
في تقدمي خدمات االتصاالت املتكاملة 
الرائدة في الكويت والتي تلبي كافة 
احتياجات عمالئنا، ومع إطالق منتج 
«شامل برو»، نكون قد اتخذنا خطوة 

أخرى نحو قيادة االبتكار».
«اعتمــاد  البابطــني:  وأضــاف 
اســتراتيجيات مبتكرة جديدة تقدم 
جتربة رقميــة مثالية هــو الطريق 
األصح واألمثل لتقدمي جتربة عمالء 
فعالــة. بل إن خلــق وحتقيق قيمة 
لعمالئنــا هــو عامل جناح رئيســي 

.«Ooredoo بالنسبة لنا في

إلى جانــب األنشــطة الترفيهية 
التي أقيمت، أظهرت الفعالية التزام 
Ooredoo وقدرتهــا على الوفاء بوعد 
العالمة التجارية واملتمثل في «إثراء 

جتربة األفراد الرقمية». 
وتواصل Ooredoo ابتكار منتجاتها 
وخدماتهــا وحتســينها بنــاء علــى 
متطلبات العمــالء املتغيرة، وتقدمي 

خدمات مخصصة عبر اإلنترنت.
وميكن للعمالء االطالع على خدمات 
شركة Ooredoo باإلضافة إلى عروضها 
احلصرية وبيانات االشتراك اخلاصة 
بهم عبر اإلنترنت من خالل تطبيق 
MyOoredoo أو املوقع الرسمي للشركة 
www.Ooredoo.com.kw. كما يتواجد 
موظفو خدمة العمالء على مدار الساعة 
لإلجابة عن جميع االستفسارات من 

خالل الرقم 121.

ناصر العبداهللا ويوسف الشالل وتابان تريباثي وبيتار بابك والياس حيدري

استقبال العمالء في مقر الشركة الرئيسي

من اليمني: ناظم الغبرا وفاطمة دشتي وعبداحملسن الفهد

جانب من إطالق شامل برو

عبدالعزيز البابطني

عبدالعزيز البابطني متوسطا يوسف الشالل 
ومجبل األيوب وتأبان تريباثي وبيتار بابك 

وفاطمة دشتي

اعتماد إستراتيجيات مبتكرة جديدة تقدم جتربة رقمية مثالية هو الطريق األصح واألمثل لتقدمي جتربة عمالء فّعالة
«Shamel Pro» يخلق جتربة استثنائية مع باقاته الثالث املختلفة وميكن للعمالء االستمتاع بامليزات غير احملدودة

البابطني: هدفنا في «Ooredoo» أن نكون املزود الرائد في تقدمي خدمات االتصاالت املتكاملة الرائدة في الكويت



14
اخلميس ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ اقتصـاد

صناديق االستثمار «تتنفس الصعداء» 
وحتقق ٣٤ مليون دينار أرباحًا في الربع الثالث

عالء مجيد

رصدت «األنباء» إعالن ٢٨ صندوقا 
استثماريا، تتداول باألسهم املدرجة في 
بورصة الكويــت، عن نتائجها املالية 
خــالل فترة الـــ ٩ أشــهر املنتهية في 
ســبتمبر ٢٠٢٠، حيث سجلت خاللها 
خسائر بلغت ٣٥٫٥ مليون دينار، علما 
بأن تلك الصناديق شهدت حتسنا في 
نتائجها املالية لتســجل أرباحا بلغت 
٣٣٫٩ مليون دينار خالل الربع الثالث 

فقط.
ووفقا للنتائج املالية، فإن الصناديق 
االستثمارية شهدت حتسنا في نتائجها 
املالية، في ظل األحداث اجلوهرية التي 
ســادت الكويت خالل األشهر املاضية 
من إعادة األنشطة االقتصادية التي مت 

إغالقها بسبب انتشار جائحة ڤيروس 
كورونا، والتي اثرت سلبا على نتائج 
تلك الصناديق خالل النصف األول من 
العام احلالي، لتشــهد حتســنا خالل 

الربع الثالث.
وتأثــرت الصناديق االســتثمارية 
إيجابيا بالطفرة التي شــهدها السوق 
خالل شهر ســبتمبر املاضي، نتيجة 
ارتفاع مستويات السيولة في السوق 
تزامنا مع الترقية املترقبة على مؤشر 
«مورغان ستانلي» (MSCI) لألسواق 

الناشئة بنهاية شهر نوفمبر املقبل.
ووفقا ملديري صناديق االستثمار 
الكويتية، فإن الفترة الزمنية املتبقية 
من العام احلالي متوقع ان تشهد طفرة 
كبيرة في أداء الصناديق، وذلك بالتزامن 
مع اســتقرار األوضاع السياسية في 

البالد، والتحسن الكبير الذي سينعكس 
على السوق خالل الشهرين القادمني مع 
ترقية الســوق ودخول أموال أجنبية 

بواقع ٢٫٨ مليار دوالر.
وقالــت مصادر لـــ «األنبــاء»، ان 
الصناديــق الكويتيــة تعتمد بشــكل 
أساســي على االســتثمار في السوق 
احمللي، حيث تعتبر األســهم القيادية 
أبــرز مكوناتهــا، وعند ضــخ األموال 
األجنبية على أســهم الترقيــة البالغ 
عددها نحو ١٩ ســهما، ســوف تشهد 
الصناديــق ارتفاعات كبيــرة لتحقق 
عوائد جيدة خالل الشهرين املقبلني.

وأشــارت املصادر الــى أن أغلبية 
استثمارات الصناديق تتمتع بجاذبية 
استثمارية عالية، وتتصدر املشهد في 
البورصة يوميا من حيث املستويات 

السعرية، فضال عن أن بعضها سيمنح 
توزيعات نقدية ومنحة مع نهاية العام 
املالــي، وهو األمر الذي ســيخفف من 
حدة التراجعات التي منيت بها خالل 

الـ ٩ أشهر املاضية.
وبالعــودة إلــى النتائــج املاليــة 
للصناديق الكويتية خالل الربع الثالث 
من العام احلالي، فقد تصدر صندوق 
الوطنية االستثماري الذي تديره شركة 
االستثمارات الوطنية من حيث قيمة 
االرباح بـ ٧٫٢ ماليني دينار مستحوذا 
على ٢١٫٢٪ من ارباح الصناديق كافة.

وتاله صندوق املركز لالســتثمار 
والتطوير، الذي تديره شــركة املركز 
املالي الكويتي بقيمة ارباح ربعية بلغت 
٤٫٣ ماليني دينار مستحوذا على ١٢٫٦٪ 
من اربــاح الصناديق، وحل صندوق 
املركــز للعوائــد املمتازة فــي املرتبة 
الثالثة بقيمة ارباح بلغت ٣٫٨ ماليني 
دينار مستحوذا على ١١٫٢٪ من ارباح 
الصناديــق خالل الربــع الثالث، وفي 
املركز الرابع جاء صندوق فرصة املالية 
والذي يديره ايضا شركة املركز املالي 
الكويتي بقيمة ارباح بلغت ٣٫٣ ماليني 
دينار مستحوذا على ٩٫٧٪ من ارباح 

الصناديق.
وحل خامســا صنــدوق مصارف 
االســالمي والذي تديره شــركة وفرة 
لالستثمار الدولي بقيمة ارباح ربعية 
بلغت ٣٫٢٢ ماليني دينار مستحوذا على 
٩٫٤٪ من ارباح الصندوق. وفي املرتبة 
السادســة جاء صندوق الفجر والذي 
تديره ايضا شــركة وفرة لالستثمار 
الدولي بقيمة ارباح بلغت ١٫٦٨ مليون 
دينار مستحوذا على ٤٫٩٪ من ارباح 
الصناديق، وجاء صندوق وفرة والذي 
تديره شركة وفرة لالستثمار الدولي 
في الترتيب السابع بقيمة ارباح بلغت 
١٫٤٧ مليون دينار مستحوذا على ٤٫٣٪ 

من ارباح الصندوق.
كما جند ان شركة بوبيان كابيتال 
لالستثمار قد قامت بتأسيس صندوقني 
جديــدا خالل الفتــرة املاضيــة وهما 
صندوق الصكوك االسالمي العاملي الذي 
مت تأسيسه في يوم ١١ ديسمبر من العام 
املاضي وقد حقق هذا الصندوق ارباحا 
تقدر بـــ ١٧٣٫١ الف دينــار منذ حلظة 
تأسيسه وحتى اآلن. ومت تأسيس ايضا 
صندوق األسهم احمللية واخلليجية في 
١٦ يناير من العــام احلالي وقد حقق 
خسائر منذ بداية تأسيسه حتى اآلن 

بقيمة ١٫٥ الف دينار.

لـ ٢٨ صندوقاً محلياً مقابل خسائر بلغت ٣٥٫٥ مليون دينار في ٩ أشهر

«فيتش»: ١٠٫٥ مليارات دوالر 
إصدارات الصكوك خالل الربع الثالث

محمود عيسى

توقعت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني 
أن تكون أحجام إصدارات الصكوك في ٢٠٢٠ 
بأكمله مماثلة ملستويات عام ٢٠١٩، على الرغم 
من الضغوط غير املسبوقة الناجمة عن جائحة 

كورونا.
وأضافــت الوكالــة فــي تقريــر اصدرته 
امس، انــه مع تعافي ظروف الســوق، فمن 
املتوقع أن يــزداد عرض الصكوك مع زيادة 
االحتياجات التمويلية مــع بقاء احلكومات 
واجلهات السيادية املساهم الرئيسي في أحجام 
الصكــوك اإلجمالية ألنها تواجه عجزا ماليا 
متزايدا مصحوبا باحتياجات ائتمانية عالية 
نتيجــة االضطرابات االقتصاديــة املرتبطة 
بفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. ومن 
املقرر أيضا ارتفاع إصدارات املؤسسات املالية 
والشــركات من الصكوك في غمرة معاناتها 
من ظروف عمل شاقة، فيما حتاول االستفادة 
من انخفاض تكاليف التمويل. وقالت الوكالة 
ان إصدارات دول مجلس التعاون اخلليجي 
وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان من 
الصكــوك ذات آجــال اســتحقاق أكثر من ١٨ 
شــهرا بلغت ١٠٫٥ مليــارات دوالر في الربع 
الثالث من ٢٠٢٠ بانخفاض ١٤٫٢٪ عن األشهر 
الثالثــة الســابقة، فيما بلــغ حجم الصكوك 
القائمة املصنفة من قبل الوكالة ١١٦٫٢ مليار 

دوالر كما في نهاية الربع الثالث من ٢٠٢٠.
بلغ حجم الصكوك املستحقة ذات التصنيف 
األخضر واالستدامة من قبل وكالة فيتش ٧٫٢ 
مليــارات دوالر كما في نهايــة الربع الثالث 
مــن ٢٠٢٠. على الرغم مــن النمو املتواضع، 
ال يزال سوق الصكوك اخلضراء واملستدامة 
في مهده، ومن غير احملتمل أن يصبح جزءا 
كبيرا من سوق الصكوك على املدى القصير.

وتوقعت الوكالة ان يكون لوقف استخدام 
سعر الفائدة املتبادلة بني بنوك لندن - ليبور 
تاثير سلبي على قيمة الصكوك ذات السعر 
العائم املســعرة حســب اليبور أو أي نظام 
اســعار معياري آخر. كمــا تواجه الصكوك 
أيضا تعقيدات بشأن ضمان االمتثال للشريعة 
طــوال عملية االنتقال والتحويل. ومع ذلك، 
فإن اجلزء األكبر من سوق الصكوك ذو سعر 
فائدة ثابــت وبالتالي فانه لن يتأثر بعملية 

انتقال التسعير حسب اليبور. 
وانتهت وكالة فيتش الى القول ان جهود 
التقييــس واملعايــرة في صناعــة الصكوك 
مستمرة، فقد أطلقت السوق املالية اإلسالمية 
الدوليــة وثائق صكوك اإلجارة اجلديدة في 
أكتوبر اجلاري. وفــي الربع الثالث من عام 
٢٠٢٠، شكل بنك الكويت املركزي اللجنة العليا 
للرقابة الشــرعية، كما حتدثــت تقارير عن 
اصدار تركيا اإلطار القانوني للبنية التحتية 

القانونية للتمويل القائم على املشاركة.

رغم «كورونا».. الوكالة تتوقع استقرار اإلصدارات في ٢٠٢٠ عند مستويات العام املاضي

«األنباء» تنشر أهم مشاريع القطاع النفطي خالل ٢٠٢١/٢٠٢٠
رغم التحديات.. مشاريع «مؤسسة البترول» متضي قدماً و«الزور» و«الوقود» يبصران النور نهاية العام

ترقية البورصة واستقرار األوضاع يدعمان استمرار حتقيق األرباح خالل الربع الرابع
«الوطنية االستثماري» استحوذ على ٢١٪ من أرباح الربع الثالث بـ ٧ ماليني دينار

١١٦ مليار دوالر حجم الصكوك القائمة املصنفة من «فيتش» بنهاية الربع الثالث

التشغيل التجاري ملصفاة الزور في ديسمبر ٢٠٢٠.. واستيراد الغاز في فبراير ٢٠٢١
«صناعة الكيماويات» تعد دراسة إلنشاء مجمع بتروكيماويات رابع في الكويت

«نفط الكويت» حتفر ٢١ بئرًا استكشافية وتطويرية جديدة و٤٣٣ بئرًا تطويرية إنتاجية
التشغيل املبدئي ملصفاة الدقم في سلطنة عمان مايو ٢٠٢٢.. ودراسة إلنشاء مجمع بتروكيماويات 

أحمد مغربي

تعمل مؤسســة البتــرول الكويتية 
وشــركاتها التابعة على تنفيذ برنامج 
استثماري ضخم للسنة املالية احلالية 
الرغــم مــن  ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلــك علــى 
االنعكاســات الســلبية التي جنمت من 
تفشى جائحة كورونا وانخفاض أسعار 
النفط وانعكاساتها السلبية على الوضع 
االقتصادي العام، إال أن «البترول» متضي 
قدما في تنفيذ االستراتيجية التي تعتبر 
األكبر في تاريخ الكويت، وتســعى من 
خاللهــا إلى حتقيق طاقــة إنتاجية من 
النفط اخلام في الكويت بشكل ثابت حول 
٤ ماليــني برميل يوميا مبــا فيها انتاج 
املنطقة املقســومة املشتركة «اخلفجي 
والوفرة»، عالوة على بلوغ طاقة تكريرية 
داخــل الكويت ١٫٦ مليون برميل يوميا 

و٤٢٥ ألف برميل باخلارج.
وفي هذا السياق، كشف مصدر نفطي 
مسؤول ان «مؤسسة البترول» تعمل على 
تنفيذ تلك البرامج والتي يأتي في مقدمتها 
مشاريع تطوير االنتاج داخل الكويت، 
حيث تنفذ شركة نفط الكويت العديد من 
مشــاريع احلفر التي تهدف الى حتقيق 
التوجهات االستراتيجية العامة ملؤسسة 
البترول الكويتية في مجال االستكشاف 
واإلنتاج وتخطط الشركة حلفر حوالي ٢١ 

بئرا استكشافية وتطويرية خالل العام 
احلالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ باإلضافة الى حوالي 
٤٣٣ بئرا تطويرية إنتاجية، كما تقوم 
الشــركة أيضا بعدة مشاريع رئيسية 
أخرى من املتوقع ان يتم تشــغيلها في 

السنة اجلارية ووصوال الى 
٢٠٢٢ لبعضهــا وأهــم هذه 
املشاريع إنشاء مركز جتميع 
٣٢ اجلديد في منطقة جنوب 
الكويــت (حقــل  وشــرق 
الكبير) وإنشــاء  برقــان 
مركز جتميع ٣١ في حقل 
الصابرية شمال الكويت.
كمــا تقــوم شــركة 
نفــط الكويت إلنشــاء 
معمــل حقن ومعاجلة 
امليــاه املعــدة للطرح 
الكويــت،  - شــمال 
وتطوير النفط الثقيل 
فارس السفلي -٦٠ 
ألــف برميل يوميا، 
مرفقــي  وإنشــاء 
االنتاج اجلوراسي 
رقمــي ٤ و٥ فــي 
الكويــت  شــمال 
وخط التصدير 
االســتراتيجي 
مــن  اجلديــد 

شــمال الكويــت الــى مينــاء االحمدي 
ويهدف املشروعان األخيرين الى الوصول 
للمعدالت املســتهدفة للطاقة اإلنتاجية 
للغاز غير املصاحــب (احلر) والبالغة 
مليار قدم مكعبة خالل االعوام ٢٠٢٠-

.٢٠٢٥
التكرير والتصنيع

أمــا في مجــال التكريــر والتصنيع 
تقوم شركتا البترول الوطنية الكويتية 
والشركة الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملة بتنفيذ برنامج الوقود البيئي 
الذي مــن املتوقع أن يتم تشــغيله مع 
نهاية العام احلالي، باإلضافة الى برنامج 
مصفاة الــزور الذي من املتوقع ان يتم 
تشغيله التجاري بالكامل في ديسمبر 
٢٠٢٠، حيث يهدف الى تلبية االحتياجات 
املستقبلية من الوقود باإلضافة الى تنفيذ 
مشروعني رئيسيني يتوقع تشغيلهما في 
فبراير ٢٠٢١ وهما مشروع وحدة اسالة 
الغاز اخلامسة مبصفاة ميناء األحمدي 
وبنــاء مرافق اســتيراد الغاز الطبيعي 

املسال في منطقة الزور.
وفي اخلارج تقوم شــركة البترول 
الكويتيــة العامليــة بتنفيــذ البرنامــج 
الرأســمالي مصفــاة الدقم في ســلطنة 
عمــان ومن املتوقع االنتهــاء من تنفيذ 
املشروع في الربع الثالث من العام املالي 

٢٠٢٢/٢٠٢١ والتشغيل املبدئي في مايو 
.٢٠٢٢

وفي مجال نشــاط البتروكيماويات 
تقــوم الشــركة الكويتيــة للصناعات 
البترولية املتكاملة باســتكمال دراسة 
التصاميم الهندســية األولية للبرنامج 
البتروكيماويــات  الرأســمالي مجمــع 
والعطريــات  الثالــث  (األوليفينــات 
الثاني) املتكامل مع مصفاة الزور لرفع 
اقتصاديــات مصفــاة الزور وحتســني 
أدائهــا املالــي والتوســع فــي نشــاط 
البتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل، 
كما تقوم شــركة صناعــة الكيماويات 
البترولية بإعداد دراسة اجلدوى ملشروع 
مجمع البتروكيماويات الرابع في الكويت.

مشاريع خارجية

وفــي خــارج البالد 
تقــوم شــركة البترول 
العامليــة بإعداد دراســة 

التصاميم الهندسية األولية 
للمشروع الرأسمالي مجمع 

املتكامــل  البتروكيماويــات 
مع مصفاة الدقم في سلطنة عمان، 

كما تقوم شــركة صناعة الكيماويات 
البترولية بتنفيذ إنشاء مصنع مشترك 
إلنتاج البولي بروبلني مع شركة بامينا 
في منطقة البرتا في كندا، ومن املتوقع ان 

يتم التشغيل التجاري في مارس ٢٠٢٣.
وفي مجــال البيــع بالتجزئة تقوم 
شركة البترول الوطنية الكويتية على 
املــدى القصير بإنشــاء محطات وقود 
تعبئــة جديدة، حيث مت تصميم وبناء 
عدد ١٨ محطة تعبئة وقود جديدة، كما 
قامت شركة البترول الكويتية العاملية 
بتحسني الوضع احلالي ملنافذ التجزئة في 
ايطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ واحملافظة 
على كفاءة الشبكة في هولندا واكتساب 
القيمة من األسواق االسكندنافية حتى 
عام ٢٠٢٥ باإلضافة الى استغالل خدمات 
الديزل التي تقدمها الشــركة وخبرتها 

في تطبيق نظام 

اخلدمة اآللية في أوروبا لتطوير شبكة 
اخلدمة الذاتية وغير الذاتية في األسواق 
االســبانية وقامت الشركة باالستحواذ 
على ٧٥ محطة وقود في مقاطعة لييج 
في بلجيكا و٧٧ محطة وقود في اسبانيا 
وتطوير ١٥ محطة وقود وتغيير العالمات 
التجارية والتخارج من ٥ محطات وقود.
واختتــم املصــدر قائــال: «نحن في 
القطاع النفطي نعيش في بيئة متغيرة 
وذات حتديات كبيرة تتطلب منا التكيف 
دوما مع املتغيرات والتحديات احمللية 
والعامليــة التــي تواجهنــا، وذلك لكي 
نتمكــن من حتقيق مــا نصبو إليه من 
مكانــة رائدة عاملية، ومن هنا كان على 
املؤسسة اتباع منهجية علمية في 
عمليات التخطيط ملستقبل 
النفطيــة  الصناعــة 
الكويتيــة، تبدأ بوضع 
توجهاتها االستراتيجية 
بعيــدة املــدى ومن ثم 
حتديثها مبا يتماشى مع 
املتغيــرات والتطورات 
الداخلية واخلارجية».
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الصفار: القرار يسمح للمواطنني اخلليجيني باحلصول على التمديد تلقائيًا ومن دون أي رسوم إضافية

املخيزمي: ٨٠٪ من مالك العقارات الكويتيني يهدفون من وراء أمالكهم في ُعمان للسكن وليس االستثمار

الدغيشم: قرار حكيم من ُعمان.. يسمح ملالك العقارات بتصفية عقاراتهم في أجواء أخوية

بشرى للكويتيني.. ُعمان متّدد مهلة التصرف
باألراضي والعقارات اململوكة لألجانب ملدة عام

املهلة اجلديدة تنتهي في ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ بدالً من ١٩ نوفمبر املقبل.. ليتم نقل ملكيات األراضي والعقارات إلى ُعمانيني خالل املدة

طارق عرابي

أصدرت وزارة االســكان 
والتخطيــط العمرانــي في 
ســلطنة عمان أمــس قرارا 
أكــدت خالله أنــه بناء على 
املرسوم السلطاني رقم ٢٩ 
لســنة ٢٠١٨ بشــأن قانون 
حظر متلك غيــر العمانيني 
لالراضــي والعقــارات فــي 
بعض االماكــن، وإلى املهلة 
الزمنيــة التــي تنتهــي في

١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ للتصرف في 
االراضي والعقارات الواقعة 
في أماكــن احلظــر، ونظرا 
للظروف االستثنائية جلائحة 
كورونا، تعلن وزارة االسكان 
والتخطيــط العمرانــي عن 
متديد املهلة الزمنية للتصرف 
فــي االراضــي والعقــارات 
الكائنــة في أماكــن احلظر 
ملدة سنة واحدة تنتهي في

٣١ اكتوبــر ٢٠٢١، علــى أن 
يتم نقل ملكيــات االراضي 
والعقارات إلى عمانيني خالل 
املدة املشار إليها، وستقوم 
الــوزارة بعد انقضــاء املدة 
بتطبيق االجراءات املنصوص 
عليها في القانون املشار إليه 
فــي حالة عدم التصرف في 

تلك االراضي والعقارات.
القرار االخير أثلج صدور 
شريحة كبيرة من املواطنني 
الكويتيني واخلليجيني ممن 
أمــالك عقاريــة في  لديهــم 
سلطنة عمان، خاصة بعد أن 
حالت جائحة ڤيروس كورونا 
املســتجد دون قدرتهم على 
التصــرف في هــذه االمالك، 
ســواء مــن حيــث البيع أو 
التطوير خالل السنة احلالية 
بسبب االغالق الذي تسببت 

فيه اجلائحة للكثير من دول 
العالم.

