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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

فتح األجواء للقادمني من الدول احملظورة
مرمي بندق 

كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
عن أن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أبدى بوادر طيبة لدى 
اجتماعه مع ممثلي طيران اخلطوط اجلوية الكويتية وطيران اجلزيرة 
بشــأن مقترحات فتح األجواء أمــام القادمني من الدول احملظورة. 
وأكدت املصادر ترحيب وزير الصحة مببادرتي «الكويتية» وطيران 
اجلزيــرة املتمثلتــني في فتح األجواء.  بشــرط وجــود احترازات 
وإجراءات صحية لتالفي حدوث أي أعراض جانبية. وقالت املصادر: 
لقد وجدنا تفهما ايجابيا كبيرا ملطالبنا ووافق الوزير على اقتراح 
فتــح األجواء فــي مطار الكويــت الدولي أمام القادمــني من الدول 
احملظورة. وأضافت: طلب الوزير خطة عمل تنفيذية متكاملة تتضمن 
اإلجراءات التنفيذية، وكيفية الفحوصات، وخطط استقبال القادمني 
من الدول الـ ٣٤، وسيتم وضعها متهيدا للتنفيذ. وبينت املصادر 
ان وزيــر الصحة طلب اتخاذ كل االحترازات الصحية حفاظا على 
صحة املسافرين. وردا على سؤال حول موعد فتح األجواء، اجابت 
املصــادر: اآلن كل من «الكويتية» و «اجلزيرة» ســتقومان بتنفيذ 
االستعدادات املطلوبة وتقدمي تقاريرهما خلطة العمل التي سنبدأ 
في وضعها بداية األسبوع. وأضافت املصادر: ان احترازات عديدة 
وفحوصات ســتطبق قبل السماح بدخول القادمني وستقدم خطة 
متكاملة تتضمن كل األمور مثل تســهيل اإلجراءات الصحية، التي 
من املتوقع ان تتم في بلدانهم قبل الوصول وإجراءات أخرى عند 
الوصول وإجراءات ثالثة بعد فترة احلظر.  وقالت املصادر: سنكون 
عند وعدنا بتنفيذ استعدادات متكاملة حتى ال يحدث أي ضغط.

وزير الصحة وافق وأبدى بوادر طيبة بشرط أن يتم ضمن احترازات صحية.. و«الكويتية» تضع خطة العمل بداية األسبوع متهيدًا للتنفيذ 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور متوسطا الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح والفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر

«املالية»: ال مشروع إنشائيًا جديدًا 
لم يخصص له موقع من «البلدية»

أحمد مغربي 

كشــفت مصــادر لـ«األنبــاء» أن وزارة املاليــة طلبــت من 
اجلهات احلكومية عدم طلب أي مشــاريع إنشــائية جديدة لم 
يتم تخصيص موقع لها من قبل بلدية الكويت ضمن امليزانية 
اجلديدة ٢٠٢٢/٢٠٢١، وطلبت ضرورة إجراء دراسات اجلدوى 
للمشــاريع االنشــائية الكبرى بالتنســيق مــع وزارة املالية، 
وإرفاق نسخة من تلك الدراسات التي متت على تلك املشروعات 

التفاصيل ص ١٣ما ينعكس أثره على خدمات وقطاع الدولة.

لبنان.. احلريري رئيسًا مكلفًا بـ ٦٥ صوتًا: 
سأشكل حكومة اختصاصيني غير حزبيني

ً ضربة قاصمة آلمال «لقاح كورونا».. أول وفاة ملتطوع واإلصابات تتجاوز ٤١ مليونا

بوتني يتوقع أن تبلغ مبيعات لقاح «سبوتنيك» ١٠٠ مليار دوالر سنويًا

بيروت ـ عمر حبنجر

مت تكليف الرئيس سعد احلريري بتشكيل 
احلكومــة اللبنانية اجلديــدة، وتتجه األنظار 
صوب التأليف، أمال بأن تســهم جرعات الدعم 

اخلارجية والداخلية في تسهيله.
وقد أعلن الرئيس ميشال عون عن تكليف 
احلريــري بعد التشــاور مع رئيــس مجلس 
النواب نبيه بري. وتعهد احلريري بعد لقائه 
عون في بعبدا، بأنه سيشــكل حكومة مؤلفة 
من «اختصاصيني من غيــر احلزبيني مهمتها 

تطبيق اإلصالحات االقتصادية واملالية واإلدارية 
الواردة في ورقة املبادرة الفرنسية التي التزمت 
الكتل الرئيســية في البرملــان بدعم احلكومة 

في تطبيقها». 
وأضاف الرئيس املكلف الذي حاز على ٦٥ 
صوتا فيما امتنع ٥٣ نائبا عن التسمية: «سأنكب 
على تشــكيل حكومة بسرعة ألن الوقت داهم 
والفرصة أمام بلدنا هي الوحيدة واألخيرة». 
وقد أعلن مجلس النواب، عن جدول استشارات 
احلريري مع أعضاء املجلس النيابي من الكتل 

النيابية والنواب املستقلني.

ـ وكاالت: توقــع  عواصــم 
الروســي ڤالدمييــر  الرئيــس 
بوتــني أن تبلغ مبيعات اللقاح 
الروســي «ســبوتنيك V» ضد 
ڤيروس كورونا املســتجد في 
العالــم نحو ١٠٠ مليــار دوالر 
سنويا. ودعا الرئيس الروسي 
الشركات املنتجة للقاحات في 
روسيا للمشاركة بشكل أكبر في 
إنتاج اللقاح لضمان إنتاج الكمية 
املطلوبة منه، وفقا لقناة «روسيا 
اليوم». وقال بوتني «قريبا سيتم 
تســجيل اللقــاح الثالث (ضد 
كورونا)، وجميع اللقاحات تعمل 
بشــكل فعال، والنــاس بحاجة 
إليهــا، باإلضافة إلــى ذلك فهو 
عمل جتــاري جيد»، وانه وفقا 
لتقديــرات اخلبراء األولية فإن 
حجم مبيعات اللقاح الروســي 
في السوق العاملية يقدر بنحو 

١٠٠ مليار دوالر في السنة. 
مــن جهــة أخــرى، أضاف 
ڤيروس كورونا املستجد مليونا 
آخر الى عدد املصابني به خالل 
٣ ايــام فقط، ليرتفــع إجمالي 
اإلصابات الى أكثر من ٤١ مليونًا 
و٣١٠ آالف اصابــة وأكثــر من 

مليون و١٣٠ الف وفاة، بحسب 
جامعة جونز هوبكنز األميركية، 
فيما تعرضــت جهود التوصل 
الى لقــاح لضربة قاصمة، بعد 
تســجيل أول وفاة فــي العالم 
ملتطــوع من البرازيــل، كان قد 
شــارك فــي اختبــارات اللقاح 
الذي طورته جامعة أوكسفورد 
ضد مــرض كوفيد-١٩ وفق ما 
أعلنت مصادر رسمية، من دون 
أن توضح ما إذا كان قد حصل 
على اللقاح أو على دواء وهمي. 
لكن جامعة أوكسفورد أكدت أن 
املرحلة الثالثة مــن اختبارات 
هذا اللقاح الذي مت تطويره مع 
مختبر أسترازينيكا ستستمر، 
وقالــت في بيــان «بعد حتليل 
هذه احلالــة فــي البرازيل، لم 
تطرح أي مخاوف بشأن سالمة 
االختبارات السريرية». وكشفت 
وســائل إعــالم عديــدة هويــة 
املتطوع البرازيلي، موضحة أنه 
طبيب يبلغ من العمر ٢٨ عاما 
وذكرت وكالــة «بلومبرغ»، أن 
املتطوع تلقى جرعة من الدواء 
الوهمــي وليــس اللقــاح قيــد 

التطوير.

الرئيس العماد ميشال عون خالل لقائه الرئيس املكلف سعد احلريري في بعبدا            (محمود الطويل)

لقاح «سبوتنيك V» الروسي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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التفاصيل ص ١٦التفاصيل ص ١٨

املنصور خالل مراسم تعيني الصالح رئيسًا لألركان: 
تطوير قدرات وحدات اجليش ورفع مستوى األداء

 شهد تعيني فهد الناصر نائباً لرئيس األركان وترقيته لرتبة «فريق»

اســتذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ أحمد املنصور السيرة العطرة والدعم الالمحدود 
ملنتسبي اجليش من قبل سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، والذي أولى أبناءه العســكريني 
جل اهتمامه ورعايته، سائال املولى عز وجل أن يجزيه 

على ما قدم لوطنه وشعبه وأمته خير اجلزاء. 
جاء ذلك على هامش مراســم تعيني الفريق الركن 
الشــيخ خالد صالح الصباح رئيســا لــألركان العامة 
للجيش، وتعيني اللواء الركن فهد عبدالرحمن الناصر 
نائبا لرئيــس األركان العامة للجيش وترقيته لرتبة 

«فريق»، التي أقيمت صباح أمس بوزارة الدفاع تنفيذا 
للمرســوم األميري الصادر من صاحب الســمو األمير 
القائد األعلى للقوات املســلحة الشــيخ نواف األحمد، 
وبحضــور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ أحمد املنصور. ومتنى وزيــر الدفاع لرئيس 
األركان ونائبــه دوام التوفيــق والنجاح والعمل على 
تطوير قدرات مختلف وحدات اجليش الكويتي، ورفع 
مســتوى األداء جلميع منتســبيها، ســائال املولى عز 
وجل أن يدمي على وطننــا الغالي نعمة األمن واألمان 

والعزة والرفعة.

«التعليم عن ُبعد» بعهدة القضاء  ١١ يناير
واملدعي: مكلف ماديًا ويتطلب تفرغ اآلباء

أحمد عماني 

الكلية  قيــدت احملكمــة 
دعوى تطالــب بإلغاء قرار 
وزارة التربية بفرض التعليم 
عن بعد، وحّددت يوم احلادي 
عشر من يناير املقبل موعدا 
لعقد أولى جلسات نظرها.

الدعوى بإلغاء  وطالبت 
القرارات اإلدارية الصادرة من 
وزارة التربية بشأن سياسات 
وضوابــط التعليم عن ُبعد 
للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ 
واعتبارها كأن لم تكن، والتي 
من أهمهــا القــرار رقم ١٠٠ 
لسنة ٢٠٢٠ مع ما يترتب على 

ذلك من آثار. وأقام الدعوى 
الرشــيدي  احملامــي مبارك 
نيابة عن ولي أمر طالبتني في 
املرحلة االبتدائية، موضحا أن 
وزارة التربية أعلنت أن نظام 
التعليم سيكون خالل العام 
الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ عن ُبعد 
عبر قرارات صدرت في تاريخ 

٢٥ أغســطس املاضي. وبني 
أن قــرارات  وزيــر التربية 
هذه جاءت مخالفة للقانون 
والدستور، وتكلف ولي األمر 
أعبــاًء ماليــة إضافية على 
التعليم،  الرغم من مجانية 
فضال عن أنه يتطلب تفرغ 

اآلباء.

ترامب وبايدن وجهًا لوجه للمرة األخيرة.. 
و٤٢ مليون أميركي قالوا كلمتهم

مرشحة ترامب للمحكمة العليا جتتاز 
املرحلة األولى وجلنة مجلس الشيوخ 

القضائية توافق على تعيينها

االعضاء الدميوقراطيون في اللجنة القضائية مبجلس الشيوخ يقاطعون 
جلسة تعيني القاضية اميي باريت          (ا.ف.پ)

الشطي: متكني أهل املتوفني
بـ «كورونا» من الدفن وفقًا للشريعة

املنفوحي: احلجز املسبق للمطاعم الكبيرة

حنان عبداملعبود

كشــف مصدر صحي مطلع ان وزارة الصحة ستعمل على 
دراسة املقترحات املقدمة من «الكويتية» بشأن استقبال القادمني 
من الدول احملظورة بشــكل مباشر وأخذها موضع االستعداد 
للتنفيذ حال صدور قرار باعتمادها. وبني املصدر ان «الصحة» 
في هذا اإلطار ستقوم بتجهيز فريق متخصص لوضع التصور 
اخلاص باإلجراءات التي سيتم اتخاذها حال تطبيق القرار من 
فحوصات ومتابعة حجر وغيرها من اإلجراءات املتبعة. وأشار 
املصدر الى ان من ضمن املقترحات حجز مؤسسي على القادمني 
بالتنسيق مع شركات الطيران وتكون شاملة النقل واإلقامة.

نقل النائب خالد الشــطي عن وزير الصحة الشيخ د.باسل 
احلمــود تأكيده إمكانية أن تقوم إدارة اجلنائز بإمتام إجراءات 
غســل املتوفني بـ«كورونا» وفقا للشــريعة اإلســالمية ووفقا 
الشــتراطات معينــة ومالبس معينة. وطالب الشــطي وزيري 
الصحة وشؤون البلدية سرعة تـوفـيـر االشتراطـات املطلوبة 
إلمتام ذلك. وأضاف أن وزير الدولة لشؤون البلدية وليد اجلاسم 
أفاد بوصول كتاب من وزارة الصحة بذلك، وبناء عليه ســيتم 
جتهيز هذه االشتراطات وهذه املالبس خالل الفترة املقبلة. وطالب 
الشطي بضرورة اإلسراع في جتهيز هذه املالبس واالشتراطات 
في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن األهالي من دفن موتاهم نتيجة 

هذا الڤيروس بطريقة سليمة.

بداح العنزي

أكــد مدير عام البلدية نائب 
االشــتراطات  رئيــس جلنــة 
الصحيــة اخلاصــة مبكافحــة 
ڤيروس كورونا م.أحمد املنفوحي 
أن عمليــات احلجــز املســبق 
للمطاعــم والتي متت اإلشــارة 
إليها األســبوع املاضي تشــمل 
فقط املطاعم الكبيرة التي تضم 
صاالت وأنها لن تشمل املطاعم 
الصغيــرة. وقــال م.املنفوحي 
لـ«األنبــاء» لقــد باشــرنا إزالة 

املخيمات الربيعية تنفيــذا لقرار مجلس الوزراء حيث متت إزالة 
٣٨ مخيما خالل هذا األسبوع، داعيا املواطنني واملقيمني الى املبادرة 
من تلقاء أنفسهم بإزالة مخيماتهم حتى ال تتعرض لإلزالة وتدمير 
املعدات. وأشــاد م.املنفوحي بتعاون أصحاب املجمعات والتزامهم 
باالشــتراطات الصحيــة والتي وصلت الــى ٨٨٪. وحول التعامل 
خالل عملية التصويت لالنتخابات املقررة ٥ ديســمبر املقبل، أكد 
أن املعادلة صعبة ما بني تطبيق مواد الدستور لتنظيم االنتخابات 
وتطبيق االشــتراطات الصحية، متمنيا من اجلميع االلتزام بهذه 

االشتراطات حفاظا على صحة اجلميع.

التفاصيل ص ٩

التفاصيل ص٣

التفاصيل ص٢٠

خالد الصالح الصباح .. «من شابه أباه فما ظلم»

16عربية وعاملية

م.أحمد املنفوحي

أكد االلتزام باالشتراطات خالل فترة االنتخابات

حجر مؤسسي شامل النقل واإلقامة
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اجلمعة ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ محليات

ديڤيد شينكر: اخلالف اخلليجي ال يخدم أي طرف باستثناء إيران

أسامة دياب

أكـــد مـسـاعـــد وزيـــر 
اخلارجيــة األميركي ملكتب 
األدنــى  الشــرق  شــؤون 
ديڤيد شينكر، أن احلوارات 
االســتراتيجية مع الشركاء 
مهمــة  واحللفــاء فرصــة 
لتعزيــز العالقات الثنائية، 
موضحا أن الشــهر املاضي 
شهد احداثا مهمة منها احلوار 
االستراتيجي مع السعودية 
االســتراتيجي  واحلــوار 
األول مع االمارات وانضمام 
البحرين التفاقية السالم مع 
إسرائيل، الفتا إلى أن زيارته 
الــى كل من لبنان واملغرب، 

إيــران، الفتــا إلــى أن حــل 
اخلــالف اخلليجي يشــكل 

اولوية لبالده.
وفيمــا يتعلــق باحلوار 
ـ  االســتراتيجي األميركــي 
السعودي، لفت شينكر إلى 
العالقــات األميركية  أهمية 
ـ الســعودية، مشــيرا إلــى 
اجلانــب  مــع  محادثــات 
مخاطــر  عــن  الســعودي 
النظام اإليرانــي والتعاون 
البلديــن  بــني  الدفاعــي 
والفرص التجارية وســوق 
الطاقــة والبنيــة التحتيــة 
التكنولوجية لتعزيز االمن 
السيبراني واملضي قدما في 
تعزيــز التعــاون القنصلي 

شــينكر: مهتمــون بلبنــان 
ونقف مع الشعب اللبناني 
ومصــرون علــى أن تلتزم 
احلكومات اللبنانية املتعاقبة 
بالشفافية ومكافحة الفساد، 
وضرورة وجود محاســبة 
على اجلرائم التي مت ارتكابها، 
وأن هذه أبرز شروط بالده 
لدعــم لبنــان، موضحــا أن 
لبنــان بحاجة الــى اصالح 
اقتصــادي جــاد، أما قضية 
مــن يقــود احلكومــة فهذا 
قرار يعود للشعب اللبناني، 
معربــا عــن أن أملــه في أن 
تتوالى املباحثات بني لبنان 
وإسرائيل وبنوايا صادقة.

وكشف أن بالده ستستمر 

حيث ترأس في لبنان جولة 
لترسيم احلدود البحرية بني 
لبنان وإسرائيل، وفي املغرب 
التقى وزير اخلارجية لتعزيز 
الثنائية، واختتم  العالقات 
جولته في لندن حيث أجرى 
محادثات مهمــة مع رئيس 

الوزراء العراقي. 
فــي  شــينكر،  وشــدد 
ايجاز صحافي عبر الهاتف 
شاركت «األنباء» فيه ملناقشة 
احلوارين االســتراتيجيني 
مع كل مــن اململكة العربية 
السعودية واالمارات ورحلته 
الــى كل من لبنان واملغرب، 
على أن اخلــالف اخلليجي 
ال يخدم أي طرف باستثناء 

وإنشاء سفارة لواشنطن في 
الرياض، مشــددا على دعم 
بالده للتحالف الذي تقوده 
اململكة العربية الســعودية 

إلنهاء الصراع في اليمن.
وأشار إلى أن بالده ماضية 
قدمــا فــي تزويــد االمارات 
العربيــة املتحــدة بطائرات 
F٣٥ مع احلفاظ على التفوق 
العسكري إلسرائيل، الفتا إلى 
فتح مجاالت جديدة للتعاون 
بــني بــالده واالمــارات في 
العديد من املجاالت، مشددا 
على ضرورة ردع التهديدات 
اإليرانية املزعزعة الستقرار 

املنطقة.
وبخصــوص لبنان، قال 

في فرض عقوبات على حزب 
اهللا واملتورطون في الفساد 
في لبنــان بغض النظر عن 
احملادثــات بشــأن احلــدود 

البحرية وأي شيء آخر.
وردا علــى ســؤال حول 
عملية التطبيع بني السودان 
وإسرائيل، قال ان بالده تدعم 
إقامة عالقات لدول املنطقة مع 
إسرائيل، رافضا اإلفصاح عن 
الدول املقبلة على التطبيع 

مع إسرائيل.
الواليــات  وأوضــح أن 
املتحدة تتطلع إلى وســائل 
مختلفة الستعادة االميركيني 
كأولويــة  ســورية  مــن 

لسياستها اخلارجية.

خالل إيجاز صحافي عبر الهاتف ملساعد وزير اخلارجية ملكتب شؤون الشرق األدنى مبشاركة «األنباء»

«التربية»: وضع التصور النهائي
لالختبارات نهاية األسبوع املقبل

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.سعود احلربي عن مناقشة طرق وضع 
آلية لالختبارات للسنة الدراسية احلالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ للتعليم عن بعد، وذلك خالل 
االجتماع الذي ترأســه الوزير احلربي أو 
الذي عقد صباح امس اخلميس في قاعة 
االجتماعات مبكتب وكيل وزارة التربية.
وأشــار احلربــي إلى ضــرورة وجود 
اختبــارات لتقييم حتصيــل الطلبة، ومت 
البحث في جميع اخليارات املطروحة من 

اختبارات حتريرية أو اختبارات إلكترونية 
محددة بضوابط، مضيفا انه سيتم تقدمي 
تصور في نهاية األسبوع القادم مبا يخص 
االختبارات مبا يخدم العملية التعليمية 
واحلفاظ على النظام التعليمي في الكويت 
وحتقيق العدالة واملساواة جلميع الطلبة. 
حضر االجتماع وكيل الوزارة باإلنابة 
التربويــة  والوكيــل املســاعد للتنميــة 
واألنشطة فيصل املقصيد والوكيل املساعد 
للتعليم العام أســامة الســلطان ومديرو 
عموم املناطق التعليمية وموجهو عموم 

املواد الدراسية.  