مهلة لتعديل األوضاع

فــي هــذا الســياق، قال 
مديــر عــام شــركة «داون 
تــاون العقاريــة» م.أيــوب 
الصفــار، والــذي كان أول 
ملــالك  البشــرى  مــن زف 
العقارات في ســلطنة عمان 
من الكويتيني واخلليجيني، 
أن القــرار الــوزاري االخير 
يسمح للمواطنني اخلليجيني 
باحلصول على التمديد بشكل 
تلقائي ومن دون اي رسوم 
اضافية تنتهي فــي أكتوبر 
٢٠٢١ بعدما كانت عن طريق 
طلب املدة االضافية مبوقع 
وزارة االســكان والتخطيط 
العمرانــي مــع دفع رســوم 
وقدرهــا ١٠٠ ريــال عمانــي 
لالرض الواحدة، وذلك بعد 
أن كانت املهلة احلالية تنتهي 

في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠.
ودعا الصفار كل من متلك 
عقارات في املواقع التي مت منع 
التملك فيها مبوجب املرسوم 
السلطاني االخير، إلى تعديل 
اوضاعهــم القانونيــة لهذه 
العقارات عــن طريق بيعها 
ملواطنني عمانيني خالل املدة 
اجلديدة التي ســتنتهي مع 

نهاية أكتوبر ٢٠٢١.
قرار حكيم

من جانبه، أعرب اخلبير 
واملقيم العقاري عبدالعزيز 
الدغيشــم عن ارتياحه ملثل 
هــذه القــرارات التــي تؤكد 
على العالقات األخوية التي 
جتمــع بــني أبنــاء املنطقة 
اخلليجية، مؤكدا أنه ســبق 

ونادى بضرورة إصدار مثل 
هذه القرارات ملا فيه صالح 
املواطنني اخلليجيني بشكل 
عام، والسوق العماني بشكل 

خاص.
وأضاف أن القرار اجلديد 
أعطــى مزيــدا مــن الوقــت 
للمواطنني الكويتيني الراغبني 
في التصــرف بأمالكهم بكل 
أريحية بعيــدا عن ضغوط 
السوق، خاصة أن املشتري 
ســيحاول احلصــول علــى 
السعر الذي يناسبه في حال 
اضطــرار املواطن اخلليجي 
لبيع عقاره، إذ تعتبر الفرصة 
احلالية مناسبة جدا للمواطن 
العماني الراغب في احلصول 

على عقار بسعر مناسب.
وأعــرب الدغيشــم عــن 
شكره للحكومة العمانية التي 
أصدرت مثل هذا القرار الذي 
أعادت من خالله الروح من 
جديد إلى مالك العقارات في 
عمان لتصفية عقاراتهم في 
أجواء أخوية مريحة، وعلى 
تقديرها للظــروف احلالية 
التــي ضربت العالــم أجمع 
وأثــرت على حريــة التنقل 
بــني الدول، خاصة ان تأثير 
هذه اجلائحة طال كافة دول 

العالم من دون استثناء.
العودة لألسعار الطبيعية

قــال اخلبيــر  بــدوره، 

العقــاري محمــد املخيزمي 
إن متديد املهلة من شــأنه 
أمــام  أن يفســح املجــال 
الكويتـــــيني  املواطــــنني 
واخلليجيني للتصرف في 
أمالكهم العقارية سواء من 
حيث التطوير، أو البيع، أو 
التحويل ألسماء مواطنني 
عمانيني، خاصة أن البيع في 
هذا الوقت لن يكون مجديا، 
ذلــك أن االقتصاد العماني 
محدود جدا، كما أن حصر 
دائرة املشترين باملواطنني 
العمانيــني مــن شــأنه أن 
يدفع البعض إلى استغالل 
هذه الظروف ودفع اسعار 
ال تتناســب مــع االســعار 

الطبيعية لهذه العقارات.
واضــاف أن مثــل هــذه 
القــرارات موجــودة في كل 
دول العالم، وهي في الغالب 
تشير إلى وجود أزمة سكنية 
في بعض األحيــان، أو أنها 
تهدف إلى منــع املضاربات 
العقارية أو احتكار االراضي 
اخلاصة بالســكن، علما أن 
نســبة ٨٠٪ وأكثر من املالك 
الكويتيني يهدفون من وراء 
أمالكهم في عمان إلى السكن 
وليس االستثمار، وبالتالي 
فــإن مثل هذه القــرارات لن 
تؤثر عليهــم في حال كانت 
أمالكهم في املناطق املسموح 

بالتملك فيها.

ما هو قرار حظر التملك؟
نص املرسوم السلطاني رقم ٢٩ لعام ٢٠١٨ الصادر 
بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠١٨ واخلاص بعملية البيع والشراء 
والتملك العقاري للعمانيني وغير العمانيني في مادته 
االولــى على أن هناك بعض املناطق غير مســموح 
بتملك اخلليجيــني دون العمانيني فيها ومنها على 
سبيل املثال ال احلصر: شناص ـ القرميي ـ اجلزر 
ـ املناطق األثرية واجلبال ـ بعض املناطق العسكرية 
االستراتيجية، فيما حظرت املادة الثانية من املرسوم 
متلك اخلليجيني لالراضي الزراعية، علما أن الكثير 
من اخلليجيني كانوا قد متلكوا في السابق في أراض 
مينع التملك فيها بشكل مباشر في الوقت احلاضر، 
وذلك عن طريق التملك غير املباشر من خالل وكالة 
غير قابلة لإللغاء والعزل، كما أخذت صبغة شرعية 
عن طريق تصديق سفارات سلطنة عمان باخلارج. 
وكانت وزارة اإلسكان قد حظرت متلك غير العمانيني 
لألراضي والعقــارات في بعض األماكن باحملافظات 
والواليات واجلبال واجلزر وإحرامات القصور ومقار 
اجلهات األمنية والعسكرية وكذلك احلارات األثرية 
والقدمية احملددة من وزارة التراث والثقافة احملظور 
فيها على غير العمانيني متلك األراضي والعقارات املبنية 
بجميع استعماالتها. وبحسب ما نصت عليه الالئحة 
التنفيذية لقانون حظر متلك غير العمانيني لألراضي 
والعقارات في بعض األماكن في قرار وزارة اإلسكان 
رقم ٢٠٢٠/٢٩٢ فقد مت حتديد مسافة ١٠٠٠ متر حرما 
آمنا من جميع االجتاهات احمليطة بالقصور السلطانية 
و٥٠٠ متر ملقار اجلهات األمنية والعسكرية وغيرها من 
الوحدات النظامية ذات الطابع األمني أو العسكري. كما 
حددت األراضي والعقارات املبنية احملظور على غير 
العمانيني متلكها وأماكنها في السلطنة وهي األراضي 
الزراعية في جميــع احملافظات، واألراضي األخرى 
والعقارات املبنية بجميع استعماالتها في احملافظات 
والواليات واجلبال، وكذلك الكائنة في جميع اجلزر 
بالســلطنة، وفي إحرامات القصور ومقار اجلهات 
األمنية والعســكرية احملددة، وفي احلارات األثرية 
والقدميــة احملددة من وزارة التــراث والثقافة، وال 
يشمل ذلك األراضي والعقارات الكائنة في املجمعات 

السياحية املتكاملة. 

«أوابك» بحثت التعاون في مجاالت الغازتشغيل غاليات «الوقود البيئي»  مبيناء عبداهللا
كونــا: أعلنــت شــركة 
البترول الوطنية الكويتية 
عن تشغيل جميع الغاليات 
الوقود  اخلاصة مبشــروع 
البيئــي في مصفــاة ميناء 
التابعة للشــركة  عبــداهللا 
والتــي مــن شــأنها تغطية 
احتياجــات املشــروع مــن 
الــالزم لتشــغيل  البخــار 
عبــر  املختلفــة  وحداتــه 
عمليــات حرق الغــاز التي 
تراعي احلدود املسموح بها 
لالنبعاثات الغازية املعتمدة 

من الهيئة العامة للبيئة.
الرئيــس  وقــال نائــب 
التنفيذي للمشاريع والناطق 

الرســمي للشــركة عبداهللا 
العجمي إن تشغيل الغاليات 
وعددها ٦ ذات الضغط العالي 

افتتح األمني العام ملنظمة 
األقطــار العربيــة املصــدرة 
للبتــرول (أوابــك) علــي بن 
ســبت أمــس األول االجتماع 
التاسع عشــر للخبراء حول 
بحث إمكانيــات التعاون في 
مجال استثمار الغاز الطبيعي 
في الدول األعضاء في منظمة 
أوابك، وذلك عبر تقنية االتصال 
املرئي Zoom، حيث شارك في 
االجتماع مجموعة من اخلبراء 
واملتخصصني في صناعة الغاز 
الطبيعي في الدول األعضاء، 
باإلضافــة إلى فريــق األمانة 
العامة ملنظمــة اوابك.  وقال 
بــن ســبت فــي كلمة لــه ان 

يجعل الشــركة قادرة على 
توفيــر كامــل احتياجــات 
وحدات املشروع اإلنتاجية 

واملساندة من البخار.
وأوضــح العجمــي أن 
لــكل  اإلنتاجيــة  القــدرة 
غالية تبلــغ ٣٨٠ ألف رطل 
الســاعة ميكن زيادتها  في 
عند احلاجة لتصل إلى ٤٢٠ 
ألف رطل في الساعة، مضيفا 
أن الغاليات تعتبر الشريان 
الرئيســي لتشغيل املعدات 
الدوارة في املشروع كما يتم 
استخدام البخار في عمليات 
التبادل احلــراري. وأكد أن 
الشــركة اعتمدت كليا على 

احلاد للنشاط االقتصادي في 
الكثير مــن اقتصادات العالم 
بسبب اإلجراءات االحترازية 
نتيجة تفشي ڤيروس كورونا 
(كوفيد-١٩)، وتداعيات ذلك 
على قطــاع الطاقة. وأضاف 
قائــال «يبدو من خالل النظر 
إلــى منــط اســتهالك الطاقة 
أن  والتوقعــات املســتقبلية 
تعافــي الوضــع االقتصادي 
العاملــي بالكامل وعودته إلى 
معدالت منوه السابقة قد يكون 
طويال، ويصعب التكهن بذلك». 
وأكــد بــن ســبت حرص 
األمانــة العامة للمنظمة على 
املتابعــة الدورية للتطورات 

كوادرهــا الوطنيــة املدربة 
في تشــغيل هذه الغاليات 
ومتكنت بذلــك من التغلب 
على العديــد من التحديات 
املترتبة على أزمة انتشــار 
ڤيروس كورونا املســتجد 
وكانــت  (كوفيــد-١٩). 
«البترول الوطنية» أعلنت 
فــي شــهر أبريــل املاضــي 
االنتهــاء من جميــع أعمال 
البيئــي  الوقــود  مشــروع 
مبصفاة ميناء األحمدي في 
حني يتواصل العمل بوتيرة 
متسارعة إلجناز ما تبقى من 
وحدات املشروع في مصفاة 

ميناء عبداهللا.

الســوق  واملســتجدات فــي 
العامليــة للنفط والغاز، وفي 
هذا الصدد فقد أصدرت األمانة 
العامة مؤخرا التقرير الدوري 
األول حول تطورات صناعة 
الغاز الطبيعي املسال، والذي 
تضمــن تداعيــات جائحــة 
ڤيروس كورونــا على قطاع 

الغاز الطبيعي املسال. 
وتقدم األمني العام بالشكر 
إلى وزراء النفط والطاقة في 
الدول األعضــاء على دعمهم 
الدائم للندوات واالجتماعات 
التي تعقدها املنظمة، وذلك من 
خالل ترشــيح املشاركني من 

ذوي اخلبرة املتميزة. 

علي بن سبتعبداهللا العجمي

اجتماع هذا العام يعقد في ظل 
الغموض الذي يكتنف الوضع 
االقتصادي العاملي، والتباطؤ 

الهنيدي لـ «األنباء»: ٩٥٪ من إنتاج «جالف كرايو» يصّدر لـ ١٠ دول
طارق عرابي

مثل عام ١٩٤٨ نقطة حتول 
ملجموعة «جالف كرايو» التي 
أسســها املغفــور له ســليم 
الهنيدي كاســتثمار كويتي 
١٠٠٪ يركز على إنتاج الغازات 
الصناعية والطبية وغاز ثاني 
أكسيد الكربون البيئي، لتبدأ 
قصة جناح أخرى للمجموعة 
بعد تأسيس شركة أوكسجني 
الكويت عام ١٩٥٩ بقيادة عامر 
سليم الهنيدي لتصبح أول 
وأكبــر كيــان فــي الكويت 
والشــرق األوســط وشمال 
الغــازات  افريقيــا إلنتــاج 
الصناعيــة والطبيــة وغاز 
ثاني أكسيد الكربون البيئي 
ويضاف إليها اخلدمات الفنية 
واللوجستية الالزمة لها في 

الكويت واملنطقة.
التقت رئيس  «األنبــاء» 
مجلس إدارة شــركة جالف 
كرايــو القابضــة والرئيس 
التنفيــذي ملجموعــة جالف 
كرايو عامر سليم الهنيدي، 
الــذي قــال إنه علــى الرغم 
مــن أهميــة عمــل شــركة 
جالــف كرايــو، باعتبارهــا 
شــركة صديقــة للبيئة من 
خــالل إنتاجهــا لغــاز ثاني 
أكســيد الكربون البيئي، إال 
أن مبيعاتهــا بالكويــت ال 
تشكل سوى ٥٪ من إجمالي 

لكن هــذا االمر لــم يجتذب 
الشركات احمللية العاملة في 
املجال، وإمنا اقتصر عمالؤنا 
احلاليــون علــى الشــركات 
العاملية، ألن هذه الشــركات 
تعمل على تشجيع املصانع 
املنتجــة لغاز ثاني أكســيد 
الكربــون البيئــي، وليــس 
الذي يتــم انتاجه من خالل 
حرق املواد الهيدروكربونية، 
لذلك وقعنا اتفاقيات عاملية 
مع شركات مثل «كوكا كوال 
وبيبســي كــوال، وشــركات 
حتلية املياه في عدد من دول 

منطقة الشرق األوسط».
ومضــى الهنيــدي قائال: 
كما عرف عــن «عني عذاري 
بأنها تســقي البعيد وتترك 
القريب»، فإن «جالف كرايو» 
أصبحت اليوم كعني عذاري، 
فهي وإن كانت أول شركة في 
الشرق االوســط دخلت في 
هذا املجال برأسمال كويتي 
١٠٠٪، إال أن ٩٥٪ من إنتاجها 
يصدر اليوم لعشر دول تضم 
كافة دول مجلــس التعاون 
اخلليجي إلى جانب العراق 
واألردن ومصر وتركيا، بينما 
ال يستهلك السوق الكويتي 
من هذا اإلنتاج سوى نسبة 

الـ٥٪ املتبقية.
ملصانــع  أن  وأوضــح 
«جالف كرايو» أثرا مضاعفا 
علــى البيئة، فهــي من جهة 

على إغــالق وحدات احلرق 
والتحول إلى استخدام املنتج 

البيئي املتوافر بالكويت.
وأكد أن طريقة إنتاج غاز 
ثاني أكســيد الكربون كانت 
تتم فــي الســابق من خالل 

في العــام ٢٠١٤ باســتثمار 
أكثــر من ٢٠ مليــون دوالر 
مــن أجل انتــاج غــاز ثاني 
أكســيد الكربون البيئي عن 
طريــق حتويــل االنبعاثات 
الناجتــة عــن  الكربونيــة 

حرق منتج «الكيروســني»، 
األمر الذي يزيد بل ويضاعف 
نسب التلوث في الهواء مبا 
يؤثر على صحة كل الكائنات 
احلية على حد سواء، بينما 
قامت مجموعة جالف كرايو 

البتروكيميائيــة  املصانــع 
املجــاورة إلى ســائل ميكن 
استخدامه من قبل محطات 
التحلية وشــركات األغذية 
واملشــروبات العامليــة مثل 
كوكا كوال وبيبسي وغيرها. 

املجموعة أول كيان باملنطقة إلنتاج الغازات الصناعية والطبية وغاز ثاني أكسيد الكربون البيئي

عامر الهنيدي

إنتاجها، ويرجع ذلك إلى ما 
النفطي من  القطــاع  يوفره 
منتجــات هيدروكربونيــة 
بأســعار مدعومــة، ناهيــك 
عن عدم تشــجيع احلكومة 
على استخدام املنتج البيئي 
النظيف الذي تنتجه الشركات 
احمللية ومنها «جالف كرايو» 
في مشاريعها العمالقة مثل 
محطات حتلية املياه، واعتماد 
بعــض املصانــع على حرق 
الكيروســني املدعومة  مادة 
للحصول على هــذا املنتج، 
على الرغم من أن تكلفة املنتج 
البيئي النظيف الذي توفره 
مجموعة جالــف كرايو أقل 
من تكلفة إنتاج هذه املصانع 
فضــال عن ســالمتها بيئيا، 
ودليل ذلــك كمية املنتجات 
التي يتم تصديرها ســنويا 
والتي تفوق ٩٥٪ من إنتاج 

املجموعة.
أن  الهنيــدي  وأضــاف 
الكويــت هي إحــدى الدول 
املوقعــة علــى عــدد مــن 
املتعلقة  الدولية  االتفاقيات 
بخفض االنبعاثات الكربونية 
للحفاظ على البيئة، وبالتالي 
تثبــت  أن  بهــا  يفتــرض 
للعالــم أنهــا تعمــل جاهدة 
علــى تخفيــض االنبعاثات 
الكربونيــة، وذلك من خالل 
تشــجيع املصانع املستمرة 
بحرق املواد الهيدروكربونية 

تقوم بتخفيض االنبعاثات 
البيئــة الضارة الناجتة عن 
البتروكيماويــات  مصانــع 
بواقع ١٢٠ ألف طن ســنويا، 
ومــن جهــة أخرى تســاعد 
على إيقاف نشاطات أخرى 
كانت تقوم على حرق املواد 
الهيدروكربونية، مؤكدا في 
الوقــت ذاتــه أنــه ال يوجد 
بالكويــت أي قصــة تتعلق 
بخفض االنبعاثات الكربونية 
بحجم مسيرة جناح مجموعة 
جالــف كرايــو، كمــا أضاف 
أن طريقــة اإلنتــاج هذه قد 
ســاهمت اقتصاديا بتوفير 
أكثــر مــن ٥٠ ألــف طن من 
الكيروسني سنويا ملؤسسة 
البترول لالستفادة منها إما 
ببيعها عــن طريق محطات 
الوقود احمللية أو بتصديرها 

بأضعاف سعرها املدعوم.
ولفت إلى أن قصة جناح 
«جالــف كرايــو» بــدأت من 
خالل إميــان والده املرحوم 
الهنيــدي (الرئيس  ســليم 
املؤســس) بإمكانية حتويل 
الهواء إلى ســائل ميكن من 
خالله استخراج األوكسجني 
والنيتروجــني وغيرهــا من 
الغازات، واليوم أصبحت هذه 
الشركة قادرة على أن تغطي 
أكثر من ٧٥٪ من احتياجات 
دول مجلــس التعاون كافة 
من غاز ثاني اكسيد الكربون.

حلول ومقترحات
خلص الهنيدي إلى القول بأنه إذا كانت 
احلكومة جادة في احلفاظ على البيئة 
البيئية، وتفعيل  االنبعاثــات  وخفض 
االتفاقيــات الدولية التي وقعت عليها، 
فإنه ينبغي بها أن تتخذ اخلطوات التالية:
٭ أن تتبنى وتشــجع مشــاريع مثل 
مشــروع «جالف كرايــو» القائم على 

خفض االنبعاثــات الكربونية وتوفير 
غازات صناعية صديقة للبيئة.

٭ إيقــاف عمل املصانــع التي تقوم 
باستخدام املواد الهيدروكربونية إلنتاج 

ثاني أكسيد الكربون.
٭ إيقــاف الدعــم عــن املنتجــات 
الهيدروكربونية في حالة سوء االستعمال 

وخاصة لتوفر البدائل الصديقة للبيئة.
٭ إفســاح املجــال للقطــاع اخلاص 
للمساهمة في حل املشاكل البيئية مثل 
ضخ مياه الصــرف الصحي الفائضة 
للخليج مبا متلكه هذه الشــركات من 
خبرات تكنولوجية واســعة في هذه 

املجاالت.
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الصقر: «الغرفة» حريصة على التعاون مع 
«البنك الدولي» لتحقيق التنمية االقتصادية

استقبل رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت محمــد الصقر أمس املمثل املقيم 
للبنك الدولي في الكويت غسان اخلوجه، 
وذلــك بحضــور مدير عــام الغرفة رباح 
الربــاح، حيث ثمن الصقــر الدور الكبير 
الذي يقوم به مكتب البنك الدولي والتعاون 
املســتمر مــع كافة اجلهات الرســمية في 
الكويت، من خالل اللجنة الدائمة لتحسني 
بيئة األعمال وتعزيز التنافسية، متمنيا 
أن حتقق الكويت التقدم املنشود في كافة 
املؤشرات اخلاصة بإصالح بيئة األعمال، 
لتفعيل دور القطاع اخلاص بشكل أفضل 
في العمليــة التنمويــة وحتقيق التنوع 

االقتصادي املنشود.
وأعــرب الصقــر على تأكيــد وحرص 
الغرفة الستمرار التعاون املثمر مع مكتب 
البنك الدولي في الكويت للمســاهمة في 
إيجاد أفضل احللول للتحديات في سبيل 

حتقيق التنمية االقتصادية.
ومن جانبه قدم اخلوجة التهنئة للصقر 
مبناسبة توليه رئاسة مجلس إدارة الغرفة 
متمنيا لــه ولكافة أعضاء مجلس اإلدارة 
التوفيــق والنجــاح في مهمتهــم خلدمة 
االقتصاد الكويتي، حيث أشاد بالدور الذي 
تقوم به الغرفة وتعاونها املستمر مع البنك 

الدولي لدعم الشــراكة االستراتيجية مع 
الكويت، مستذكرا الدور الكبير الذي قامت 
به من خالل اســتضافتها مللتقى الكويت 
االقليمــي حول اصالح بيئــة األعمال في 
الدول العربية في ديسمبر ٢٠١٩، وكذلك 
مساهمتها الكبيرة في عقد مؤمتر الكويت 
الدولي إلعادة إعمار العراق مبشاركة عدد 
كبير من الشــركات العامليــة الكبرى من 

مختلف دول العالم.
وأضاف اخلوجة أن عالقة البنك الدولي 
مع الكويت تاريخية بدأت منذ ١٩٦١، حيث 
مت في ذلك الوقــت إعداد تقرير عن حالة 
االقتصاد الكويتي ومساعدة احلكومة في 
حتديد األهداف والبرامج التنموية، مشيرا 
الــى أن من أبرز احملطات في تلك العالقة 
افتتاح مكتب للبنك الدولي بالكويت عام 
٢٠٠٩، إذ ساهم املكتب في حتديث العديد من 
التشريعات والقوانني في مجاالت مختلفة.

وذكر انه في إطار التعاون املشترك مع 
حكومة الكويت فقد مت تقدمي وثيقة إطار 
الشــراكة االستراتيجية الوطنية التي مت 
االنتهاء من إعدادها في مارس ٢٠٢٠ حيث 
تهدف هذه الوثيقة إلى حتسني أداء القطاع 
العام وتقوية جهود تنمية القطاع اخلاص 
من أجل زيادة تنويع األنشطة االقتصادية.

خالل استقباله املمثل املقيم للبنك في الكويت أمس

محمد الصقر خالل استقباله املمثل املقيم للبنك الدولي بالكويت غسان اخلوجه

«إياتا»: هبوط حركة املسافرين
بالشرق األوسط إلى ٤٥ مليون مسافر

٦١٪ انخفاض الهجمات املالية الرقمية
في الكويت خالل النصف األول

أعلن االحتاد الدولي للنقل اجلوي «إياتا» 
عن انخفاض التوقعات التي أعلنت سابقا 
حول حركــة الطيران في منطقة الشــرق 
األوسط لعام ٢٠٢٠، والتي تعكس تعافيا 
أبطأ مما كان متوقعا ســابقا، حيث توقع 
االحتاد ان يصل عدد املسافرين في املنطقة 
إلى ٤٥ مليون مســافر في ٢٠٢٠، باملقارنة 

مع ١٥٥ مليون مسافر في ٢٠١٩.
ويتوقع االحتــاد أن تنخفض معدالت 
احلركة اجلوية للمسافرين على مدار العام 
٢٠٢٠ كامال من وإلى وضمن منطقة الشرق 
األوســط لتصل إلى ٣٠٪ من املســتويات 
املســجلة في العام ٢٠١٩، وبانخفاض عن 
نســبة ٤٥٪ التي جرى توقعها في شــهر 

يوليو املاضي.
وأشار الى انه من املتوقع ارتفاع الطلب 
في ٢٠٢١ بحســب التوقعــات إلى ٤٥٪ من 
املســتويات املســجلة في ٢٠١٩ لتصل إلى 
٩٠ مليون مسافر من وإلى وضمن منطقة 
الشــرق األوســط، ولن تعود املنطقة إلى 
املســتويات التي ســجلتها في ٢٠١٩ حتى 

نهاية عام ٢٠٢٤.
وشهدت املنطقة حتسنا طفيفا باملقارنة 
مع أقل مستويات سجلتها خالل شهر أبريل 
املاضي، وذلك بعد أن فتحت بعض الدول 
حدودها مجددا، إال أن السفر الدولي مازال 
مقيدا نظرا إلجراءات الدول املشددة ملواجهة 

استمرار تفشي ڤيروس كورونا في بعض 
من األســواق الرئيســية، وبحسب سجل 
احلجــوزات املســتقبلية للســفر اجلوي، 
ســتكون معدالت التحسن أبطأ بكثير من 

تلك التي مت توقعها مسبقا.
وبهــذا الصدد، قال محمد علي البكري، 
نائب رئيس االحتاد الدولي للنقل اجلوي 
في إقليم أفريقيا والشرق األوسط: «على 
عكس التوقعــات الســابقة، تعتبر عودة 
احلركة اجلوية في منطقة الشرق األوسط 
بطيئــة نوعا ما، مما يؤدي الى اســتمرار 
تكبد القطاع خســائر ماليــة فائقة، حيث 
كانت التوقعات السابقة تشير الى انخفاض 
معدالت املســافرين إلى ٤٥٪ باملقارنة مع 
٢٠١٩ إال أن اســتمرار تفشي الڤيروس في 
بعض األسواق الرئيسية ومواصلة فرض 
القيود على السفر وإجراءات احلجر الصحي، 
تشــير الى أن املنطقة ستسجل فقط ثلث 
مستوى احلركة اجلوية مما كان عليه في 

العام السابق».
وأضاف البكري: «إن بطء تعافي قطاع 
الطيران املدني يستدعي الدول إلى ضرورة 
اتبــاع منوذج موحــد إلجــراء فحوصات 
ڤيروس كورونا الســريعة لعودة الســفر 
اجلوي مجددا إلــى جانب احلد من الدمار 
االقتصــادي الناجم عن عــدم قدرة الناس 

على السفر».

كشفت أحدث اإلحصاءات الواردة من 
شبكة كاسبرسكي األمنية (KSN) عن أن 
الكويت شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة 
٦١٪ في الهجمات املالية خالل النصف 
األول من ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي، كما شهدت انخفاضا 
بنسبة ٣١٫٦٪ في هجمات طلب الفدية، 
مشيرة إلى أن االنخفاض في احلالتني 
يدفع للنظر بتفاؤل إلى مستقبل مشهد 

التهديدات الرقمية في الكويت.
وقالت «كاسبرســكي» إن البحرين 
سجلت أعلى زيادة ملحوظة في هجمات 
التصيد التي تشن ببرمجيات خبيثة 
خالل النصف األول من العام احلالي، 
وذلك بنسبة ١٧٪ مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي، تبعتها اململكة العربية 
السعودية بزيادة بلغت ٣٫٤٪ في هذا 

النوع من الهجمات.
وبينت أحــدث النتائج أن هجمات 
التصيد التي شوهدت في جميع أنحاء 
منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي 
قد انخفضت بنسبة ١٦٫٤٪ في النصف 
األول من ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة نفسها 

من العام املاضي.
وأكــد الباحــث األمنــي األول لدى 
كاسبرســكي ماهر ميوت أن املنشآت 
واألفراد في منطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجي «عرضة ألشكال مختلفة من 
التهديدات الرقمية»، قائال إن التحول 

الــذي يشــهده العالم نحــو األوضاع 
اجلديدة التي استدعت التكيف مع كل 
من العمل والتعلم من املنزل «تواكبه 
مجموعة مــن التهديدات الرقمية التي 
علينا جميعا التكيف من أجل معاجلتها».
واعتبر اخلبير في األمن الرقمي أن 
هذه النتائج تظهر أهمية توخي احلذر 
والتحلــي باليقظة في شــأن ما ميكن 
أن تنطوي عليه البرمجيات اخلبيثة 

مبختلف أنواعها من أخطار.
ويتحول مزيد من املستخدمني بجميع 
أنحاء العالم في ظل استمرار اجلائحة، 
نحو التسوق عبر اإلنترنت واحلصول 
علــى الترفيه عن طريق خدمات البث 
املرئي. وقد اســتغل مجرمو اإلنترنت 
املتخصصون في هجمات التصيد هذا 
التوجه في إنشاء صفحات مزيفة تتنكر 
في هيئــة مواقع ويب شــهيرة، لدفع 
املستخدمني إلى اإلفصاح عن معلوماتهم 

الشخصية املهمة.
ومتكــن هجمات التصيــد مجرمي 
اإلنترنت من سرقة املعلومات اخلاصة 
وبيانات الدخول إلى احلسابات من أجل 
سرقة مال الضحية أو انتحال هويتها. 
ومازال التصيد يعد األســلوب السائد 
في اختراق األنظمــة، وهو في ازدياد 
في هذه املرحلة بســبب زيادة رسائل 
البريد اإللكتروني التصيدية املتعلقة 

بجائحة كورونا.

حركة السفر في املنطقة لن تعود ملستويات ٢٠١٩ حتى نهاية ٢٠٢٤

«Tعلي الدخان في لقطة مع أعضاء مجلس االدارة أمام «٤

«الكويتية»: نسعى ألن تكون فترة احلجر الصحي 
داخل الكويت.. مع توفير فحص «PCR» للقادمني

قام رئيــس مجلس إدارة 
شــركة اخلطــوط اجلويــة 
الكويتية الكابنت علي الدخان 
ويرافقه بعض أعضاء مجلس 
إدارة الشركة بجولة تفقدية 
فــي مبنــى الــركاب رقــم ٤، 
وذلك لالطمئنان على ســير 
العمــل فــي املبنى والســعي 
نحــو تســهيل خــط ســير 
الــركاب ودراســة تطبيــق 
وتنفيذ اإلجــراءات املقترحة 
واالشتراطات الصحية عليهم 
مــن قبــل اخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة مبا يتناســب مع 
اإلجــراءات املعتمدة من قبل 
الســلطات الصحية، إضافة 
إلى متابعة آخر املســتجدات 
املتعلقــة باإلجــراءات التــي 
تقوم بها الشــركة في أنحاء 
املطار واالطالع على اخلدمات 
املقدمة لركاب اخلطوط اجلوية 
الكويتية الكرام وكيفية تلبية 

متطلباتهم على أكمل وجه.
وقــال الدخــان إن هــدف 
اجلولة أمس لالطمئنان على 
استعدادات اخلطوط اجلوية 
الكويتية لتطبيق اإلجراءات 

٢٤ ســاعة، إضافة إلى زيادة 
العائد االقتصادي املتوقع على 
الشركة والقطاعات احلكومية 

املعنية األخرى.
وأضــاف الدخــان أن تلك 
املقترحات ستسهل من عملية 
إجراءات ســفر وخط ســير 
الركاب وتطبيــق االجراءات 
الصحية عليهم كافة، مبينا أن 
تنفيذ تلك االجراءات سيكون 
بشكل سلس ومرن مع االلتزام 
التــام بتطبيق االشــتراطات 
املتبعــة واملعتمدة  الصحية 
من قبل الســلطات الصحية 

في الكويت.
وشــدد الدخــان علــى أن 
«الكويتيــة» تولــي اهتماما 
كبيــرا في اتباع اإلرشــادات 
التي  واالجراءات االحترازية 
أوصت بها السلطات الصحية 
في البــالد من خــالل التزام 
موظفيهــا بارتــداء الكمامات 
أثنــاء  والتباعــد اجلســدي 
العمــل وتوفيــر املعقمــات 
الطبيــة ووضع اإلرشــادات 
الصحية للــركاب في املطار 
والطائرات جتبنــا لإلصابة 

وأسطولها املكون من طائرات 
حديثة ومتنوعة الطراز على 
أمت االســتعداد واجلاهزيــة 
إلعادة افتتاح الوجهات التي 
كانت تشــغل لها سابقا متى 

ما أتيح لنا ذلك.
واختتم الدخان تصريحه 
بالتأكيد على سعي اخلطوط 
اجلويــة الكويتية املتواصل 
لتنفيــذ تعليمــات مجلــس 
الوزراء والسلطات الصحية 
بالبالد، مثمنا في الوقت ذاته 
جهــود الســلطات الصحيــة 
للطيــران  العامــة  واإلدارة 
املدني ومؤسســة انشــيون 
املطــارات  إلدارة  العامليــة 
وجميع اجلهــات العاملة في 
مطار الكويت الدولي كوزارة 
العامــة  الداخليــة واإلدارة 
الفعالــة واملبذولة  للجمارك 
في خدمة الوطن واملواطنني 
خالل الفترة املاضية، مشيرا 
أيضا إلى أن اخلطوط اجلوية 
الكويتية تسعى بشكل دؤوب 
خلدمــة عمالئها وتقدمي كافة 
سبل الراحة أثناء سفرهم على 

منت طائراتها.

بڤيــروس كورونا املســتجد 
إضافة إلى تواصل الشــركة 
بشكل مستمر مع العمالء في 
التواصل االجتماعي  وسائل 
من خــالل قنواتهــا املختلفة 
(تويتر - انســتغرام) كذلك 
تعقيم الطائرات بشكل دقيق 
وفوري بعد كل رحلة قادمة 
اآلليــات والنقليات  وتعقيم 
واحلافــالت اخلاصــة بنقــل 
الــركاب والعفــش، وأخيــرا 
التزام طواقم الرحالت بوضع 
الكمامات والقفازات والتباعد 

اجلسدي مع املسافرين.
وذكر الدخان أن اخلطوط 
اجلوية الكويتية وقطاع النقل 
اجلوي التجاري بشكل عام، 
مير في الوقت الراهن بظروف 
طارئة تســببت بهــا جائحة 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
(كوفيد-١٩) والتي تركت بالغ 
األثر على هذا القطاع حتديدا 
مــن وقف تشــغيل الرحالت 
التجارية واســترجاع تذاكر 
الســفر للعمالء وغيرها من 
اآلثــار التي الحقتهــا، مبينا 
أن الشــركة بــكل قطاعاتهــا 

مجلس إدارة الشركة أجرى جولة تفقدية في «T٤» لالطمئنان على سير العمل

الدخان وأعضاء مجلس اإلدارة مستمعني ألحد املوظفني باملطارأثناء اجلولة

املقترحــة فــي حــال موافقة 
الســلطات الصحية واإلدارة 
العامة للطيــران املدني على 
تنفيــذ اخلطــة املقترحة من 
شــركة اخلطــوط اجلويــة 
الكويتيــة وشــركة طيــران 
اجلزيــرة، والتــي تتضمــن 
الطيــران  أن تقــوم شــركة 
الفحوصات  املعنية بإجــراء 
واالختبارات الصحية املطلوبة 
للــركاب القادمــني علــى منت 
رحالتها في املبنى املخصص 
لهــا بحســب االشــتراطات 
املطلوبة مــن وزارة الصحة 
ومنها اختبار PCR مشيرا إلى 
أنــه في حــال مت تطبيق هذا 
اإلجراء فإنه سيتسنى للركاب 
الوصول إلى الكويت من نقطة 
الســفر األولى مباشرة دون 
احلاجة لالنتظار فترة حجر في 
محطة ترانزيت، حيث ستكون 
فتــرة احلجر في الكويت مع 
إعــادة الفحص املطلوب قبل 
نهاية فترة احلجر، مؤكدا في 
الوقــت ذاته أن هــذا االجراء 
سيســهم حــال تطبيقــه في 
تشــغيل الرحالت على مدار 

«ExpandCart» ع شراكة مع «بوبيان» يوقِّ
لتقدمي خدمات إنشاء املتاجر الرقمية

أعلــن بنــك بوبيــان عن 
شــراكة  اتفاقيــة  توقيــع 
 «ExpandCart» مــع منصــة
تقــدمي  فــي  املتخصصــة 
اخلدمــات التقنيــة إلنشــاء 
املتاجــر الرقميــة اخلاصــة 
بأصحاب األعمال والشركات 
دون  التجزئــة،  ومتاجــر 
احلاجة إلى االســتعانة بأي 
خبــرات تقنيــة، وذلــك في 
إطار اســتمرار استراتيجية 
البنك اخلاصة بالتعاون مع 
الشركات الناشئة في مجال 
التكنولوجيا الرقمية لتقدمي 

أفضل اخلدمات لعمالئه.
وفي هــذا الســياق، قال 
رئيس االبتكار والشــراكات 
في بنك بوبيان حمد الفوزان: 
الســريعة  التطــورات  «مع 
واملتالحقة التي يشهدها قطاع 
األعمال الرقمي ومنو التجارة 
الرقميــة حاليــا باملنطقــة 
يســعى بنك بوبيــان دائما 
الى تقدمي كل الســبل لدعم 
وحتفيز عمالئه من أصحاب 
الشركات واملشاريع الصغيرة 
لتقدمي منتجاتهم وخدماتهم 

للسوق».
وأضــاف الفــوزان: «من 
هذا املنطلق جاء التعاون مع 
منصة ExpandCart الرائدة في 
حلول خدمات املتاجر الرقمية 

والتسهيل على عمالئنا في 
كل خطوة في بدء مشروعهم 
اخلــاص، بداية من إنشــاء 
املتجــر وإضافــة املنتجات 
والربط مع شــركات الدفع 
والشــحن وحتى تلقي أول 
املنتج  الطلبات وتوصيــل 

حتى إلى يد العميل».
بدوره، قال مدير االستثمار 
بشركة أجيليتي فهد الشطي، 
إن هذه الشراكة بني كال من 
 ExpandCartبنك بوبيــان و
تظهــر مــدى تفــوق البنك 
فــي دعم املشــاريع لتواكب 
التطــور العاملــي وتيســير 
مفهوم التجارة اإللكترونية 
للعمالء خاصة بعد ما حققته 
من مكاســب عديدة في ظل 

تطورات أزمة كورونا.
وأضــاف الشــطي: «لقد 
قامت أجيليتي باالســتثمار 
فــي قطاعــات التكنولوجيا 
ملواكبة التطورات السريعة 
التجزئة  فــي عالــم قطــاع 
واللوجســتية، مــا أدى إلى 
 ExpandCart التعــاون مــع 
والتي تعــد واحدة من أكبر 
منصات التجارة اإللكترونية 
في العالم العربي التي جنحت 
في استقطاب اكثر من ٥٠٠٠ 
تاجــر حولوا نشــاطهم إلى 

جتارة إلكترونية».

لعمالء البنك من الشــركات 
وأصحاب األعمال الصغيرة 
واملتوسطة وهو ما يتماشى 
مع استراتيجية البنك في دعم 
عمالئه من الشركات الناشئة 
ومواكبــة آخــر التطــورات 
في مجال التجــارة الرقمية 

لتحفيز بيئة األعمال. 
أكــــد  جـانـبـــه،  مـــن 
التنفيــذي لشــركة  املديــر 
«ExpandCart» م.عمرو شوقي 
أن الشراكة مع بنك بوبيان 
تعــد واحدة مــن اخلطوات 
الطموحة ضمن خطة الشركة 
للتوســيع والتعظيــم مــن 
مكانتهــا واســتثماراتها في 
سوق التجارة اإللكترونية، 
مشــددا علــى أن املنصــة 
تسعى دائما نحو االحترافية 

والتطويــر وتقــدمي أفضل 
التجارة اإللكترونية  حلول 
في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
وقال شوقي إن التجارة 
اإللكترونيــة جنحت في أن 
تفرض نفســها بقــوة على 
كل أمناط التجــارة املتبعة 
في العالــم وزادت أهميتها 
كثيــرا وأثبتــت فاعليتهــا 
خاصة مع تفشــي ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
مطلع العام احلالي، مضيفا: 
«نســعى لهــدف رئيســي 
ونسير وفق رؤية واضحة 
فــي ExpandCart تتلخــص 
فــي تيســير عمليــة البيع 
والشــراء عبر اإلنترنت من 
خالل متاجــر رقمية ذكية، 

ضمن إستراتيجية البنك بالتعاون مع الشركات الناشئة مبجال التكنولوجيا لتقدمي أفضل اخلدمات لعمالئه

م. عمرو شوقيفهد الشطيحمد الفوزان

والتســويق الرقمي لتمكني 
صاحب املشروع من إنشاء 
املتجــر اإللكتروني اخلاص 
به بنفسه، فكل ما عليه من 
 ExpandCart خــالل منصــة
اتباع خطوات بســيطة جدا 
وسهلة مثل إضافة املنتجات 
اخلاصة به ثم طلب تفعيل 
خدمة الدفع والشحن ومن ثم 
البدء بعرض وبيع املنتجات، 
كل هــذا يتــم دون احلاجــة 
إلى االستعانة بفريق تقني 
يتولى مهمة إنشــاء وإدارة 
وتســويق املتجــر بكامــل 

عملياته التقنية».
وأكــد أنه من خــالل هذا 
التعاون يقــدم بنك بوبيان 
عرضا خاصا وحصريا على 
 ExpandCart جميــع باقــات
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..«EV جي إم سي هامر»
قدرات فائقة وأداء ثوري

اإلصدار األول من املركبة الكهربائية مجهز ببطارية «Ultium» اجلديدة بالكامل.. 
ويكشف عن اجليل الثالث من مركبات «جنرال موتورز» الكهربائية

أعلنت شركة «جي إم سي» عن 
مركبتها «هامر EV» الكهربائية للعام 
 Edition» ٢٠٢٢، وذلك في إصدارها األول
١»، حيث تعتبر الشاحنة الفائقة األولى 
من نوعها املطورة لرسم دروب جديدة 
من دون أي انبعاثات، وستكون هذه 
الشاحنة اإلضافة األولى الكهربائية 
بالكامل إلى مجموعة «جي إم سي» 
واملرتكزة على تقنية الدفع الكهربائي 
«EV» من اجليل القادم والتي توفر 
الدروب  قدرات غير مسبوقة على 
الوعرة، وأداء استثنائيا على الطرقات 
العادية، وجتربة قيادة غامرة مصممة 

لوضع الركاب في قلب كل حلظة.
وحول هذا الطرح، قال مارك ريوس 
رئيس «جنرال موتورز»: «تأتي هذه 
الشاحنة املبتكرة إلى السوق مع سرعة 
وهدف محدد، وبالتالي فإنها تقرب 
«جنرال موتورز» أكثر من مستقبل 
كهربائي بالكامل. وعبر هندسة الدفع 
Ultium Drive كأساس ألداء واسع 
املدى بشكل استثنائي، فإن «هامر 
EV» مثالية للعمالء الذين يرغبون في 
االستمتاع بالقدرات والكفاءة واألداء».
وسوف حتصل «هامر EV» على 
الطاقة من بطاريات Ultium اجلديدة 
بالكامل من «جنرال موتورز» والقوة 
الدافعة من نظام Ultium Drive، الذي 
 EV يشكل وحدات الدفع الكهربائية
احلصرية من «جنرال موتورز». ويتم 
عبر ثالثة مولدات منفصلة ضمن 
وحدتي دفع Ultium توليد قوة هي 
األفضل بفئتها تقدرها «جنرال موتورز» 
عند ١٠٠٠ حصان وعزم تقدره «جنرال 
موتورز» عند ١١٫٥٠٠ رطل-قدم ملنح 

كهربائيا مينح املرونة بشكل مختلف 
عن أي شيء قامت «جنرال موتورز» 
بتوفيره سابقا». ومت تصميم «جي 
إم سي هامر EV» كي تكون الشاحنة 
الفائقة املثالية للدروب الوعرة، مع 
بالكامل مطورة  خصائص جديدة 
لتحدي العوائق والدروب الصعبة.

وتتميز املركبة بقدرات الشحن السريع 
السيارات، واملقترنة  الرائدة بقطاع 
مع بطارية Ultium اجلديدة بالكامل 
من «جنرال موتورز» واخلصائص 
التقنية املتطورة، حيث تتناغم معا 
مدى  مع  قـــدرات قصوى  لتوفير 

مسافة مثالي.
أداء ثوري

تتمتع هذه املركبة بأداء ثوري 

نظام e٤WD للدفع بالعجالت األربع 
في «هامر EV» قدرات متميزة على 
الوعرة.  العادية والدروب  الطرقات 
وسوف تكمل باقة إضافية من التقنيات 
الهادفة والبديهية املدى والقدرات التي 
تتميز بها الشاحنة ألجل تعزيز كل 
رحلة واالرتقاء بها ملستويات أعلى.

قدرات عالية

وعلق آل أوبينهايزر كبير مهندسي 
«جي إم سي هامر EV»، بالقول: «كان 
لدينا هدف واحد بالنسبة إلى «هامر 
EV»، أال وهو ابتكار أكثر شاحنة على 
اإلطالق متمتعة بالقدرات مباشرة 
من املصنع. وهي عبارة عن وحش 
حقيقي فوق الدروب الوعرة مع نظام 
 e٤WD فريد للدفع بالعجالت األربع

على الطرقات متاح من خالل الطاقة 
الكهربائية EV االستثنائية من اجليل 
املقبل، وتتمتــــع الشاحنة بتصميم 
الفت ووقفـــة ال تخطئهـــا العني. 
وضمن هذا اإلطــار، سوف تضع «جي 
إم سي هامـــر EV» السائق في قلب 

كل حلظة.
وسوف تكون اللمسات التصميمية 
ملركبة «جي إم سي هامر EV» جريئة 
ومستقبلية، بحيث تتألق بتفاصيل 
 H ذكية منفذة بعناية مثل شعار
العديد  الـــذي يظهــــر فـي  املتميز 
التصور  ويعكس  العناصر.  من 
التقليدية  اجلديد لطريقة العرض 
قدرات وتقنيات املركبة عبر اإلنارة 
اخلارجية والواجهات التفاعلية مع 

املستخدم في الداخل.
بدوره، قال فل زاك، املدير التنفيذي 
للتصميم: «تعيد «جي إم سي هامر 
EV» تصور املظهر اجلانبي الذي ميكن 
التعرف عليه فوريا ألجل مستقبل 
عصري كهربائي بالكامل. ويتميز 
تصميمه بأنه يعكس بصريا القدرات 
الفائقة، واملعززة عبر التفاصيل الهندسية 
القوية املتوافرة مع مقصورة داخلية 
راقية مشغولة بإتقان وجيدة التجهيز».

وسوف تكون «هامر EV» أول مركبة 
كهربائية بالكامل ضمن مجموعة «جي 
إم سي»، وهي حتصل على طاقتها 
من نظام بطارية Ultium اجلديد من 
«جنرال موتورز». وسيبدأ اإلنتاج 
 Factory» بأواخر ٢٠٢١ في مصنع
 ZERO Detroit-Hamtramck Assembly
«جنرال  لشركة  التابع   «Center١١
موتورز» ـ املنشأة البالغ عمرها ٤٠ 
سنة تقريبا والتي أعيد حتديد هدفها 
وجتهيزها من خالل استثمار بقيمة ٢٫٢ 
مليار دوالر مخصص إلنتاج املركبات 
الكهربائية. وسوف تتميز مركبات 
التي تخرج من  اإلنتاج املستقبلية 
هــــذا املصنع مبستوى صفر انبعاثات.
األداء وتقديراته  وترتكز أهداف 
التحاليل  القدرات على  ومواصفات 
واحملاكاة املدعمة بالكمبيوتر وذلك 
باستخدام أدوات هندسية افتراضية. 
التقديرات وفقا للطراز  قد تختلف 
وفئة التجهيزات. املزيد من التفاصيل 

حول الطراز والتجهيزات متوافرة 
عبر GMC.com. طراز اإلنتاج 

والنتائج الفعلية قد تختلف.

«Edition 1» مزايا اإلصدار األول
املولدات سيوفر ما  ٭ نظام دفع «e٤WD» بالعجالت األربع ثالثي 

يوازي قوة تقدر بـ ١٠٠٠ حصان وعزم ١١٫٥٠٠ رطل- قدم.
٭ قابلية الشحن العام السريع بالتيار املستمر DC بقوة ٨٠٠ ڤولت 
حتى ٣٥٠ كيلوواط، ما ميكنها من قطع مسافة ١٦١ كلم بعد الشحن.

٭ نظام دفع ببطارية «Ultium» مزدوج احلزم مع ٢٤ وحدة يوفر 
مدى مسافة ممتاز والطاقة لثالثة مولدات.

٭ مدى قيادة يزيد على ٥٦٠ كلم وفق تقديرات «جنرال موتورز» عند 
الشحن الكامل، باالرتكاز على االختبارات األولية.

السائق على  النسخـــــة األحدث من «Super Cruise٨» ملساعدة  ٭ 
القيادة من دون استخدام األيدي على طرقات يزيد طولها على ٣٢٢ 

ألف كيلومتر.
٭ التسارع الكامل من نظام الدفع الكهربائي EV من صفر إلى ١٠٠ كلم/ 

س في غضون ٣ ثوان وفق تقديرات «جنرال موتورز».

باقة جتهيزات حصرية
٭ التحكم في وضعية القيادة مبا في ذلك فصل العزم بني العجالت 

األمامية واخللفية ووضعيات التوجيه عبر العجالت األربع.
الذي يتم تخصيصه  التحكم املتكيف بالركوب للتحكم املستمر  ٭ 

لظروف القيادة على الطرقات العادية والدروب الوعرة.
 «Ultium» ٭ القيادة في الهواء الطلق املتاحة بفضل صالبة بطاريات

مع «سقف إنفينيتي» قياسي وألواح علوية شفافة قابلة لإلزالة.
٭ شاشة كبيرة مائلة قياس ١٣٫٤ بوصة للنظام املعلوماتي الترفيهي 
وشاشة مائلة ملركز معلومات السائق تعكس باقة غنية من املعلومات.
٭ باب خلفي مع ست وضعيات عملية وزجاج نافذة خلفية قابل 

لإلنزال كهربائيا وغطاء كهربائي للصندوق.
٭ إطارات بقطر إجمالي يبلغ ٣٥ بوصة متوافرة قياسيا والقدرة على 

تركيب إطارات بقياس ٣٧ بوصة.
أمامية  الذي يضم كاميرات   «UltraVision٭ نظام «٤
وخلفية جديدة حتت الهيكل ملساعدة السائقني في 

تخطي العوائق.
٭ معلومات الدروب الوعرة التي تعرض وظائف 
النظام  الطريق عبر شاشات  املركبة وحالة 
املعلوماتي الترفيهي ومركز 

معلومات السائق.
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أنباء مصرية

السيسي من قبرص: قررنا التصدي لالستفزازات في شرق املتوسط
خديجة حمودة

الرئيــس املصــري  قــال 
عبدالفتاح السيسي إن القمة 
الثالثية (املصرية -القبرصية 
-اليونانيــة) شــددت علــى 
ضــرورة مضاعفــة اجلهود 
الدوليــة ملكافحــة ظاهــرة 
اإلرهــاب بــكل حســم وعدم 
التسامح مع الدول والكيانات 
الداعمة له تسليحا ومتويال 
وتدريبا، مــع انتهاج مقاربة 
شــاملة ملعاجلــة كل جذوره 
واألســباب املؤدية له، وحث 
املجتمع الدولــي على حتمل 
مســوولياته في مواجهة من 
يرعى اإلرهاب ويوفر له املالذ 
اآلمن ومختلف أوجه الدعم.