د. سعود احلربي متوسطا أسامة السلطان وفيصل املقصيد

املطيري لـ «األنباء»: نستقبل
٤٠٠ مراجع يوميًا في «التعليم اخلاص»

عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير ادارة التعليم 
اخلاص سند املطيري انه 
منذ اعالن نتيجة الثانوية 
العامــة واالدارة تســتقبل 
اعدادا كبيرة من املراجعني 
الســتخراج الشــهادات او 
اجراء معادالت او تصديق 
شــهادات، مشــيرا الى ان 
بتنظيــم  قامــت  االدارة 
العمل ووضع آلية ميسرة 
تساعد املراجعني على اجناز 

معامالتهم في وقت ال يتجاوز نصف ساعة.
واضاف املطيري في تصريح خاص لـ 
«األنباء» انه يتم استقبال املراجعني على 
فترتني صباحية واخرى مسائية من الساعة 
الواحــدة حتى الثالثة عصــرا، منوها الى 
ان عدد املراجعني يصل بشــكل يومي الى 

٤٠٠ مراجع ويتم التعامل 
معهــم وفــق االجــراءات 
املطلوبــة واالشــتراطات 
الصحيــة التي اوصت بها 
السلطات الطبية في البالد 
من خــالل اســتقبالهم في 
صالتــي احلويلة واجلري 

للمراجعني.
وأعــرب املطيــري عن 
بالغ شكره وتقديره لوكيل 
التعليم اخلاص والنوعي 
د.عبداحملسن احلويلة الذي 
يتابع العمل بشــكل يومي 
ويعمل على توفير افضل االجواء لكي يؤدي 
العاملون في ادارة التعليم اخلاص عملهم 
على اكمل وجه مشــيدا في الوقت نفســه 
بزمالئه املسؤولني وموظفي االدارة وكذلك 
املراجعني على تفهم االوضاع االستثنائية 

والتعاون من اجل املصلحة العامة.  

اإلدارة قامت بوضع آلية ميسرة تساعد املراجعني على إجناز معامالتهم

احلربي: ضرورة وجود اختبارات لتقييم حتصيل الطلبة

سند املطيري

الفارس: معهد االختصاصات الطبية صرح تعليمي مميز
فرج ناصر

أكــدت وزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشئون 
اإلســكان د. رنا الفارس أن 
الكويــت  مشــروع معهــد 
لالختصاصات الطبية يعتبر 
مفخرة للبلد لكونه يعكس 
خطــوة تنمويــة مهمة على 
مستوى األعمال واملشاريع 
اإلنشــائية اخلاصــة التــي 
تنفذها الــوزارة خاصة في 

مثل هذه الظروف.
الفارس  الوزيرة  وبينت 
خالل جولــة تفقدية مبعية 
وزيــر الصحــة الشــيخ د. 
باســل الصبــاح وبحضور 
عــدد مــن قيــادات وزارة 
العامــة ووزارة  األشــغال 
الصحــة لالطالع على مبنى 
معهد الكويت لالختصاصات 
الطبية فــي منطقة الصباح 
الصحية، أن تضافر اجلهود 
بني وزارة األشــغال العامة 
ووزارة الصحــة أدى لقيام 
صرح تعليمي مميز لتدريب 
الكــوادر الطبية في الكويت 
واالرتقاء بهــا، وان خبرات 
القائمني من أســرة الوزارة 
على مثل هذا املشروع اثمر 
اجنازه فــي املوعد املطلوب 
متهيــدا لتســليمه لــوزارة 
الصحة لكي يشــكل اضافة 
جديــدة للمنظومة الصحية 
والطبيــة فــي الكويــت من 
خالل هــذا املعهد الذي يهتم 
بتطوير اداء وتدريب األطباء 
الكويتيني في مرحلة ما بعد 
التخرج، الســيما في ضوء 
تزايــد احلاجة إلى اخلدمات 
الطبيــة نتيجة زيــادة عدد 
السكان في الكويت، وكذلك 
زيــادة عدد األطباء، وهو ما 
اقتضى ضرورة تطوير الكادر 
الطبي بإنشاء مثل هذا املعهد.
ويقــع مشــروع معهــد 
لالختصاصــات  الكويــت 
الطبية على مساحة ١٥ ألف 

النمط احلديث في الشــكل 
واملضمون من خالل مالءمة 
التصميــم للبيئة احمليطة، 
والتنسيق بني جميع عناصر 
املبنى، إضافة إلى احملافظة 
على مبادئ التصميم املعماري 
الكويتي القدمي بوجود الفراغ 
الداخلي للمبنى. واملشروع 
الــذي يبلــغ ارتفــاع مبناه 
نحو ٥٢ مترا عبارة عن بناء 
بيضاوي الشــكل يتوسطه 
فراغ داخلي به نافورة مائية 
كبيرة، أخذت شــكال يشابه 
شــعار الطبيــب، ويتكــون 

(١١ قاعة)، ويحتوي الثاني 
على مسرح وقطاع املختبرات، 
ويضم ٦ مختبرات للتشريح، 
ومختبريــن لألســنان. كما 
يتضمن املشــروع ســردابا 
أول يحتــوي علــى محطة 
كهربــاء وغرفــة املولــدات، 
وخزانــات امليــاه لألعمــال 
الكهروميكانيكية، ومواقف 
السيارات، والسرداب الثاني 
للمشــروع يحتــوي علــى 
الكهروكيميائيــة،  الغــرف 
امليــاه ومواقف  وخزانــات 

السيارات.

املبنــى من ســردابني حتت 
األرض مخصصــني ملواقف 
السيارات، ودور أرضي يضم 
مواقف ســطحية ومساحة 
أدوار تطــل  جتميليــة و٨ 
على الفراغ الداخلي. والدور 
األرضي للمعهد يحتوي على 
االستقبال واملكتبة، والبهو 
الرئيسي، واملصليات، وإدارة 
القسم السمعي والبصري، 
الفوتوغرافــي  والتصويــر 
والســجل العــام، فــي حني 
يحتــوي الــدور األول على 
املسرح وقاعات احملاضرات، 

يشّكل إضافة جديدة للمنظومة الصحية والطبية في الكويت

معهد الكويت لالختصاصات الطبيةد.رنا الفارس والشيخ د. باسل الصباح خالل اجلولة

جانب من قاعة املؤمترات

متــر مربــع مبســاحة بناء 
تبلــغ ٧٣ ألــف متــر مربع، 
وهو من املشاريع احليوية 
التي تســتفيد منهــا وزارة 
الصحة، ومنها برزت احلاجة 
إلى بناء مشروع املعهد، الذي 
يضــم حتــت قبتــه األمانة 
العامة للمعهد، ونشــاطاته 
املختلفة مــن برامج تدريب 
ومحاضــرات  ومؤمتــرات 
جلميع االختصاصات الطبية.

واملشروع يقع في منطقة 
الصباح الصحية، ومت اعتماد 
تصميم املبنى على فلســفة 

العجيل شارك في اجتماع رؤساء  احملاكم 
العليا والتمييز بدول  اخلليج

شارك وفد قضائي رفيع املستوى برئاسة رئيس 
املجلــس األعلــى للقضــاء ورئيس محكمــة التمييز 
املستشار أحمد العجيل وعضوية نائب رئيس محكمة 
التمييز املستشــار د.عادل ماجد بورســلي ورئيس 
احملكمة الكلية املستشــار عبداللطيف ثنيان الثنيان 
أمس في اللقاء الدوري السادس لرؤساء احملاكم العليا 
والتمييز بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
برئاســة دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة عن طريق 
املستشار أحمد العجيلتقنية االتصال املرئي في العاصمة السعودية الرياض.

 عادل الشنان

ترأســت وكيلــة وزارة 
الدولــة لشــؤون اخلدمــات 
«املواصالت» م.خلود الشهاب 
وفد الكويت في اجتماع وزراء 
النقل العرب بدورته العادية 
الـ٣٣ نيابة عن وزير الدولة 
لشــؤون اخلدمــات ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 

مبارك احلريص.
وقالت الشــهاب في بيان 
صحافي أمــس إن فعاليات 
االجتماع التي بدأت األربعاء 
وتستمر يومني تأتي وسط 
ظــروف صحيــة صعبــة 
وحتديــات اقتصادية أثرت 
تداعياتهــا على قطاع النقل 
الذي جاءت نتائجه ســلبية 
النتشــار ڤيــروس كورونا 
املستجد، حيث أثر على كل 
جوانب احلياة ســواء كانت 
أو اقتصاديــة،  اجتماعيــة 
موضحــة أن جتــاوز هــذه 
األزمة يتطلب من العالم أجمع 

للنقل التي تتضمن احللول 
التــي يعانيهــا  املقترحــة 
قطاع النقل البري في الدول 
العربية، كما ناقش مشروع 
اتفاقية تنظيم النقل البحري 
للركاب والبضائع بني الدول 
العربية إضافة إلى ورقة عمل 
مقدمة من األكادميية العربية 

التكاتف والتعاون حتى نصل 
إلى بر األمان.

وأفــادت بــأن االجتمــاع 
الذي عقــد افتراضيا ناقش 
تدعيم النقل البري في إطار 
مبــادرة احلــزام والطريــق 
كمــا تطــرق لورقــة العمل 
املقدمة مــن االحتاد العربي 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري التي تتضمن اجلانب 
االقتصادي والصناعي وبناء 
واصالح الســفن فــي الدول 

العربية.
وذكرت أن االجتماع ناقش 
كذلــك تقريــر وتوصيــات 
واجتمــاع نقــاط االتصــال 

العربيــة وفوائــد  بالــدول 
انشاء جتمعات بحرية وطنية 
واالنضمام ملنظومة التجمع 
البحري العربي، ومت التطرق 
الى املسودة املعدلة التفاقية 
تبادل اإلعفاء من الضرائب 
والرســوم اجلمركيــة على 
نشاط ومعدات النقل اجلوي 
العربي املعدلة، مبينة أن هذا 
البند مت من خالله مناقشــة 
توســع عضويــة مجلــس 
منظمة الطيران املدني الدولي 

«اإليكاو».
يذكر أن الــوزراة عقدت 
اجتماعا تنســيقيا قبل بدء 
اجتماع وزراء النقل العرب في 
مبنى وزارة «املواصالت» مع 
اجلهات املعنية بالنقل وهي: 
الكويتية  املوانئ  مؤسســة 
وقطــاع النقل فــي الوزارة 
العامــة للطيــران  واإلدارة 
املدنــي لتنســيق وتبــادل 
وجهات النظر ومناقشة بنود 
جدول أعمال اجتماع وزراء 

النقل العرب.

الشهاب: جتاوز أزمة «كورونا» يتطلب تكاتف وتعاون العالم
ترأست وفد الكويت في االجتماع الـ ٣٣ لوزراء النقل العرب

م.خلود الشهاب مترئسة وفد الكويت في االجتماع

لبنان بحاجة إلى إصالح اقتصادي.. واختيار من يقود احلكومة قرار يعود للشعب

أميركا تتطلع إلى وسائل مختلفة الستعادة األميركيني من سورية كأولوية لسياستها

سنستمر بالعقوبات ضد حزب اهللا واملتورطني في الفساد بغض النظر عن محادثات احلدود

Fندعم إقامة عالقات بني دول املنطقة وإسرائيل.. وسنزود اإلمارات بطائرات ٣٥

مساعد وزير اخلارجية األميركي ملكتب شؤون الشرق األدنى ديڤيد شينكر



محليات
اجلمعة ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠

03

األمير تلقى رسائل تعزية من رئيس كوسوڤا ورئيس وزراء إسواتيني وغول
تلقى صاحــب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد رســالة 
تعزية من الرئيس بهجت باتسالي 
الرئيس الثالث جلمهورية كوسوڤا 
الصديقــة، أعرب فيها عن خالص 
التعازي واملواساة لسموه وللشعب 
الكويتي بوفاة سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، مشيدا باملناقب واملآثر الكرمية 
لسموه، رحمه اهللا، متمنيا لسموه 
وللشــعب الكويتي جميل الصبر 

وحسن العزاء.
كمــا عبــر الرئيس باتســالي 
لسموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
تولي سموه مقاليد احلكم، متمنيا 
لســموه موفور الصحة والعافية 

ودوام التوفيق والسداد.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد برسالة 
جوابيــة ضمنهــا خالص شــكره 
وتقديره على ما عبر عنه من تعاز 
ومواساة بهذا املصاب اجللل، ومن 

تهنئــة بتولي ســموه، رعاه اهللا، 
مقاليــد احلكم، متمنيا ســموه له 

وافر الصحة والعافية.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو 
الشــيخ نــواف األحمــد  األميــر 
الرئيــس  إلــى  ببرقيــة تعزيــة 
نغويــن فــو ترونغ األمــني العام 
للجنة املركزية للحزب الشيوعي 
الڤيتنامي ورئيس جمهورية ڤيتنام 
االشــتراكية الصديقــة، عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايــا الفيضانــات 
واالنزالقات األرضية التي وقعت 
في عدد من األقاليم بوسط ڤيتنام 
وأســفرت عن ســقوط املئات من 
الضحايــا واملصابــني وتشــريد 
اآلالف، راجيــا ســموه للضحايا 
الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء 
وبأن يتمكن املسؤولون في البلد 
الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة 

الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس نغوين فو ترونغ األمني 
العــام اللجنــة املركزيــة للحزب 
الشــيوعي الڤيتنامــي ورئيــس 
جمهوريــة ڤيتنــام االشــتراكية 
الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
الفيضانات واالنزالقات األرضية 
التي وقعت فــي عدد من األقاليم 
بوســط ڤيتنــام، راجيا ســموه 
للضحايــا الرحمــة وللمصابــني 

سرعة الشفاء.
كما بعث ســمو الشيخ صباح 
اخلالــد رئيــس مجلــس الوزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.
كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تعزية 
من امبروز ماندفولو دالميني رئيس 
وزراء مملكة إسواتيني الصديقة، 
أعرب فيها عن خالص تعازي جاللة 
امللك مسواتي الثالث وجاللة امللكة 
األم وحكومة وشــعب إسواتيني 

الصديقة وتعازيه لسموه وللشعب 
الكويتي بوفاة سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثــراه، مشــيدا باملناقــب الكرمية 
لســموه، رحمه اهللا، وبإسهاماته 
فــي تعزيز االســتقرار والســالم 
اإلقليميــني، متمنيــا لصاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وللشــعب الكويتي جميل الصبر 

وحسن العزاء.
هذا، وقد بعث صاحب السمو 
األمير برســالة جوابيــة ضمنها 
خالص شــكره على مــا عبر عنه 
مــن خالــص التعــازي وصادق 
املواساة بهذا املصاب األليم، متمنيا 
سموه جلاللة امللك مسواتي الثالث 
وجاللة امللكة األم موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تعزية 
من عبداهللا غول رئيس اجلمهورية 

التركية الســابق أعــرب فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
لسموه بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالي سمو األمير الراحل الشيخ 
صبــاح األحمد، طيــب اهللا ثراه، 
مســتذكرا مناقب ســموه رحمه 
اهللا ومسيرته احلافلة بالعطاءات 

واالجنازات.
كمــا ضمنهــا خالــص تهانيه 
لســموه مبناســبة توليه مقاليد 
احلكــم، متمنيــا لســموه دوام 

التوفيق والسداد.
هــذا، وبعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف األحمــد  األميــر 
برســالة جوابيــة ضمنهــا بالغ 
شكره وتقديره على ما عبر عنه 
الرئيس التركي السابق من صادق 
التعازي واملواســاة بهذا املصاب 
اجللــل، وعلى ما أعــرب عنه من 
تهنئة مبناسبة تولي سموه مقاليد 
احلكم، متمنيا ســموه له موفور 

الصحة والعافية.

صاحب السمو عزى الرئيس الڤيتنامي بضحايا الفيضانات واالنزالقات األرضية

صاحب السمو تلقى
رسالة تهنئة من رئيس الو

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
رسالة تهنئة من الرئيس بونهانغ فوراشيث رئيس 
جمهورية الو الدميوقراطية الشعبية الصديقة أعرب 
فيها عن خالص تهانيه لسموه مبناسبة توليه مقاليد 
احلكم، مؤكدا احلرص على استمرار تطور العالقات 
بني البلدين الصديقني، ومتمنيا لسموه دوام التوفيق 

والسداد.
هذا، وبعث صاحب السمو األمير برسالة جوابية 
أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه 
الرئيس فوراشيث من فيض املشاعر الطيبة، مشيدا 
سموه بالعالقات الوطيدة بني الكويت وجمهورية الو 
الدميوقراطية الشعبية الصديقة، ومتمنيا سموه له 
موفــور الصحة والعافية وللبلد الصديق املزيد من 

التقدم واالزدهار.

ترأس وفد الكويت مبؤمتر املانحني لدعمهم

املنصور: تطوير قدرات اجليش ورفع مستوى  منتسبيه
أقيمت صباح أمس بوزارة 
الدفاع وبحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ أحمد املنصور مراسم 
تعيــني الفريق الركــن خالد 
صالح الصباح رئيسا لألركان 
العامة للجيش، وتعيني اللواء 
الركن فهد عبدالرحمن الناصر 
نائبــا لرئيس األركان العامة 
للجيــش وترقيتــه لرتبــة 
«فريق»، وذلك تنفيذا للمرسوم 
األميــري الصادر من صاحب 
الســمو األميــر القائد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ نواف 

األحمد.
واســتذكر نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع، 
عقــب تالوة مراســم التعيني 
والترقيــة، الســيرة العطرة 
والدعم الالمحدود ملنتســبي 
اجليش من لدن ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثــراه، والذي أولى 
أبناءه العسكريني جل اهتمامه 
ورعايته، سائال املولى عز وجل 
أن يجزيه على ما قدم لوطنه 

وشعبه وأمته خير اجلزاء.
كمــا وجه املنصــور كلمة 
بهذه املناسبة هنأ فيها رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالــد الصالح ونائب 

تقلداها طوال سنوات خدمتهما 
احلافلة بالعطاء.

كمــا متنــى وزيــر الدفاع 
لرئيس األركان ونائبه دوام 
التوفيــق والنجــاح والعمل 
على تطوير قــدرات مختلف 
وحــدات اجليــش الكويتــي، 
ورفع مســتوى األداء جلميع 

األحمد.
حضــر مراســم التعيــني 
والترقية وكيل وزارة الدفاع 
بالنــدب الشــيخ فهــد جابر 
العلي وأعضاء مجلس الدفاع 
العسكري والوكالء املساعدون 
بوزارة الدفاع وعدد من كبار 

قادة اجليش.