وأضاف الرئيس السيسي 
- فــي كلمته خــالل املؤمتر 
الصحافــي املشــترك عقــب 
القمة الثالثيــة التي جمعته 
القبرصي نيكوس  بالرئيس 
ورئيــس  أناستاســيادس، 
الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس في نيقوسيا - 
أن القمة شهدت مناقشات بناءة 
عكست توافقا في الرؤى حول 
التطورات اإلقليمية والدولية؛ 
وخصوصا في منطقة شرق 
املتوسط، في ضوء السياسات 
االســتفزازية املتمثلــة فــي 
القانــون  انتهــاكات قواعــد 
الدولي والتهديد باســتخدام 

علــى محددات ومشــروعات 
مشــتركة فــي مجــال الغاز، 
لتوظيف الثروات الهائلة في 
شرق املتوسط من أجل حتقيق 
املنافع املتبادلة، مع احتفاظ 
كل دولة بحقوقها الســيادية 
اتصاال بتلــك الثروات. ومن 
هــذا املنطلق، تنفــرد آليتنا 
الثالثــي بكونهــا  للتعــاون 
قدمــت منوذجــني ناجحــني 
البحريــة  لتعيــني احلــدود 
القانــون  اســتنادا لقواعــد 
الدولي وبنــود اتفاقية األمم 

وخصوصا في منطقة شرق 
املتوسط، في ضوء السياسات 
االســتفزازية املتمثلــة فــي 
القانــون  انتهــاكات قواعــد 
الدولي والتهديد باســتخدام 
القوة املسلحة والتعدي على 
احلقوق السيادية لدول اجلوار 
ودعــم التطــرف واإلرهــاب 
ونقل املقاتلــني األجانب إلى 
النزاعــات، واتفقنا  مناطــق 
علــى ضرورة التصدي لتلك 
التي  التصعيدية  السياسات 
تزعــزع اســتقرار املنطقــة، 

في ليبيــا، وأكدنــا أن احلل 
السياسي الشامل الذي يعالج 
كل جوانــب اخللل في األزمة 
الليبية يظل هو السبيل األوحد 
لتحقيق االستقرار بهذا البلد 
الشــقيق، وفقا ملا مت االتفاق 
عليه في مسار برلني وإعالن 
القاهــرة الصــادر في يونيو 
٢٠٢٠، وشــددنا علــى أهمية 
احلفاظ على وحدة األراضي 
الليبية وضرورة خروج كل 
القوات األجنبية منها وتفكيك 
امليليشــيات اإلرهابية ونزع 
أســلحتها، وإعــادة توحيــد 
مؤسســات الدولة. وتناولت 
محادثاتنــا مختلف جوانب 
وتطورات عملية السالم في 
الشرق األوسط، حيث اتفقنا 
على ضرورة استمرار اجلهود 
لتسوية القضية الفلسطينية 
على أساس مقررات الشرعية 
الدولية، وكذا أهمية إنهاء حالة 
اجلمود الراهنة واســتئناف 
املفاوضات سعيا لتحقيق هذا 
الهدف املنشود. واستعرضنا 
الوضع في سورية، وأشرنا 
إلى أن استئناف احلوار بني 
كل األطراف على أساس قرار 
مجلس األمن رقم ٢٢٥٤ ميثل 
املرجعية الرئيسية للتسوية 
السياســية بــكل مكوناتهــا 
وعناصرهــا، وأعربنــا عــن 
إدانتنا ألي تواجد عســكري 
غير مشــروع على األراضي 

املتحدة لقانون البحار، حيث 
وقعت مصر مع كل من قبرص 
واليونــان اتفاقيتني في هذا 
املجال، وهو ما يعكس اإلرادة 
الهادفة  السياسية املشتركة 
إلى االســتفادة مــن الثروات 
املتاحــة، خاصــة احتياطات 
النفط والغاز الواعدة، وفتح 
آفاق جديدة ملزيد من التعاون 
اإلقليمــي مبجال الطاقة. لقد 
شهد اجتماعنا مناقشات بناءة 
عكست توافقا في الرؤى حول 
التطورات اإلقليمية والدولية 

باإلضافــة إلى التنســيق مع 
الشــركاء الدوليني التخاذ ما 
يكفل من إجــراءات للحفاظ 
على متطلبات األمن اإلقليمي.

وفي هذا الســياق، جددنا 
دعمنــا ملســاعي جمهوريــة 
قبرص الرامية إليجاد تسوية 
شــاملة ودائمــة للقضيــة 
القبرصية اســتنادا لقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة، على 
نحو يؤدي إلى إعادة توحيد 
شطري اجلزيرة مرة أخرى.

كما تطرقنا إلى التطورات 

الســورية أو مســاع لتغيير 
التركيبة الســكانية مبناطق 
الشــمال الســوري، وجددنا 
التأكيد على دعم وحدة سورية 
وسالمتها اإلقليمية. من جهة 
أخرى، أكدنا ضرورة مضاعفة 
اجلهود الدولية ملكافحة ظاهرة 
اإلرهــاب بــكل حســم وعدم 
التسامح مع الدول والكيانات 
الداعمة له تسليحا ومتويال 
وتدريبا، مــع انتهاج مقاربة 
شــاملة ملعاجلــة كل جذوره 
واألســباب املؤدية له، وحث 
املجتمع الدولــي على حتمل 
مســؤولياته في مواجهة من 
يرعــى اإلرهــاب ويوفــر له 
املالذ اآلمــن ومختلف أوجه 
الدعم. هذا، وقد أشادت القمة 
باجلهــود املصريــة ملواجهة 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية 
واستضافة أكثر من ٥ ماليني 
الجئ يتمتعون بكل احلقوق 
واخلدمات األساسية املتاحة 
للمواطنني املصريني، ووقف 
تدفقات الهجرة غير الشرعية 
من ســواحلها منذ عام ٢٠١٦ 
اعتمــادا على قدراتها الذاتية 
وانطالقــا مــن مســؤوليتها 
األخالقية، خاصة أن مصر لم 
تلجأ في أي مرحلة الستخدام 
هذه املسألة كأداة للتفاوض 
أو االبتــزاز مــع شــركائها 
األوروبيني لتحقيق استفادة 

مادية أو سياسية.

ً القمة الثالثية أكدت ضرورة مضاعفة اجلهود الدولية ملكافحة ظاهرة اإلرهاب بكل حسم وعدم التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له تسليحاً ومتويالً وتدريبا

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في املؤمتر الصحافي 
(رويترز) بعد قمة ثالثية بني اليونان وقبرص ومصر في القصر الرئاسي في نيقوسيا  

القوة املسلحة والتعدي على 
احلقوق السيادية لدول اجلوار 
ودعم التطرف واإلرهاب ونقل 
املقاتلني األجانب إلى مناطق 

النزاعات.
ومما جاء في كلمة الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي خالل 

املؤمتر الصحافي املشترك:
أؤكد مجددا على ما متّثله 
آليــة التعــاون الثالثي، منذ 
تدشينها عام ٢٠١٤ بالقاهرة، 
من محفل استراتيجي لتبادل 
الرؤى حــول ســبل تطوير 
عالقــات التعــاون فيمــا بني 
دولنا الثالث واالرتقاء بها على 
مختلف األصعدة السياسية 
والعســكرية واالقتصاديــة 
والثقافية، وتنسيق املواقف 
حيال القضايا ذات األولوية 
ســعيا  ودوليــا،  إقليميــا 
لتعظيــم املصالــح املتبادلة 
بيننا وتعزيز االستفادة من 
الفرص املتاحة، ومبا يسهم 
في التصدي للتحديات الراهنة 

التي تواجه أمننا القومي.
واتساقا مع ما تقدم، وقعت 
دولنــا الثــالث، إلــى جانب 
شركائنا في شرق املتوسط، 
على امليثاق التأسيسي ملنتدى 
غاز شــرق املتوسط الذي ال 
ميثل فقط منوذجا لتشجيع 
التعــاون اإلقليمي واحلفاظ 
علــى االســتقرار باملنطقــة، 
وإمنــا يعــد إطــارا للتوافق 

السعودية تدّشن مبادرة «معتمرون» وتطبيق «زائرون»: 
احلجز ملعتمري اخلارج عبر الشركات والقدوم مجموعات

أوباما يرمي بثقله خلف بايدن.. وترامب ميتلك حسابًا مصرفيًا في الصني
زج  وكاالت:  ـ  عواصــم 
الدميوقراطيــون بالرئيــس 
االميركي السابق باراك أوباما، 
وارثه السياسي الذي استمر 
٨ سنوات، في محاولة حلشد 
املزيــد مــن الدعم ملرشــحهم 
جــو بايــدن الذي غــاب عن 
االنظــار ليومني علــى االقل، 
فيما يواصل الرئيس دونالد 
ترامب جوالتــه املكوكية بني 
الواليات في اســتراتيجيتني 
مختلفتني بشكل جذري قبل 
أقل من أسبوعني على انتخابات 

٣ نوفمبر الرئاسية.
وتوجــه اوباما إلى مدينة 
فيالدلفيا بوالية بنســلفانيا 
احلاسمة التي فاز بها ترامب 
بفارق ضئيل عام ٢٠١٦، لعقد 
أول مؤمتر دعما لنائبه السابق 
بايدن. وفي جتمع للسيارات 
في الهواء الطلق على شــكل 
«درايف ان»، مــر أوباما أمام 
انصاره بالسيارة حلثهم على 
التصويت لبايدن واملرشحني 
الدميوقراطيــني فــي مجلس 

النواب.
أمــا ترامب الــذي كان في 
نفس الوالية قبل ٢٤ ســاعة، 
فلم يفوت فرصة غياب بايدن 
عن األضواء في وقت انتخابي 
حــرج، وقال «كل مــا يعرف 
القيام به هو البقاء في منزله»، 
مضيفا أنه اوقف نشاطه «ملدة 
خمسة أيام»، واصفا خصمه 

بأنه «سياسي فاسد».
املفتــرض ان  وكان مــن 
ترافقــه الســيدة األميركيــة 

كريســنت ويلكر التي ستدير 
املناظــرة وكذلك ضد اللجنة 

املستقلة املكلفة تنظيمها.
وتعليقا على عزم اللجنة 
اضافة زر كتــم الصوت ملنع 
املرشح من مقاطعة منافسه، 
وهو ما فعلــه الرئيس مرارا 
في املناظرة األولى، قال ترامب 
«سأقوم بذلك مهما حصل، لكنه 

أمر غير منصف».
ورغم محاوالته املستمرة 
لتصوير الصني على أنها أكبر 
تهديد ألميركا والدميوقراطية 
العامليــة، كشــفت صحيفــة 
«نيويورك تاميز» أن دونالد 
ترامب أمضى سنوات سعيا 
إلقامة مشــاريع جتارية في 
الصني، حيث احتفظ بحساب 
مصرفــي لــم يكــن معروفا 
سابقا، فيما يحاول الرئيس 
األميركــي تصوير منافســه 
الدميوقراطي جو بايدن على 
أنه ضعيــف مبواجهة بكني. 
وذكرت الصحيفة أن ترامب 
هو الــذي احتفظ مبكتب في 
الصني خالل ترشحه ملنصب 
الرئيــس أول مــرة، ودخــل 
في شــراكة مع شركة كبرى 
تســيطر عليهــا احلكومــة. 
باإلضافة إلى ذلــك، يحتفظ 
ترامب بحســاب مصرفي لم 
يكن معروفا سابقا في الصني، 
يخضع لسيطرة إدارة ترامب 
الدولية للفنادق، وفقا لتحليل 
سجالته الضريبية بواسطة 

الصحيفة.
وقــال آالن جارتن محامي 

منظمــة ترامــب ان الشــركة 
«فتحــت حســابا مــع بنــك 
صيني له مكاتب في الواليات 
املتحدة من أجل دفع الضرائب 

احمللية».
وقــال للصحيفة «لم تتم 
أي صفقــات أو معامــالت أو 
أنشــطة جتارية أخرى على 
اإلطالق ومنــذ عام ٢٠١٥ ظل 

املكتب غير نشط».
إلى ذلك، أظهرت إفصاحات 
قدمت إلى جلنــة االنتخابات 
االحتاديــة أن حملة املرشــح 
الدميوقراطي دخلت املرحلة 
األخيرة من الســباق بتفوق 
مالي كبير على حملة الرئيس 

اجلمهوري ترامب.
وفي نهاية ســبتمبر، كان 
لدى حملة بايدن حوالي ١٧٧ 
مليــون دوالر، أي مــا يقرب 
مــن ثالثة أضعــاف مبلغ ٦٣ 
لــدى حملــة  مليــون دوالر 
ترامب. وجمعت حملة بايدن 
٢٨١ مليون دوالر خالل الشهر، 
أي أكثر من ثالثة أضعاف ما 

جمعته حملة ترامب.
وأنفقــت حملــة ترامــب 
أقــل مــن ٥٦ مليــون دوالر 
على اإلعالنــات التلفزيونية 
واإلذاعية في سبتمبر، مقارنة 
مع نحــو ١٤٨ مليــون دوالر 
أنفقتها حملة بايدن. وال يضمن 
تفوق بايدن في السباق املالي 
له النصر، فقد انتصر ترامب 
في انتخابات عام ٢٠١٦ رغم أن 
املرشحة الدميوقراطية هيالري 
كلينتون جتاوزته في اإلنفاق.

االولــى ميالنيــا ترامب لكن 
مت الغاء ذلك بسبب «سعال» 
وكإجــراء احتياطــي. وكان 
ظهورهــا ســيكون االول في 

جتمــع انتخابي منذ أكثر من 
سنة.

وقد أصيبت ميالنيا ترامب 
بـ «كوفيدـ  ١٩» في نفس الوقت 

مع زوجها في األول من الشهر 
اجلاري، واعلنت في منتصف 
الشهر انها شفيت من املرض.
واستبق ترامب املواجهة 

املناظــرة  فــي  املباشــرة 
احلاســمة  التلفزيونيــة 
واألخيــرة اليــوم بتصعيــد 
هجماته الشخصية ضد خصمه 

وبلهجة أكثــر عدائية من أي 
وقت مضى، وقال ترامب «ال 
شيء منصفاً في هذه املناظرة»، 
مكررا هجماته الشخصية ضد 

الرئيس يسخر من غياب منافسه عن األضواء ويهاجم املناظرة ومنظميها

أرمينيا تصّعد ضد أذربيجان:
ال حل للنزاع في «قره باغ» إال بالسالح

عواصــم ـ وكاالت: صعــدت ارمينيا من 
لهجتهــا حيــال الصــراع الدائــر بينها وبني 
اذربيجان حول اقليم ناغورني قره باغ اجلبلي، 
وقال رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان 
امس، انه ال يوجد حل ديبلوماسي للصراع 
في اإلقليم خالل املرحلة احلالية. وأضاف «كل 
ما هو مقبول ديبلوماسيا للجانب األرميني، 
لم يعد مقبوال ألذربيجان». وقال باشينيان، 
فــي تصريح مســجل بث عبــر صفحته في 
«فيســبوك» امس، ان «الشــعب األرمني لن 
يســتطيع التوصل إلى حل مقبول له لنزاع 
قره باغ إال بالسالح»، مضيفا «علينا اإلدراك 
أن قضيــة قره باغ، في املرحلة احلالية على 
األقــل، ال ميكــن حلها ديبلوماســيا». ولفت 
باشينيان إلى أن أذربيجان ترفض اقتراحات 
اجلانب األرمني لتسوية النزاع على أساس 
حلول وســط متبادلــة، وال تقبل أي حلول 
سوى استسالم قره باغ. وشدد رئيس الوزراء 
األرمني على أن موقف بالده ثابت وال يشكل 
موضع نقاش منذ أوائل التسعينيات، وهو 

يقضي بأنه «ال أرمينيا دون ارتساخ» (االسم 
األرمني ملنطقة قره باغ). وتابع «تكمن قضيتنا 
فــي مواصلة الصراع حتى النهاية وبالكامل 
من أجل حقوق شــعبنا، مهما كان سيحصل 
في املستقبل. ويعني الصراع من أجل حقوق 
شعبنا اليوم، في ظل موقف أذربيجان، رفع 

السالح والتوجه للدفاع عن الوطن».
جاء ذلك بالتزامن مع عقد وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ اجتماعني منفصلني 
فــي موســكو مع نظيريــه األرمنــي زغراب 
مناتساكانيان واألذربيجاني جيهون بيراموف 
لبحــث الوضع في منطقة ناغورني قره باغ 
املتنازع عليها بحسبما أعلنت وزارة اخلارجية 
الروســية امــس. وأضافــت اخلارجية، في 
بيان، أن املفاوضات التي أجراها الڤروڤ مع 
مناتســاكانيان وبيراموف تناولت القضايا 
امللحــة املتعلقة بتطبيــع االتفاقات التي مت 
التوصل إليها سابقا بشأن وقف إطالق النار 
في منطقة قره باغ وتهيئة الظروف املالئمة 

لتسوية النزاع على أساس مستدام.

الرياضـ  وكاالت: أكد وكيل وزارة احلج والعمرة 
لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس أن الوزارة تستعد 
الســتقبال املعتمرين من خارج اململكة، بعد جناح 
دخول املعتمرين من داخل اململكة، مؤكدا عم وجود 
اي اصابات بڤيروس كورونا بني صفوف املعتمرين.
وقال عبدالرحمن شــمس، في تصريحات لقناة 
«اإلخبارية» السعودية مساء اول من امس، ان آلية 
احلجــز للمعتمرين مــن خارج اململكــة تكون عن 
طريق الشــركات املعتمدة، «وســيكون القدوم من 
خالل مجموعات وليس أفرادا»، مضيفا أن تطبيق 
«اعتمرنا» مخصص فقط للمعتمرين من داخل اململكة.

وبني ان الرئاسة العامة لشؤون احلرمني استقبلت 
حوالــي ٤٥ ألــف معتمر، وحوالــي ١٢٠ ألف مصل 
باملسجد احلرام منذ انطالق املرحلة الثانية للعودة 

التدريجية للعمرة.
وأوضح أنه مت الكشف عن العديد من احملاوالت 
لتمرير معلومات غير صحيحة وتطبيقات وهمية 
خلداع املعتمرين، وجرى التواصل بشــكل مباشر 

مع اجلهات املعنية لإلبالغ عنها.

وتابع «لم نســجل أي حــاالت إصابة حتى اآلن 
واألمور تســير وفقا ملــا مخطط لها، وبــدء العمل 
مع الشركات والوكالء املعتمدين متهيدا الستقبال 
املعتمرين من اخلارج، وذلك في املرحلة الثالثة التي 

تبدأ في بداية شهر نوفمبر» املقبل.
في غضون ذلك، دشــن الرئيس العام لشــؤون 
املســجد احلرام واملســجد النبــوي د.عبدالرحمن 
الســديس مبادرة «معتمرون» املندرج ضمن حزم 
اخلدمات واإلجراءات الوقائية، التي أعدتها الرئاسة 
العامة لشــؤون احلرمني ملواكبــة التطوير الرقمي 
وتســخير الــذكاء االصطناعي فــي خدمة احلرمني 

الشريفني.
وأكد د.الســديس فــي بيان بثتــه وكالة االنباء 
السعودية الرسمية (واس) امس أهمية االستفادة 
مــن البرامــج التقنية احلديثة فــي تذليل العقبات 
والصعوبات التــي قد تواجه املعتمرين واملصلني، 
وتفعيــل الدور التقني فــي جميع اخلدمات واملهام 
من أجل حتقيق اجلودة في مخرجاتها، وحتقيق ما 
تصبو إليه القيادة الرشــيدة من رقي وتطور لكل 

اخلدمات املقدمة في بيت اهللا العتيق.
كما يحتــوي التطبيق علــى املعلومات الالزمة 
لتوضيح نقاط التجمع والدخول ومسارات احلركة 
واملصليات، ومواقع العربات وأكشاك اإلهداء، مع األخذ 
باالعتبار األعداد واملواقع املخصصة خالل هذه الفترة، 
كما يهدف التطبيق إلى توضيح وتسهيل العملية 
التنظيمية لدخول وخــروج املعتمرين واملصلني، 
وخلق وعي لدى القاصدين بطرق التباعد االجتماعي، 
وأهمية التفويج املنتظم واآلمن في تيسير وسالسة 

أداء العبادات والنسك داخل املسجد احلرام.
كذلك، دشــنت وكالة الرئاســة العامة لشــؤون 
 املســجد النبــوي تطبيقا إلكترونيــا يخدم زائري 
املسجد النبوي، ويستطيع الزائر من خالل تطبيق 
«زائرون» اختيار ما يرغب القيام به سواء الصالة في 
الروضة الشريفة أو السالم على النبي ژ، والذي 
بدوره يتم إعطاؤه موعدا للذهاب إلى املسجد النبوي.

والتطبيق يخدم زائري املسجد النبوي ويوضح 
آليــة الزيارة لهم واملداخل واملخارج واألعمال التي 

ميكن أن يقوموا بها في احلرم النبوي الشريف.
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

عون استبق االستشارات بتحذير النواب من تسمية احلريري: حكموا ضميركم
بيروت ـ عمر حبنجر

خالصة رســالة رئيس اجلمهورية 
ميشال عون الى اللبنانيني خالل املؤمتر 
الصحافــي الذي عقده في بعبدا أمس، 
حتذير النواب من مغبة تســمية سعد 
احلريــري لتشــكيل احلكومــة اليوم، 
قائال «هذه مســؤوليتكم أيها النواب، 
أنتم مدعون لتحكيم ضميركم الوطني، 
وأملــي ان تفكروا جيدا بآثار التكليف 

على التأليف».
انهــا دعوة صريحة لعدم تســمية 
النواب لسعد احلريري، «الذي أضعت 
ســنة و١٤ يوما من عمر عهدي بسبب 
حكوماتــه...» مقدمة الكلمة عبارة عن 
مطالعة تبريريــة إلخفاقات العهد في 
مختلف املجاالت، مــن خالل ردها الى 
من سبق في السلطة عبر قاعدة توجيه 
تســاؤالت الغير الى الغير، بينما كان 
عليه اإلجابة ال التساؤل كونه صاحب 
الســلطة، كمثل أين مشاريع اإلصالح 
وايــن الكهرباء؟ وملاذا ينــاورون ملنع 
التدقيــق اجلنائي حلســابات مصرف 
لبنان؟ واعترف الرئيس عون بأن الفساد 
في لبنان متجذر، «لكن املتضررين من 
اإلصالح وضعوا املتاريس في وجهي 
حمايــة لصناديــق الهــدر مــن اإلمناء 
واإلعمار الى اجلنوب فاملهجرين والبنك 

املركزي».
الرئيــس عون بــرر إطاللتــه هذه 
باحلاجة الى مصارحة املواطنني ليعرفوا 
حقيقة ما يجري، ثم خلص في رسالته 
املكتوبة الى القــول: «مطلوب مني أن 
أكلف ثم أشــارك في التأليف مبوجب 
الدستور، فهل سيلتزم من سيقع عليه 

وزر التكليف والتأليف مبعاجلة مكامن 
الفســاد وإطالق ورشة اإلصالح؟ انها 
مسؤوليتكم ايها النواب، أنتم املسؤولون 
عن املراقبة واحملاســبة، ان ١٧ أكتوبر 
يحمل دالالت غضــب املواطنني الذين 
رفعوا شــعار «كلن يعنــي كلن» الذي 

يشمل الصالح والطالع منا.
وختم رســالته بالقول ملن توقعوا 
منه اعالن اســتقالته: لقد قلت كلمتي 

ولن أمشي بل سأظل على العهد والوعد. 
والراهن ان بعض األوساط ذهبت في 
تقديراتها الى توقع اســتقالة الرئيس 
عون، بعد تشــكيل حكومة عســكرية 
انتقالية، كما فعل الرئيس أمني اجلميل، 
فــي نهاية واليته حيث شــكل حكومة 
عســكرية سداســية الضباط برئاسة 
العمالد ميشال عون عام ١٩٨٨، حكمت 
بثالثــة ضبــاط هــم املســيحيون من 

أعضائها، فيما تولت حكومة الرئيس 
سليم احلص إدارة معظم مرافق الدولة.

وأبلغ تغريدة صدرت بعد اإلعالن عن 
املؤمتر الصحافي للرئيس عون ورسالته 
الى اللبنانيني من وليد جنبالط، رئيس 
احلزب التقدمي االشــتراكي الذي نشر 
صورة ملركب هائم في بحر هائج، يرمز 
الى لبنان وكتب: ماذا ســيقول قبطان 
السفينة وسط العواصف؟ هذا اذا كان 

موجودا». املصادر املتابعة، استنتجت 
مــن كالم الرئيس عون، انه لم يجد ما 
يبرر له تأجيل االستشارات مرة ثانية، 
فقرر أن يعلن موقفه الرافض لتكليف 
احلريــري عبر هــذا املؤمتر الصحافي 
املتسم بقلة األســئلة، على اعتبار أنه 
ال رأي له يبديه في أثناء االستشارات، 
وكأنــه يقول للحريري، انك ســتكلف 

ولكن هيهات أن تؤلف.

ولكن هل وصلت العداوة السياسية 
بني طرفي التسوية الرئاسية الشهيرة 
إلــى هذا احلــد؟ املصــادر املتابعة ال 
تستغرب ذلك في ظل بعض املعطيات 
املوضوعية، وخالصتها أن الرئيس 
عون سلم، كما يبدو، بفشل مشروع 
صهره جبران باسيل السياسي، وقد 
دخلــت واليته الرئاســية فــي ثلثها 
االخير، وطموحه الباقي أن تتشــكل 
حكومــة مطواعة، تنهــي معه عهده 
بأقل خســارة ممكنــة. واذا بحكومة 
االختصاصيني التي يطرحها ســعد 
احلريري بدعم فرنسي ورضا اميركي 
وتغطية مســيحية نســبية، تسقط 
التيار احلر ورئيسه من اعتبارها، رغم 
التصعيد امليثاقي الذي اعتمده التيار، 
بداعي ضعف التغطية املسيحية (٢٢ 
نائبا من اصل ٦٤). وردا على اسئلة 
الصحافيني، أشار الرئيس عون الى 
محــاوالت كثيرة جرت مــن اصدقاء 
مشــتركني للتوفيــق بــني احلريري 
وباسيل لكنها باءت بالفشل، وانا من 
ناحيتي ال اسعى ألي مبادرة بينهما، 

ألنكم ستعتبرونني طرفا.
وعن سالح حزب اهللا ومشاريعه في 
املنطقة وتغطيته للطبقة السياسية في 
لبنان قال: ليــس املهم من يغطي من، 
رافضا احلديث عن ســالح احلزب وال 
عن مفاوضات ترسيم احلدود. الرئيس 
عون وردا على ســؤال «هل أنت تقول 
ان احلريري عاجز عن تشكيل حكومة 
إصالحية بامتياز؟» قال: «أنا قلت اللي 
قلتو وكل واحد عندو تاريخ سياســي 
وانتو بتعرفوا كتيــر منيح كمراقبني 

وهيدا تهذيبا أنا عم قول هيك».

«لن أمشي بل سأظل على العهد والوعد»

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون خالل كلمته إلى اللبنانيني من بعبدا أمس 

زيادة أسعار احملروقات ترفع أسعار السلع 
ومنحة مالية للموظفني مبقدار ٢١ دوالرًا

قصف إسرائيلي جديد جنوب سورية ومناشير تتوعد ضباطا

عواصــم ـ وكاالت: رفعت 
احلكومــة الســورية أســعار 
البنزيــن املدعــوم واملــازوت 
املشــغل للمصانــع واملعامل، 
أزمــة شــح  تفاقــم  وســط 
احملروقات وانهيار اقتصادي 
متسارع يضرب البالد، ما اثار 
اســتياء واسعا خصوصا أنه 
يأتي في ظــل ارتفاع حاد في 
االسعار. وتزامن رفع األسعار 
مــع مرســومني تشــريعيني، 
يتضمــن األول منحــة مالية 
للموظفني املدنيني والعسكريني، 
ويعدل الثاني احلد األدنى من 
الرواتب املعفى من الضريبة، 
فيما يــرزح أكثر من ٨٠٪ من 
السوريني حتت خط الفقر وفق 
األمم املتحدة. وارتفع سعر ليتر 

عواصــم ـ وكاالت: شــن اجليــش 
االسرائيلي هجوما صاروخيا على موقع 
للميليشيات االيرانية في القنيطرة في 
جنوب ســورية. وقالت وكالة األنباء 
الرسمية «سانا» إن «العدو اإلسرائيلي 
شن عند منتصف الليلة عدوانا بصاروخ 
على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي».

وأضافــت أن الصاروخ اســتهدفت 
«مدرســة فــي قريــة احلريــة بريــف 
القنيطرة الشمالي واقتصرت األضرار 

على املاديات».
مــن جهته أفــاد املرصد الســوري 
حلقوق اإلنســان أن القصف استهدف 
«مقــرا للميليشــيات اإليرانية». وقال 

«دوى انفجار عنيف في قرية احلرية 
بريف محافظة القنيطرة الشمالي، نتيجة 
قصف يرجح أنه إسرائيلي، استهدف 
مقرا للميليشيات اإليرانية في املنطقة». 
وأضاف فصائل تسمى «املقاومة السورية 
لتحرير اجلوالن» املدربة واملمولة من 
«حــزب اهللا» اللبناني هي التي كانت 
تتخذ تلك املدرسة موقعا لها في شمال 
القنيطــرة على احلدود مــع اجلوالن 
السوري احملتل، وهناك معلومات عن 
خسائر بشرية ومادية نتيجة االستهداف 
الصاروخي اإلسرائيلي لهذه املدرسة.

مــن جهتــه، قــال وزيــر الدفــاع 
اإلسرائيلي بيني غانتس ردا على سؤال 

حول القصف، إن إســرائيل لن تسمح 
إليــران أو «حــزب اهللا» بالتمركز في 

مرتفعات اجلوالن.
ورفض غانتس في تصريحات إلذاعة 
اجليش، تأكيد أو نفي مسؤولية إسرائيل 
عن القصف، وقال: «لن أتطرق إلى من 
أطلق النار، نحن ببســاطة لن نسمح 
ملنظمات إرهابية مثل حزب اهللا أو أي 
جهة أخرى متولها إيران، بتثبيت نفسها 

على حدودنا في مرتفعات اجلوالن».
وأضاف: «سنفعل كل ما هو ضروري 
إلبعادهم عن هناك، ونحن نعمل بالفعل 
وبحــزم لتحقيق هــذه الغاية»، ولدى 
سؤاله عما إذا كان هذا ما فعلته إسرائيل، 

أجاب غانتس «األمور حتدث».
وتداول ناشطون صورا قالوا إنها 
ملناشــير ألقاها طيران االحتالل. وقال 
«جتمع أحرار حوران» الذي ينشط في 
اجلنوب السوري، إن املناشير تضمنت 
«رسالة إنذار» موجهة لعناصر وقادة 
قوات النظــام، اعتبر فيها أن مصلحة 
«حزب اهللا» وإيران «ليست هي مصلحة 
الفيلــق األول أو الدولــة الســورية». 
وعددت املناشير أسماء خمسة ضباط 
في اجليش، منهم اللواء علي اسعد قائد 
الفرقة األولى، واللواء أكرم حويجة قائد 
الفرقة الســابعة، مهددة كل من يعمل 

ويتعامل مع «حزب اهللا».

وبعــد قــرار رفع أســعار 
احملروقــات، أصــدر الرئيس 
بشار األســد، مرسوما ينص 
على صرف منحة ملرة واحدة 
مببلغ مقطــوع قدره ٥٠ ألف 
ليرة سورية للعاملني املدنيني 
والعسكريني (وتقدر بنحو ٢١ 
دوالرا بحسب السوق املوازي)، 
علــى أن تعفــى مــن ضريبة 
الدخل أو أي اقتطاع، وفق ما 
أوردت رئاسة اجلمهورية على 
منصاتها الرسمية. ومبوجب 
أمــس،  الصــادر  املرســوم 
صار احلــد األدنى املعفى من 
الضريبــة على دخل الرواتب 
واألجــور ٥٠ ألفــا بدال من ١٥ 
ألف ليــرة ســورية، وفقا ملا 
نقلته وكالة األنباء الرسمية 

سعره متأثرا بارتفاع احملروقات 
(..) أنا لست موظفة حكومية.. 
كيف سأستفيد من املنحة؟ وهل 
هناك من سيلزم شركات القطاع 

اخلاص بها؟».
وهاجمت غرفة صناعة حلب 
قرار رفع ســعر ليتر املازوت 
الصناعي إلى ٦٥٠ ليرة سورية، 
مؤكدة أن ذلك سيكون له أثر 
سلبي على الصناعة وسيجبر 
الكثيــر مــن املصانــع علــى 
التوقف. وشددت في منشور 
على صفحتها «فيسبوك» أن 
رفع سعر املازوت الصناعي له 
تأثير «سلبي كبير»، و«سيؤدي 
إلــى ارتفاع تكاليــف اإلنتاج 
والشحن وإلى ارتفاع األسعار 

في األسواق».

(ســانا). ويتوقــع محللــون 
اقتصاديــون «زيادة حتمية» 
في األســعار واملــواد األولية 
املرتبطة باملشتقات النفطية. 
وقال جتار ان ارتفاع اســعار 
احملروقــات ســيؤدي حتمــا 
الرتفاع اجــور نقل البضائع 
وبالتالــي زيــادة اســعارها، 
بحســب موقــع االقتصادي. 
ويفاقم رفع األســعار معاناة 
الســوريني الذيــن ينتظرون 
في طوابير طويلة للحصول 
على البنزين املدعوم وطوابير 
اخرى للحصول على اخلبز، 
ويشكون من الغالء وارتفاع 

األسعار املتواصل.
وكتبت غيــداء على موقع 
فيســبوك «كل شيء سيرتفع 

البنزين املدعوم بنحو ٨٠٪ من 
٢٥٠ إلــى ٤٥٠ ليرة، واملازوت 
الصناعــي حوالــي ١١٦٪، من 
٢٩٦ إلــى ٦٥٠ ليــرة، وفق ما 
أفادت وكالة األنباء الرســمية 
«ســانا». وهو األمر الذي من 
شــأنه زيادة حدة األزمة بعد 
تخفيض املخصصات ما أدى 
إلى حدوث شح ونقص كبير 
للمواد التي انعكست سلبا على 
احلياة اليومية. وبررت وزارة 
التجــارة وحماية املســتهلك، 
قرار رفع األسعار مبا وصفته 
التكاليــف الكبيــرة لتأمــني 
املشــتقات النفطيــة وارتفاع 
أجور الشــحن والنقل في ظل 
احلصار الذي تفرضه اإلدارة 

األميركية.

«معركة الرئاسة اللبنانية».. بدأت اآلن
منذ أن مت اإلعالن عن الرســالة التي وجهها 
الرئيس ميشال عون امس إلى اللبنانيني، حتولت 
األنظار إلى قصر بعبدا وســاد ترقب سياسي، 

وسط استغراب وتساؤالت. 
االســتغراب مرده الى التوقيت املفاجئ غير 
املرتبط بأي مناسبة، خصوصا أن أسبوعا يفصل 
عن «املوعد الطبيعي» لرسالة رئاسية درج الرئيس 
عون على توجيهها نهاية أكتوبر في الذكرى السنوية 
النتخابه، أما التســاؤالت فإنها متحورت حول 
السبب والدافع إلى هذه «الرسالة» واجلهة املعنية 

بها وماذا بعدها.
من الطبيعي أن تكــون إطاللة الرئيس عون 
على صلة مباشرة بامللف احلكومي واالستشارات 
النيابية التي ســتجري اليوم. وكما كان متوقعا، 
لم تعلن أو تبرر تأجيال ثانيا لهذه االستشارات، 
بعدما ضاق هامش املناورة كثيرا في هذا املجال، 
في ضوء الضغوط الدولية الداعية إلى حكومة في 
أسرع وقت ممكن، وفي ضوء الضغوط الداخلية 
الناجمة عن تسارع وتيرة االنهيار واحلاجة الى 
حكومة، وفي ضوء التوجهات التي آلت الى الفصل 
بني عمليتي التكليــف والتأليف والى نزع فتيل 

أو لغــم امليثاقية مــن درب احلكومة في مرحلة 
التكليف على األقل.

لم يكن الرئيس عون ليخرج بهذه «الرسالة ـ 
املوقف» وبهذا «السقف» السياسي والدستوري 
املرتفع لو لم يستشــعر عمليــة جارية لتطويق 
رئاســة اجلمهورية ومحاصرتها وشل قدراتها 
والتعاطي معها من خلفية أن «العهد بات في حكم 

املنتهي عمليا».
هذه العملية كانت قد بدأت منذ عام عندما كان 
«العهد» الهدف الرئيسي النتفاضة ١٧ أكتوبر التي 
طالت بشــظاياها مجمل الطبقة السياسية، لكنها 
خصت بالذكر رئيس التيار الوطني احلر جبران 
باسيل رجل العهد ورمزه الرئيسي. الحقا، ومع 
االنهيار االقتصــادي ومع انفجار مرفأ بيروت، 
ارتفعت وتيرة إلقاء املسؤولية والتبعات على رئيس 
اجلمهورية املتحالف مع حزب اهللا، ووصلت الى 
حد املطالبة باستقالته في موازاة مطلبي إسقاط 
احلكومة واالنتخابات النيابية املبكرة، وهذا الشهر 
أثيرت على نطاق واسع مسألة صالحيات ودور 
رئيس اجلمهورية على هامش انطالق مفاوضات 
ترسيم احلدود بني لبنان وإسرائيل، وإعالن «اتفاق 

اإلطار» من عني التينة وتشــكيل الوفد اللبناني 
املفاوض من دون تنسيق مع الثنائي الشيعي ومن 

دون علم رئاسة احلكومة.
ولكن األمور تأخذ منحى آخر مع ملف «األزمة 
احلكومية» التي بدأت مع اعتذار الرئيس املكلف 
مصطفى أديب وتعذر إكمال مهمته، وترسخت مع 
التأخر في الدعوة الى استشارات تكليف جديدة، 
ومن ثم حتديدها ثم تأجيلها ألسبوع، وانكشاف 
األمر عن مواجهة مباشرة بني عون والرئيس سعد 
احلريري وعن تبدل في طبيعة املشكلة والعقدة 
التي كانت مع مصطفى أديب مع الثنائي «حركة 
أملـ  حزب اهللا» وأصبحت مع سعد احلريري مع 

الثنائي «عون ـ باسيل».
ما حصل أن احلريري حسم أمره وقرر العودة 
الى رئاسة احلكومة حتت سقف املبادرة الفرنسية، 
وحســم أمر تكليفه قبل االستشارات ومن دون 
احلاجة الى انتظار نتائجها واالحتكام إليها، ومن 
دون احلاجة الى رئيس اجلمهورية والتفاهم املسبق 
معه، معتبرا أن التفاهم مع الثنائي الشيعي يكفيه 
لتجاوز عتبة التكليف وال مشكلة لديه في «إعطائه» 
وزارة املال وحق تسمية الوزراء، وأن أصوات النواب 

املســيحيني املوزعني على كتل بري واحلريري 
وجنبالط وفرجنية كافية لتأمني حد أدنى من تغطية 
«مسيحية»، مع العلم أن «امليثاقية» مطروحة في 
مرحلة التأليف وال يعتد بها في مرحلة التكليف.

الطريقــة التــي تصرف بهــا احلريري في 
األسبوعني املاضيني جلهة حصر اتصاالته وتفاهماته 
بالثالثي بري وجنبالط وفرجنية، وتفادي التفاهم 
املسبق مع رئيس اجلمهورية ورفض أي تواصل 
مع باسيل، أحدثت «نقزة سياسية» لدى الرئيس 
عون الذي بدا متوجســا مــن قيام حلف رباعي 
ينطلق من معركة احلكومة ليؤسس ملعركة رئاسة 

اجلمهورية وميهد لها.
فاحلكومة اجلديدة من حيث املبدأ هي حكومة 
العهد األخيرة (إذا جنحت ميدد لها حتى آخر العهد، 
وإذا فشلت وســقطت يسقط العهد معها)، وهي 
احلكومة التي ستعد الظروف واملعادالت الداخلية 
لالنتخابات النيابية والرئاسية، وهي احلكومة التي 
ستتولى احلكم وإدارة البالد في حال نشأ فراغ 
رئاســي على غرار حكومة متام سالم في نهاية 

عهد الرئيس ميشال سليمان.
ويبــدو أن الرئيس عون ارتاب أوال من رغبة 

احلريري وتلهفه للعودة الى رئاسة احلكومة بعدما 
كان أكــد مرارا أنه لن يعود ولن يكون رئيســا 
للحكومة مرة أخرى في عهده، وارتاب ثانيا من 
احللف الرباعي اجلديد وخطته حملاصرة باسيل 
وعزله، ومبا يؤدي الى إضعاف وتهميش املكون 
املسيحي في احلكم الذي بات مقتصرا على جبران 
باسيل بشكل أساســي وعلى سليمان فرجنية 

بشكل ثانوي. 
لذلك، فإن الرئيس عون يتصرف من خلفية 
أنه يخوض آخر معاركه السياسية الفاصلة، وأن 
من يربح معركة احلكومة احلالية يربح في معركة 
الرئاسة ومن يخسر اآلن يخسر فيما بعد. ولكن 
عون يعتبر أيضا أنه لم يصل بعد الى خط النهاية، 
ومازالت هناك مســافة زمنية وسياسية طويلة 
فاصلة عن انتهاء واليته بعد سنتني.. عون الذي 
انتخب رئيسا في آخر أيام الرئيس األميركي باراك 
أوباما وفي ظل تقاطع أميركي- إيراني في املنطقة، 
ميرر على مضض تكليف احلريري وينقل املعركة 
معه الى حلبة التأليف وينتظر مثل حزب اهللا الذي 
يدعمه بقوة في هذه املعركة من سيكون الرئيس 

األميركي اجلديد.

ري
خبا

ل إ
حتلي

معركة حماية لقاحات كورونا تبدأ باكرًا
و١١ دولة أوروبية تسجل ارتفاعًا قياسيًا

عواصــم ـ وكاالت: في الوقت الذي 
يواصل فيه ڤيروس كورونا املســتجد 
التفشــي في معظم دول العالم، يبدو أن 
معركة مــن نوع آخر بــدأت حتى قبل 
التوصل الى لقــاح ضد «كوفيد-١٩». اذ 
السلطات الصحية واملستشفيات  تقوم 
وشــركات األدوية في الواليات املتحدة 
بتخزين جرعات لقاحات ڤيروس كورونا 

في مواقع آمنة وغير معلنة.
ووفق تقرير صحيفة «وول ستريت 
جورنال»، فإن هذه اجلهات تتخذ خطوات 
إضافية حلماية اجلرعات من السطو عليها، 
في الوقت الذي تقترب فيه هذه اللقاحات 

من االستخدام.
قلق من املجرمني

ويشعر مسؤولو الصناعة واخلبراء، 
بالقلق من احتمــال اعتراضهم من قبل 
مجرمني متطوريــن أو حكومات أجنبية 
أو أفراد يتوقون للحصول على اللقاحات 
قبل الشرائح ذات األولوية، مثل العاملني 

في مجال الرعاية الصحية.
يقول مســؤولو الصناعة والصحة، 
إن الهدف هــو حماية هذه اللقاحات من 
تاريخ  الذين لديهم  اللصوص احملترفني 
طويل في استهداف األدوية القيمة، وهم 
أنفسهم الذين سرقوا اختبارات «كوفيد-١٩» 
واألقنعة الواقية، إضافة إلى معدات احلماية 
الشخصية أثناء جائحة ڤيروس كورونا.

شحنات وهمية

وذهبت شركات أميركية متخصصة 
في صناعة األدوية، أبعد من احلماية اذ 
انها تخطط إلنتاج شــحنات وهمية من 
اللقاحات إلرباك اللصوص، في ظل ارتفاع 
معدالت سرقة املنتجات الطبية وتزييفها 
بنسبة تصل إلى ٧٠٪ خالل اخلمس سنوات 

املاضية، وفقا ملعهد األمن الصيدالني.
على الرغم من هذه اإلجراءات الصارمة، 

يشعر مسؤولو الصناعة واملتخصصون 
في اخلدمات اللوجســتية بالقلق من أن 
اللقاحات قد تكون عرضة للسرقة في نقاط 
معينة أثناء التوريد، مثل مراكز التوزيع 
ومحطات الشاحنات واملستشفيات ذات 

اإلجراءات األمنية املتراخية.
ارتفاعات قياسية

في غضون ذلك، سجلت ١١ دول أوروبية 
أمس ارتفاعا قياســيا في أعداد حاالت 

اإلصابة اليومية.
ففي أملانيا، سجلت السلطات الصحية 
٧ آالف و٥٩٥ إصابــة جديدة بڤيروس 
(كورونا) خالل ٢٤ ســاعة في ثاني أكبر 

حصيلة تسجل منذ بدء تفشي الوباء.
وأوضحت قناة (سكاي نيوز) البريطانية 
الناطقة باإلجنليزية أن هولندا سجلت ٨٥٠٠ 
حالة إصابة جديدة وذلك بعد أسبوع من 
إعالن احلكومة هناك حالة اإلغالق اجلزئي.
أرمينيا ١٨٣٦ إصابة،  فيما ســجلت 
وسجلت ليتوانيا ٣١١ إصابة فيما سجلت 
أوكرانيا ٦٧١٩ حالة وسجلت پولندا ١٠٠٤٠ 

إصابة.
وتابعت الشبكة أنه مت أيضا تسجيل 
١٤٢٤ إصابــة في كرواتيــا، و١٥٠٣ في 
ســلوڤينيا و٢٢٠٢ في سلوڤاكيا و١٣٣٦ 

في بلغاريا و١١٩٨٤ إصابة في التشيك.
وفي آســيا سجلت إيران ايضا رقما 
قياسيا جديدا بأكثر من ٥٦١٦ إصابة، في 
أعلى معدل يومي يسجل منذ بداية تفشي 
الڤيروس في البالد في فبراير املاضي. 
ليرتفع إجمالي عدد املصابني بالڤيروس 
في البالد إلى ٥٤٥ ألفا و٢٨٦ حالة بينهم 
٤٨٦١ في وضع حرج، وفقا ملا نقلته وكالة 

«ارنا» اإليرانية لألنباء.
لكن مسؤوال في وزارة الصحة اإليرانية 
طمأن الى توافر قدرة اســتيعابية كافية 
في املستشفيات الستقبال املصابني، مع 

تواصل ارتفاع عدد احلاالت اليومية.

مستشفيات وشركات االدوية في أميركا تخزن اللقاح في مواقع غير معلنة
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مبارك اخلالدي

تقوم إدارة العالقات العامة باحتاد 
كرة القدم بجهود كبيرة لتنظيم الدخول 
الى املنصــة في مختلف املالعب التي 
تشهد مباريات دوري stc «التصنيف»، 
وحرصت العالقات العامة على توزيع 
الكمامات على احلاضرين في املنصة 
قبل الدخول الى امللعب ضمانا لتطبيق 
اإلجراءات الصحية وحرصا على سالمة 

اجلميع.
اجلدير بالذكر أن احتاد كرة القدم 
يراقب بشكل حثيث تطبيق البروتوكول 
الصحي، خصوصا بعد تزايد حاالت 
اإلصابة بڤيروس كورونا املســتجد 
مؤخرا ومنها منع اجلمهور من حضور 
املباريات والتأكد من التباعد اجلسدي 
بني احلضور أو في دكة البدالء لالعبني.

اجلاسم: بداية الساملية غير مرضية 
واألفضل قادم مع ارتفاع جاهزية الفريق

اجلزاء، لكن لم نستغل الفرصة 
لالسف، وبعدها بدقيقة قلص 

اخلصم النتيجة.
ولفت إلى أن اجلولة الثانية 
شهدت عدة نتائج غير متوقعة 
مثل خسارة كاظمة من الفحيحيل 
٠-١، وتعادل الكويت مع الشباب 
١-١، وتعــادل العربي أيضا مع 

اجلهراء ١-١.
وأشار اجلاسم إلى أن اجلهاز 
الفني بقيادة د. محمد املشعان 
يحتاج إلى بعض الوقت، بعدما مت 
التعاقد معه قبل انطالق الدوري 
بأيام قالئل، ومباراة خيطان تعد 
الثانيــة له فقط، وهو في طور 
الالعبني  امكانات  التعرف على 
من خالل منحهم فرصة املشاركة 

في املباريات.

هادي العنزي

ابدى إداري الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الساملية يوسف اجلاسم 
عدم رضاه عن النتيجة التي آلت إليها 
مباراة فريقه مع خيطان (٢-٢) في 
ثاني مباريات السماوي في دوري 

stc التصنيف لكرة القدم.
ان  لـ «األنباء»  وقال اجلاسم 
البداية  التعادل غير مرض لكنها 
فقط، وســتأتي النتائج املرضية 
مــع توالي املباريــات واألفضل 
قادم بالتأكيد، مع ارتفاع جاهزية 
الفريــق البدنية والفنية، وزيادة 
االنسجام بني الالعبني، وقد شهدت 
مباراتنا مع خيطان نقطة حتول 
بعدما اضعنا فرصة «قتل املباراة» 
بهدف ثالث عبر التسجيل من نقطة 

ناصر العنزي

ما حصل في مباراة القادســية وبرقــان ميكن حدوثه في 
اي مباراة، فـ «كرة القدم» ال تخلو من اخلشــونة واإلصابات، 
ولكن املســتغرب في حادثة املدافــع صالح خميس مع املهاجم 
عيد الرشــيدي أن حكم املباراة محمد العطار تقاعس في اتخاذ 
القرار احلازم جتاه مدافع برقان واكتفى بتوجيه بطاقة صفراء 
ال تتناســب إطالقا والسلوك املشــني الذي أبداه العب برقان 
بعدما دخل بشــكل متعمد على جسم الرشيدي بشكل خطير 

كاد يصيبه إصابة بالغة.
واملغزى من انتقاد تصرف احلكم وعدم جلوئه للبطاقة احلمراء 
املباشرة أنه ترك في نفوس الالعبني اثرا سيئا، وبات كل العب 

يخشى ان يتعرض لضرب متعمد دون عقاب.
ويجب هنا على جلنة احلكام ان تتخذ موقفا حازما في مثل 
هذه احلوادث ومعاقبة احلكم املخطئ بعد االستياء الواسع من 
تصرفه، وعلــى احلكم محمد العطار ان يتعلم من أخطائه وأن 
تكون هذه احلادثة درســا له للعودة مرة أخرى، واخلطأ وارد 

في كرة القدم.

مبارك اخلالدي

شهدت اجلولتان املاضيتان من الدوري 
بروز مجموعة من الوجوه الواعدة من الالعبني 
الشباب في ظل انتهاج أغلب األندية لسياسة 

اإلحالل والتجديد والدفع بدماء جديدة.
وقد ظهر بشــكل الفــت في اجلولتني 
الســابقتني الالعبني يوسف الرشيدي من 
اجلهراء ومهدي دشتي من الساملية وحمد 
القالف من اليرموك وضاحي الشمري وأحمد 
حزام وفواز الصعب وعزيز ناجي وإبراهيم 
وعبدالرحمن كميل من الكويت، فيما جلس 
على مقاعد البدالء بالقادسية عزيز مروى 
وناصر سالم ومحمد خليل في انتظار الفرصة 
السانحة ملشاركتهم، كما لم يكتف العربي مبا 
قدم من العبني املوسم املاضي فاليزال اجلميع 
يترقب اجلديد من إنتاج القلعة اخلضراء في 

املباريات املقبلة.

مبارك اخلالدي

علمت «األنباء» ان جلنة االنضباط التابعة الحتاد 
كرة القدم ستبحث في اجتماعها مساء اليوم واقعة 
الدخول القوي لالعب فريق برقان صالح خميس ضد 
العب القادسية عيد الرشيدي في املباراة التي جمعت 
الفريقني مساء أول من امس في ختام اجلولة الثانية 

لدوري stc التصنيف.
في شأن متصل، علمت «األنباء» ايضا ان رئيس 
جلنة احلكام باالحتاد أحمد عقلة قام باستدعاء الطاقم 
التحكيمي للمباراة لالستفسار عن عدم اتخاذ العقوبة 
املناسبة ضد الالعب صالح خميس بعد دخوله العنيف 
على العب القادسية عيد الرشيدي وحتويل الواقعة 
برمتها الى جلنة االنضباط التخاذ القرار املناسب في 
شأنها. اجلدير بالذكر ان الواقعة لقيت صدى واسعا 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.