منتسبيها، ســائال املولى عز 
وجــل أن يــدمي علــى وطننا 
الغالــي نعمة األمــن واألمان 
والعزة والرفعة في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 

خالل مراسم تعيني خالد الصالح رئيساً لألركان وفهد الناصر نائباً له وترقيته لرتبة «فريق» بحضور وزير الدفاع

الشيخ أحمد املنصور والشيخ فهد جابر العلي والفريق الركن خالد الصالح والفريق الركن فهد الناصر

رئيس األركان الفريق الركن 
فهــد الناصــر علــى نيلهمــا 
الثقــة الغاليــة التــي أوالها 
إياهما صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، والتي 
تأتي ترجمة للجهود املخلصة 
واإلجنازات املتميزة لهما في 
العديــد مــن املناصــب التي 

الفريق النهام: ضعوا الكويت نصب أعينكم وكونوا منوذجًا يحتذى في االنضباط وااللتزام
الفريق الرفاعي: استمرار التعاون والتنسيق بني املؤسسات األمنية ملا فيه صالح الوطن

أكادميية سعد العبداهللا تشهد تخريج ١١٥٣ طالبًا 
مبعهد ضباط الصف ومدرسة الشرطة

بحضــور وكيــل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام 
ووكيل احلرس الوطني الفريق 
الركن م.هاشم الرفاعي ومدير 
عام أكادميية سعد العبداهللا 
للعلوم االمنية اللواء ناصر 
بورسلي وعدد من القيادات 
الداخليــة  بــوزارة  األمنيــة 
وعدد مــن قيــادات احلرس 
الوطني، شهدت اكادميية سعد 
العبداهللا للعلوم االمنية أمس 
تخريــج الدفعــة ٢٤ الرقباء 
األوائل من طلبة معهد ضباط 
الصف والبالــغ عددهم ٢٥١ 
خريجا منهم ٢٠٧ خريجني من 
وزارة الداخلية و٤٤ خريجا 

إلــى أن املؤسســة األمنية ال 
تألو جهدا في رعاية أبنائها، 
إميانــا منهــا بأنه ال ســبيل 
لتطويــر اجلهــاز األمني إال 
العنصــر  بإعــداد وتنميــة 
البشــري من خالل اكتساب 
اخلبرات واملهارات والتدريبات 
املستمرة ملواجهة التحديات 

األمنية ومستجداتها.
من جانبــه، أعرب وكيل 
احلرس الوطني الفريق الركن 

شــرطي، والدفعة ١٠ شرطي 
الكويتيــات والبالــغ  أبنــاء 

عددهم ٩٠٢ خريج.
وأشاد مدير عام أكادميية 
سعد العبداهللا للعلوم األمنية 
اللواء ناصر بورسلي باجلهود 
الكبيرة وااللتزام التام من قبل 
الطلبة خالل فترة الدراسة، 
متمنيــا لهــم التوفيــق فــي 
حياتهــم العمليــة في خدمة 

املؤسسة األمنية.

م.هاشــم الرفاعي عن شكره 
وتقديــره لــوزارة الداخلية 
على احتضانها لدورة الرقباء 
األوائل، والتعاون والتنسيق 
املستمر بني املؤسسات األمنية 

ملا فيه صالح الوطن.
كما شهدت االكادميية أمس 
وبحضور مدير عام األكادميية 
اللواء ناصر بورسلي، تخريج 
طلبة مدرسة الشرطة، الدفعة 
٣٧ وكيل عريف، والدفعة ٩٠ 

بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق النهام ووكيل احلرس الوطني الفريق الرفاعي

جانب من الطلبة اخلريجنيالفريق عصام النهام والفريق الركن م.هاشم الرفاعي واللواء ناصر بورسلي

من احلرس الوطني.
النهــام  الفريــق  ونقــل 
للخريجــني حتيــات وتقدير 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح، 
وطالبهم بضرورة أن تكون 
الكويت نصب أعينهم ومحور 
عملهم وأن يبذلوا اقصى ما 
لديهم في خدمة الوطن، وأن 
يكونــوا منوذجا يحتذى في 
االنضباط وااللتزام، مشيرا 

الناصر: توجيهات القيادة السياسية واضحة 
مبواصلة العمل وفق نهج األمير الراحل

عقد وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد ناصر 
احملمد بحضور نائب وزير اخلارجية السفير 
خالد اجلــاراهللا أمس اخلميــس اجتماعا مع 
مســاعدي وزير اخلارجية، إذ استهل الوزير 
االجتماع باســتذكار مآثر مؤســس السياسة 
اخلارجيــة الكويتيــة صاحب الســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد طيب اهللا ثراه، 
مســتعرضا احملطات الوضــاءة التي اعتالها 
سموه رحمه اهللا خدمة للوطن ورفعة لشأنه، 
مجددا صادق مشاعر التعازي واملواساة بهذا 
الفقد الكبير، ومجددا كذلك، وباســم اجلميع، 
أسمى آيات التهاني والتبريكات لتقلد صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد مسند اإلمارة 
وسمو الشيخ مشعل األحمد والية العهد، مشددا 
على أن توجيهات سموهما واضحة ومباشرة 
مبواصلة العمل وفق النهج اخلير والبناء الذي 
أسس أركانه سمو األمير الراحل للديبلوماسية 
الكويتيــة. كمــا مت خــالل االجتمــاع متابعة 
اإلجراءات التي تقــوم وزارة اخلارجية وكل 
البعثات الديبلوماسية والقنصلية الكويتية 
بها في اخلارج جتاه مواجهة تداعيات تفشي 
وباء كورونا املستجد (كوفيد- ١٩) ومناقشة 
أطر تطوير عمل الوزارة وإداراتها مبا يتواكب 
مع املتغيرات الراهنة، كما مت استعراض آخر 
املستجدات والتطورات على الساحتني اإلقليمية 

والدولية والتطورات التي تشهدها املنطقة.

مــن جهة أخــرى أجرى وزيــر اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصــر احملمد صبــاح أمس 
اتصــاال هاتفيا مع املديــر التنفيذي لبرنامج 
األغذية العاملــي التابع لــألمم املتحدة ديڤيد 
بيزلي، اذ قدم الشــيخ د.أحمد الناصر صادق 
تهانيه وتبريكاته مبناسبة منح جائزة نوبل 
للسالم لبرنامج األغذية العاملي تقديرا للجهود 
الكبيــرة التي يبذلها القائمــون على برنامج 
األغذية العاملي وللعمل االنساني املعني بدعم 
األمن الغذائي وتقدمي املساعدات ألكثر من ١٠٠ 
مليون شخص ممن يعانون من براثن املجاعة 
والفقر فــي جميع أنحاء العالــم وملا يتكبده 
العاملون في البرنامج من عناء ومشــقة في 
سبيل ايصال املساعدات الغذائية حملتاجيها 
في ظل معايشــتهم عدم االســتقرار وانعدام 
األمن والعواقب املدمرة للصراعات الداخلية 

واملتغيرات املناخية الصعبة.
مــن جانبــه، أعــرب بيزلــي عن شــكره 
وامتنانــه على هذه البــادرة الكرمية، مجددا 
بالغ الثنــاء والتقدير للدور اإلنســاني الذي 
تقوم به الكويت نحو مساندة جهود املنظمة 
ومشــاريعها االنســانية حول العالم وللدور 
الرائــد الذي تضطلع به البالد في هذا اإلطار، 
مشيدا في الوقت ذاته مبستوى التعاون القائم 
بني الصنــدوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية وبرنامج األغذية العاملي.

عقد اجتماعاً مع مساعديه.. وهنأ مدير «األغذية العاملي» بـ «نوبل للسالم»

جانب من اجتماع وزير اخلارجية مع مساعديه بحضور نائب وزير اخلارجية

ضرورة الدفع نحو ضمان إيصال املساعدات اإلنسانية للمناطق 
املنكوبة والعودة الطوعية لالجئني عبر الطرق السلمية واآلمنة

وزير اخلارجية: اإلنهاء الفوري للعنف وممارسة 
أساليب التهديد والتخويف مع أقلية الروهينغيا

الشيخ د.أحمد  ترأس وزير اخلارجية 
ناصر احملمد وفد الكويت املشارك في أعمال 
مؤمتر املانحني بشــأن الدعم واالستجابة 
لالجئي الروهينغيــا الذي عقد أمس عبر 

تقنية االتصال املرئي واملسموع.
وقال الناصر في كلمــة الكويت التي 
القاها باملؤمتر «يطيــب لي أن أعرب عن 
خالص الشــكر والثناء للواليات املتحدة 
األميركية واالحتاد األوروبي واململكة املتحدة 
الالجئني لألمم  العامة لشؤون  واملفوضية 
املتحدة على دعوتهم لهــذا املؤمتر املهم، 
آمال أن تكلل أعماله بالنجاح والتوفيق مبا 
يسهم في حتقيق ما نصبو إليه من وضع 
حد لهذه املأساة الطاحنة التي تعاني منها 
أقلية الروهينغيا منذ سنوات طال أمدها».

وأعرب عن «تقدير الكويت لكل اجلهود 
الدولية الرامية الى تســليط الضوء على 
ما تشــهده األقلية املستضعفة في والية 
ركني مــن انتهاكات يصعــب جتاوزها»، 
مؤكــدا «اهميــة اإلنهاء الفــوري للعنف 
التهديد والتخويف مع  وممارسة أساليب 
هذه االقليــة وضرورة الدفع نحو ضمان 
إيصال املساعدات اإلنسانية للمناطق املنكوبة 
والعمل على العودة الطوعية لالجئني عبر 
الطرق السلمية واآلمنة ومعاجلة األسباب 
اجلذريــة التي أدت إلــى نزوحهم مبا في 
ذلك ضمان حقوقهم اتساقا مع التوصيات 
األممية واللجنة االستشارية لوالية راكني».

وأضاف ان «الكويت كانت وال زالت داعمة 
للمســاعي واجلهود الدولية الرامية لرفع 

معاناة هذه الفئة املنكوبة فقد بادرت بعقد 
مؤمتر للمانحني لصالح الجئي الروهينغيا في 
شهر يوليو ٢٠١٧ برئاسة مشتركة مع االحتاد 
األوروبــي واألمم املتحدة كما بادرت إبان 
عضويتها غير الدائمة في مجلس األمن ٢٠١٨ 
ـ ٢٠١٩ وبالتعاون مع كل من بريطانيا وبيرو 
بترتيب زيارة رسمية لكل أعضاء مجلس 
األمن إلى كل من ميامنار وبنغالديش في 
شهري أبريل ومايو ٢٠١٨ كما دعمت البيان 
الرئاسي الصادر عن مجلس األمن لعام ٢٠١٧ 
بهذا الشأن». وقال ان «امام املجتمع الدولي 
حتد كبير ملواجهة هذه املأســاة اإلنسانية 
القاسية األمر الذي يتطلب وقفة جادة وفورية 
للحد من االنتهاكات املستمرة والعمل على 

حل جذور هذه األزمة املتنامية».
وتابع بقوله «وإذ نشيد مبا يبذله االخوة 
في جمهورية بنغالديش الشعبية من جهود 
ومساٍع عبر استضافتهم لهؤالء الالجئني 
وما يترتب على هــذه اجلهود من تبعات 
مالية وسياسية واجتماعية فإننا نعلن عن 
استكمالنا اللتزاماتنا املالية جتاه هذه القضية 
بتقدمي مبلغ ٥ ماليني دوالر أميركي وذلك 
من املوارد املتاحة من الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية».
وضم وفد الكويت كال من مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب وزير اخلارجية 
اللوغاني ومساعد وزير  الســفير صالح 
اخلارجية لشؤون املنظمات الدولية الوزير 
املفوض ناصر الهني وعددا من كبار مسؤولي 

وزارة اخلارجية.

«الكهرباء» تبدأ اختبارات «اإلشرافية» دون إصدار قرارات تعيني
دارين العلي

أعلنــت مصادر مطلعة فــي وزارة الكهرباء 
واملاء ان الوزارة ستـــــبدأ اجــراء االختبارات 
فقط للوظائف اإلشــرافية دون اصدار قرارات 

تعيني لإلشرافيني.
وأكدت املصادر ان الوزارة جلأت الى هذا األمر 
بعد استفسارها من ديوان اخلدمة والذي اجاز 
لها اتخاذ كافة اإلجراءات التحضيرية اخلاصة 

بشغل الوظائف اإلشرافية خالل هذه الفترة.

وأوضحت املصادر أن ديوان اخلدمة املدنية  
أجـــــاز لوزارة الكهربــــاء واملــاء ذلك على أن 
ال تصــدر قرارات لإلشــرافيني إال بعد اشــعار 
من الديــوان بإجازة اصدار قــرارات الوظائف 

اإلشرافية.

ملشاهدة الڤيديو
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دارين العلي

أعلــن مدير عــام الهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهللا 
األحمد أن الهيئة ستتســلم 
من البلدية خالل األســبوع 
املقبــل األراضي املخصصة 
في الســاملي لنقــل إطارات 
ارحية متهيدا لتسليم املوقع 
إلى الهيئــة العامة للرعاية 

السكنية.
كالم مدير عام الهيئة، جاء 
فــي تصريح صحافي، على 
هامش زيارتــه إلى محمية 
اجلهراء صباح أمس ضمن 
احلملة التي تنفذها الهيئة 
إلعادة استيطان أشجار القرم 
في البالد عبر زراعتها على 
البيئة الساحلية في عدد من 

املناطق املناسبة لها.
وأكــد الشــيخ عبــداهللا 
األحمــد أن الهيئة ســتعمل 
على نقل اإلطارات من ارحية 
إلى الســاملي خالل مدة من 
ســتة أشــهر إلــى عــام من 
تاريخ تســلم األرض، الفتا 
إلى انتهاء جميع املوافقات 
اخلاصة باألمر من املجلس 
البلدي، حيث سيتم تعويض 

مصانع إعادة التدوير.
 أهمية شجرة القرم

وعن حملة زراعة أشجار 
القــرم، قال األحمــد إن هذه 
النبتة تســاعد على التنوع 
اإلحيائي كونها تشكل بيئة 
حاضنــة للكائنــات املائية، 
كما تساعد في تثبيت التربة 

الكويت لألبحاث العلمية.
وأضاف أن الهيئة تتعاون 
مع «الزراعة» في العمل على 
زيــادة الرقعة اخلضراء في 
البالد بهدف حتســني جودة 
الهواء وتثبيت التربة وتقليل 
العواصــف الترابيــة علــى 
البــالد، الفتا إلــى أن زراعة 
هذه النبتة بدأت في مختبرات 

الهيئة لالستمتاع بالطبيعة 
وبهذا التنوع اإلحيائي. 

مراحل املشروع

 بدوره، قــال نائب املدير 
الفنيــة  للشــؤون  العــام 
د.عبداهللا زيــدان إن محمية 
اجلهــراء تعتبــر مــن أهــم 
احملميات في الدولة يتواجد 

وحبــس الكربــون داخلهــا 
للمساهمة في تنقية الهواء.
وأوضح أن الهيئة تقوم 
بدورها تعمل على زيادة أعداد 
هــذه النباتات فــي الكويت 
بدءا من محمية اجلهراء، ثم 
االنتقــال إلــى مواقع أخرى 
كجزيــرة بوبيــان ومــن ثم 
التابعــة ملعهــد  احملميــات 

الهيئــة العامة للبيئة حيث 
مت اســتزراع البذور وإنبات 
الشجيرات في املختبرات ثم 
نقلهــا لزراعتها فــي بيئتها 

الطبيعية. 
ولفت إلــى وجود بيئات 
مختلفة داخل احملمية وهي 
مفتوحة أمــام اجلمهور من 
خــالل املواعيد علــى موقع 

فيهــا ٣٨٠ نوعــا من الطيور 
بيئــات  وأربــع  املهاجــرة 

طبيعية.
 وأشــار إلــى أن زراعــة 
أشجار القرم أمر مهم، حيث 
كانت هذه النبتة موجودة قبل 
األربعينيات، ولكنها انقرضت 
بسبب الرعي اجلائر والظروف 
البيئية، مشيرا إلى أن معهد 
األبحاث قام بجهــود إلعادة 
استزراعها، كما قامت الهيئة 
منذ عامني بالبدء في مشروع 
إعادة اســتيطان هذه النبتة 
في البالد ملا متثله من أهمية 
للبيئة الســاحلية كحاضنة 
لألســماك والروبيان وكذلك 
للتربة كما أنها تعمل كسواتر 

حلماية السواحل.
 وأوضــح أنه في املرحلة 
األولــى مــن املشــروع متت 
زراعة ١٠٠٠ نبتة في محمية 
اجلهراء وجزيرة بوبيان ضمن 
املرحلة األولــى للحملة، في 
حــني مت أمــس زراعــة ٥٠٠ 
نبتة، وما زالــت هناك ١٨٠٠ 
نبتة فــي مختبــرات الهيئة 
ستتم زراعتها باإلضافة إلى 
استمرار استيراد البذور من 
هيئة البيئة في سلطنة عمان.

التأخير في الدورة املستندية 
التي استمرت ملدة سنة عبر 
اإلسراع في عمليات النقل.

وحــول احلريــق الــذي 
وقع فــي منطقة الســاملي، 
قــال األحمد إنه مت التعاون 
مع البلدية واإلطفاء للتعامل 
مع احلريق الذي طال بعض 
اإلطــارات املكدســة بجانب 

عبداهللا األحمد: تسلم األراضي املخصصة إلطارات «أرحية» في الساملي 
األسبوع املقبل.. لتسليم موقعها احلالي إلى «السكنية»

د. عبداهللا زيدان: نبتة القرم انقرضت في الكويت منذ األربعينيات بسبب الرعي اجلائر والظروف البيئية لكننا عملنا على إعادة استيطانها ألهميتها الكبيرة

(محمد هاشم) مشاركة واسعة في احلملة 

مشاركة نسائية في احلملة الشيخ عبداهللا األحمد مشاركا في نقل شتالت القرم متهيدا لزراعتها مجموعة من شتالت القرم

مخاطر كثيرة يتسبب فيها الرعي اجلائر في البيئة البرية (ريليش كومار)

الشيخ عبداهللا األحمد مشاركا في عمليات الزراعة

«البيئة» تعيد استيطان «القرم» في البالد
الهيئة نّظمت حملة لزراعة ٥٠٠ شجرة في محمية اجلهراء ألهميتها في التنوع اإلحيائي وتوفير بيئة حاضنة للكائنات املائية واملساهمة في تنقية الهواء
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في وقت تسعى فيه اجلهات املعنية بالدولة 
إلى تنظيم الرعي تفاديا لتأثيراته السلبية على 
البيئة البرية، وفي حني خصص القانون البيئي 
في البالد مواد تفرض عقوبات وغرامات على 
املخالفني تبرز حاليا مشكلة الرعي اجلائر في 
األماكن غير املخصصة لذلك والتي تهدد البيئة 
البرية وحياة املارة على الطرقات في آن واحد.

وفي هذا السياق حذرت الهيئة العامة للبيئة 
أصحاب احلالل من أبل وماشية على اختالف 
أنواعها من مخالفة القانون البيئي بارتياد املناطق 
غير املخصصــة للرعي من قبل الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية ما سيعرضهم 

للعقوبات اخلاصة مبخالفات الرعي اجلائر.
وأكد مدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة 
العامة للبيئة د.مشــعل اإلبراهيم في تصريح 
خاص لـ «األنبــاء»، أن الرعي اجلائر ظاهرة 
موجودة تعمل الهيئة على مكافحتها ملا لها من 

تأثير سلبي على البيئة البرية.
املناطق السكنية 

وقال اإلبراهيم: ان مشــكلة الرعي اجلائر 

ال حتدث فقط في املناطــق الصحراوية غير 
املخصصة واحملــددة وفق خرائط موضوعة 
من قبل الهيئة العامة للزراعة وإمنا امتدت الى 
املناطق السكنية، الفتا الى تلقي «البيئة» عددا 
غير قليل من الشكاوى حول وجود رعي جائر 
في منطقة صباح األحمد السكنية مت التعامل 
معها بالشكل املطلوب، مؤكدا انه من غير املقبول 
أن يترك أصحاب احلالل املاشــية بني املناطق 
السكنية واملنازل وفي الطرقات مما يؤثر على 
اآلخرين واملنظر العام، خصوصا ان هناك مناطق 
مخصصة لذلك يجب تواجد املاشية فيها فقط.
وذكــر أن مواد القانــون البيئي تتضمن 
نصوصا واضحة وصريحة تؤكد أن الرعي اجلائر 
مخالفة عقوبتها غرامة مالية ٢٥٠ دينارا، آمال 
من اجلميع التقيد بالقانون واألماكن املخصصة 
للرعي ومراجعتها بشــكل دائم مع «الزراعة» 

لتجنب الوقوع في املخالفة.
الصيد اجلائر

وحتدث اإلبراهيم عن مشكلة أخرى تتعرض 
لها البيئة خالل املوسم احلالي وهي الصيد اجلائر 
للطيور خاصة في فترة الهجرة، الفتا الى أن 
أي مخالفة من هــذا النوع تبلغ غرامتها ٢٥٠ 

دينارا، مبينا أن الصيادين يقومون باستخدام 
أسلحة ممنوعة أيضا كأجهزة الصوت جلذب 
الطيور وهو ما يعرضهــم ملخالفات متعددة، 
مناشدا اجلميع عدم مخالفة القانون أو الصيد 

في األوقات غير املسموح فيها بذلك.