جنوم ومواهب جديدةتوزيع الكمامات على احلضور «االنضباط» تناقش أحداث 
القادسية وبرقان اليوم

.. إلى جلنة احلكام

دراغان: مشكلة اليرموك بقلة التركيز في البداية
يعتبر مبنزلة صدمة ومن الصعب 
العودة»، مشيرا إلى أن الفريق هو 
نفسه الذي شارك بالشوط الثاني 
لكن األداء تغير متاما وســيطرنا 
على املباراة وســجلنا هدفا لذلك 
علينا أن نصحح األخطاء في مباراة 
الفحيحيل املقبلة، وان تكون بدايتنا 
فيها مثلما بدأنا بالشوط الثاني أمام 

الساحل والتضامن.
وأشار إلى أنه يتمنى مشاركة 
املهاجم الفلســطيني عدي الدباغ 
في مواجهة الفحيحيل املقبلة، وأن 
يســاعد الفريق في إنهاء الفرص 

وترجمتها إلى أهداف.

عبدالعزيز جاسم

قــال مــدرب الفريــق األول 
لكرة القدم فــي اليرموك دراغان 
عقب اخلســارة من التضامن ١-٣ 
 stc في اجلولــة الثانية من دوري
«التصنيف» لكرة القدم أن مشكلة 
الفريق األساسية تتمثل بقلة التركيز 
في بداية املباراة باإلضافة إلى إضاعة 
الفرص السهلة وهو ما يكلفنا نقاط 
املباراة وهو مــا تكرر في مباراة 

الساحل السابقة.
وأضــاف دراغــان: «عندما 
تستقبل ٣ أهداف في أول ٢٠ دقيقة 
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عبدالعزيز جاسم

مفاجآت، نتائج غير متوقعة، ظهور غير مقنع، 
ثبات مســتوى بعض الفرق وتراجع أخرى.. 
 stc كل ذلــك حدث في اجلولــة الثانية بدوري
«التصنيف» الذي أثبت أن قتال الفرق على 
كل نقطة بــدأ مبكرا ألنها تدرك أن 
ضياع بعضها في البداية سيجعلها 
«تعض أصابع الندم» في النهاية، لذا 
كانت أغلب املباريات مثيرة وحماسية.

«األصفر» وتألق احلشان 

على الرغم من أن املستوى الفني للقادسية لم 
يكن مرضيا ملعظم أنصاره أمام برقان خصوصا 
فــي الشــوط األول، إال أن اجلهــاز الفني يهمه 
فــي الوقت احلالي حتقيق االنتصار الذي جاء 
بثالثية نظيفة ومعها الصدارة، على أن يرتفع 
املستوى مع مرور اجلوالت، ورمبا يكون تألق 
سيف احلشان وتسجيله هدفني أحد أكثر األمور 

املفرحة في املباراة.
وعلى الطرف اآلخــر، كان برقان مميزا في 
كل شيء، بشــوط أول حتى جاء الهدف األول 
للقادســية وانهار بعدها متاما الفريق الذي لم 
يهاجــم بل دافع واتضح عامــل تراجع اللياقة 

البدني بشكل كبير.
«أبناء أبوحليفة» وانتفاضة النهاية

يحسب للساحل قتاله حتى الدقيقة األخيرة 
في مباراتهم أمام الصليبخات ليحقق فوز غال 
ومهم بـ ٣-٢، ورمبا تكون النقطة األبرز التي 
يجب على املدرب يوســف جالي االنتباه اليها 
هي كيفية احملافظة على التقدم وحتسني خط 

الدفاع ألن الفريق مميز بالهجوم. 
أما الصليبخات فظهر بشكل أفضل عن اجلولة 
األولى مــن ناحية التنظيم في وســط امللعب 
وإتاحة الفرض ويحســب له العودة باملباراة 

بعد كل تأخر بالنتيجة إال أنه ســقط في نهاية 
املطاف بركلة جزاء.

الفحيحيل لعبها صح 

يبدو أن الفحيحيل ومدربه ظاهر العدواني ال 
يريدان االنتظار حتى اجلوالت األخيرة ليؤمنوا 
بقاءهم ضمن فرق الدوري املمتاز، فالفوز على 
كاظمة بهدف دون رد يعتبر أمرا مميزا ويعطي 
دفعــة معنويــة كبيرة للفريق فــي املواجهات 
املقبلة، لكن يؤخذ عليهم عدم االستفادة بتأمني 
هذا الهدف السيما ان املنافس عانى من النقص 

العددي منذ الشوط األول.
في املقابل، شــهد أداء كاظمة تراجعا كبيرا 
عما كان عليه في مباراة الساملية السابقة على 
أقل تقدير، ويبدو أن دخول احملترفني بتشكيلة 
املدرب اإلسباني روبرتو بيانكي أربك حساباته 

كثيرا وعليه تصحيح املسار سريعا.
«األبيض» متراجع.. والشباب متألق 

لم يكــن الكويت الذي تغلــب على خيطان 
برباعيــة في اجلولة املاضية هو نفســه الذي 
تعــادل مع الشــباب ١-١، حيث غابــت النزعة 
الهجومية واضطر للدفاع ملدة شوط كامل على 
هدف جاء من ركلة جزاء ولم يتمكن من احلفاظ 
عليه، لذلك على اجلهاز الفني بقيادة الهولندي 
رود كرول مراجعة حساباته بصورة سريعة.

أما الشباب فقدم مستوى رائعا بكل ما حتمله 
الكلمة مــن معنى بجميع خطوطــه وبالعبيه 
احملليــني واحملترفــني، حيــث قاتل وســيطر 
واستحوذ وأضاع العديد من الفرص وأنصفته 

الكرة أخيرا بتسجيل هدف التعادل.
التضامن مستوى مرتفع 

كان واضحا منذ مباراة القادسية املاضية أن 
التضامن لن يجد أي مشكلة في حتقيق االنتصار 
الذي جاء ســريعا على حســاب اليرموك ٣-١ 

بعد بداية مثالية في املباراة، لكن على الفريق 
احلفــاظ على رمته على اقل تقدير معظم 
فترات املواجهة ألن التراجع في الشــوط 

الثاني قد يكلفه الكثير. 
مــن جهته، كرر اليرمــوك أمام كاظمة نفس 
سيناريو لقائه السابق أمام الساحل، فبعد التأخر 
بثالثية في الشــوط األول حاول العودة وقدم 
مستوى جيدا لكن ما مت تدميره في البداية من 

الصعب إصالحه في النهاية.
الساملية دفع الثمن.. وخيطان عاد

كانت بداية الساملية في مباراة خيطان موفقة 
وسجل هدفني وأضاع العديد من الفرص احملققة 
منها ركلة جزاء ضائعة لتدخل الثقة املفرطة بني 
صفوف العبيه ويتراجع األداء معها ويستقبل 

هدفني كانا كفيلني بإهداره نقطتني.
بدوره، تغلب خيطان خالل اللقاء على عدة 
أمور أولها اخلسارة الكبيرة من الكويت وثانيها 
إصابة عدد من العبيه ومدربه اإلسباني خوسيه 
كامبيلو بڤيروس كورونا وثالثها تأخره بالنتيجة 
في بداية املباراة بهدفني، إال أن عودته بالنتيجة 
وحتقيق التعادل ستعطيه ثقة كبيرة في اجلوالت 

القادمة، السيما أن األداء حتسن نوعا ما.
األخضر بداية صعبة.. واجلهراء حتسن 

لم يظهر العربي أمام اجلهراء مبستواه املعهود 
وتعــادل ١-١، حيث افتقد احللــول وكان ميرر 
كثيرا دون ســرعة في نقل الكرة ما صعب من 
مهمته حتى بعد تسجيله الهدف الذي جاء بشكل 
متأخر واســتقبل بعده ســريعا هدف التعادل، 
لذلك علــى املدرب اللبناني باســم مرمر إعادة 

حساباته باختيار تشكيلته.
من جهته، حتســن أداء اجلهــراء كثيرا عن 
مواجهة برقان السابقة وكان ندا قويا للعربي، 
ويحسب له عودته السريعة في املباراة وتركيزه 

حتى النهاية.

فرانكو: الفوز.. شعار «األصفر» 
في جميع املباريات

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
القادسية بابلو فرانكو في تصريح لـ«األنباء»، 
ان فريقه لم يلعب بشكل جيد في أغلب فترات 
 stc الشوط األول في مواجهة برقان في دوري
«التصنيــف» والتي انتهت بفــوز «األصفر» 
بثالثية دون رد، مضيفا أن املنافس اعتمد على 
الهجمات املرتدة، ومتكن من تشكيل خطورة 
على مرمانا في الشوط األول، لكن اختلف األمر 
مع بداية الشوط الثاني بعدما أجرينا تبديالت 
تكتيكية منــذ بدايته لتعديــل خطة الفريق، 
ودخلنا بروح مختلفة ورغبة أكبر في حسم 
النتيجة، ومتكنا باجلودة التي ميلكها الالعبون، 

من تسجيل األهداف وحتقيق املطلوب.
وأشــار فرانكو إلى أنه يســعى للفوز في 
جميــع مباريات الدوري، رغم أن البطولة لن 
يكــون لها فريق متوج باملركز األول وهو أمر 
غريب، لكن هذا هو أسلوبي في التدريب، وكذلك 
ما يحتمه تاريخ القادســية وتطلع جماهيره 
الدائم للفوز، وعلينا مواصلة حصد النقاط، 
والســعي الستعادة املستوى الفني الذي كان 
عليه الفريق قبل ٧ أشــهر والتطور للوصول 
إلى أفضل مســتوى، كمــا أن الفرصة مواتية 
إلعطاء عدد كير من الالعبني فرصة املشاركة 
في املباريات املقبلة ليكونوا جزءا من الفريق.

يوسف اجلاسم

الصربي دراغان غافرلوفيتش

تألق كبير لسيف احلشان 
وراء فوز القادسية على برقان 
(املركز اإلعالمي للقادسية)
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مبارك اخلالدي

أشاد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي 
الشــباب علي كنكوني باألداء القوي 
لفريقه أمــام فريق الكويت واخلروج 
بتعادل مثير ١-١ مع ختام اجلولة الثانية 

لدوري stc «التصنيف».
وقال كنكوني لـ «األنباء» إننا لعبنا 

بشكل مميز وتركنا بصمة الفتة أمام 
فريق قوي ويزخــر باملواهب احمللية 
واحملترفني لكن فريقنا فرض نفســه 
وسيطر على امللعب أغلب أوقات املباراة.

واضاف أن الشباب لعب بأداء متوازن 
وروح عالية ونحن اآلن نفكر في اللقاء 
املقبل أمام الساملية وقد وضعنا اجلدول 
في موقف صعب إذ التقينا فرق املمتاز 

مع بداية مشوار البطولة املعتمدة على 
جتميع النقاط حيث خسرنا أمام النصر 
لظروف معينة وانتزعنا تعادال في وقت 
الكويت ونستعد ملواجهة  أمام  متأخر 
الساملية وهذا ما جعلنا حتت الضغط.

البطولة  أن نظــام  وذكر كنكوني 
يعتمد على جمع النقاط ونحن نطمح 
في نهاية املشــوار الى احلصول على 

اكبر قدر من النقاط التي تســمح لنا 
بالبقاء ضمن العشرة االوائل املرشحة 
للدوري املمتاز، وعليه ســنعمل على 
تهيئة الالعبني بدنيا ومعنويا للحفاظ 
على املستوى الذي قدمناه أمام الكويت 
في القادم من املباريات والتي ستكون 
صعبة للغاية وسنتعامل معها بحسب 

ظروفها والفريق املنافس.

«خماسية الطائرة» لم جتتمع!
يعقوب العوضي

علمــت «األنباء» من مصادر مطلعة في 
االحتاد الكويتي للكرة الطائرة أن هناك صعوبة 
بالغة حتول دون عقد اجتماع اللجنة االنتقالية 
املعينة من اللجنة األوملبيــة قبل عدة أيام 
مضت، وذلك على خلفية حل مجلس اإلدارة 
الســابق والذي استقال منه ٥ أعضاء دفعة 
واحدة في ضوء املشاكل املتواترة التي أملت 
بالتشكيل ككل، والتي كانت آخرها احتساب 
الكويت خاسرا ٠-٣ لعدم حضوره الى صالة 
يوسف شــاهني الغامن ملواجهة كاظمة في 
املبــاراة املؤجلة بالدوري وذلك خالل فترة 
الدعــوة النعقاد جمعية عمومية غير عادية 

لالحتاد من قبل اللجنة األوملبية الكويتية.
وطالب كاظمة باحتساب النتيجة لصاحله 
حيث حضر الفريق وامتثل جلدول املباريات 
الصادر من االحتاد املنحل فيما تغيب الكويت 
عن املباراة الذي أوضح في بيان وكتاب خاص 
منه الى اللجنة اخلماسية ان املشاركة حتت 

احتاد ال يحمل الصفة الشــرعية محفوف 
باملخاطر وهو ما لم ترد إدارة الفريق الشروع 
فيه. وكان من املقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها 
في اليوم الثاني من تعيينها اال ان العراقيل 
كانت في الطريق وســباقة إلى ما يصبون 
إليه من إيجاد مخارج للمشكالت املتراكمة 
السابقة وحالت دون انعقاد االجتماع املرتقب.

وأشــارت املصادر إلى أن تأخيره يأتي 
ضمن إيجاد حلول إيجابية للمعضالت انفة 
الذكر السيما وعقبة مشاركة احملترف األجنبي 
املقيد للموســم املقبل في كشوفات األندية 
اثناء املوسم اجلاري، والذي أعلن نادي كاظمة 
رفضه التام وخاطب االحتاد الدولي في هذا 
الصدد عبر كتاب رسمي مذيل بتوقيع أمني 

السر يوسف بوسكندر.
إذ تلقت اللجنة اخلماســية املوافقة من 
االحتاد الدولي حسبما اشارت املصادر في 
االحتاد ولكن احلذر في اتخاذ القرار وإعالنه 
يسيطر على األجواء وينطبق ذلك على نتيجة 

مباراة كاظمة والكويت أيضا.

«سلة» برقان تضم اليوسف.. وتفاوض ٣ العبني

الهالل والنصر في ضيافة أبها والتعاون

يعقوب العوضي

واصــل فريق كــرة اليد بنادي الســاملية 
انتصاراته وحقق فوزا مستحقا على العربي 
بنتيجة ٢٤-٢٠ ليرفع رصيده الى ١٠ نقاط، 
فيمــا بقي العربي على رصيــده ب ٦ نقاط، 

وذلك ضمن منافسات الدوري املمتاز.
كما عاد الكويت ايضا الى انتصاراته على 
حساب برقان وبنتيجة ٣٣-٢٨ ليرفع رصيده 
الــى ١٣ نقطة بينما ظــل برقان على رصيده 

بنقطتني.
إلى ذلك تتواصل منافسات دوري الدرجة 
األولى لكرة اليد بإقامة ٥ مباريات اليوم ضمن 
اجلولة الـ ٦ من البطولة، فعلى صالة مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا في ضاحية صباح 
الســالم يلتقي كل من الساحل (نقطتني) مع 
خيطان (٨ نقاط) في الـ ٤٫٣٠، ويلعب القرين 
(٨ نقاط) مع اليرموك (٦ نقاط) في الـ ٦٫١٥، 
فيما يتواجه النصر (٦ نقاط) مع الفحيحيل 

(الرصيد نفسه) في الـ ٨٫٠٠.

أما صالة الشهيد فهد األحمد مبقر االحتاد 
في الدعية فستشــهد مباراتني، حيث جتمع 
األولى بني اجلهراء (نقطة واحدة) مع التضامن 
(بال رصيد) في الـ ٥٫٠٠ بينما يلتقي في الثانية 
الشباب (٨ نقاط) مع الصليبخات (٥ نقاط) 
في الـ ٦٫٤٥. والتزال املنافسة على املركزين 
األول والثاني مشتعلة، حيث يتنافس القرين، 
خيطان والشباب على الصدارة وبرصيدهم 
٨ نقاط ويطاردهم كل من النصر، الفحيحيل 

واليرموك وميلكون من النقاط ٦.
كرم يجرى الرباط الصليبي 

إلــى ذلك، أجرى حارس مرمى فريق اليد 
األول في القادســية فهد كــرم عملية الرباط 
الصليبي للركبة اليمنى في مستشفى الرازي 
مساء أول من أمس وتكللت العملية بالنجاح، 
وكشفت التقارير الطبية عن حاجته للدخول 
فــي العالج التأهيلي الطبيعي ملا ال يقل عن 
٣ أشــهر وبذلك يكون كرم خارج حســابات 

«امللكي»  املوسم احلالي.

هادي العنزي

أمتت إدارة نادي برقان 
تعاقدها مع العب الفريق 
األول لكرة الســلة بنادي 
ومنتخبنــا  القادســية 
الوطنــي أحمد اليوســف 
ملوسم واحد قابل للتجديد، 
وذلــك فــي خطــوة منها 
الفريق  لتدعيم صفــوف 
قبل انطالق الدوري العام 
٦ نوفمبر املقبل، كما يتوقع 
أن تبــرم ثالثــة تعاقدات 
جديدة مع العبني محليني 
األيــام  متميزيــن خــالل 
القليلة املقبلة. وأكد رئيس 

جهاز كرة السلة بنادي برقان نواف العدواني 
أن حتضيرات الفريق تسير وفق البرنامج 
املعــد من قبل اجلهاز الفني بقيادة د. طالل 
القالف ومساعده فهد بوطيبة، مضيفا اننا 
لعبنا ثالث مباريات ودية مع أندية الكويت، 
واليرموك، والعربي، كما سنخوض مباراة 
ودية رابعة اليوم مع الشــباب، وذلك لرفع 
اجلاهزية الفنية والبدنية لالعبني، خاصة أن 
املباريات الودية حتدد وبشكل واضح مدى 
جاهزية الالعبني الفنية خلوض املنافسات 
املقبلة، كما أنها تكشف عن اجلوانب اإليجابية 
لتطويرهــا والســلبية ملعاجلتها وتالفيها، 
وقــد وصلنا ملرحلــة متقدمة مــن اإلعداد، 

الرياض - خالد املصيبيح

جتــددت اإلصابــات بــني العبــي النصر 
السعودي، حيث انضم االرجنتيني مارتينيز 
الــى حمداهللا وســلطان الغنــام والبرازيلي 
مايكون، وهو ما سيجد معه البرتغالي فيتوريا 
اليوم حرجــا في تعويضهــم عندما يواجه 
التعاون في بريده خاصة بعد خسارة الفريق 
في اجلولــة األولى من الفتــح. وتبدأ اليوم 
اجلولة الثانية بثالثة لقاءات، فيغادر الهالل 
الى أبها ملواجهة فريقها في ظروف متناقضة 
للفريقني، فالهالل الذي كسب لقاءه األول أمام 
الصاعد العني بهدف يقابله أبها الذي خســر 
لقــاءه األول من الشــباب أيضا بهدف، لذلك 
سيبحث أبها عن تعويض خسارته السابقة، 

وان كان سيواجه الهالل الذي يأمل االستمرار 
في الفوز خاصة أن هناك لقاء آخر يجمعهما 
الثالثاء املقبل في الــدور نصف النهائي في 
مســابقة كأس امللك، وإن كان اللقاء سيكون 
فــي الرياض. وفي لقاء آخــر، يلتقي األهلي 
والوحدة في جدة، وكالهما كســب لقاءه في 
اجلولة األولى، األهلي أمام الباطن والوحدة 
أمام القادسية، ويسعى الفريقان إلى البحث 
عن النقاط الثالث التي ستشكل دافعا معنويا 
للفائز نحو التقدم أكثر واملنافسة مبكرا. فيما 
سيكون لقاء النصر والتعاون من اجل تعويض 
إخفاق اجلولــة األولى، وان كان التعاون قد 
خرج بالتعادل في ارضه أمام الفيصلي إال انه 
ســيبحث اليوم عن استغالل حاالت النقص 

في النصر.

العدواني: لعبنا ٣ مباريات ودية لرفع اجلاهزية

أنور العتيبي مع الدولي أحمد اليوسف وطالب الكندري

جمعية الرياضيني تبحث التعاون املشترك مع العربي

القاهرة - سامي عبد الفتاح

استكماال للثالثية املصرية األفريقية، 
تأهل بيراميدز ألول مرة في تاريخه 
الى نهائي كأس الكونفيدرالية األفريقية 
في أول مشــاركة لــه، بعد أن تخطى 
حوريــا كوناكري الغيني بالفوز عليه 
٢-٠، في لقاء نصــف نهائي البطولة 
التي تستكمل في املغرب ضاربا موعدا 
ناريا في نهائي البطولة مع نهضة بركان 

املغربي األحد املقبل.
وقد صمد الفريق الغيني ٧٤ دقيقة، 
حتى سجل البديل إبراهيم حسن هدف 
التقدم في الدقيقة ٧٣، أتبعه القائد عبداهللا 
السعيد بهدف ثان سجله بشكل رائع 
فــي الدقيقة ٧٦، حيث جنح بيراميدز 
في تقدمي مباراة جيدة املستوى، خاصة 

في الشوط الثاني، مع تبديالت املدرب 
الكرواتي أنتي شاشيتش. وبذلك، أصبح 
النهائي مصريا - مغربيا للموسم الثاني 
على التوالي بالكونفيدرالية، حيث سبق 
أن واجه نهضة البركان، فريق الزمالك 
في النســخة املاضيــة، التي توج بها 

الزمالك بركالت الترجيح.
الى ذلك، رحب رئيس نادي الزمالك 
مرتضى منصور بتأجيل لقاء العودة مع 
الرجاء املغربي في نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، واحملدد له السبت املقبل، 
مؤكدا أن صحة اإلنسان أهم من كرة 
القدم، وانه يتمنى السالمة لالعبني أوال.
وكانت السلطات املغربية قد منعت 
فريق الرجــاء البيضاوي من مغادرة 
البالد للتوجه إلى القاهرة، وأدخلت البعثة 
في حجر صحي ملدة ٧ أيام، بعد التأكد 

من إصابة ٨ العبني من العبي الفريق 
بڤيروس كورونا، ما يعطي تأكيدات أن 
املباراة املرتقبة الســبت املقبل بستاد 
القاهرة، باتت في حكم املؤجلة الى موعد 

آخر، وبالتالي تأجيل نهائي البطولة.
يذكر أن األهلي ســيلعب بعد غد 
اجلمعة في نفــس اجلولة أمام الوداد 
املغربي، الذي وصل بالفعل مساء األول 
الى القاهرة، ويؤدي تدريباته اليوم في 
ملعب املباراة، وسبق لألهلي الفوز في 

الذهاب ٢-٠.
األهلي يستعيد ٤ من املعارين

وفي نفس الشأن األفريقي، واصل 
األهلي بقيادة موســيماني تدريباته 
استعدادا ملباراة الوداد املغربي، حيث 
يحاول اجلهاز الفني جتهيز جميع العبيه 

للمباراة مبا فيهم مجدي قفشة ومروان 
محسن بعدما اشتكى الثنائي من إصابات 
بســيطة عقب لقاء الذهاب، حيث أكد 
اجلهاز الطبي أن قفشة سيكون جاهزا 
للمباراة املقبلة بعدما عانى الالعب من 
كدمة في الضلع خالل مباراة الذهاب.

من ناحيــة أخــرى، طلبت جلنة 
التخطيط باألهلــي، وبناء على طلب 
موسيماني بعودة ٤ العبني من املعارين 
لصفــوف الفريق بداية من املوســم 
اجلديد، وهم: ناصــر ماهر ومحمد 
عبداملنعم كامبوس املعارين لسموحة، 
وعمار حمدي املعــار لطالئع اجليش 
ومحمد شريف جنم الفريق املعار إلنبي، 
مع جتديد إعارات عدد آخر من الالعبني 
وهم: أحمد ريان واكرم توفيق ومحمود 

اجلزار وصالح محسن.

في إطار التعاون املشترك 
الرياضيــني  جمعيــة  بــني 
الكويتية واألندية الرياضية، 
قــام نائــب رئيــس اجلمعية 
يوسف سويد وأعضاء جلنة 
العالقات واإلعالم في اجلمعية 
طالب الهزمي وصالح السويلم 
وممثلني عن الشركة العربية 
اإلســالمية للتأمــني التكافلي 
بزيارة النادي العربي حيث كان 
في استقبالهم رئيس النادي 
عبدالعزيز عاشور وأمني السر 
فؤاد املزيدي وامني الصندوق 
فهد الفهد واألعضاء علي اتش 
وعلي جواد وإسماعيل حبيب.

وقد تبادل الطرفان احلديث 
عــن أهميــة ودور جمعيــة 
الرياضيــني الكويتيــة في ما 
تقدمــه اجلمعية مــن خدمات 
إداريــة ومالية خاصة لالعب 
الكويتــي، وقــد شــكر عضو 
جلنة العالقــات واإلعالم في 
الكويتية  الرياضيني  جمعية 
صالح السويلم رئيس النادي 

االهتمام بالالعب الكويتي ودور 
األنديــة واجلمعية في توفير 
الرعايــة الصحيــة اخلاصــة 

في توفيــر العالج املناســب 
لالعب املصــاب أثناء املباراة 

او في التمرين.

لالعب قبل وبعد اعتزاله وذلك 
عن طريــق التأمــني الصحي 
اخلاص بالالعبني ملا له أهمية 

استكماال للثالثية املصرية األفريقية، 

الى نهائي كأس الكونفيدرالية األفريقية 

التي تستكمل في املغرب ضاربا موعدا 
ناريا في نهائي البطولة مع نهضة بركان 

٧٤وقد صمد الفريق الغيني ٧٤وقد صمد الفريق الغيني ٧٤ دقيقة، 
حتى سجل البديل إبراهيم حسن هدف 
٧٣التقدم في الدقيقة ٧٣التقدم في الدقيقة ٧٣، أتبعه القائد عبداهللا 

في تقدمي مباراة جيدة املستوى، خاصة 

الكرواتي أنتي شاشيتش. وبذلك، أصبح 
النهائي مصريا - مغربيا للموسم الثاني 
على التوالي بالكونفيدرالية، حيث سبق 

الى ذلك، رحب رئيس نادي الزمالك 
مرتضى منصور بتأجيل لقاء العودة مع 
الرجاء املغربي في نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، واحملدد له السبت املقبل، 

القدم، وانه يتمنى السالمة لالعبني أوال.

البالد للتوجه إلى القاهرة، وأدخلت البعثة 
في حجر صحي ملدة في حجر صحي ملدة  أيام، بعد التأكد 

بڤيروس كورونا، ما يعطي تأكيدات أن بڤيروس كورونا، ما يعطي تأكيدات أن 

القاهرة، باتت في حكم املؤجلة الى موعد القاهرة، باتت في حكم املؤجلة الى موعد القاهرة، باتت في حكم املؤجلة الى موعد 

املغربي، الذي وصل بالفعل مساء األول 
الى القاهرة، ويؤدي تدريباته اليوم في 
ملعب املباراة، وسبق لألهلي الفوز في 

وفي نفس الشأن األفريقي، واصل 

يحاول اجلهاز الفني جتهيز جميع العبيه 

للمباراة مبا فيهم مجدي قفشة ومروان 
محسن بعدما اشتكى الثنائي من إصابات 

اجلهاز الطبي أن قفشة سيكون جاهزا 

موسيماني بعودة موسيماني بعودة  العبني من املعارين 

ومحمد شريف جنم الفريق املعار إلنبي، 
مع جتديد إعارات عدد آخر من الالعبني 
ومحمد شريف جنم الفريق املعار إلنبي، 
مع جتديد إعارات عدد آخر من الالعبني 
ومحمد شريف جنم الفريق املعار إلنبي، 

وهم: أحمد ريان واكرم توفيق ومحمود 

عبدالعزيز عاشور مستقبال أعضاء جمعية الرياضيني الكويتية واألندية بحضور مجموعة من أعضاء مجلس إدارة النادي

عبدالعزيز عاشــور وأعضاء 
مجلــس ادارة النــادي علــى 
حسن االستقبال واتفاقهم على 
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يحيى حميدان

حمل نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة مسؤولية 
التعادل امام الشباب ضمن اجلولة الثانية من دوري stc «التصنيف» 
وفقدان نقطتني للمهاجم يوســف ناصر بعد حصوله على بطاقة 

حمراء مستحقة لسوء السلوك. 
واضــاف عقلة انه من الطبيعي ان يتأثر «االبيض» بهذا الطرد 
والذي أضاع مجهود فريق كامل، مشيرا الى أن هذا االمر لن مير 
مرور الكرام، وســتكون هناك محاســبة لالعب ولن نقبل بذهاب 
جهود من يعمل سدى. وأكد ان التعادل كان مستحقا للكويت بعدما 
كان الشباب افضل واخطر وقدم كرة ممتعة، بيد اننا لم نستحق 
الهزمية او الفوز قياســا على املستوى الذي قدمناه. وأشار عقلة 
الى ان املدافع التونسي رامي بدوي وصل للبالد في االيام املاضية 
ليكون احملتــرف الرابع في قائمة احملترفــني االجانب الى جانب 
العاجي جمعة سعيد واالســباني جاي دميبلي والفرنسي عبدول 
سيســوكو. وبني أن احملترف اخلامس سيكون في مركز الهجوم 

وسيتم الكشف عن هويته قريبا.

مشــيدا بتعاقــد مجلس اإلدارة مــع الدولي 
أحمد اليوسف وما يشكله من إضافة مهمة 
للفريق. وتطرق العدواني إلى نظام مسابقة 
الدوري العام اجلديدة املوسم املقبل، وقال ان 
كثرة املباريات جيدة وتعود بفوائد كبيرة 
علــى الالعبني، وتصب فــي نهاية األمر في 
مصلحة األزرق، وهو الهدف األسمى للجميع، 
وفي املجمل نسعى للتأهل إلى الدوري املمتاز 
واملنافسة على املراكز املتقدمة، رغم املنافسة 
املتوقعة من العديد من األندية، الفتا إلى أنه 
كان يفضل أن يقام الدوري بنظام املجموعة 
الواحدة، عوضا عن املجموعتني التي ال تسمح 

مبالقاة جميع الفرق املشاركة بالبطولة. تاريخية.. بيراميدز في نهائي «الكونفدرالية»
ب بتأجيل مباراة الرجاء املغربي بسبب «كورونا» رئيس الزمالك يُرحِّ

كنكوني: لعبنا بشكل مميز وتركنا بصمة قوية أمام «األبيض»

عبد اهللا السعيد قاد بيراميدز إلى أول نهائي في تاريخه

الشباب قدم مباراة كبيرة أمام الكويت 
وجنح في اخلروج متعادال     (أحمد علي )

«يد» الساملية يتخطى العربي
واألبيض يعود إلى انتصاراته

القرين واليرموك.. اخلطأ ممنوع في «األولى»
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 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» ـ اجلولة األولى

٧:٥٥beIN sports HD٤يونغ بويز ـ روما
٧:٥٥beIN sports HD٧سسكا صوفيا ـ كلوج
٧:٥٥beIN sports HD١رابيد ڤيينا ـ أرسنال
٧:٥٥beIN sports HD٥بايرليفركوزن ـ نيس
٧:٥٥beIN sports HD١٠ايندهوفن ـ غرناطة

٧:٥٥beIN sports HD٦نابولي ـ ألكمار
٧:٥٥beIN sports HD٢ستاندرليغ ـ غالسكو رينجرز

٧:٥٥beIN sports HD٨ليغ بوزنان ـ بنفيكا
١٠beIN sports HD٣ڤياريال ـ سيفاس سبور

١٠beIN sports HD١سلتيك ـ ميالن
١٠beIN sports HD٦سبارتا براغ ـ ليل

١٠beIN sports HD٤ليستر سيتي ـ زوريا لوهانسك
١٠beIN sports HD٥هوفنهامي ـ سرفينا

١٠beIN sports HD٢توتنهام ـ السك لينز
١٠beIN sports HD١٠دينامو زغرب ـ فينورد

ميسي يسجل للمرة الـ ١٦ تواليًا

«البرسا» يجدد لشتيغن وبيكيه ودي يونغ

«كورونا» يصطاد غنابري

أرسنال يستبعد أوزيل

أصبح ليونيل ميســي أول العب يهز الشباك في ١٦ موســما متتاليا بدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم بعدما قاد عشــرة العبني من برشــلونة لفوز ساحق ٥-١ على فيرينسفاروش املجري في 
مســتهل مشوارهما باملجموعة الســابعة على ملعب كامب نو، وسجل ميسي من ركلة جزاء في 
الشــوط األول ليحرز الهدف ١١٦ له خالل مســيرته في البطولــة. وكان رايان جيجز جناح مان 
يونايتد السابق الالعب الوحيد اآلخر الذي هز الشباك في ١٦ موسما بدوري األبطال لكن سجله 

لم يتحقق في مواسم متتالية.

أعلن نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم متديد فترة تعاقده مع كل من حارس املرمى مارك أندري تير شتيغن 
وجيرارد بيكيه وفرينكي دي يونغ وكليمون لينغليه، وذكر النادي الكتالوني في بيان: «جرى التوصل إلى هذه 

االتفاقيات بعد أسابيع من املفاوضات، وتضمنت تعديالت مؤقتة في الرواتب».
ووافق تير شــتيغن على متديد عقده حتى منتصف ٢٠٢٥، فيما ســينتهي العقد اجلديد للمدافع بيكيه في ٢٠ 

يونيو ٢٠٢٤، بينما ميتد عقد دي يونغ اجلديد حتى منتصف عام ٢٠٢٦.

أعلن بايرن ميونيخ األملاني عن إصابة مهاجمه الدولي الشــاب سيرج غنابري بڤيروس كورونا املستجد، وقال 
النادي البافاري إن الالعب البالغ ٢٥ عاما في «وضع جيد»، مشيرا الى أنه «موجود في احلجر الصحي في منزله». 
ولــم يعط البايرن أي تفاصيل إضافية حول عواقب إصابة غنابري بڤيــروس «كوفيد-١٩» على الفريق بأكمله، 
وشــارك غنابري في مباراة الدوري الســبت ضد أرمينيا بيليفيلد (٤-١)، ما يثير املخاوف من إمكانية أن تكون 

هناك حاالت إيجابية أخرى في الفريق الفائز املوسم املاضي بثالثية الدوري والكأس احملليني ودوري األبطال.

استبعد نادي أرسنال صانع ألعابه األملاني مسعود أوزيل عن تشكيلته التي 
تخوض الدوري اإلجنليزي لكرة القدم، ليعزز الشكوك حول إمكانية مواصلة 

مشواره مع «املدفعجية» في املستقبل.
ويعد أوزيل (٣٢ عاما) األعلى راتبا في تاريخ نادي شمال لندن، والذي يقدر 

بـ ٣٥٠ ألف جنيه أسترليني (٤٥٠ ألف دوالر أميركي) أسبوعيا.

راشفورد يجلد «سان جرمان»
وبرشلونة يقسو بخماسية

عاقب مهاجم مان يونايتد االجنليزي ماركوس 
راشفورد مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 
مــرة جديدة في عقر داره «بارك دي برانس» 
بفوزه عليه ٢-١، فيما حقق برشلونة 
اإلســباني بداية جيــدة بفوز مقنع 
في اجلولة األولى من دوري أبطال 

اوروبا.
في املجموعة الثامنة، مني سان 
جرمان بهزميته األولى في آخر ٢٥ 
مبــاراة خاضها على ارضه في دور 
املجموعات، ليفشل بالتالي في الثأر 
خلسارته امام يونايتد ١-٣ قبل ١٨ شهرا، 
وسجل االختصاصي البرتغالي برونو 
فرنانديش من ركلة جزاء أول أهداف 
«الشياطني» بعد إعادتها ألن احلارس 
الكوستاريكي كيلور نافاس حترك قبل 
قيام البرتغالي بالتسديد (٢٣)، واضعا 
فريقه في املقدمة، قبل أن يدرك ســان 
جرمان التعادل في مســتهل «الثاني» 
بالنيران الصديقة بعدما حول مارسيال 
الركنية برأسه في مرماه (٥٥)، وبقيت 
النتيجة على ما هي عليه حتى (٨٨) حني 

قال ماركوس راشفورد كلمته.

وعلق مدرب سان جرمان االملاني توماس توخل 
على نتيجة فريقه بالقول: «لم ندخل اجواء املباراة 
اطالقا ولم نكن في مستوانا، افتقدنا اإليقاع وهذا 
األمر يفاجئني ألننا قمنا بأشياء رائعة في السابق».
اما مدرب مانشستر يونايتد النرويجي اولي 
غونار سولسكاير فقال «قدمنا عرضا جيد افضل 
من عام ٢٠١٩، نحن نستحق الفوز في املباراة، هذا 
يعني أننا تطورنــا، ويجب اللعب جيدا والقيام 
بدفاع محكم للتغلب على سان جرمان. رمبا تأثر 
الفريق املنافس بخوضه الدور النهائي في لشبونة 

ولم يكن مستعدا بطريقة جيدة».
وفــي املجموعة ذاتها تغلــب اليبزيغ االملاني 
على باشاك شيهير التركي بهدفني سجلهما ظهيره 

االيسر اإلسباني انخيلينو (١٦) و(٢٠).
وفي املجموعة الســابعة وعلى ملعب «كامب 
نو» أكرم برشلونة وفادة ضيفه فيرينسفاروش 
املجــري الذي يعود الى دوري املجموعات للمرة 
األولى منذ موسم ١٩٩٥-١٩٩٦، بالفوز عليه ٥-١.
وكالعــادة، كان النجــم األرجنتينــي ليونيل 
ميسي على املوعد بهدف من ركلة جزاء انتزعها 
بنفسه (٢٦)، وفتح هدف ميسي الباب أمام فريقه 
للسيطرة وإضافة هدف ثان عبر أنسو فاتي (٤٢) 
وثالث بواسطة البرازيلي فيليبي كوتينيو (٥٢) 

ثم رابع عبر البديــل بيدري (٨٢)، معيدا الفارق 
إلى ثالثة أهداف بعدما قلصه الضيف املجري من 
ركلة جزاء تســبب فيها جيرار بيكيه ما أدى إلى 
طرده ونفذها األوكراني إيهــور خارانتني (٧٠)، 
ولم يتأثر برشــلونة بالنقص العددي بل أضاف 
اخلامس عبر البديل اآلخر الفرنسي عثمان دمبيلي 

العائد من اإلصابة (٨٩).
وفي املجموعة السادسة حقق التسيو اإليطالي 
عودة موفقة الى املسابقة بفوزه على ضيفه القوي 
بوروسيا دورمتوند األملاني بثالثة أهداف لتشيرو 
إميوبيلــي (٦) واحلــارس السويســري ماروين 
هيتس (٢٣ خطأ في مرمى فريقه) والعاجي جان 
دانيال أكبــا أكبرو (٧٦)، مقابل هدف للنرويجي 
إرلينغ هاالند (٧١)، وتصدر التســيو أمام بروج 
البلجيكي الذي أســقط زينيت سان بطرسبورغ 
الروســي في ملعبه بالفوز عليه ٢-١ بهدف قاتل 

في الوقت بدل الضائع.
وفي املجموعة اخلامسة انتزع إشبيلية اإلسباني 
بطل الــدوري األوروبي املوســم الفائت التعادل 
السلبي من مضيفه تشلسي االجنليزي، وفي مباراة 
ثانيــة في املجموعة ذاتهــا بني فريقني يخوضان 
باكورة مشــاركاتهما في املسابقة القارية، تعادل 

رين الفرنسي مع كراسنودار الروسي ١-١.

التسيو يصعق دورمتوند بثالثية.. وتعادل مخيب إلشبيلية وتشلسي

تشيك يعود كحارس «طوارئ»

ديوكوڤيتش ينسحب 
من «باريس» لألساتذة

أعاد نادي تشلســي ضم احلارس التشيكي بتر تشيك املعتزل 
منذ نهاية موسم ٢٠١٩ إلى صفوفه في الدوري اإلجنليزي لكرة 
القدم، ليدافع عن عرينه في حال عدم توافر احلراس اآلخرين 
لظروف صحية، بحســب ما أعلن النادي اللندني، حيث يشغل 
تشــيك منصب املدير التقني. وقال تشلســي، الذي يضم في 
صفوفه احلراس اإلسباني كيبا أريساباالغا واألرجنتيني املخضرم 
ويلي كابييرو (٣٩ عاما) والقادم اجلديد السنغالي إدوار مندي، 
«اســتدعي بتر تشيك إلى الفريق كحارس طوارئ بديل، وهذا 
إجراء احتياطي بسبب الظروف غير املسبوقة التي تسببت فيها 

أزمة كوفيد-١٩. سيشغل منصب العب غير متعاقد».

قرر نوڤاك ديوكوڤيتش عدم املشاركة في بطولة باريس لألساتذة 
للتنس ألنــه لن يفوز بنقاط خالل البطولة التي تقام بني يومي 
الثاني والثامن مــن نوفمبر كما يركز في احلفاظ على صدارة 
التصنيف العاملي في نهاية املوسم، وأبلغ الالعب الصربي صحيفة 
سبورتسكي زورنال أمس «لن ألعب في باريس ألنني ال ميكنني 
إضافة نقاط إلى رصيدي لكنني سأشارك في ڤيينا ولندن، ميكنني 
احلصول على ٥٠٠ نقطة في ڤيينا ولم ألعب هناك العام املاضي 

وتوجد الكثير من النقاط املتاحة في لندن».
وحقق ديوكوڤيتش رقما قياسيا بالتتويج باللقب ٣٦ ببطوالت 
األســاتذة حني فاز في إيطاليا املفتوحة الشهر املاضي متخطيا 
رفائيل نادال الذي أكد مشاركته في باريس لألساتذة عقب التتويج 

باللقب ١٣ في فرنسا املفتوحة هذا الشهر.
ولن يشــارك نادال، الذي عادل الرقم القياســي لروجر فيدرر 
باحلصول على ٢٠ لقبا بالبطوالت األربع الكبرى، في ڤيينا لكن 
من املتوقع مشاركته في البطولة اخلتامية للموسم في لندن في 

الفترة بني ١٥ و٢٢ نوفمبر.
ولن يخسر ديوكوڤيتش (٣٣ عاما)، الفائز بلقب باريس لألساتذة 
العــام املاضي، أي نقاط اذا غاب عن البطولة بعد مراجعة احتاد 
احملترفني لنظام التصنيف بســبب وباء كوفيد-١٩ الذي سمح 

لالعبني باالحتفاظ بنقاط العام املاضي.

قمة بني ميالن وسلتيك في «يوروبا ليغ» 
وبداية سهلة لإلجنليز واإلسبان

التركي ضمن املجموعة التاسعة.
وتأمل ايطاليا أن مينحها نابولي أو 
روما أو أحد املتأهلني من دوري االبطال، 
اللقب القاري، وسيلتقي نابولي مع ضيفه 
أي زد الكمــار الهولنــدي في املجموعة 
السادســة، أما روما فيســتهل مشواره 
أمــام مضيفه يونغ بويز السويســري 
فــي املجموعة االولى التي تشــهد لقاء 
سسكا صوفيا البلغاري مع ضيفه كلوغ 

الروماني.

البرتغالي وأيك أثينا اليوناني.
وسيكون ريال سوسييداد، وفياريال 
وغرناطة أمــام مهمة إبقــاء الكأس في 
إسبانيا للمرة احلادية عشرة منذ العام 
٢٠٠٤، بعدما توج بلقبها اشبيلية املوسم 
املاضي، ويستهل غرناطة مشواره أمام 
مضيفه ايندهوفن الهولندي في املجموعة 
اخلامســة، فــي حني يحل سوســييداد 
ضيفا على رييكا الكوراتي في السادسة 
ويستضيف ڤياريال نظيره سيفاسبور 

تنطلــق اليــوم منافســات املوســم 
اجلديد من الدوري األوروبي لكرة القدم 
«يوروبا ليغ» بعد قرابة شــهرين على 
نهاية املوسم الســابق املاراثوني الذي 
عكره ڤيروس كورونا املســتجد، حيث 
يبــرز في الواجهة لقــاء قمة بني ميالن 
االيطالي ومضيفه سلتيك االسكتلندي، 
فيما تبدأ األندية االسبانية واالجنليزية 
مشوارها مبباريات سهلة. جتمع املباراة 
بني ميالن وسلتيك في اجلولة االولى من 
املجموعة الثامنة، فريقني من املفترض أن 
يلتقيا في ظروف طبيعية في املسابقة 
القارية األهم دوري أبطال أوروبا، التي 
توج الفريق االيطالي بلقبها في ســبع 
مناسبات فيما رفع نظيره االسكتلندي 

كأسها مرة واحدة في العام ١٩٦٧. 
وســيعول ميالن على جنمه املتألق 
واملخضرم السويدي زالتان ابراهيموفتش 
لقيادته الى الفوز عطفا على األداء املميز 
التي يقدمه منذ وصوله الى ملعب «سان 
سيرو» لفترة ثانية في يناير املاضي.

ويدخــل «الروســونيري» املبــاراة 
مبعنويــات عالية بعد أن حســم دربي 
ميالنو على حساب جاره وغرميه إنتر 
(٢-١) بهدفــني للـــ «الســلطان» ليقود 
الفريق الى فوزه الرابع هذا املوسم من 
اربــع مباريات في صدارة «ســيري أ»، 
وفي املباراة األخرى من املجموعة يلتقي 
ليل الفرنســي مع مضيفه سبارتا براغ 

التشيكي.
وســتكون بدايــة مشــوار االنديــة 
االجنليزية نســبيا ســهلة في البطولة 
حيث يحل أرسنال وصيف العام ٢٠١٩ 
ضيفا على رابيد ڤيينا النمسوي ضمن 
منافاست املجموعة الثانية التي يلتقي 
فيها أيضا دوندالك االيرلندي مع ضيفه 

مولدي النروجي.
أمــا توتنهــام، فيبدأ مشــواره على 
ارضــه أمام الســك لينتس النمســوي 
ضمن املجموعة العاشرة، حيث سيكون 
أحد أبرز املرشحني للفوز بالبطولة هذا 

املوسم.
 أما ليستر سيتي ثالث ممثلي اجنلترا 
فيستقبل زوريا لوهانسك االوكراني في 
املجموعة السابعة التي تضم أيضا براغا 
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مسلح «بيان» بعدما سّلم نفسه و«الشوزن»
للواء العلي دون إسالة قطرة دم: أتعرض إلزعاج!

سعود عبدالعزيز - عبداهللا قنيص 

في األول من يوليو املاضي شهدت 
منطقة أم الهيمان واقعة محاصرة أحد 
املنازل مــن قبل قوات األمــن (قوات 
خاصة وجندة وأمــن عام) وحتولت 
املنطقة الى ثكنة عسكرية، وامتد حصار 
املنزل لنحو ١٠ ســاعات قبل ان يقوم 
الشــخص املســلح بإنهاء حياته بأن 

اطلق النار على نفسه اعلى منزله.
ومســاء امس األول شهدت منطقة 
بيان واقعة مماثلة وسيناريو مشابها 
ملا حدث فــي أم الهيمان، ولكن اوجه 
االختالف في القضيتني ان االمر انتهى 
بدون إراقة قطــرة دم واحدة. وعقب 
تنسيق وخط اتصال مفتوح بني وكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 

الذي اولى اهتمامــا خاصا بالقضية، 
ووكيل قطاع االمن العام اللواء فراج 
الزعبــي، ومديــر امن حولــي القائد 
امليداني ملسرح احلدث اللواء عبد اهللا 
العلي، وأُغلقت القضية وسّلم املواطن 
املسلح نفســه الى اللواء العلي الذي 
أدار ملف القضية منذ اللحظة األولى 
بحكمة مشهودة تؤكد جدارة وكفاءة 
قيادات يتم وضعهم في سدة املسؤولية 
األمنية، إذ لم يخش أن يتعرض ألي 
تهــور من قبل اجلاني، ولكنه حاوره 
باملنطق واألسلوب املقنع لينتهي األمر 
بأن قام املتهم بتســليم نفســه وأداة 
اجلرمية وهو ســالح نوع «شــوزن» 
دون ان يستخدم للمرة الثانية، مثلما 
حدث فــي منطقة ام الهيمــان، حيث 

غلبت احلدة احلوار.

إلى ذلك، رجح مصدر امني ان يتم 
تكرمي كافة القطاعات واملسؤولني الذين 

تعاملوا مع احلادثة.
تفاصيــل القضية والتــي انفردت 
«األنبــاء» بنشــرها علــى موقعهــا 
اإللكتروني ســواء مــن جهة وقوعها 
وايضا من جهة تسليم اجلاني لنفسه 
وأداة اجلرميــة الى مديــر امن حولي 
وعنونت «املواطن املسلح يسلم نفسه 
للواء العلــي بعد حكمة في التعامل» 
يسردها مصدر امني بشكل تفصيلي 
بالقول: نحو التاسعة من مساء امس 
األول تلقت عمليــات وزارة الداخلية 
بالغا يفيد بإقدام شاب على اطالق النار 
على الباب اخلارجي ملنزل اسرته ومن 
ثم احتجاز والدته وشقيقه وشخص 
ثالــث، وعلى الفور مت نقل البالغ الى 

مدير امن حولي اللواء عبداهللا العلي 
باعتباره املسؤول األول، حيث سارع 
الى موقع البالغ وجرى التواصل بينه 
وبني وكيل الوزارة والوكيل املساعد 
ومن ثم اتخذت كافة االجراءات املتبعة 
في مثل هذه احلــوادث واملتمثلة في 
تطويق موقع احلادث ومنع الدخول 
اليها وكذلك طلب القوات اخلاصة، حيث 
تواجدت ومتركزت فــي موقع املنزل 
وتزامن هذه اإلجراءات مع طلب تقرير 
مفصل عن الشخص املسلح ويتضمن 
التقرير ان الشــخص هو مواطن من 
مواليــد ١٩٨٤ وأنــه اطلق ســراح امه 

واحتجز شخصني داخل املنزل.
وأردف املصدر بالقول: بعد إحكام 
السيطرة على موقع احلدث واحلصول 
على تقرير تفصيلي عن الشخص اتخذ 

اللواء العلي قرارا شجاعا بالدخول في 
حوار مع املتهم وإبالغه بأن األمر البد 
ان ينتهي بتسليم نفسه وأداة اجلرمية، 
وأنه ســوف يكون آمنا ولن يتعرض 
له احد بسوء، مؤكدا ان الكويت دولة 
قانون وأن اي تصرف متهور قد يلحق 
به الضرر ويزيد العقوبة التي ستلحق 
به، وانتهى احلوار املنطقي بأن سلم 
نفســه وأداة اجلرمية وأطلق ســراح 

احملتجزين.
هذا وتبني من خالل التحقيقات في 
القضية ان الشــخص ارتكب الواقعة 
وهو في حالة غير طبيعية وزعم ان 
شقيقه وصديقه يشكالن مصدر ازعاج 

له وألسرته.
إلــى ذلــك ذكــرت اإلدارة العامــة 
للعالقــات واإلعــالم األمني بــوزارة 

الداخليــة أن األجهزة األمنية املعنية 
متكنت من السيطرة على مواطن قام 
بإطالق النار من سالح شوزن واحتجاز 
شــقيقه األصغر وصديقه في منطقة 

بيان.
وأوضحــت اإلدارة أن بالغــا ورد 
لغرفة العمليات عــن واقعة احتجاز 
مواطن لشقيقه وصديقه وعلى الفور 
توجه فريق التفاوض بإدارة الوحدات 
اخلاصــة التابع لقطاع األمن اخلاص 
ملكان البالغ ومت التفاوض مع الشخص 
والســيطرة عليه حيث قام بتســليم 
نفسه وسالحه وتبني انه بحالة غير 

طبيعية.
ومتت احالة الشخص واملضبوطات 
الى جهات االختصاص التخاذ االجراءات 

القانونية بحقه.