اإلبراهيم لـ «األنباء»: وردتنا شكاوى من أهالي مدينة صباح األحمد السكنية برعي اإلبل بني القسائم.. و٢٥٠ ديناراً غرامة املخالفني

الشيخ عبداهللا األحمد ود.عبداهللا زيدان يطلعان على النباتات التي متت زراعتها في املرحلة األولى

ملشاهدة الڤيديو
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يعتبــر الفريــق الركــن 
الشيخ خالد الصالح الصباح، 
الذي مت اعتماد تعيينه رئيسا 
لألركان العامة للجيش، ابن 
املؤسسة العســكرية وأحد 
ابرز وجوهها، بدأ مســيرته 
فيهــا ضابطا برتبــة مالزم 
وتدرج في املناصب بدءا من 
ضابط مشــاة وتسلسل في 
جميع دورات املشــاة حتى 
مت إرســاله إلــى بريطانيا، 
وحصــل علــى دورة أركان 
حرب من اململكة املتحدة، كما 
أنه تخرج في كلية «سانت 
هيرســت» عام ١٩٨٧، وتقلد 
عددا مــن املناصب بدءا من 
آمر فصيل إلى آمر سرية إلى 
آمر كتيبة ومنها إلى آمر لواء 
حتى تسلم مهامه كآمر للقوة 
البريــة باجليش عام ٢٠١٥، 
وفي يناير ٢٠٢٠ متت ترقيته 
الى رتبة «فريق» وتعيينه 

نائبا لرئيس األركان.
واســتقى رئيس األركان 
العســكرية  اجلديد خبرته 
كذلك من مسيرة والده نائب 
رئيس األركان الراحل الشيخ 
صالح احملمد اخلالد صاحب 
املسيرة الوطنية والعسكرية 
احلافلة والذي كان منوذجا 
يحتذى في اجليش الكويتي 
ملا عــرف عنــه من عشــقه 
للعسكرية وحبه لوطنه، كما 
كان ـ رحمــه اهللا ـ أول قائد 
عسكري يحمل علم الكويت 
عندما شارك اجليش الكويتي 
بلواء اليرموك في القتال على 
اجلبهة املصريــة في حرب 

.١٩٦٧
مت تكــرمي الفريق الركن 
الشيخ خالد الصالح الصباح 
خالل مسيرته عدة مرات، ففي 
أبريــل ٢٠١٧ كان أول عربي 
يحصــل على وســام القائد 
من اجليش األميركي، حيث 
قلده رئيــس أركان القوات 
البريــة األميركيــة اجلنرال 
مارك أ.ميلي الوسام تقديرا 
خلدماته املتميزة وإجنازاته، 
وأتى ذلك أثناء زيارته ملقر 
القيادة الوســطى باجليش 
 (U.S Army Central) األميركي
في والية ســاوث كارولينا، 
وكان باستقباله قائد القيادة 
الوسطى باجليش األميركي 
الفريق مايكل غاريت وعدد 

من كبار الضباط.
اعتبر الفريق الركن ان هذا 
الوسام «لم يكن يحصل عليه 
لوال الدعم الكامل من قيادتي 
وجهود رجال القوة البرية، 
سواء من الضباط وضباط 
الصف واألفراد»، وهو وسام 

شرف قائال: «أنا أقول إلخواني 
في القــوة البرية هذا الوســام 
ليس للــواء خالد الصالح إمنا 
لكل ضابــط وضابط صف في 
القوة البرية الذين شاركوا في 
التمارين والتخطيط والتنفيذ، 
وأشكر رئيس األركان األميركي 
وقائد القوة األميركية ومساعد 
قائــد القــوات األميركيــة على 
رفعهم اسمي حليز هذا الوسام».

وفي أغسطس ٢٠١٧ قلد وزير 
الدولة لشؤون الدفاع البريطاني 
مايــكل فالون آمر القوة البرية 
حينها اللواء الركن خالد الصالح 
الصباح وســام كلية «ساندت 
هيرست» رفيع املستوى والذي 
مينح للقادة من خريجي كلية 

«ساندت هيرست».
والعنصر البشري عند رئيس 
األركان هو العنصر األساســي 
بالنسبة للقوات املسلحة، فالقوة 
البرية عندما كان آمرا لها وضع 
لها إستراتيجية ثابتة، فعمل على 
زيادة اعداد القوى البشرية داخل 
وحداتها، وأجرى دورات كثيرة 
لرفع مســتوي األفــراد وكذلك 
للمتطوعني، ووضع إستراتيجية 
كقوة بريــة تقوم على ترغيب 
العسكريني في االنخراط بالقوة 
الفرصــة  البريــة وإعطائهــم 
الكبيــرة من التحصيل العلمي 
العســكري والتدريب العملي، 
بحيث يكون العسكري الشاب 
واثقا بسالحه وقدراته، وتنفيذ 

دولتني أو بــني الدول مجتمعة 
داخل مجلس التعاون اخلليجي 
وكانت هــذه التمارين متارين 
تعبويــة باإلضافة إلى متارين 
قائمة ومستمرة على مدار السنة، 
فالقوة بالنسبة للفريق الركن 
ال تقف عند التمارين، فالعمود 
الفقري ألي جيش أو قوة يرتكز 
على التمارين وتدريب القيادات 
ومتارين انفتاح تعبوية سواء 
كانت مع اإلخوة اخلليجيني أو 
ما بيننا وبني القوات األميركية 
أو القوات البريطانية املتواجدة 

في الكويت.

والتقيد بالتعليمات وااللتزام 
بها أولوية عند رئيس األركان 
اجلديد، فبسؤاله في أحد اللقاءات 
الصحافية عــن كيفية التعامل 
مع وجود تعسف من الضباط 
بالسلطة مع العسكريني، قال: إن 
هذا األمر مرفوض جملة وتفصيال 
الشــديد،  ونواجهــه باحلــزم 
فالعســكري يعمل في اجليش 
الكويتي خلدمة وطنه ومواطنيه 
وليس خلدمة أشخاص، ونحن 
إذا ما تثبتنا من مثل هذا األمر 
نقــوم بتعنيــف الضابط الذي 
يســتخدم العسكرية ألغراضه 
الشخصية، ونلفت نظره، فنحن 
أبوابنا كقياديني مفتوحة للجميع 
لتلقــي أي شــكاوى حول مثل 

هذا األمر.
وسياســة اجليش الكويتي 
عنــد الفريــق الركــن الشــيخ 
خالد الصالح الصباح وهي ان 
تكــون املوارد من عدة مصادر، 
فالتســليح يكون من عدة دول 
ومن عدة مصادر حتى تصبح 
لدينا قدرة قتالية عالية، قائال: 
ال نعتمــد على مدرســة واحدة 
أو تسليح واحد، أما بخصوص 
الدورات فلدينا عدة مدارس وعدة 
أمناط مختلفة من التدريب لكن 
يبقــى عندنــا النمــط اخلاص 

باجليش.
 وقال في لقاء صحافي سابق 
ـ ان أبناءنا من الضباط وضباط 
الصــف ينقلون لنــا كل ما هو 

هذه اإلســتراتيجية أخذ اجلهد 
الكبيــر، حيث حــرص الفريق 
الركن الشيخ خالد الصباح على 
ان تكون مناسبة ومبنية على 

الواقع لتسهيل تنفيذها.
يؤمن رئيس األركان اجلديد 
بأهميــة التعاون مــع جيوش 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
خاصــة بالنســبة للتماريــن 
والتدريــب والــدورات، وقــد 
كان للقــوات البريــة في عهده 
متاريــن وتدريبــات كثيرة مع 
األشقاء اخلليجيني، وكانت تعقد 
سنويا سواء كانت جانبية بني 

وقد ســبق لرئيس األركان 
الفريــق الركــن الشــيخ خالد 
الصباح أن اكد في لقاء صحافي 
على أهمية ما يقوم به اجليش 
في عمليات «إعادة األمل»، حيث 
اعتبرها واجبا وطنيا نشــارك 
من خالله أشــقاءنا في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة في 
الدفاع عــن أراضيها، حيث ان 
القوة املتواجدة سواء كانت قوة 
املدفعية التابعة للقوة البرية أو 
القوة اجلوية في خميس مشيط 
تقوم بواجبها على اكمل وجه، 
ومؤكدا ان النصر قادم بإذن اهللا.

جديــد فــي الــدول املتقدمة 
واملناسب للجيش الكويتي 
لنســتفيد منه في وحداتنا 

القتالية أو اإلدارية.
فاجليش بالنسبة للفريق 
الركن الشيخ خالد الصالح 
الصبــاح ليــس عمليــات 
عســكرية فقط بــل له دور 
في الكوارث اإلنسانية مثل 
الكوارث الطبيعية والزالزل 
والفيضانات، حيث يجب ان 
يساهم بالعمليات اإلغاثية 
والدعم اإلنساني، فالعسكرية 
لــم توجد للقتــال فقط، بل 
حلماية أمن وسالمة املواطنني 
فــي شــتى املجــاالت ومنها 
املســاعدة واإلنقاذ في مثل 

تلك الكوارث.
وبسؤاله في احد لقاءاته 
الصحافية حول مهام اجليش 
هل هي هجومية أو دفاعية 
الطابع، قال: هو دفاعي بكل 
ما تعنيه الكلمة من معنى، 
الكويتي  ومحدد بالدستور 
بأننــا جيش دفاعــي بحت، 
وليس لديــه نوايا عدوانية 
أراضيــه، فاجليش  خــارج 
الكويتي هــو جيش دفاعي 
مهمتــه األساســية حمايــة 
أراضينــا مــن أي اعتــداء 
أو اختــراق وحمايــة األمن 
بالتعــاون والتنســيق مــع 
اجلهات األمنيــة. ولكن في 
بعض األحيان هناك هجوم 
يدخــل ضمن اســتراتيجية 
الدفــاع وعلى ســبيل املثال 
أن تبادر إلــى الهجوم على 
جتمعــات عدو تتكدس عند 
احلدود بهدف عمل عدواني، 
فأنت هنــا مطالب بالهجوم 
الدفاعي الوقائي لصد خطر 

يتهدد أمن البالد.
يفتخر الفريق الركن الشيخ 
خالد الصالح  الصباح بدور 
القوة البرية الكبير في حرب 
حترير الكويت، حيث يعتبر 
أنها كانــت من طالئع القوات 
التي اشتبكت مع العدو، وظلت 
مســتمرة بالتعامل معه بعد 
الغزو وآثاره وحتى يومنا هذا 
فنجد مخلفات للعدو من قذائف 
وألغام وأشباك وسالح الهندسة 
في القوة البرية يقوم بتطهير 
املناطق، وبعض املناطق في 
فترة من الفترات بعد حترير 
الكويت أخذتها شركات وبعض 
اجليوش تعاقدت الدولة معهم 
لتطهيــر املناطق مــن األلغام 
ومخلفات الغزو، حيث يؤكد 
دائما على اجلهود الكبيرة في 
مسح األراضي وتطهيرها من 
أجل أمن وسالمة العاملني في 

املشروع.

الشيخ احمد املنصور متوسطا الفريق ركن األمير فهد بن تركي بن عبد العزيز واللواء الركن محمد بن علي العمري والفريق الركن الشيخ خالد الصالح 
اللواء الركن الشيخ خالد الصالح الصباح مع ضباط قوة «مبارك املشتركة» بعد زيارتهمالصباح والشيخ علي اخلالد مع املشاركني في عملية ٕاعادة األمل في اململكة العربية السعودية

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الشيخ أحمد املنصور والفريق الركن الشيخ خالد الصالح الصباح

خالد الصالح الصباح .. «من شابه أباه فما ظلم»
الرئيس اجلديد ألركان اجليش.. ابن املؤسسة العسكرية وأحد أبرز قيادييها

رئيس األركان يؤمن بأن العنصر البشري األساس للقوات املسلحة وأهمية التعاون مع جيوش «اخلليجي» بالتدريبات والدورات

استقى خبرته العسكرية من مسيرة والده صاحب املسيرة الوطنية احلافلة والذي كان منوذجًا ُيقتدى في اجليش
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احلواجز الرملية.. هل حتمي الفحيحيل من الغرق في موسم األمطار؟

محمد الدشيش

كعادتها الســنوية وقبل بداية 
موسم األمطار في فصل الشتاء تقوم 
وزارة األشغال العامة بعمل صيانة 
شاملة للطرق الرئيسية والداخلية 
وتنظيف مجاري صرف املياه في 
جميع احملافظات استعدادا للموسم، 
ومن أهم املناطق التي تضررت من 
األمطــار خالل العــام قبل املاضي 
كانت الفحيحيل التي تضم ١٤ قطعة 
سكنية والكثير من املوالت التجارية 
احلديثة واألسواق الشعبية القدمية، 
حيث تسربت املياه املتجمعة داخل 
املنــازل في القطعتني ١و٩ بســبب 
مستواها املنخفض عما حولها من 
مناطق قريبة منها، كما راح ضحيتها 
الشاب أحمد الفضلي والذي فارق 
احلياة غرقــا أثناء محاولة دخول 
مسكنه بسرداب احد املنازل، ناهيك 
عن األضرار املادية الكبيرة، حتى 
اطلــق األهالــي على ٢٠١٨ «ســنة 
الهدامة» نتيجة لتهدم البيوت وتلف 
املركبات وحدوث انزالقات أرضية 

في الشوارع.

«األنبــاء» وحرصــا منها على 
الوقوف على طبيعة االستعدادات، 
قامت بجولة في منطقة الفحيحيل، 
حيث رصدت قيام «األشغال» بعمل 
سياج على شكل حواجز رملية يصل 
طوله إلى ثالثة أمتار حول املنطقة، 
كما استطلعت آراء سكان املنطقة 
حول هــذه احلواجــز ودورها في 
احلد من تسرب السيول إلى داخل 
منازلهم، مؤكدين انها لن تفيد في 
منع املياه، واألفضل توصيل صرف 
املياه إلى البحر القريب من املنطقة 

وفيما يلي التفاصيل: 
في البداية، قــال هالل العنزي 
وهو من سكان منطقة الفحيحيل 
القدامــى ان املنطقــة تتعرض كل 
موســم الى فيضانات وسيول وال 
توجــد حلول ناجحــة لذلك وهي 
منذ الســتينيات حتى اليوم اكثر 
املناطق تعرضا للسيول وذلك ألنها 
منخفضة على املناطق املجاورة لها 
واحلل ليس في عمل حواجز رملية 
بل إجناز صرف صحي متكامل يصل 
الى البحر القريب منها، وهناك دول 
اخــرى اقل إمكانيــات من الكويت 

قامت بعمل اكثر من ذلك.
وأضاف العنزي: نشعر باخلوف 
وهــذه احلواجز إهــدار للمال ولن 
متنع السيول والفتحات بها كبيرة 
و«اهللا يستر علينا وعلى اجلميع».

بدوره، قــال مبــارك الهاجري 
ان احلواجــز الرمليــة لن حتد من 
مياه السيول وهي حلول ترقيعية 

وتنفيع ألشخاص معينني، فاملنطقة 
منخفضة واألكثر تضررا من املياه، 
وهذه احلواجز لم أشاهدها في دول 
مجــاورة وأصبحنــا محاطني بها 
وكأننا في ثكنة عســكرية واحلل 
موجود وسهل وهو تصريف تلك 

املياه في البحر.
من جانبه، متنى بسام عبدالسالم 

اال تتكــرر حادثة غرق املنطقة في 
٢٠١٨، والتي راح ضحيتها شخص 
من األهالي، الفتا إلى ان احلواجز 
حلــول مؤقتــة وليســت دائمــة، 
وتنظيف مجاري الصرف قبل موسم 
األمطار من األتربة واألوســاخ قد 
يساهم في احلد من الغرق وزيادة 

كثافة املياه.

أمــا املواطن عايض الرشــيدي 
الذي عــاش كارثــة ٢٠١٨ فذكر ان 
احلواجــز الرمليــة ليســت حــال 
ومنظرهــا غير حضاري فأطوالها 
املرتفعــة والتي تصــل إلى ثالثة 
أمتــار تغطي على واجهات املنازل 
التي تقع على الشوارع الرئيسية 
وعلى احلكومة ان جتد حلوال دائمة 

ومنطقية لتلك األزمة.
مــن جهتــه، ذكــرت أم مبارك 
العتيبــي ان أهــل الفحيحيل بنوا 
منذ القدم سورا لها للحد من األطماع 
اخلارجيــة واطلــق عليها «ســور 
الدبوس» وفي بداية اخلمسينيات 
مت هدمه وكأن اجلهات املســؤولة 
أرادت إعــادة الســور القدمي بهذه 
احلواجز الرملية التي ال تفيد كما 
ان منظرها نشاز ومنطقتنا منذ ٥٠ 
عاما تغرق واخلسائر املادية كبيرة.
ومن ناحيته، قــال عبدالهادي 
خلف: اقطن في املنطقة منذ عشرين 
عاما، وكما تشاهدون فهذا السور 
من الرمــال مؤقت وال اعتقد اذا ما 
كان يســد احلاجة والغرض الذي 
أقيم من أجله أم ال، وندعو اهللا ان 

يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.
في السياق ذاته، طالب صالح 
العتيبي بتحــرك اجلهات املعنية 
الفحيحيــل مــن  إلنقــاذ منطقــة 
الفيضانــات ومن أمور أخرى مثل 
وجود العزاب بني العائالت وامتالء 
الساحات الترابية باملعدات الثقيلة 
التابعة لبعض الشركات في املناطق 

املجاورة.
وبدوره، قــال أحمــد العنزي: 
اطلقنــا صرخــات كثيــرة نحــن 
املتضررون فــي املنطقة، وخاصة 
سكان قطعة ١ ولكنها ذهبت هباء 
منثورا، وسمعنا وعودا لم تطبق 
على ارض الواقع وما نشاهده حاليا 
يحز بالنفس من تواجد تلك السواتر 
الترابية، متســائال، هل سمعت ان 

ساترا ترابيا مينع السيول؟!.
ومن جهته، ذكر املقيم ابوحسني 
انه من ســكان الفحيحيل منذ ٤٠ 
عاما، وشاهدنا أمطارا غزيرة ولكن 
أمطــار ٢٠١٨ كانت شــبه كارثية، 
عملت على انهيار منظومة الصرف 
الصحي، داعيا اهللا ان يحفظ الكويت 

وشعبها من كل مكروه وسوء.

أهالي املنطقة لـ «األنباء»: أصبحنا وكأننا في ثكنة عسكرية واألفضل توصيل صرف املياه إلى البحر القريب من املنطقة

ملشاهدة الڤيديوحواجز رملية في احد شوارع املنطقة                                                           (ريليش كومار)

ارتفاع احلواجز يصل إلى ٣ أمتار ومنظرها غير حضاري وتغطي واجهات املنازلاملنطقة األكثر تعرضًا للسيول منذ الستينيات ألنها منخفضة عن املناطق املجاورة لها 

الكندري لـ «األنباء»: عمومية «تعاونية 
القادسية» ٢٤ نوفمبر ضمن الشروط الصحية

محمد راتب

قال رئيس مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية 
د.علي الكندري لـ«األنباء»، إن وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل قررت عقــد اجلمعية العمومية يوم الثالثاء ٢٤ 
نوفمبر في متام الساعة اخلامسة والنصف، وذلك ضمن 

االشتراطات الصحية ضمانا لسالمة اجلميع.
وذكر الكندري أنه بعد عقد اجلمعية العمومية سنقوم 
كاملعتاد بتوزيع األرباح على املساهمني وفق اإلجراءات 
املتبعــة، مضيفا أن مجلــس اإلدارة حريص على إطالق 
املهرجانــات التســويقية واالرتقاء مبســتوى اخلدمات 

املقدمة لرواد اجلمعية.

األرباح جاهزة للتوزيع بعد اجلمعية العمومية

د.علي الكندري

«املهندسني» لرفع نسب العمالة الوطنية بالعقود احلكومية

«النجاة اخليرية»: نسعى لتحقيق احلياة الكرمية لإلنسان

دعــا أمــني ســر جمعيــة 
املهندســني م.فهــد العتيبــي 
مجلس الــوزراء إلى ســرعة 
دراسة متطلبات سوق العمل 
وتطوير منظومتنا التعليمية 
والبرامج الدراسية فيها، مشيرا 
إلى ضرورة تأهيل املواطنني 
القطاع  الراغبني بالعمــل في 
اخلاص وتأمني بيئة عمل جاذبة 

وآمنة لهم.
وقــال العتيبي فــي بيان 
صحافــي إنه من غير املقبول 
ومع تشديد اإلجراءات ومطالبة 
احلكومة الشــركات املتعاقدة 
معها بعدم إنهــاء خدمات أي 
موظــف كويتي مــن العاملني 

كشف رئيس قطاع البرامج 
واملشــاريع بجمعية النجاة 
اخليريــة عبداهللا الشــهاب 
عن سعي اجلمعية للمضي 
قدمــا فــي مكافحــة ثالوث 
اجلهل والفقــر واملرض من 
خالل إقامة وتنفيذ املشاريع 
الرائدة التــي تعزز العيش 
الكــرمي لإلنســان، وتوفير 
الرعايــة الطبيــة املناســبة 
وإقامة املخيمــات العالجية 
وتوزيــع األدويــة لألســر 
الفقيرة، الفتا إلى أن املشاريع 
تتمثل في التعليم والتوعية 
والتنمية، مبا يحقق التنمية 
املستدامة للمجتمعات الفقيرة 

عمالقــة، الفتا الــى أن ضمان 
املســتقبل الوظيفي وحتقيق 
األمــان فــي عقود املشــاريع 
احلكومية أمــر بات ضروريا 
في ظــل املســتجدات ورغبة 
احلكومة فــي حتميل القطاع 
اخلاص مسؤولياته وإشراكه 
في التنمية االقتصادية، وفي 
ظــل تفويض مجلس الوزراء 
بالكثير من اإلجراءات لتعديل 
التركيبة الســكانية ال بد من 
املسارعة إلى إغالق ملف إنهاء 
الكويتيني  خدمات املهندسني 

في القطاع اخلاص.
إنهــاء خدمــات  أن  وأكــد 
الكويتيني وبعض  املهندسني 

بجمعية النجاة اخليرية لم 
يعــد يقتصر على اســتالم 
احملســنني  مــن  األمــوال 
وإيصالها للمستفيدين فقط، 
بل أصبح لدينا مشــروعات 
تنمويــة مختلفــة وأهمهــا 
الرعايــة الصحية، مشــيرا 
فــي الوقت ذاته الــى حملة 
«إبصــار ٤» التــي طرحتها 
الشــهر  بدايــة  اجلمعيــة 
اجلــاري وتهدف من خاللها 
لبناء مستشفى صباح األحمد 
وتوفيــر العالج لـــ ٥٠ ألف 
شخص من مرضى العيون 
سنويا في جمهورية تشاد، 
إضافة إلى تنفيذ املشــاريع 

الكويتية في العقود احلكومية 
وجعلها من ضمن اشتراطات 
العقود واملناقصات، موضحا 
أن وجــود «كوتــا» في عقود 
احلكومة ومناقصاتها سيخفف 
من الضغط على بند الرواتب 
بامليزانية العامة وسيسهم في 
التوجهات احلكومية  حتقيق 
لتعديل التركيبة الســكانية، 
الفتا الى عمل مستقبلي لتقدمي 
تشريع لضمان وجود العمالة 
الوطنية مع رفع نسبها سنويا 
وجعلها إلزامية في كل العقود 
احلكومية واستبعاد أي شركة 
ال تلتــزم بالتكويت في عقود 

املشاريع الكويتية.

احلثيــث لتمكــني اإلنســان 
مــن احلياة الكرميــة، وذلك 
من خالل احلمالت اخليرية 
املتعددة والتي تفاعل معها 
أهــل اخليــر داخــل وخارج 
الكويت مثل «أبشروا باخلير» 
و«إبصار» و«تخيل» وغيرها 
مــن احلمــالت اإلنســانية 
الناجحــة، وذلــك من خالل 
اســتثمار الطاقــات املعطلة 
ووضع األفكار املميزة التي 
حتول األســر من العوز إلى 
العطاء واإلنتاج، حيث لدينا 
العديد من املشاريع اإلنتاجية 
والتي تختلف حسب طبيعة 

الدولة.

املهنيــني حتــت ذريعــة أنها 
بسبب أزمة كورونا غير مبرر، 
وأننــا وبالتعاون مع اجلهات 
احلكومية املعنية سنعمل على 
إنهاء املوضوع وندعو إخواننا 
في الشركات و«القوى العاملة» 
الى التحقق من نسب التكويت 
املطلوبة في العقود احلكومية، 
مشــيرا الى أن ما حذرنا منه 
فــي وقت ســابق يقــع حاليا 
ونحن على ثقة بأن تعســف 
هذه الشركات إزاء املهندسني 
وغيرهم من املهنيني الكويتيني 
لن مير على املعنيني في اجلهات 
احلكوميــة. وتابــع: نطالــب 
بســرعة رفع نســب العمالة 

الطبية املختلفة في مختلف 
الدول واملجتمعات الفقيرة، 
داعيا أهل اخلير واملؤسسات 
بالوقوف الى جانب اجلمعية 
لتحقيق أهدافها االستراتيجية 

املرجوة.
وتابع: لدينا كذلك مشاريع 
مميــزة مثــل بنــاء املراكــز 
واملــدارس واملعاهد في هذه 
املجتمعــات، وبفضــل اهللا 
ثــم تفاعــل احملســنني قمنا 
ببناء العديد من املؤسسات 
التعليمية في شــتى الدول، 
واجلمعية تعمــل بقوة من 
أجل حتقيق التنمية باملناطق 
الفقيرة، مشيرا إلى السعي 

أكدت أنه من غير املقبول إنهاء خدمات مهندسني كويتيني يعملون بشركات خاصة تنفذ مشاريع كبيرة

م.فهد العتيبي

عبداهللا الشهاب

في القطاع اخلاص االستمرار 
عشــرات  خدمــات  بإنهــاء 
املهندسني والفنيني في مشاريع 

حول العالم.
الشــهاب فــي  وأضــاف 
تصريح له أن العمل اخليري 

رفع ٢٨ سيارة مهملة في اجلهراء
يواصل الفريق الرقابي بإدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
اجلهراء جوالته امليدانية لرفع كل ما يشوه 
املنظر اجلمالي من سيارات مهملة وسكراب 
والتأكد من مستوى النظافة بجميع مناطق 
احملافظة.  وفي هذا الســياق، أعلنت إدارة 
العالقــات العامة عن قيام الفريق الرقابي 
مبراكز تيماء وسعد العبداهللا وقسم متابعة 
الباعــة اجلائلني بــإدارة النظافــة العامة 
وإشــغاالت الطــرق بفرع بلديــة محافظة 
اجلهراء، تنفيذ جــوالت ميدانية في إطار 
اجلهود التي تبذلها اإلدارة التي تهدف إلى 
إبــراز اجلانب اجلمالي في احملافظة. وأكد 
مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بفرع بلدية احملافظة فهد القريفة أن اجلوالت 
تهدف الى رفع مستوى النظافة في جميع 
املناطق باحملافظة للقضاء على السلبيات 
التي تشوه املنظر اجلمالي للمحافظة من 
خالل رفع الســيارات املهملة والســكراب 

واملعروضة للبيع في الساحات وامليادين 
ووضع ملصقات على الســيارات املهملة، 
فضال عن حترير مخالفات نظافة عامة ورفع 
بســطات ومخالفة باعة جائلني، مؤكدا أن 
املفتشني باإلدارة لن يتهاونوا في تطبيق 
الشروط والضوابط التي تضمنتها الئحة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق لتحقيق 
انســيابية احلركة واحملافظة على الشكل 
اجلمالــي في مناطــق احملافظة مبا يحقق 

املصلحة العامة ورفع املخلفات كافة.
وأشار القريفة إلى أن اجلوالت أسفرت 
عن رفع ٢٨ ســيارة مهملة مت إرسالها الى 
موقع حجز السيارات في البلدية وحترير 
٩ مخالفات ووضع ٢٧ ملصقا على سيارات 
مهملة وسيتم رفعها بعد انتهاء مهلة فترة 
اإلنــذار لوضع امللصــق، فضال عن رفع ٥ 
بســطات لباعة جائلني من منطقة القصر 
و١٠ دروب من األشجار و٧ دروب مخلفات 

مختلطة.
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ومضات

مرثية 
«مندكارية»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

أخذه هادم اللذات ورحل في يوم أجله 
متأثــراً بإصابته بڤيروس كورونا اللعني 
بعد أن أفتى وهو على فراش املرض بأن 

من مات بسببه فهو شهيد.
ورحل مــع أحبتنا الذيــن حصدهم 
«كورونا».. إنه شــيخنا وأستاذنا العالم 
اجلليل الدكتور فالح إسماعيل مندكار (أبو 
محمد)، الداعية اإلمام الذي عرف بزهده 

وتواضعه اجلم وسلفيته.
رحل عنا ودفن أمس في مقبرة صبحان 
في يوم اخلميس ٥ ربيع األول ١٤٤٢هـ 
املوافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠م في سنة الكورونا 
التي حصدت عشرات بل مئات من أحبتنا 
وعلى رأسهم اليوم الشيخ الداعية الكويتي 
د.فالح مندكار الذي ولد عام ١٩٥٠ وعمل 
مدرسا للغة اإلجنليزية ثم واصل دراسته 
في املدينة املنورة باجلامعة اإلســالمية 
ليتخــرج فيها حاصال على املاجســتير 
والدكتوراه بعد أن درس أصول العقيدة 
واحلديث والفقه وأصوله والقواعد الفقهية 
والنحو والصرف والبالغة والتجويد، وله 
أكثر من مؤلف وكتــاب أبرزها: العالقة 
بني التصوف والتشيع، ونزعة التكفير.. 
الشــرعية،  خطورتها وعالجها، والرقى 
واألشاعرة، وزوايا نشرت له في جريدة 
الوطــن، وغيرها الكثير مــن املذكرات 

واملقاالت التي يصعب حصرها.
صفاته وسمات شخصيته

متيز الشــيخ د.فالح مندكار باخللق 
والتواضع والسعي الدائم لقضاء حوائج 
الناس ودفاعه عن الســلفية والتمســك 
بالكتاب والُسنة وتقدير طالب العلم وتوقير 
العلماء الذين تعلم منهم في اململكة العربية 
السعودية وفي املدينة على وجه اخلصوص 
ومنهم العالمة الشيخ عبدالعزيز بن باز وابن 
عثيمني والشيخ صالح الفوزان واحملدث 
األلباني، وكبار هيئة العلماء، وكان له طالبه 
في كلية الشريعة بجامعة الكويت، وقد رثاه 
كثير من األساتذة من أعضاء هيئة التدريس 
في كلية الشريعة وطالب علمه وحجاجه 
الذيــن أدوا العمرة واحلج معه في حملة 
مندكار إحدى أبرز وأعرق حمالت احلج 
الكويتية، كما رثاه دكاترة زمالء من أمثال 
د.عبداحملسن اخلرافي ود.بسام الشطي 
العبداجلادر  الصقر وفيصل  ود.يوسف 

والزميل علي حسن (أبوشمالن).
مرثية «مندكارية»

من تابع اإلعالم في امليديا ووســائل 
التواصل االجتماعي يقف على حجم الرثاء 
الذي تناول الشيخ فالح مندكار - رحمه 
اهللا - من أبناء الكويت ومن خارجها ومن 
كل الفئات من الدعاة واألئمة وطالب العلم 
وأيضا املواطنني الذين نالوا شرف صحبته 
في حملة مندكار، وما كان الراحل اجلليل 
يحمله من خصال طيبة والنصح للخير 

دائما.
وقد رثاه مرشد حملة مندكار الشيخ 
د.دهام بوخشــبة، وأكد أنه ال يستطيع 

الكالم لتأثره باملصاب اجللل.
من جانب آخر، قال لي الزميل أسعد 
عبداهللا مدير حترير مجلة املعلم إنه رافق 
الشيخ فالح مندكار (أبا محمد) طوال حمالت 

احلج.
وتربطني بالفقيد الراحل وشيخنا الكبير 
د.فالح مندكار عالقة وطيدة امتدت ألكثر 
من ٣٣ عاما، ومنذ أول رحلة حج شاركت 
فيها برفقة املرحومة والدتي عام ١٩٨٧ مع 
احلملة العريقة (حملة مندكار)، وبت سنويا 
ألتقي هذا الشــيخ العالم الفاضل الكبير 
من خــالل رحالت احلج حتى آخر رحلة 

املاضي وأيضا بأحداث ومناسبات  العام 
عديدة. ومشاعري ســتبقى عاجزة عن 
التعبير ملكانته الكبيرة في قلبي، فقد وجدت 
فيه ذلك اإلنسان املتدين الودود املتسامح 
واخليّر املعطاء والبشــوش واحملب لكل 
من يلتقيه، وكم كنت أسعد عندما ألتقيه 
بطلّته الباسمة وذلك النور الذي يشع من 

وجهه السمح.
كان بالنسبة لي أشبه باملالك الطاهر 
النقي احملب للخير للجميع، وحزني على 
رحيله سيبقى قائما في ذكراه العطرة، ومع 
كل حدث ومناسبة كان طرفا فيها، وأسأل 
اهللا تعالى أن يرحمه بواسع رحمته، وأن 

يلهمنا الصبر على فراقه.
عالقة شخصية

ربطتني عالقة شخصية بالشيخ فالح 
منــدكار منذ كنت مســؤوالً عن ملحق 
«اإلميان» وكثيرا مــا كلمته وطلبت منه 
رأيا في بعض القضايا، ولفت نظري حجم 
ما كان يتركه مــن أثر في محدثه حينما 

يعتذر عن التصريح.
ذات مرة كتبت مقاال بعنوان «همسة 
مندكارية» نشــرت في «األنباء» بتاريخ 
١٦/١٢/٢٠١٨ وكانت تخص كتيبا كتبه بعنوان 

«همسة في أذن عاق»،
وهو من الكتب اجلميلة له، خاصة أنه 
يتناول العقــوق، وقد طلبت من وزارتي 
األوقاف والتربيــة أن تطبعا هذا الكتاب 

وأن يقدم لعيالنا الطالب في مدارسهم.
وفوجئــت باتصاله يشــكرني على 
«الومضات» وما جاء فيها من سطور ثناء له.

وّدعنا باألمس عاملا جليال من دعاة الفكر 
والدعوة من الرعيل اجلميل الذي أخذنا 
منه علما نافعا، وبهذه املناسبة نتقدم بأحر 
لعائلة مندكار  القلبية واملواساة  التعازي 
الكرمية في (فقيدنا جميعا فقيد الكويت 
الدكتور فالح  والشريعة) الشيخ اجلليل 
إسماعيل أحمد مندكار (أبو محمد)، سائلني 
املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

وطالب علمه الصبر والسلوان.
وتبقى الومضــة وآخر الكالم وزبدة 
احلچــي: إمام ورع ال يعوَّض له مريدوه 
وأتباعه، وكان دائما مفتاحا للخير مغالقا 

للشر نافعا وناصحا للعباد والبالد.
أيها املغردون في (امليديا) ووســائل 
التواصــل االجتماعي.. أمعنوا النظر في 

هذا الرثاء واملرثية «املندكارية».
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).. وتســقط 

دمعة.
يا جاسم الضاعن نفزع لك!

أرســل لي ابني الغالي جاسم محمد 
الضاعن خبر ترشحه لعضوية مجلس إدارة 
جمعية حطني التعاونية. وجاسم الضاعن ابن 
املنطقة ولديه اخلبرة في التسويق التعاوني 
تعريفا وأهدافا، ويستاهل من يقف معه 
ألنه ميلك الصيت احلسن والسمعة الطيبة، 
ويكفي أن والده الذي رباه وعلمه وأحسن 
توجهه هو محمد الضاعن - نظيف اليد 

في الوظيفة احلكومية والعمل الشعبي.
جاسم الضاعن من الشباب الواعد الذي 
يســتاهل فزعة أهل الكويت، وأعرف أن 
الكثير يدعم ويرشح أمثال هؤالء الشباب 
الوطنيني.. فأبشــر يــا بومحمد، وخير 
املوعظة والنصيحة من قائل مخلص إلى 
ناخب منصف: تســتاهل واهللا الصوت 
وفزعتنا يا ولد عمي وتاج رأسي وحزام 
ظهري، اهللا يوفقــك وينجحك، وأتصل 

مباركا لك.
في أمان اهللا.

٨٨٩ إصابة جديدة بـ «كورونا» 
من ٨ آالف مسحة و٩ وفيات

حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحة 
عــن تســجيل ٨٨٩ إصابة 
جديــدة باملــرض خــالل
املاضيــة،  الـــ ٢٤ ســاعة 
ليرتفــع بذلــك إجمالــي 
عدد احلاالت املســجلة في 
البــالد إلــى ١١٩ ألفا و٤٢٠ 
حالة، إلى جانب تســجيل 
٩ وفيات نتيجة مضاعفات 
مرض «كوفيدـ  ١٩» ليرتفع 
الوفــاة  مجمــوع حــاالت 
املسجلة حتى أمس إلى ٧٣٠ 
حالة. وقالت وزارة الصحة، 
البيــان اإلحصائــي  فــي 
اليومي للوقوف على آخر 
مســتجدات الڤيروس، ان 
من بني احلاالت الســابقة 

التــي ثبتت إصابتها حاالت مخالطة حلاالت 
تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر 

العدوى وفحص املخالطني لها.
وأكــدت الوزارة شــفاء ٧٩٨ حالة من 
املرض خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع 
إجمالي حاالت الشــفاء مــن املرض إلى 
١١٠ آالف و٧١٤ حالة وبنسبة ٩٢٫٧٪ من 
إجمالي اإلصابــات اإلجمالية في البالد، 
وذلك عقب التأكد من متاثل تلك احلاالت 
للشــفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية 

الالزمة واخلطوات املتبعة بهذا الشأن.
وأوضحت أن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في أقســام العنايــة املركزة بلغ 
١٢٦ حالة ليصبــح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلاالت التي ثبتت إصابتها مبرض 
«كوفيــد ـ ١٩» ومازالــت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة ٧٩٧٦ حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد املسحات التي 
مت إجراؤها خالل الـ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
٨٠٤٥ مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 
منــذ بداية اجلائحة حتــى اآلن ٨٥٧ ألفا 
و٧٠٧ فحوصــات مخبرية، وبذلك تبلغ 
نسبة اإلصابات اجلديدة من املسحات ١١٪.

وجددت وزارة الصحة دعوة املواطنني 
واملقيمني ملداومة األخذ بكل سبل الوقاية 
وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص على 
تطبيق اســتراتيجية التباعــد البدني، 
موصية بزيارة احلسابات الرسمية لوزارة 
الصحــة واجلهات الرســمية في الدولة 
لالطــالع على االرشــادات والتوصيات، 
وكل ما من شــأنه املســاهمة في احتواء 

انتشار الڤيروس.

.. و رحل فالح مندكار بعد مسيرة حافلة بالعطاء

امــس  الكويــت  شــيعت 
الداعية والعالم اجلليل د.فالح 
اسماعيل مندكار الذي غّيبه 
املوت عــن عمر ناهــز الـ٧٠ 
عاما بعد رحلة دعوية حافلة 

بالعطاء.
الراحــل فالح  والداعيــة 
مندكار، رحمه اهللا، أحد ابرز 
علماء الكويت ودعاتها األجالء، 
من تالميذ ابن باز واأللباني 
وابــن عثيمــني والفــوزان 
والسندي واالنصاري واالثري 
وغيرهم، حيث اعطى بعد ذلك 
جل خبرته لتالمذته في كلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية 
في جامعــة الكويت كمدرس 

للعقيدة.
وقد نعــى رئيس مجلس 
األمة مــرزوق الغامن الراحل 
قائال: «ببالغ احلزن واألسى، 
تلقينــا خبــر وفاة الشــيخ 
اجلليل د.فالح مندكار، ونسأل 
اهللا جلــت قدرته أن يرحمه 

الشــيخ  الربيعيــة... نعــم 
واملربي».