املتهم ضبط بحالة غير طبيعية وسيناريو الواقعة تشابه مع «أم الهيمان» التي انتهت بانتحار مواطن بطلقة
دوريات األمن والقوات اخلاصة تطوق املنزل الذي شهد الواقعة

املسلح غير الطبيعي متحدثا لرجال األمن

اللواء فراج الزعبي الفريق عصام النهام

سلب مواطن سيارته
بعد تهديده بالنحر
سعود عبدالعزيز

وجــه وكيــل نيابة حولــي بضبط واحضــار مواطن 
للتحقيــق معــه في ادعــاءات مواطــن آخــر، وذلك على 
خلفية قضية سجلت حتت عنوان سلب بالقوة. وبحسب 
مصدر امني، فإن مواطنا من مواليد ١٩٨٢ تقدم الى مخفر 
اجلابرية، مشــيرا الى انه وخالل تواجده في شقة برفقة 
مواطــن آخر حدد اســمه فوجــئ بزميله يخرج ســكينا 
ويضعها على رقبته ومــن ثم اخرج عصا معدنية وقام 
بضربه عدة ضربات وســلبه سلسلة من الذهب ومفتاح 
السيارة وهاتف آيفون واصطحبه عنوة داخل سيارته، 
وعلــى طريق امللك فهد مقابــل منطقة بيان طلب منه ان 
ينــزل في عــرض الشــارع وانصرف، وحينمــا عاد الى
منزله في الفنطاس لم يجد السيارة التي سرقها صديقه 

مفتاحها.
من جهة اخرى، فتحت أجهزة وزارة الداخلية حتقيقا في 
واقعة تعرض مواطن للســرقة من قبل ابنه فيما قدر مبلغ 

املسروقات بـ ١٥ ألف دينار.
وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا من مواليد ١٩٧٠ تقدم 
الى مخفر شــرطة الفيحاء، مشــيرا الى ان ابنه قام بسرقة 
٤٠ قلما من ماركات عاملية وأن األقالم املســروقة من داخل 

جتوري كان في غرفة نومه تقدر بـ ١٥ ألف دينار.
هذا، ومت تسجيل قضية سرقة وجار استدعاء املدعى عليه 

للتحقيق.

سقوط آسيوي سرق مركبتني في قبضة أمن حولي
مبارك التنيب

متكن قطاع األمن العام ممثال مبديرية أمن حولي من ضبط مقيم من 
جنسية آسيوية قام بسرقة مركبتني على فترات مختلفة.

وأوضحت اإلدارة في تفاصيل القضية أن بالغا تقدم به أحد املقيمني 
من جنسية عربية لدى مخفر ميدان حولي حول تعرض مركبته للسرقه 
من قبل شــخص مجهول، وعليه مت انتقــال دورية مخفر ميدان حولي 
إلى املوقع، حيث متت مشــاهدة مركبة بنفس املواصفات ســالفة الذكر 
ومركونة في إحدى الساحات الترابية، وبجانب املركبة شخص آسيوي 
اجلنســية ال يحمل إثباتا وبالتدقيق عليه وتفتيشه احترازيا مت ضبط 
مفتاح املركبة املســروقة معه، وقد أقر اجلاني بأنه قام بســرقة املركبة 
املذكــورة، وكذلــك قام بســرقة مركبة أخرى. ومت تســجيل قضية رقم 
٤٥٢/٢٠٢٠ جنــح ميــدان حولي وإحالة املتهم واملركبات املســروقة إلى 

اللص يسرق املركبات بتوصيل أسالك دون مفتاحجهات االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

موجز أمني

فاشينستا جديدة استعرضت 
جسدها  إلى النيابة

ضرب إيرانية في مواقف 
مسكنها بالسرة

«VIP» يتهم وافدين آسيويني 
بسرقة آيفون و١٠٠ دينار

سيدة أعمال تتهم خادمتها 
بسرقة مجوهراتها

انتحار هندي وبنغالي شنقًا

لص الديزل ترك اجلمل مبا حمل إهانة موظف في بلدية العاصمة

محمد اجلالهمة

تأكيــدا ملا أشــارت إليــه «األنبــاء» يوم أمــس األول 
الثالثــاء، نقال عــن مصدر أمني، حول عــزم قطاع األمن 
اجلنائــي اتخاذ إجــراءات صارمة بحــق كل من يخدش 
احلياء العام من اجلنســني وإبعاد الوافــدات والوافدين 
الذيــن يخالفــون ذلك الــى أوطانهم وضبــط املواطنني 
واملواطنــات والتحقيق معهم ، علمت «األنباء» أن قطاع 
األمن اجلنائي أوقف يوم أمس فتاة كويتية «فاشينستا» 
صاحبة حساب شهير، وذلك بعدما رصدتها إدارة اجلرائم 
اإللكترونية وهي تقوم باستعراض جسدها بصورة غير 
الئقة ليتم استدعاؤها والتحقيق مــعهـــا، وستعـــرض

على النيابة اليوم اخلميس.

سعود عبدالعزيز

تعرضــت وافدة إيرانية العتداء بالضــرب من قبل مواطن 
يستأجر شقة في نفس البناية التي تقيم فيها.

وقال مصدر أمني ان املجني عليها حددت اسم املدعى عليه 
وأرفقت تقريرا طبيا، مشيرة إلى أنها تعرضت للسب والقذف 

أيضا.

سعود عبدالعزيز

تقدم مواطن الى مخفر شــرطة مبــارك الكبير ببالغ 
متهما وافدين من اجلنسية الهندية بسرقة هاتف آيفون 
ومبلــغ ١٠٠ دينار. وقال مصدر أمني إنه مبوجب إفادات 
املبلغ مت وضع اســم املدعى عليهما على قوائم املطلوب 
القبــض عليهم. وبحســب املصدر فــإن مواطنا VIP قال 
إنــه فوجــئ باختفاء الوافديــن، األول مــن مواليد ١٩٨٨
ويعمل ســائقا، والثانــي خادم من مواليــد ١٩٨٧، متهما 
االثنني بســرقة الهاتف واملبلغ املالي. وقدم املبلغ وصفا 

للهاتف املسروق.

سعود عبدالعزيز

تقدمــت مواطنة تعمل «أعمال حرة» ببالغ الى مخفر 
شرطة الشامية متهمة خادمتها الهندية بسرقتها مجوهرات 

تقدر بـ ٧٨٠ دينارا.
وقدمت املبلغة في ملف القضية والتي حملت عنوان 

سرقة الفاتورة التي مبوجبها اشترت الذهب.
ادراج اســم املواطنــة مت  بــالغ  هــذا، ومبوجــب 

الوافدة وهي من مواليد ١٩٧٥ على قوائم املطلوب القبض 
عليهم.

عبداهللا قنيص

أقــدم وافد بنغالديشــي من مواليــد ١٩٦٩ على االنتحار 
شــنقا داخل منــزل مواطن في منطقــة األحمدي وتبني من 
معاينة املنزل ان الوافد انهى حياته بأن ربط حبل في أعلى 

الغرفة وشنق نفسه.
مــن جهة أخرى، أقــدم وافد هندي علــى االنتحار داخل 
منــزل كفيله فــي منطقة ســلوى، وقــال مصــدر أمني إن
 الوافــد املنتحر مــن مواليد ١٩٨٨ ويعمل ســائقا وقد أنهى 

حياته شنقا.

سعود عبدالعزيز

أقدم لص مجهول على ترك سيارة يستقلها وهرب الى جهة 
غير معلومة، وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا أبلغ مخفر شرطة 
األحمدي بأنه ســمع اصواتا خــارج منزله وحينما خرج وجد 
شــخصا يقوم بتفريغ ديزل من قاطرة خاصة به إلى سيارته، 
وحينما شــاهده هرب اللص الى جهة غير معلومة. هذا وجار 

معرفة هوية قائد املركبة التي تركها اللص متهيدا لضبطه.

سعود عبدالعزيز

سجل مواطن يعمل في بلدية العاصمة «قسم إزالة 
املخالفات» قضية حملت عنوان إهانة موظف عام، مشيرا 
الى انه وخالل عمله على الواجهة البحرية مقابل أحد 
املطاعم الشهيرة شاهد شخصا يتخلص من املهمالت 
بإلقائهــا في البحر وحينما أوقفه لتحرير مخالفة قام 

املدعى عليه وهو مواطن بإهانته.

ضبط ٣٣ حدثًا لقيادة مركبات بال رخص سوق 
واحتجاز ٥٩ مخالفًا في النظارة

سعود عبدالعزيز

واصل قطاع املرور والذي  
يرأسه اللواء جمال الصايغ 
حمالتــه املروريــة املكثفة 
سواء كانت راجلة أو ثابتة، 
وأسفرت احلمالت املرورية 
في الفترة من العاشر وحتى 
السادس عشــر من الشهر 
اجلاري عن حترير ٢٦٥٧٥ 
مخالفة مرورية وحجز ١٠ 
مركبات وإحالة ٥٩ مخالفا 
الى نظــارة املرور، وكذلك 
ضبــط ٣٣ حدثــا لقيــادة 
مركبات دون رخص سوق 

وتوقيف ٢٩ مطلوبا جنائيا 
ومدنيا. وبحســب مصدر 
أمنــي، فــإن إدارة عمليات 
بتحريــر  قامــت  املــرور 
٤٣٠٤ مخالفــات وحجز ٣ 
مركبات و٥ دراجات وإحالة 
٢٥ مخالفا لنظــارة املرور 
وضبــط حدثــني للقيــادة 
بــدون رخــص وضبــط ٤ 
مركبات مطلوبة، أما حصاد 
عمل مرور العاصمة فكان 
عبــارة عن ٧٧٠٨ مخالفات 
وضبط حدثني و١٣ مطلوبا 
وإحالة ٥ الى نظارة املرور 
وضبــط ٣ مطلوبــني. أما 

مرور الفروانية فأســفرت 
حمالته عــن حترير ٢٨٤٨ 
مخالفــة وحجز مركبة و٥ 
دراجات. وفي األحمدي مت 
حترير ٢٤٦٨ مخالفة وحجز 
مركبتني ودراجتني وإحالة ٨ 
الى النظارة وضبط مركبة 
مطلوبة. وفــي اجلهراء مت 
حترير ٣١٩٣ مخالفة وإحالة 
دراجة الى احلجز وضبط 
مطلوب و٢٦ حدثا وإحالة ٣ 
الى نظارة املرور، أما مرور 
مبارك الكبير، فحرر ١٢٢٩ 
مخالفة وضبــط ٣ أحداث 

ومطلوبني.

على خلفية حمالت مرورية في الفترة من ١٠- ١٦ أكتوبر

اللواء جمال الصايغ

تفريغ تلفزيون من ١٠ كيلو شبو في كبد

محمد اجلالهمة

متكن قطــاع األمن اجلنائي ممثال 
باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من 
ضبط ١٠ كيلو غرامات من مادة الشبو 
في منطقــة كبد بحــوزة مقيمني من 
جنسية آســيوية. وكانت معلومات 
قــد وردت إلى اإلدارة العامة ملكافحة 

املخــدرات تفيــد بوجــود شــخصني 
يحوزان كمية كبيرة من املواد املخدرة، 
وعلى الفور مت تكثيف التحريات وجمع 
األدلة واملراقبــة الدقيقة لهما، والتي 
أكدت صحــة املعلومات، وبعد اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة وترتيب 
عملية وهمية لشراء كمية من املخدرات 
مت ضبــط املتهم األول أثنــاء عملية 

التســليم، وبالتحقيق معــه اعترف 
على شريكه املتهم الثاني وأرشد على 
مسكنهما الكائن في منطقة كبد، وعند 
تفتيش املسكن مت العثور على كمية ١٠ 
كيلوغرامات من مادة الشبو املخدرة. 
ومتت إحالة املتهمني واملضبوطات إلى 
جهة االختصــاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهما.

مخدر الشبو بعد تفريغه من التلفزيون ملشاهدة الڤيديواملتهمان بعد ضبطهما



أبعد من الكلمات
«جعلُت السياسة مثيرة.. فإن أردتم الملل 

والضجر فانتخبوا بايدن الناعس»

الرئيــس األميركي ترامب مجددا  
انتقاد منافســه فــي االنتخابات 

الرئاسية جو بايدن.

«أميركا لم تكن يومــا عظيمة للجميع،
بل للبعض على حساب غيرهم»

املذيع األميركي لينارد ماكلفي عن 
شعار ترامب: «لنجعل أميركا عظيمة 

مجددا».

«اإلغالق لم يعد حال ناجعا»

أندريا أمون، مديرة منظمة مكافحة 
األوبئة األوروبية، تؤكد وجود حلول 
أفضل مــن اإلغالق حللحلة أزمة 

كورونا.

«نتائج انتخابــات ٢٠١٦ مازالت تخيف 
الديموقراطيين»

املذيع األميركي جون كنج، يؤكد 
على ضرورة التمهل في قراءة نتائج 

االنتخابات األميركية.

«ال تلبس ما يعجب الناس، بل ما يعجبك أنت»
املغنيــة األميركيــة بيلي إيليش 
(١٨ عامــا) تتحــدى األعــراف

والعادات التي حتكم موضة األزياء 
النسائية.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

٤:٣٤الفجر
٥:٥٤الشروق

١١:٣٣الظهر
٢:٤٦العصر

٥:١١املغرب
٦:٢٨العشاء

العظمى: ٣٤
الصغرى: ١٩

أعلى مد: ٠٢:١٢ ص ـ ٠٤:٣٨ م
أدنى جزر: ٠٩:٥٥ ص ـ ٠٩:٤٦ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

لولوه حسني عبدالعزيز الكهيم: ٧٢ عاماـ  ت: ٩٩٠٧٧٢٠٧ـ  ٩٩٠٣٧٤٥٤ 
ـ شيعت.
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بدرية شالش ذياب، أرملة عبيد شارع خالد الظفيري: ٧٥ عاماـ  ت: 
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تابعونا وتواصلوا معنا

صورة يوم اخلميس
بقلم: د. يعقوب يوسف الغنيم

هذه الصورة متثل سفينة شراعية من نوع البوم تتأهب للرحيل، وقد انتظرت 
قليال قبل ان جتتاز حاجز األمواج لكي تنقل بعض احلاجات من سفينة صغيرة 
أخرى من نوع اجلالبوت اســتكماال ملتطلبات الرحلة الطويلة التي يتجه اليها 
هذا البوم الكويتي، ويبدو ما يدل على استعداده للرحيل برفعه الشراع الكبير. 
ولم يبق له حتى يتحرك باجتاه هدفه املنشــود إال أن تغادر ســفينة اجلالبوت 

الواقفة الى جواره لينطلق في سيره على بركة اهللا.
هذه كانت عادة سفن الكويت الكبيرة في املاضي، إذ كانت تستعد على أيدي 
العاملني بها طوال الصيف عند توقفها على الساحل، وتظل تستقبل ما يرد إليها 

من لوازم حتى آخر حلظة.
أخذت هذه الصورة في عام ١٩٣٩م.

فــي حلقــة جديــدة من مسلســل 
«اكتشــافات كورونــا»، أعلــن املركز 
الصيني ملكافحة األوبئة والوقاية عن 
اكتشاف ڤيروس كوفيد-١٩ حيا على 
غالف قطعة ســمك مجمدة في متجر 
مبدينة «كينغداو». وذكرت صحيفة 
«الغارديــان» ان هذه هي املرة األولى 
التي يكتشف فيها ڤيروس كورونا حيا 
على غالف مادة مجمــدة، األمر الذي 
يطرح احتمال ان الڤيروس ميكن ان 
يبقى حيا فــي درجات التجمد. وهذا 

تطور خطير ومخيف.
وذلك ألنه يعني انه بإمكان أغلفة 
األطعمة املجمدة امللوثة بالڤيروس ان 

تسبب العدوى.
وهذا مناقض ملا أكدته مراكز مكافحة 
الوباء والوقاية األميركية، حني نفت 
وجود أي دليل على ان مالمسة األطعمة 

أو تناولها يسببان العدوى.
وتقول الصحيفة ان الصني كانت 
من الــدول القليلة التي أشــارت الى 
احتمال انتقــال الڤيروس عن طريق 
األطعمة املجمدة. فعندما شهدت بكني 
موجة ثانية في يونيو املاضي طرح 
املسؤولون احتمال ان يكون السبب 

سمك السلمون املستورد املجمد.
وتضيف الصحيفة ان الصني زادت 
من متطلبات الفحــص لوارداتها من 
األطعمــة املجمدة بعد اكتشــاف آثار 
للڤيروس فــي أجنحة دجاج مجمدة 
مستوردة وفي أطعمة أخرى مجمدة 

مثل الروبيان واألسماك.
وتقول السلطات الصحية الصينية 
ان فحص ٢٫٩٨ مليون عينة من األطعمة 
املجمدة اعطى نتائج ايجابية في ٢٢ 

االكتشاف اجلديد يناقض ما أكدته مراكز مكافحة الوباء والوقاية األميركيةمنها.

بسبب «كوڤيد - ١٩».. فضائح 
الغش تصل إلى لعبة الشطرجن

ضبط أكبر شحنة ملخدر 
امليثامڤيتامني في بحر العرب

مع انتشار وباء كورونا وحتول الكثير من الفعاليات ومنها 
الرياضية إلى املنافسة عن ُبعد، ولم يكن من املستغرب أن 
ينقل هذا التحول معه ممارسات الغش واخلداع التي بلغت 
حدا غير مســبوق. وحتى لعبة الشطرجن أو رياضة امللوك 
وجدت نفسها مضطرة ملجاراة عصر كورونا واالنتقال الى 
االنترنت. ولكن هذا االنتقال جاء معه مبشكلة جديدة وهي 
الزيادة في استخدام برامج الكمبيوتر في عمليات خداع تعيد 
الى الذاكرة، كما تقول صحيفة «الغارديان»، الفضائح التي 
الحقت ســباقات الدراجات وألعاب القوى. وكما هو مألوف 
ظهرت على هامش ممارسات اخلداع في مباريات الشطرجن 
وظيفــة جديدة هي وظيفة «حتري الشــطرجن» الذي يعمل 
على اكتشاف أساليب الغش واخلداع في املباريات. وتضيف 
الصحيفــة ان هذه املشــكالت ال تقتصر على الشــطرجن بل 
ظهرت أيضا في ألعاب البوكر والبريدج وطاولة النرد على 
االنترنــت وهي ألعــاب معروفة باعتمادهــا الى حد ما على 
اخلداع ولكن ان يطال اخلداع لعبة راقية مثل الشطرجن فهذا 
يعني ان األمور خرجت عن الســيطرة كليا. ويقول أشــهر 
موقع في العالم للعبة الشطرجن على االنترنت انه شهد هذا 
العــام ١٢ مليون مســتخدم جديد مقارنــة ب ٦٫٥ ماليني في 
العام املاضي وان معدل الغش ارتفع من خمســة الى ســتة 
آالف العب يتم حرمانهم كل شهر الى نحو ١٧٠٠٠ العب في 
أغسطس املاضي. ومن الواضح ان ضبط الغش عملية صعبة 
للغاية ألن الالعبني يلعبون من بيوتهم وميكنهم االستعانة 
على الغش ببرامج ال تظهر على الشاشة. ولهذا السبب اخذ 
االحتاد الدولي للشطرجن يطالب الالعبني الكبار باملوافقة على 
تســجيل ما يجري من حولهم ومتابعة أي نظرات لهم غير 
مألوفة بعيدا عن الشاشة وحتى الى تعيني مراقب في الغرفة.

املنامةـ  أ.ف.پ: ضبطت سفينة بريطانية ٤٥٠ كيلوغراما 
من مادة امليثامڤيتامني املخدرة في بحر العرب، في أكبر عملية 
من نوعها من قبل التحالف الدولي البحري في املنطقة. وقالت 
قيادة القوات البحرية املشــتركة فــي بيان إن طاقم فرقاطة 
«اتش ام اس مونتروز» التابعة للبحرية امللكية البريطانية 
متكنت من ضبط املخدرات في «سفينة مشبوهة» خالل عملية 
ملكافحة املخدرات. وبحسب البيان، فإن املخدرات كانت «مخبأة 
جيدا على منت السفينة، وتطلبت بحثا مكثفا من قبل الفريق 

املدرب جيدا، زاد من صعوبته ڤيروس كورونا املستجد».

١٧ ألف العب حرموا من لعب الشطرجن بسبب الغش أغسطس املاضي

كمامات متطورة تنقي الهواء.. وتتولى الترجمة
أ.ف.پ:   - ســنغافورة 
في ظل اإلقبال الشــديد على 
الكمامــات مــن جــراء وبــاء 
كوفيد-١٩، أبصرت ابتكارات 
تكنولوجية النور وباتت هذه 
األقنعة وسيلة لتنقية الهواء 
أو ملراقبــة  وأداة للترجمــة 

مؤشرات الوضع الصحي.
ويطلق القطاع التكنولوجي 
عموما واآلســيوي خصوصا 
العنــان ملخيلتــه ســعيا إلى 
اإلفــادة من ســوق فــي طور 

االزدهار.
وفي اليابان، اســتحدثت 
شركة «دونات روبوتيكس» 
كمامة تساعد املستخدمني على 
مراعــاة التباعــد االجتماعي 

وتقوم مقام أداة للترجمة.
ويعمل قناع «سي-فايس» 
من خالل نقل كلمات املستخدم 
عبــر تقنيــة البلوتــوث إلى 
تطبيق للهواتف الذكية يسمح 
للنــاس بالتخاطب على بعد 

عشرة أمتار.
ويقــول املديــر التنفيذي 
أونــو  للشــركة تايســوكي 
لوكالــة فرانس بــرس «البد 
لنا من االجتماع وجها لوجه 
في بعض األحيان على الرغم 

من الوباء».

ترجمة حديث باليابانية إلى 
لغات أخرى، مثل اإلجنليزية 

والكورية واإلندونيسية.
ومــن املرتقب طرحها في 
األسواق في فبراير في مقابل 
أربعة آالف ين تقريبا (قرابة 
٤٠ دوالرا) لكن ينبغي وضعها 
مع كمامة عادية أخرى لالتقاء 

مــن كوفيــد-١٩. وحشــدت 
«دونــات روبوتيكــس» نحو 
١٠٠ مليــون يــن (٩٥٠ ألــف 
دوالر تقريبــا) بفضل حملة 
متويل تشــاركية. وهي على 
ثقة من أن الزبائن متعطشون 
البتكارات تيسر عليهم اجتياز 

هذه املرحلة العصيبة.

(أ.ف.پ) الكمامات تعمل بالبلوتوث وترصد مؤشرات اجلسم الصحية 

وقــد يكــون هــذا القناع 
مــن  املصنــوع  اخلفيــف 
الســيليكون مفيــدا بشــكل 
خاص لألطباء الذين يريدون 
التواصــل مــع املرضــى مع 
مراعاة املسافات اآلمنة، بحسب 

ما تفيد الشركة.
وفي وســع الكمامة أيضا 

بريطانيا حتارب البطالة بإعادة تأهيل العمال
حــذر احتــاد الصناعة 
البريطاني من احلاجة إلى 
انفــاق إضافــي يبلغ نحو 
١٣ مليار جنيه اســترليني 
ســنويا إلعــادة تدريــب 
األيدي العاملة في بريطانيا 
جديــدة.  مهــارات  علــى 
وذكر االحتــاد أن ٩٠٪ من 
البريطانيني سيحتاجون إلى
مـــهارات جديــدة بحلــول 

.٢٠٣٠
وحســب صحيفة «ذي 
تاميز»، فإن اململكة املتحدة 
تواجه خيــارا واضحا بني 
االستثمار في تطوير مهارات 
مواطنيها أو مواجهة معدالت 
مستمرة من البطالة املرتفعة 
نتيجة التطور التكنولوجي 
احلاصــل، والتي ســتمس 
بشكل خاص الفئات األكثر 
معاناة فــي املجتمع. وقال 
االحتاد إن وباء «كوفيدـ  ١٩» 
الذي رفع معدل البطالة إلى 
أعلى مستوى له في ثالث 
سنوات يتيح فرصة لتنمية 

التعلم واملهارات.
وكان رئيــس الــوزراء 

الكتســاب مهــارات تلبــي 
احتياجــات أربــاب العمل. 
التربيــة  وأوضــح وزيــر 
البريطانــي أن احلكومــة 
ستقدم دعما ألرباب العمل 
تنميــة  فــي  لالســتثمار 
القوة العاملة املاهرة التي 

يحتاجونها من خالل تقدمي 
٢٠٠٠ جنيه استرليني عن 
كل متدرب جديد لديهم دون 
سن اخلامســة والعشرين 
و١٥٠٠ استرليني عمن هم 
في اخلامسة والعشرين فما 

فوق.

ً إعادة تأهيل املوظفني ستكلف بريطانيا ١٣ مليار جنيه سنويا

بوريــس  البريطانــي 
جونســون قد أعلن أواخر 
سبتمبر أن البالغني الذين 
ال يحملون شــهادة دراسة 
ثانويــة أو مــا يعادلهــا 
ســيحصلون علــى دورة 
دراســة جامعيــة مجانية 

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

صاحب السمو: الوحدة 
الوطنية سالحنا األقوى

في مواجهة كل التحديات 
واألخطار واألزمات.

األمير للناخبني: 
افزعوا للكويت.

  سمعا وطاعة  وتاريخنا يشهد.
       يا صاحب السمو
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