وكان الراحــل قــد عمــل 
مدرســا للغة اإلجنليزية في 
بداية حياته عندما كان عمره 
٢٦ عاما، ثم حصل على شهادة 
البكالوريوس ثم املاجستير 
التي نال فيها درجة االمتياز 
وكانت في حتقيق ثالث من 
شعب اإلميان للحافظ البيهقي، 
ثم نال شهادة الدكتوراه من 
كلية اصول الدين في جامعة 
االزهر مبرتبة الشرف االولى 
مع التوصية بطبع رســالته 

ومداولتها بني اجلامعات. 
وللراحــل جهــود علمية 
ودعوية كثيرة، حيث شارك 
كثيرا في الــدورات العلمية، 
واألنشطة الدعوية التي كانت 
تقام فــي الكويت واســتفاد 
منها طالب العلم حيث متيز 
رحمه اهللا بالنشاط العلمي 

والدعوي.

بتعاملهم بالفقه والفهم ملعاني 
سنة نبينا ژ لذلك جاء االمر 
بلزوم الكتاب والسنة، خاصة 
أن سبل الهدى عندنا وعندهم 
هي بعينها ال تتغير وهذا ما 

بينه املشايخ الفضالء.
كما كان يشدد، رحمه اهللا، 
على ان السمع والطاعة لوالة 
االمــر من املســلمني في غير 
معصية مجمع على وجوبه 
عند أهل السنة واجلماعة وهو 

أصل من أصولهم.
ومع بداية وباء «كورونا» 
انتشر للراحل مقطع ڤيديو 
أفتى فيه بأن من ميوت بسبب 

هذا املرض فهو شهيد.
وبهــذه املناســبة األليمة 
تتقــدم «األنبــاء» الــى ذوي 
الفقيد الراحل بأحر التعازي، 
ســائلني املولى عــز وجل ان 
يتغمده بواســع رحمته وأن 
يسكنه فسيح جناته ويلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونشــر للراحل مــا يربو 
على ١١ مؤلفا حول العديد من 
القضايا الدعوية واألخالقية 
ابــرز  ومــن  واملجتمعيــة 
مؤلفاته: االعتقاد الواجب نحو 
الصحابــة، االعتقاد الواجب 
نحو القدر، األخالق اإلسالمية، 
امللل والنحل، نزعة التكفير.. 

خطورتها وعالجها.
وحــرص منــدكار رحمه 
اهللا خالل حياته على التأكيد 
علــى نقاط اللقــاء وااللتقاء 
بني املسلمني وكان يعتبرها 
واضحة كوضوح الشمس ألن 
سبل الهدى ال تتغير والسبيل 
االول يحكم اجلميع وهو كتاب 
اهللا الذي يهدي للتي هي أقوم 
وسنة النبي ژ هي السبيل 
الثاني من سبل الهدى والسنة 
حتكمنا جميعا، فالرسول ژ 
ما ينطق عــن الهوى ان هو 
إال وحــي يوحى، والصحابة 
هم السبيل الثالث يتميزون 

أحد علماء الكويت وُدعاتها األجالء الذين كّرسوا أنفسهم خلدمة الدين احلنيف

الفقيد رحمه اهللا مع سالم الطويل ود.حمد الهاجري خالل إحدى الندوات الدينية

جموع من املواطنني في تشييع الداعية الراحل د.فالح مندكار

د.مندكار خالل مشاركته بندوة دينية بعنوان موقف املسلم من الفنت

الواســعة ويسكنه  برحمته 
جنات الفــردوس، وأن يلهم 
ذويــه ومحبيه الكثر الصبر 

والسلوان».
كما نعــاه وزيــر اإلعالم 
محمد اجلبري قائال: «فقدت 
الكويت أحد علمائها األجالء 
فضيلة الشيخ املغفور له بإذن 
اهللا تعالــى فالح إســماعيل 
مندكار الذي وافاه األجل بعد 
عمــر مديد جعلــه في خدمة 

الدين احلنيف»،
بدوره نعى د.بسام الشطي 
الفقيــد قائال: «اللهم اغفر له 
وارحمــه وعافــه واعف عنه 
واجعله في الفردوس األعلى، 
تتلمذت على يديه في مسجد 
امليع في الصباحية ورافقته 
فــي احلج ونزلــت عنده في 
بيته في املدينة، وزاملته في 
قســم العقيدة، وما أن يأتيه 
ضيف إال يدعوني للجلوس 
معه وكنت معه في املخيمات 

جموع من املواطنني واملقيمني يشاركون في تشييع جثمان الداعية الشيخ د.فالح مندكار

الراحل د.فالح مندكار

الكوادر الطبية الباكستانية وصلت إلى الكويت

«الهالل األحمر» وزعت كوبونات على ٣٥ طفًال و٧٠ أسرة متعففة
وزعت جمعية الهالل األحمر أمس كوبونات شراء 
على مشروع كفالة األيتام والذي يضم ٣٥ طفال و٧٠ 
أســرة متعففة من املسجلني بكشــوفات اجلمعية، 
وذلك مبناسبة اليوم اخلليجي للهالل األحمر الذي 

يصادف اليوم.
وقال نائب رئيس مجلــس إدارة اجلمعية أنور 
احلساوي لـ «كونا» على هامش توزيع الكوبونات إن 
اجلمعية حرصت بهذه املناسبة على إدخال البهجة 
في قلــوب احملتاجني من خالل توزيــع الكوبونات 
الشهرية عليهم سواء األيتام واألسر احملتاجة وذوي 
االحتياجــات اخلاصة، حيث أحيت هذه الذكرى من 
خالل توزيع كوبونات الشراء لألسر احملتاجة املسجلة 

بكشــوفات اجلمعية، مشيرا إلى أنها تشمل األيتام 
واألرامل وذوي االحتياجات اخلاصة.

وذكر احلساوي أن اجلمعية تولي أهمية كبيرة 
لتوزيع املساعدات محليا إلى جانب املساعدات الكبيرة 
التــي تقدمها للمحتاجني خــارج الكويت على مدار 
العام، مؤكدا أهمية التراحم والتكافل اللذين يعتبران 
مــن صور املجتمع الكويتي الــذي ُجبل على مد يد 
العون واملســاعدة واإلغاثة لكل احملتاجني، مضيفا 
أن اجلمعيــة ال تدخر جهدا في مســاعدة احملتاجني 
أينما وجــدوا. وعن يوم الهــالل األحمر اخلليجي، 
أفاد بأن ما تقوم به جمعيات وهيئات الهالل األحمر 
اخلليجية يجسد العمل الدؤوب الذي تنتهجه دول 

املجلس منذ تأسيسها في األعمال اإلنسانية واإلغاثية، 
داعيا إلى نشر قيم العمل التطوعي لتحقيق األهداف 
املشــتركة اخلليجية في العمل اإلغاثي واإلنســاني 
وحتفيز سياسات األعمال التطوعية وتوسيع شبكاتها 
ونشاطاتها عن طريق الشراكات بني جمعيات الهالل 

األحمر اخلليجية الفاعلة.
وبني أن اختيار يوم ٢٣ أكتوبر من كل عام يأتي 
تكرميا جلهود املتطوعني في خدمة اإلنسانية ليكون 
مناســبة لالحتفال باليوم اخلليجي للهالل األحمر 
يصــادف أيضا ذكرى انعقاد أول اجتماع جلمعيات 
الهــالل اخلليجية عام ١٩٨٤ في العاصمة اإلماراتية 

أبوظبي.

عبدالكرمي العبداهللا

استقبلت وزارة الصحة 
صباح أمس في متام الساعة 

القنصل  وممرضة بحضور 
وسفير جمهورية باكستان 
اإلسالمية وأعضاء السفارة. 
وكان ضمن فريق االستقبال 

اجلبــارة املقدمة مــن فريق 
الصحة العامة واملتمثل بأخذ 
العينات واملسحات من أعضاء 

الوفد.

مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعــالم ورئيــس قســم 
االستقبال والضيافة والفريق 
التابع له باإلضافة إلى اجلهود 

فريق «الصحة» في استقبال الكوادر الطبية الباكستانية جانب من إجناز إجراءات دخول الكوادر الباكستانية

الرابعة فجرا الدفعة االولى 
من الوفد الطبي الباكستاني 
املكون من ١٥ طبيبا متخصصا 
ممرضــا  و١٥٢  فنيــا  و٤١ 
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إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د.خالد املرداس

عشر مسابقات لفئات ذوي االحتياجات اخلـاصة 
٤ للصّم و٣ للمكفوفني و٣ لإلعاقة احلركية

املركز يعمل على تخريج جيل من املتقنني 
واحلافظني لكتاب اهللا وغرس القيم واألخالق

متى أنشئ املركز الوقفي 
ألجيال القرآن الكرمي؟ وملاذا 

أنشئ؟
٭ قال تعالى: (إنا نحن نزلنا 
عليــك القرآن تنزيال)، وقال: 
(ولقد يســرنا القــرآن للذكر 
فهل من مدكــر) فكانت فكرة 
إنشــاء املركز الوقفي ألجيال 
القرآن الكرمي فكــرة مباركة 
لكلمــة طيبــة أصلهــا ثابت 
وفرعها في السماء، حيث بدأت 
الفكرة بحلقات القرآن الكرمي 
في مساجد منطقة القرين عام 
١٩٩٢ وسميت احللقات بحلقات 
أجيــال القرآن الكرمي في عام 
١٩٩٨ والستمرارية احللقات 
كانت املبادرة من إخوة أفاضل 
إلنشاء مشروع وقفي إلنشاء 
هذه احللقات ومت افتتاحه في 

شهر مايو عام ٢٠٢٠.

ما هي أهم األنشطة التي 
ينظمها املركز؟

٭ مســابقة ســنوية لــذوي 
الــخاصــــة،  االحتــــياجات 
مســابقة العم عبــداهللا علي 
املطــوع الرمضانية، حلقات 
عبداهللا عبدالرحمن العبيدان 
لتصحيــح التــالوة، حلقات 
الدانــي»  مركــز «أبوعمــرو 
وحلقــات احلافــظ الصغير، 
وهنــاك أنشــطة اجتماعيــة 
الســنوية  العمــرة  ومنهــا 
العائلية، اإلفطار األسبوعي، 
الرحــالت  زيــارة املرضــى، 
التربوية والترفيهية الداخلية 
واخلارجية، ومسابقة الصم 
والبكــم برعايــة مــن األخت 

سبيكة اجلاسر.

وما الهدف من إنشاء مركز 
اإلمام «أبو عمرو الداني»؟

٭ يعد إنشــاء مركــز اإلمام 
الدانــي امتدادا لسلســلة من 
املراكز القرآنية التي يشرف 
عليهــا املركز الوقفي ألجيال 
القــرآن الكرمي، فــكان الهدف 
مــن ذلــك هــو زيــادة عــدد 
حّفاظ القرآن احلاصلني على 
الســند واإلجازة من مشايخ 
مت اختيارهــم بعنايــة فائقة 
طــالب  لتخريــج  مؤهلــني 
حافظني ومتقنني لكتاب اهللا 
تعالى، لذلــك إننا نطمح من 
خالل إنشــاء هــذا املركز ان 
نكون احد املراجع التي تعمل 
خلدمة القرآن الكرمي وحتفيظه 
وتعليمــه وذلك باســتخدام 
األساليب والتقنيات احلديثة 
التي تساعد الطلبة على تلقي 

كامال ولم يصل ملرحلة اإلتقان.

ما أهم إجنازات املركز؟
٭ حتقيق األهــداف املخطط 
لها خالل السنة األولى بنسبة 
جتــاوزت ٩٠٪ وحصــول ٤ 
طــالب على اإلجازة والســند 
املتصل إلى النبي ژ، وايضا 
فوز مجموعة من طالب املركز 
باملســابقات احمللية في دولة 
الكويت وإقامة دورات علمية 
مكثفــة خاصة لطلبــة املركز 
لرفــع مســتواهم العلمي في 

احلفظ.

هال حتدثنا عن ثمرات حلقات 
القرآن الكرمي؟

٭ املشاركة في مشروع الفتية 
وهو املعسكر القرآني الذي يقام 
في املدينة املنورة حيث يعتكف 

االحتياجــات اخلاصــة علــى 
مستوى اخلليج وعلى مستوى 
الدول العربية برعاية شركة 
زين، وعلى املســتوى احمللي 
كانت املســابقة للصم والبكم 
برعاية األخت سبيكة اجلاسر 
وكان عــدد املســابقات لذوي 
االحتياجــات ١٠ مســابقات، 
منهــا ٤ مســابقات للصم و٣ 
للمكفوفني و٣ لإلعاقة احلركية 
وتشــمل فئة املكفوفني، وفئة 
اإلعاقــة احلركية وفئة الصم 
العم عبداهللا  وايضا مسابقة 
املطوع، رحمه اهللا، الرمضانية 
والتي بدأت املســابقة األولى 
عام ٢٠١٢ وخصصت لســكان 
محافظة مبارك الكبير والثانية 
٢٠١٣ والثالثة ٢٠١٤ والرابعة 
ســنة ٢٠١٥ وقد شهدت زيادة 
أعــداد املكرمــني مــن البنــني 

والبنات بني املراكز األولى حتى 
اخلامس عشر، واخلامسة عام 
٢٠١٦ مت في هذه املسابقة تكرمي 
كل مشارك في املسابقة ذكورا 
وإناثا، صغارا وكبارا، بهدية 
وشهادة ووصل التسجيل في 
هــذا العام إلى ١٥٠٠ مشــارك 
وكانت املسابقة السادسة عام 
٢٠١٧ أدخل على هذه املسابقة، 
مسابقة خاصة حلفظ أحاديث 
األربعــني النووية ومســابقة 
خاصة للبراعم وهي مسابقة 
األذان والســابعة عــام ٢٠١٨، 
والتاســعة   ٢٠١٩ والثامنــة 
٢٠٢٠ مت التسميع عن طريق 
األونالين وقد ســجل في هذه 
املسابقة ما يقارب ١٧٥٠ مشاركا 
واســتمرت التصفيــات ملــدة 
أربعة أيام ومت تكرمي الفائزين 
واملشاركني عن طريق التباعد 
االجتماعي حيث خصصت أيام 
لــكل فئــة للحضور وتســلم 
اجلوائــز املقدمــة مــن املركز 
الوقفي ألجيال القرآن الكرمي 
بدعــم من ورثة املرحوم العم 
عبداهللا العلي املطوع وكانت 
مسابقة مســجد عبداللطيف 
املزيني املســابقة األولى عام 

٢٠١٧ والثانية ٢٠١٨.

وما أهم مشاركات املركز؟
٭ شارك املركز بجائزة الكويت 
الكبرى حلفــظ القرآن الكرمي 
عــام ٢٠١٧ و٢٠١٨م وذلــك من 
خالل املعرض املرافق للجائزة 
إلبراز دور املركز الوقفي ألجيال 
القرآن الكرمي في خدمة كتاب 

اهللا.

وهل لكبار السن نصيب في 
املركز؟

٭ جــاء االهتمــام باإلخــوة 
كبار السن واملتقاعدين وذلك 
القرآنية  بتصحيح تالوتهــم 
الكبــار  حلقــات  فأنشــأنا 

لتصحيح التالوة.

من الذي يدعم مركز أجيال؟
٭ احملسنون من أهل الكويت 
والتجار ومن أكبــر الداعمني 
ورثة علي عبدالوهاب وسبيكة 

اجلاسر.

ما الفئات املستهدفة باحللقات؟
٭ البنون من البراعم والناشئة 
والشــباب والكبار، ومن فئة 
البنات البراعم والناشئة وجار 
العمل على طرح مشروع خاص 
باألخوات متمثال مبركز اإلمام 

الداني ـ فرع النساء.

األبناء شهرا في احلرم حلفظ 
١٠ أجزاء أو ٥ أجزاء، وكذلك من 
الثمرات مت اعداد األبناء ومن 
أمت حفظ كتاب اهللا ليشاركوا 
األئمــة في صالتــي التراويح 

والقيام خالل شهر رمضان.

هل لديكم شراكة أو تعاون مع 
مؤسسات الدولة؟

التوجــه نحــو  ٭ نعــم مت 
التعــاون مــع جلنــة القرين 
للــزكاة واخليــرات التابعــة 
لألمانــة العامة للجان الزكاة 
بجمعية االصالح االجتماعي، 
حيث قدموا الدعم الكامل لهذا 

املشروع.

كم عدد املسابقات القرآنية 
التي قدمها املركز؟

لــذوي  عــدة  ٭ مســابقات 

إبراهيم الفيلكاوي يتحدث للزميلة ليلى الشافعي

القرآن بصورة اكثر تشويقا 
وبساطة.

ما أهم أهداف املركز 
الرئيسية؟

٭ تخريج حفظة لكتاب اهللا 
بعــدد ال يقــل عــن ١٠ خالل 
الثــالث ســنوات األولى وأن 
يكون املركز من أفضل مراكز 
على مستوى الكويت من حيث 
إتقان حفاظه ونظام املتابعة 
والتميز املؤســس واإلداري، 
وترســيخ املؤسسة في إدارة 
املركز بنسبة ال تقل عن ٧٠٪ 
لضمان استمرارية أداء املركز 

لتحقيق األهداف املطلوبة.

ما الشرائح املستهدفة؟
٭ املبتدئــون واملتميــزون 
واخلامتون لكل من ختم القرآن 

م اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة وزارة الداخلية ُتكرِّ
أعرب م.بدر حمد املبارك 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية لألسر املتعففة عن 
شكره وتقديره للفتة الكرمية 
التي قامت بها وزارة الداخلية 
بتكــرمي اجلمعيــة كواحدة 
مــن خمس جمعيــات قدمت 
خدماتهــا وبذلــت جهودهــا 
خلدمة أجهزة الدولة املختلفة.

في هذا السياق، صرح بدر 
حمد املبارك - رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الكويتية لألسر 
املتعففة بأن وزارة الداخلية 
كرمــت اجلمعيــة الكويتية 
املتعففــة جلهودها  لألســر 
الطيبــة في دعم مؤسســات 
املجتمع املدني ودعم أجهزة 

حتى اآلن، وبــني املبارك أن 
اللــواء صالح النهــام وكيل 
وزارة الداخلية قام بتسليمه 

ألجهزة وزارة الداخلية خاصة 
والدولة عامة، مشددا على أن 
اجلمعية ال تزال مستمرة في 
أعمالها بنفس الهمة والعطاء 
من أجل مساعدة أجهزة الدولة 
على أداء مهامها املوكلة إليها.
أن  املبــارك  وأوضــح 
اجلمعية تعزز من إمكانياتها 
بشكل مستمر وتدعم جهودها 
وأنشطتها مبا يحقق األمان 
املجتمعي للدولــة ويوصل 
للتجانس االجتماعي وصوال 
لتكافل مجتمعي يحقق األمن 
واالستقرار والتكافؤ املعيشي.
إلــى أن  املبــارك  ونــوه 
اجلمعيــة كانت مــن ضمن 
خمــس جمعيــات حصلــت 

على هذا التكرمي االستثنائي 
تقديــرا مســتحقا لدورهــا 
الرائــد ابــان أزمــة كورونا، 
مذكرا بــأن اجلمعيــة أنهت 
املاضــي توزيــع  األســبوع 
أكثر من ١٠٠٠ ســلة غذائية 
على األسر املتعففة من أجل 
التخفيف عنهم، مشــيرا إلى 
أنهــا كانــت وال تــزال عونا 
لهم في تخفيف املعاناة التي 
يكابدونهــا واألعبــاء املالية 
الكبيرة املترتبة عليهم وعن 
كل فئة حتتاج للدعم في ظل 
هذه الظروف االســتثنائية، 
فأيادي أبناء الكويت اخليرة 
ممتدة لكل محتاج على هذه 

األرض الطيبة.

درعــا تذكاريــة تكرميا من 
الوزارة للجمعية على ما أبدته 
اجلمعية من تعــاون ودعم 

الدولة ابان تصاعد انتشــار 
ڤيروس كورونا والتي بدأت 
منذ ستة شــهور ومستمرة 

ليلى الشافعي

امللل من «كورونا»

هل طول مدة زمن «كورونا» يدعونا الى التشاؤم 
وامللل؟

٭ وجود ڤيروس كورونا وغيره من الڤيروسات 
التــي جــاءت وانتهــت او حتى األمــراض التي 
تصيب اإلنسان يجب عليه ان يقاومها بالصبر 
واالحتســاب وعدم التشــاؤم او اليأس او امللل 
والسآمة، وكل ذلك ينافي التوكل وينافي التسليم 
لقضاء اهللا عز وجل وقدره، ولعلنا نستفيد من 
هذا الوباء في حفظ الوقت واستغالله بالنفع في 
حفظ القرآن وحفظ شــيء من السنة ومدارسة 
الفقه وابوابه والعقيدة وعلومها، هكذا يستفيد 
العاقل من وقتــه ان وجد وقت فراغ يقربه من 
ربــه عز وجــل، قال النبــي ژ «واذا ُذكر القدر 
فأمســكوا»، رواه الطبراني وصححه األلباني، 
قال تعالى (وخلق كل شيء فقدره تقديرا)، وقال 

سبحانه (إنا كل شيء خلقناه بقدر).

حكم رفع أسعار السلع في «كورونا»

ما حكم من يرفع أسعار سلع اخلدمات 
االستهالكية وغيرها من السلع خاصة في وقت 

أزمة ڤيروس كورونا؟
٭ هذا ال يجوز بأي حال من االحوال، وهذا من 
اجلشع والطمع ومن االستغالل الذي يجب على 
اجلهات املختصة ان تتابع وتعاقب من يفعل ذلك 
ضررا بالناس وبأموالهم، ومن استغالل االزمات 
وحتــنيّ الفــرص، ولو عوقب واحــد من هؤالء 
املســتغلني لتأدب اآلخــرون والتزموا  القانون 
وقــرارات وزارة التجارة بعدم العبث بأســعار 
السلع، ولكن ملا أِمن هذا االستغاللي وغيره بعدم 
مراقبته من قبل اجلهة املسؤولة زاد في السعر 
األضعاف، ومبشــاركة الوافد له بالزيادة دون 
خوف من عقوبة الغرامة او حتى من السجن او 
التسفير، فمتابعة التجار أمانة مناطة بعنق كل 
من واله اهللا عز وجل مسؤولية العباد ومصادر 

دخلهم وسلع خدماتهم واسعارها.
قــال اهللا تعالــى (إنــا عرضنــا األمانة على 
الســموات واألرض واجلبال فأبني أن يحملنها 
وأشــفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما 
جهــوال)، فمن الظلــم الكبير للنفــس تضييع 
األمانة من قبل املسؤولني بترك املراقبة واملتابعة 
واملعاقبة ملن تســول له نفسه استنزاف اموال 

املواطنني بغير وجه حق.

محق احلسنات

ما الذي ميحق احلسنات ويجعل صاحبها من 
املفلسني؟

٭ ان من االمور التي تذهب بعمل االنســان الى 
رصيد غيره وجتعله من املفلسني الغيبة والتي 
هي ذكرك للناس بالسوء وانتقاصهم وتشويه 
ســمعتهم ومكانتهم، واهللا عز وجل يقول (وال 
يغتــب بعضكم بعضــا)، وعن ابي بكر ے ان 
رسول اهللا ژ قال يوم النحر مبنى: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، أال هل بلغت»، 
فالغيبة طريق ســريع لتحويل احلســنات الى 
رصيد من ظلم بها، كذلك النميمة وهي نقل الكالم 
على وجه ارادة اإلفساد وإشعال نار اخلصومة 
والفرقة واالختالف، قال اهللا تعالى واصفا حالهم 
(وال تطع كل خالف مهني هماز مشاء بنميم مناع 

للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم).
فالنميمة داء ومرض ونقص في النفس يريد 
صاحبها تعويض ذلك بالتحريض والتحريش 
بني الناس، فيفرق جمعهم ومحبتهم وتراحمهم 
الــى افتراق وعداوة وقســوة وجفــوة. وهناك 
الوشــاية وشــهادة الزور والبهتــان وكلها من 
االخالق الذميمة واحملرمة في الكتاب والســنة، 
لذا على املسلم ان يتقي اهللا عز وجل في نفسه 
وليحفظ حسناته فإنها مدار السعادة او الشقاء 

له، واهللا اعلى واعلم.

قيمة الصدق

ماذا يجني الصادق بصدقه؟
٭ الصدق صفة يحبها اهللا عز وجل ورســوله 

ژ ويحبها كذلك املؤمنون.
الصدق يقود اإلنسان الى مراقبة اهللا عز وجل 
في أقواله وأفعاله، بالصدق يتجرد اإلنسان من 
الكذب والرياء، وال ننسى أن اهللا عز وجل دعانا 
ألن نكون مع الصادقني، قال جل وعال: (يا أيها 
الذين آمنوا اتقــوا اهللا وكونوا مع الصادقني)، 
وكذلك أمر النبي ژ بالصدق وحتريه والعمل 
به، ألنه سبب في دخول اجلنة والنجاة من النار، 
عن ابن مسعود قال: قال رسول اهللا ژ «عليكم 
بالصــدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر 
يهدي إلى اجلنة، ومايزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى ُيكتب عند اهللا صديقا»، وفق اهللا 
اجلميع لهذا اخللق النبيل، واهللا أعلى وأعلم.

مقر املركزجانب من أنشطة البنات

الفيلكاوي لـ «األنباء»:الفيلكاوي لـ «األنباء»:
١٧٥٠١٧٥٠ مشاركًا ومشاركة في مسابقة  ومشاركة في مسابقة  ومشاركة في مسابقة  مشاركًا ومشاركة في مسابقة  مشاركًا ومشاركة في مسابقة  مشاركًا ومشاركة في مسابقة  مشاركًا ومشاركة في مسابقة  مشاركًا ومشاركة في مسابقة  ومشاركة في مسابقة  مشاركًا ومشاركة في مسابقة  ومشاركة في مسابقة  مشاركًا ومشاركة في مسابقة  مشاركًا ومشاركة في مسابقة  مشاركًا ومشاركة في مسابقة 
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أكد رئيس مجلس إدارة املركز الوقفي ألجيال القرآن إبراهيم الفيلكاوي أن املركز الوقفي ألجيال 
القرآن الكرمي منذ افتتاحه قد متيز برعاية تربوية قرآنية ألجيال الوطن من جميع األعمار رجاال ونساء، القرآن الكرمي منذ افتتاحه قد متيز برعاية تربوية قرآنية ألجيال الوطن من جميع األعمار رجاال ونسا

صغارا وكبارا وبشراكة مع املؤسسات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني. وقال الفيلكاوي في 
حوار مع «األنباء» أن املركز ينظم مسابقة العم عبداهللا املطوع الرمضانية والتي بدأت عام 

٤ مشاركًا واستمرت التصفيات ٤ أيام.  وعن نشاط املركز وما يقدمه  والتي ســجل فيها نحو ١٧٥٠
ألبناء الكويت كان لنا هذا احلوار:
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العدساني يطالب «الدفاع» مبتابعة مصروفاتها
ريــاض  النائــب  طالــب 
العدساني احلكومة ممثلة في 
وزارة الدفــاع مبتابعــة ملف 
مصروفات التســليح، واتخاذ 
إجراءات في هذا الشــأن، الفتا 
إلى أن هذا امللف مت حتويله من 

قبل إلى النيابة العامة.
وقال العدســاني في بيان 
مكتــوب «ســبق أن اتخــذت 
اجــراءات بحــق مصروفــات 
التســليح وخاصة ما يتعلق 
باملالحظــات في التقرير الذي 
قدمه ومن امللفات التي تابعها 
«يوروفايتــر» واالعتمــادات 
املاليــة للتســليح املقــرة في 
ميزانيــة وزارة الدفاع املمولة 
عبر امليزانية العامة للدولة».

وأكد أنه سبق التوضيح أن 
عقد شــراء الطائرات احلربية 
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وأضاف أن هناك العديد من 
املالحظات بشأن هذه الصفقة، 
وأول تلك املالحظات هو إعاقة 
وزارة الدفاع لديوان احملاسبة 
فــي فحص أعمال هــذا العقد، 
والتأخر في الرد على مكاتباته 

وطلباته دون مبرر.
جلنــة  أن  إلــى  وأشــار 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
عندما وافقت على فتح اعتماد 
إضافي مببلغ ١٥٠ مليون دينار 
لســداد الدفعة املقدمة من هذا 
العقــد، أوصــت فــي تقريرها 
بإخضاع االتفاقيات والعقود 
املبرمة بشأن التسليح واملعدات 
العســكرية لرقابــة األجهــزة 

الرقابية بالدولة.
وبني العدساني أن املالحظة 
الثانية تتمثل في إبرام وزارة 
الدفاع مذكرات تفاهم تزيد من 

ولفــت إلــى أن املالحظــة 
الثالثــة هــي عــدم وضــوح 
املنصرف الفعلــي على العقد 
في احلســاب اخلتامي املرسل 

إلى مجلس األمة.
وأوضح أن اعتمادات مالية 
أدرجــت في ميزانيــات وزارة 
الدفاع لتنفيذ هذا العقد بلغت 
١٫٤٠٩٫١٢٤٫٢٠٨ دينار متثل ٥٤٪ 
من تكلفته خالل السنوات املالية 
الـ٥ املاضية. وأكد أنه ال يتسنى 
معرفة املنصرف منه على وجه 
الدقة لقصور املذكرة اإليضاحية 

للحساب اخلتامي.
وأشار العدساني إلى أن هذا 
امللف سبق ان مت حتويله إلى 
النيابــة العامة، مطالبا جميع 
اجلهــات املعنيــة احلكوميــة 
وخاصة وزارة الدفاع مبتابعة 

املوضوع.

تكلفة املشــروع خالفا للقيمة 
الواردة في امليزانية املقرة من 

قبل مجلس األمة.
إلــى أنــه ســبق  ولفــت 
التوضيح أن التكلفة اإلجمالية 
لعقد شراء الطائرات احلربية 
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تقدر بـ٢٫٦ مليار دينار سيتم 
توزيعهــا علــى امليزانيــات 

املستقبلية لوزارة الدفاع.
ولفت إلى أن الوزارة وقعت 
مذكــرة تفاهــم مــع احلكومة 
اإليطاليــة بشــأن الطائــرات 
املذكــورة واالرتبــاط مببلــغ 
١٥٧٫٣٨٢٫٠٠٠ يــورو خــارج 
نطاق تكلفة العقد املبرم واملقر 
في امليزانية املعتمدة من قبل 
مجلس األمة، ودون احلصول 
على موافقة ديوان احملاســبة 

املسبقة أيضا.

رياض العدساني

والتي تقدر تكلفتها اإلجمالية 
بـــ٢٫٦ مليــار دينار ســيكون 
عبــر ادراج االعتمادات املالية 
الالزمة لتنفيــذه في ميزانية 
وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية 
قادمة ابتداء من السنة املالية 

.٢٠١٦/٢٠١٥

الشطي: متكني أهل املتوفني
بـ «كورونا» من الدفن وفقًا للشريعة

طالــب النائــب خالــد 
الشــطي وزيري الصحة 
وشــؤون البلدية بسرعة 
تـوفـيـــر االشتراطـــات 
المطلوبة إلتمام إجراءات 
غسل المتوفين بـ«كورونا» 
وفقا للشريعة اإلسالمية. 
ونقل الشطي في تصريح 
صحافــي بمجلــس األمة 
عن وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الحمــود تأكيده 
إدارة  بإمكانية أن تقــوم 
الجنائــز بغســل الميــت 

وفقــا الشــتراطات معينة ومالبس 
معينــة، مضيفــا أن وزيــر الدولة 
لشــؤون البلدية وليد الجاسم أفاد 

بوصول كتــاب من وزارة الصحة بذلك، 
وبناء عليه سيتم تجهيز هذه االشتراطات 
وهــذه المالبس خــالل الفتــرة المقبلة. 
وطالب الشــطي بضرورة اإلســراع في 
تجهيز هذه المالبس واالشــتراطات في 
أســرع وقت ممكن حتــى يتمكن األهالي 

من دفن موتاهم نتيجة هذا 
الڤيروس بطريقة سليمة، 
مشيرا إلى أن هناك غصة 
في قلوب أهالي المتوفين 
في الفترة الســابقة لعدم 
تمكنهم من غسل موتاهم 

قبل الدفن.
وبّيــن النائــب خالــد 
الشطي أن جميع المذاهب 
في الدين اإلسالمي تؤكد 
أهمية غسل الميت، مشيرا 
إلى أنه ســبق وتقدم في 
الماضــي  شــهر يونيــو 
باقتــراح برغبــة يقضــي 
بتكليــف بلديــة الكويــت 
بتدريــب العامليــن لديها 
في إدارة شؤون الجنائز وبالتعاون مع 
وزارة الصحــة للتعامل مع الجنائز بما 
يتناسب مع االحتياطات الواجبة وبإشراف 
السلطات الصحية بحيث تضمن حرمة 
الميت والقيام بما يلزم من تكفين وتجهيز 

والصالة عليه.

خالد الشطي

ملشاهدة الڤيديو

صقر الغباشي رئيسًا لالحتاد البرملاني العربي
القاهرة ـ هناء السيد

تســّلم صقر الغباشــي 
رئيــس المجلــس الوطني 
االتحادي رئاســة االتحاد 
العربــي خلفا  البرلمانــي 
الطراونة  لنظيره عاطــف 
النــواب  رئيــس مجلــس 
بالمملكة األردنية الهاشمية.
ـ  االتحــاد  ويجمــع 
الــذي تأســس عــام ١٩٧٤ 
البرلمانيــة  المجالــس  ـ 
ومجالس الشــورى من ٢٢ 
دولة عربية، بهدف تعزيز 
اللقــاءات والحــوار بينها 
في سبيل العمل المشترك 
وتنسيق الجهود البرلمانية 
مختلــف  فــي  العربيــة 
المجاالت، وتبادل الخبرات 
وتنســيق  التشــريعية، 
جهود المجالس البرلمانية 
العربية في مختلف المحافل 
والمجــاالت والمنظمــات 
الدوليــة. وعقــب تســلمه 

الديبلوماسية  تعزيز أطر 
البرلمانية، وتطوير آليات 
التنســيق خالل المشاركة 
البرلمانية  الفعاليــات  في 
اإلقليميــة والدوليــة بمــا 
يســاهم في تعزيــز األمن 
والسلم لدى دول وشعوب 
المنطقة والعالم. وأوضح 
أن من أهــم أهداف االتحاد 
العربــي أيضا  البرلمانــي 
إبراز التعاون والتنســيق 
القضايــا  واالتفــاق علــى 
والموضوعات والمشكالت 
تهــدد  التــي  واألخطــار 
العالم العربي في مختلف 
المحافل البرلمانية اإلقليمية 
والدولية، ولدى المنظمات 
الدولية التي يشــارك فيها 
االتحاد بصفة مراقب ودعم 
الشــباب والمرأة  حقــوق 
والطفــل العربي من خالل 
التشريعية  تعزيز األدوار 
للبرلمانــات  والرقابيــة 
العربيــة واســتثمار ذلــك 

لالتحاد البرلماني العربي، 
حيث لم يســبقها خليجيا 
الكويت والبحرين،  سوى 
وعربيــا كل من الســودان 
ومصر وفلسطين وسورية 
واألردن، ولبنان وموريتانيا 
واليمن، حرصا من المجلس 
الوطني االتحادي منذ نشأته 
على تعزيز العمل الوحدوي 
العربي بما يخدم القضايا 

العربية.

فــي المحافــل البرلمانيــة 
والحكومية إقليميا ودوليا 
وتعميــق ثقافــة حقــوق 
اإلنســان ونشــر مفاهيــم 
النيابيــة.  الديمقراطيــة 
وتوجه بالشكر إلى رئاسة 
االتحــاد البرلماني العربي 
الســابقة ممثلــة برئيــس 
مجلــس النــواب بالمملكة 
األردنية الهاشمية م.عاطف 
الطراونة، على فترة رئاسته 
التي مثلت روحا عالية من 
المسؤولية، وكان لوجوده 
على رأس هذه المؤسســة 
البرلمانيــة الــدور الفاعل 
في مجمل أداء عمل االتحاد 

بشكل عام.
تجــدر اإلشــارة إلى أن 
المجلس الوطني االتحادي 
انضم إلى االتحاد البرلماني 
العربي في ١٦ مارس ١٩٧٥، 
وبذلك تكون دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من أولى 
الدول العربية التي انضمت 

صقر الغباشي

رئاســة االتحاد البرلماني 
العربي، قال غباشي «نتطلع 
إلى أن تمثل المرحلة المقبلة 
في عمل االتحاد البرلماني 
العربــي نقطــة مهمــة في 
العمــل  تطويــر وتعزيــز 
البرلماني المشترك وآلياته، 
بما يتواءم مــع التحديات 
والمتغيــرات المتســارعة 
المستويين اإلقليمي  على 
والدولــي»، مؤكــدا أهمية 
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البابلي   الســيد  صــرح 
األمني العام املساعد للبرملان 
العربي، بــأن النائب عادل 
عبدالرحمن العســومي قد 
تولى رئاسة البرملان العربي 
خلفا للدكتور مشعل بن فهم 
الســلمي بعد صدور األمر 
امللكــي من خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود بتعيني 

د.مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق 
للبرملــان العربــي نائبا لرئيــس مجلس 
الشورى السعودي، وذلك ابتداء من اإلثنني 

املوافق ١٩ أكتوبر اجلاري.
وكان مكتب البرملان العربي قد قرر في 
اجتماعه الذي عقد في ١٥ أكتوبر اجلاري، أن 
يتسلم النائب عادل العسومي مهام رئيس 
البرملان العربي بعد خلو منصب الرئيس 

وفقا للنظام الداخلي للبرملان العربي. 
وفي هذا االطار، أشاد عادل العسومي - 
رئيس البرملان العربي باألمر امللكي الكرمي 

خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود حفظه اهللا بتعيني 
د.مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق 
للبرملــان العربــي نائبا لرئيــس مجلس 

الشورى السعودي.
وثمن رئيس البرملان العربي عاليا الدور 
الذي قام به د.مشعل السلمي أثناء رئاسته 
للبرملان العربي وما بذله من جهود كبيرة 
ومقدرة خدمة لقضايا األمة العربي، متمنيا 
له التوفيق والســداد فــي مهامه اجلديدة 

التي أوكلت إليه.

د.مشعل بن فهد السلميعادل العسومي

العسومي رئيسًا للبرملان العربي
أشاد بتعيني السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى السعودي

١٧٦ اقتراحًا بقانون قدمها ٤٦ نائبًا خالل دور االنعقاد الرابع
شهد دور االنعقاد العادي الرابع 
من الفصل التشريعي اخلامس عشر 
ملجلس األمة تقدمي ١٧٦ اقتراحا بقانون 
من ٤٦ نائبا منها ٨٥ اقتراحا منفردا 
مبعدل ٤٨٫٣٠ ٪ و٩١ اقتراحا مشتركا 
مبعدل ٥١٫٧٠٪. وتوزعت االقتراحات 
بقانون في الفصل التشريعي اخلامس 
عشر على أدوار االنعقاد، حيث قدم 
٥٣٥ اقتراحا في الدور األول مبعدل 
٤٨٫١٥٪ فيما مت تقــدمي ٢٥٨ اقتراحا 
بقانون في الدور الثاني مبعدل ٢٣٫٢٢٪ 
أما في دور االنعقاد الثالث فتم تقدمي ١٤٢ 
اقتراحا بقانون مبعدل ١٢٫٧٨٪، أما في 
دور االنعقاد الرابع فقدم ١٧٦ اقتراحا 
بقانون مبعدل ١٥٫٨٤٪ من إجمالي عدد 

االقتراحات البالغ ١١١١ اقتراحا.
وقدم رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ٤ اقتراحــات بقوانني جميعها 
مشاركا بعض النواب بشأن املقيمني 
بصورة غير قانونية وقانون املعاشات 
ومكافآت التقاعد للعسكريني (ويشمل 
ذلك كل من شــارك من العسكريني 
الكويتيني في القتــال بتاريخ ٢/ ٨/ 
١٩٩٢ وتراجــع بســالحه مع زمالئه 
العســكريني الكويتيني إلى األراضي 
السعودية وصمد وشارك معهم في 
حرب حتريــر الكويت مبن في ذلك 
من مت أسره حتت راية العلم الكويتي) 
والتركيبة السكانية وتنظيم استقدام 

العمالة من اخلارج.
الرعاية  النواب قضايــا  وتناول 
االجتماعيــة واالقتصادية والعمالية 
والرعاية الســكنية وملف اإلصالح 
القضائي والرعاية الصحية واإلصالح 
اإلداري والقضايا التعليمية والبدون 
والتجنيس والرياضة والفساد، وفيما 

يلي التفاصيل:

القضايا التي ركزت عليها اقتراحات النواب

١٧٦ اقتراحا بقانون قدمها ٤٦ نائبا 
خالل دور االنعقاد الرابع من الفصل 
التشريعي اخلامس عشر تناولت قضايا 
وملفات عدة على الساحة، وفيما يلي 
مالمح مطالب النواب في تلك القضايا 

وامللفات:
الرعاية االجتماعية...٢٥ اقتراحًا

٢٥ اقتراحا بقانون قدمها النواب 
بشأن الرعاية االجتماعية أبرزها تنظيم 
عمليات حتصيل مديونيات القروض 
االستهالكية والتمويلية واملديونيات 
بني األفراد وإســقاط فوائد القروض 
للمواطنني والقرض احلسن ووقف 
خصم اجلزء املستبدل من املعاش بسداد 
أصل القيمة االستبدالية التي صرفت 
لصاحب املعاش ويستحق املكلف برعاية 
املســن إذا كان موظفا عاما تخفيض 
ســاعات عمله بواقع ساعتني يوميا 
مدفوعتي األجر) وأصحاب املعاشات 
والتكافل االجتماعي ووقف ســداد 
األقساط بوفاة صاحب املعاش وإنشاء 
صندوق لتعويض املواطنني املتضررين 

من قضايا النصب العقاري.
امللف الصحي...٢٢ اقتراحًا

٢٢ اقتراحا بقانون قدمها النواب 
بشــأن امللف الصحي أبرزها تنظيم 
مهنة الصيدلة وتداول األدوية وإنشاء 
مستشفى األمل لعالج وتأهيل املرضى 
من اإلدمان على املواد املخدرة واملؤثرات 
العقليــة والكيميائية واملشــروبات 
الكحولية واخلمور وتنظيم مهنة مزاولة 
اإلرشاد النفسي وحقوق املصابني بداء 
السكري ومزاولة مهنة الطب البشري 

وطب األســنان واملهن املعاونة لهما 
وإنشــاء منطقة دواكــم للصناعات 
الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها 
وإنشاء مستشفى لألطفال واالحتياطات 
الصحية للوقاية من األمراض السارية 

(تشكيل مجلس اعلى للصحة).
التنظيم اإلداري...٢٠ اقتراحًا

٢٠ اقتراحا بقانون قدمها النواب 
بشأن ملف التنظيم اإلداري أبرزها منع 
التعامل التجاري وقت صالة اجلمعة 
وزكاة الشركات وجهاز متابعة األداء 
احلكومي وانشاء جهاز ادارة الطوارئ 
واألزمات واألخطار وتنظيم اإلعالم 
اإللكتروني ومكافحــة جرائم تقنية 
املعلومات وتنظيم مهنة احملاماة أمام 
احملاكم و(منــدوب االعالن أو مأمور 

التنفيذ).
امللف االقتصادي...١٤ اقتراحًا

النواب  اقتراحا بقانون قدمها   ١٤
بشأن امللف االقتصادي أبرزها تأسيس 
شركة مســاهمة تتولى بناء وتنفيذ 
الكهربائية وحتلية  القــوى  محطات 
البنية  الكويت ومشــاريع  املياه في 
التحتية والشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص وتأسيس شركة ومساهمة 
إلنشاء مصنع لتدوير النفايات وإصدار 
قانون الشركات وإنشاء شركة مساهمة 
لصناعــة املعدات وخطــوط اإلنتاج 
لالختراعــات اجلديدة وتســويقها. 
وتنظيم برامج وعمليات التخصيص 
وإنشاء صندوق التكافل االقتصادي 

وتنظيم نشاط األوراق املالية.
تنظيم القضاء...١٣ اقتراحًا

النواب  اقتراحا بقانون قدمها   ١٣

بشأن ملف تنظيم القضاء أبرزها ميعاد 
االستئناف أربعون يوما وقانون تنظيم 
هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة 
وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣ 
لســنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم القضاء 
ومخاصمة القضــاء وأعضاء النيابة 
العامة و(شــروط تعيني القضاة - أن 
يكون كويتيا - أن يكون حاصال على 
شهادة جامعية في احلقوق أو الشريعة 
من جامعــة الكويت أو من اجلامعات 

املعترف بها من قبل التعليم العالي).
القضايا العمالية والتوظيف...١٢ اقتراحًا

النواب  اقتراحا بقانون قدمها   ١٢
بشــأن القضايا العمالية والتوظيف 
أبرزها ال يجوز جلهة العمل نقل املوظفة 
من مكان عملها بغير طلبها وتنتهي 
خدمة موظفي السلكني الديبلوماسي 
والقنصلي ببلوغ سن السبعني عاما 
وعلى صاحب العمــل إخطار الهيئة 
العامة للقوى العاملة باستقالة العامل 
ودعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل 
في اجلهات غير احلكومية وتكويت 
الوظائف العامــة بالدولة والعمل في 
القطاع األهلي وتنظيم عالقة صاحب 
العمل والعمال في احلاالت االستثنائية.

اإلسكان...١١ اقتراحًا

١١ اقتراحــا بقانون قدمها النواب 
بشأن امللف اإلســكان أبرزها وضع 
نظام إلنشــاء احتاد مالك لكل عقار 
ينضم إليه بقــوة القانون كل املالك 
واملخصص لهم وحدات سكنية بالعقار 
ويقدم بنك االئتمان الكويتي قروضا 
بال فوائد بقيمة ســبعني ألف دينار 
كويتي لكل قرض بغرض توفير السكن 
املالئم لكل من املرأة الكويتية املطلقة 

طالقا بائنا واملرأة الكويتية األرملة وال 
يجوز للمؤجر فســخ العقد في حال 
تعذر املستأجر عن سداد األجرة في 
احلاالت التي تقرر فيها السلطة العامة 
تعطيل أو وقف العمل وإنشاء هيئة 

تنظيم األراضي والعقارات.
مكافحة الفساد...١٠ اقتراحات

١٠ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
بشأن مكافحة الفساد أبرزها معاقبة 
من تضخمت حساباته من دون سبب 
التجاري  التستر  مشروع ومكافحة 
وإنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة 
املاليــة وحماية األموال العامة وحظر 

تعارض املصالح.
القضايا التعليمية...١٠ اقتراحات

١٠ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
القضايا التعليمية أبرزها التعليم العالي 
فــي جامعة الكويــت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم 
في املدارس اخلاصة ومكافآت الطلبة 
باجلامعات والكليات اجلامعية ومعاهد 
التعليم العالــي ومنح إجازة للطالب 
والطالبات في وزارة التربية وجامعة 
الكويت واجلامعات اخلاصة والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في 
العشر األواخر من رمضان وتنظيم 
العمل في التعليم املفتوح والتعليم عن 
بعد وإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات 
ومراكز املعلومات وتنظيم مزاولة مهنة 

املكتبات.
قضايا التشريع...٧ اقتراحات

٧ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
في قضايا التشريع (الالئحة الداخلية 

ملجلس األمة/االنتخابات) أبرزها جلنة 
القيم وانتخابات أعضاء مجلس األمة 
وتنتخــب كل دائرة عشــرة أعضاء 
للمجلس علــى أن يكون لكل ناخب 
حق اإلدالء بصوته ملرشحني في الدائرة 
املقيد فيها وكل من نظم أو اشترك في 
انتخابات فرعية أو دعي إليها أو شارك 
فيها وهــي التي لم تتم بصورة غير 
رسمية قبل امليعاد احملدد لالنتخابات 
الختيار واحد أو أكثر من بني املنتمني 
لفئة أو طائفة معينة ويعتبر كذلك من 
نظم أو اشترك في التنظيم أو دعي إليها 
أو شارك فيها سيئ السمعة ويستوجب 
الشطب من سجالت الناخبني وشطب 
املرشح من سجل املرشحني وإسقاط 

العضوية في حالة اإلدانة.
ملف العسكريني املتقاعدين

٦ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
بشأن ملف العســكريني املتقاعدين 
أبرزهــا قانون معاشــات ومكافآت 
التقاعد للعسكريني على غيرهم من 
العاملني بتكليف مــن احلكومة في 
مناطق العمليات اجلوية ومنح مكافأة 
نهاية خدمة ملن انتهت خدمتهم قبل 
نفاذ القانون رقم (١١٠) لســنة ٢٠١٤ 
بتقرير مكافأة مالية للخاضعني لقانون 
التأمينات االجتماعية وقانون معاشات 
ومكافآت التقاعد للعسكرين عند انتهاء 

االشتراك.
امللف البيئي والزراعي...٦ اقتراحات

٦ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
بشأن امللف البيئي والزراعي أبرزها 
إنشاء شركة مساهمة كويتية باسم 
الزراعية)  (شركة تسويق احملاصيل 
وإصدار قانون حماية البيئة وإنشاء 

شركه مساهمه كويتية لتسويق االنتاج 
الزراعي برأسمال ٥٠ مليون دينار وقيام 
الشركة الكويتية للتموين بشراء كل 

إنتاج املزارعني الكويتيني.
قضايا البدون...٥ اقتراحات

٥ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
بشأن قضايا البدون أبرزها في شأن 
املقيمني بصورة غير قانونية وإنهاء 
أوضاع غير محددي اجلنسية بالكويت.

ملف ذوي االحتياجات اخلاصة...
٣ اقتراحات

٣ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
بشأن ملف ذوي االحتياجات اخلاصة 
بشأن أن يكون للهيئة مجلس أعلى 
يختص بوضع األهداف والسياسات 
للهيئة ويســتحق األشــخاص ذوو 
اإلعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم 
شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة 
مقدارها عشرة آالف دينار لذوي اإلعاقة 
الشديدة واملتوسطة وخمسة اآلف دينار 
لذوي اإلعاقة البسيطة أو ذويهم زيادة 
على قيمة القرض اإلسكاني املخصص 

ألقرانهم.
الشؤون اخلارجية...٣ اقتراحات

٣ اقتراحات بقانون قدمها النواب 
بشأن الشؤون اخلارجية أبرزها بعض 
االتفاقيات الثنائية الدول وحظر التعامل 
أو التطبيــع مع إســرائيل - الكيان 

الصهيوني ومنظماته.
التركيبة السكانية... اقتراحان

النواب  اقتراحان بقانون قدمهما 
بشــأن التركيبة الســكانية وتنظيم 

استقدام العمالة من اخلارج.

الصالح: «التركيبة السكانية» ُيلزم احلكومة 
بوضع سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة

عقدت جلنة تنمية املوارد 
البشــرية اجتماعــا لالطالع 
والوقوف علــى قرار مجلس 
األمــة بإحالة قانــون تنظيم 
التركيبة السكانية إلى اللجنة 
التشــريعية لدراسة صياغة 

مواد القانون بعد تعديله.
وقال رئيس اللجنة النائب 
خليل الصالــح، في تصريح 
صحافــي مبجلــس األمة، ان 
مشــروع القانــون في شــأن 
الســكانية يلــزم  التركيبــة 
احلكومة بتقدمي تقارير سنوية 
إلى مجلس األمة ما يجعل هذا 
امللف حتت الرقابة املستمرة 

من املجلس.
وأضاف الصالح أن مشروع 

اللجنة التشــريعية من أجل 
التدقيق على صياغة القانون.

وأكد أن هذا القانون بحد 
ذاته نــوع جديد من التعامل 
مع احلكومة نظرا ملا شهده من 
إيجابيــة كبيرة وتعاون بني 
احلكومــة واملجلس من أجل 

إجنازه وإقراره.
وأضاف أن فكرة القانون 
هــي إلزام احلكومــة بإصدار 
اآلليــات  تتضمــن  لوائــح 
واألحكام لتحديد سقف أعلى 
لنســب العمالــة الوافدة في 
الكويت. ولفــت الصالح إلى 
أن أزمة كورونا سلطت الضوء 
أكثــر على قضيــة التركيبة 
الســكانية وضــرورة العمل 

من املشاكل التي كانت ترتكبها 
الســائبة، باإلضافة  العمالة 
إلــى إنهــاء بعــض املظاهــر 
الســلبية وحــاالت االنتحار 
والقتل وغيرها. وشــدد على 
ضرورة أن تعجل احلكومة في 
تفعيل القانون وإصدار اآلليات 
املطلوبة لتنفيذه، متمنيا أن 
يتم تطبيق القانون بشــكل 
حقيقي وأال يكون مجرد كالم 

على الورق.
وقــال الصالح فــي ختام 
تصريحــه إن الكويــت بدأت 
تدخــل مرحلــة جديــدة من 
الرقابة الذاتيــة من املجتمع 
ومن البرملان لوقف مثل هذه 

املشاكل.

على تقييم احلالة املوجودة 
فــي الكويت حتــى ال تتكرر 

املشاكل في املستقبل.
وبــني أن القانــون يلــزم 
احلكومة بتقدمي تقارير سنوية 
إلى مجلس األمة ما يجعل هذا 
امللف حتت الرقابة املستمرة 
ملجلس األمة، مؤكدا أن للقانون 
فوائد عدة منها ضبط العمالة 
الوافدة واإلســهام في جودة 
اخلدمــات كمــا ينعكس على 
الوضع االجتماعي في الكويت.

وأكد أن القانون من شأنه 
ضمان كفاءة العمالة الوافدة 
للكويت من خالل االشتراطات 
األكادميية وغيرها، ناهيك عن 
حتسني الوضع األمني واحلد 

خليل الصالح

القانون الذي أقره املجلس في 
جلســة ٢٠ اجلاري في عهدة 

ملشاهدة الڤيديو

الغامن يعزي ڤيتنام بضحايا
الفيضانات واالنزالقات األرضية

بعــث رئيس مجلــس األمة مــرزوق الغامن أمس 
ببرقية الى رئيســة املجلس الوطنــي في جمهورية 
ڤيتنام االشتراكية جنوين ثي كيم نغان، أعرب فيها 
عن خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا الفيضانات 
واالنزالقات األرضية التي وقعت في عدد من األقاليم 
وســط ڤيتنام، والتي أســفرت عن سقوط املئات من 

الضحايا واملصابني.

مرزوق الغامن

نقل عن وزير الصحة إمكانية ذلك بارتداء مالبس معينة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت
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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: أعظم األحداث املعاصرة ـ د.فؤاد صالح السيد

من كتاب: الكشكول صندوق املعرفة ـ منصور عبداحلكيم
أفقياً:

جزيرة في البحر األبيض املتوسط من ٤ أحرف

عموديًا:

Sudoku عالم الفن

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

هل تعلم؟

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

إبراهيم هو «أبو األنبياء». وكانت  ٭ لقب سيدنا 
إبراهيم مبدينة  «أبو الضيفان». دفن سيدنا  كنيته 
اخلليل بفلسطني. وأول من ضيّف الضيف هو نبي 

اهللا إبراهيم گ.
٭  األرض التي سكن بها قوم سيدنا شعيب هي مدين.
٭  أصحاب األيكة هم قوم سيدنا شعيب. وهي التي 
كان يعبدها قوم سيدنا شعيب وهي شجرة كبيرة 

ملتفة األغصان وحولها غيضة.
٭  النبي الذي لقب بذي النون هو يونس گ.

الذي سخر له اهللا اجلبال تسبح معه هو  النبي  ٭  
داود گ.

٭  النبي الذي لقب كليم اهللا هو موسى گ.
٭  النبي الذي لقب بخليل اهللا هو إبراهيم گ.

٭  النبي الذي لقب بحبيب اهللا هو محمد بن عبداهللا 
عليه أفضل الصالة والسالم.

٭  األنبياء الذين لقيهم خامت املرسلني في السموات 
ليلة اإلسراء واملعراج هم:

ـ في السماء األولى: آدم گ.
ـ في السماء الثانية: عيسى ويحيى عليهما السالم.

ـ في السماء الثالثة: يوسف گ.
ـ في السماء الرابعة: إدريس گ.

ـ في السماء اخلامسة: هارون گ.

ـ في السماء السادسة: موسى گ.
ـ في السماء السابعة: إبراهيم گ.

٭  أول من كتب التاريخ الهجري هو سيدنا عمر بن 
اخلطاب ے.

٭  أول مؤذن في االسالم هو بالل بن رباح.
٭  أول من لقب بسيف اهللا املسلول هو الصحابي 

اجلليل خالد ابن الوليد ے.
املنورة هو  املدينة  للمهاجرين في  ٭  أول مولود 
عبداهللا بن الزبير وهو ابن ذات النطاقني اسماء بنت 

أبي بكر رضي اهللا عنهم.
٭  أول خليفة في اإلسالم هو أبو بكر الصديق ے.
٭  أول سفير في االسالم هو الصحابي اجلليل 

مصعب بن عمير ے.
٭  أولى زوجات الرسول ژ أم املؤمنني السيدة خديجة 

بنت خويلد رضي اهللا عنها وأرضاها.
٭  أول من حيا الرسول بتحية اإلسالم؟ الصحابي 
اجلليل أبو ذر الغفاري ے واسمه ُجنُدب بن ُجنادة من 
بني غفار، ومن اخلمسة األوائل السابقني الى االسالم.
٭  أول من لقب بأمير املؤمنني هو اخلليفة الراشد 

عمر بن اخلطاب ے.

قبرص

خالد سليم

أحمد زكي

أحمد زكي متولي عبدالرحمن بدوي، املصري أصال، 
الزقازيقي والدة ونشأة، القاهري إقامة ووفاة، الشهير 
بلقبني هما: االمبراطور، وفتى  بأحمد زكي، وامللقب 

الشاشة األسمر (١٣٦٧ ـ ١٤٢٧هـ/ ١٩٤٨ ـ ٢٠٠٥م):
ممثل سينمائي ومسرحي وتلفزيوني مصري استمر 

مشواره الفني ستة وثالثني عاما.
من أدواره السينمائية املهمة: دور جمال عبدالناصر 
في فيلم «ناصر ٥٦» ١٩٩٥م، ودور أنور السادات في 
فيلم «أيام السادات»، ودور عبداحلليم حافظ في فيلم 

«حليم».
حصل على بكالوريوس املعهد العالي للفنون املسرحية 
قسم متثيل وإخراج عام ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م بتقدير امتياز.

له نحو خمسة خمسني فيلما سينمائيا، منها: «أبناء 
الصمت» ١٩٧٤م، و«صانع النجوم» ١٩٧٧م، و«شفيقة 
ومتولي» ١٩٧٨م، و«إسكندرية ليه» ١٩٧٩م، و«الباطنية» 
١٩٨٠م، و«األقدار الدامية» ١٩٨٢م، و«االحتياط واجب» 
١٩٨٣م، و«الليلة املوعودة» ١٩٨٤م، و«سعد اليتيم» ١٩٨٥م، 
و«الراعي والنساء» ١٩٩١م، و«الباشا» ١٩٩٣م، و«الرجل 

الثالث» ١٩٩٥م.
ومن مسرحياته: «مدرسة املشاغبني» و«العيال كبرت» 

و«هاللو شلبي»، و«حمادة ومها».
وله مسلسالت تلفزيونية، منها: «األيام»، و«هو 

وهي»، و«من أجل ولدي»، و«نهر امللح».
الطريق»  حصل على جائزة عن فيلم «طائر على 
في مهرجان القاهرة، وجائزة عن فيلم «عيون ال تنام» 
العلم، وجائزة عن فيلم «امرأة واحدة ال  من جمعية 
تكفي» في مهرجان االسكندرية عام ١٩٨٩، وجائزة عن 
فيلم «كابوريا» في مهرجان القاهرة السينمائي ١٩٩٠م.
توفي بسرطان الرئة عن عمر يناهز اخلامسة واخلمسني.

اغقوشاعمام

صنوعللصملن

وادبيحوتاد

اءارصارنخو

تسقةاناةبب

رميالبلةاق

ارسلامطيرا

لعورءكقبيل

حذممالسرست

ربلاربمعبر

يةانثةرلاا

قلاومصحاقب

١ ـ من الفصول ـ متشابهة، ٢ ـ من احلشرات ـ استفسر، ٣ ـ 
حسب ـ للنصب ـ من الوجه (معكوسة)، ٤ ـ عالمة موسيقية 
الطيور (معكوسة)، ٥ ـ عكس ميت (معكوسة) ـ من  ـ من 
احلشرات، ٦ ـ مجموعة من اجليش ـ متشابهة، ٧ ـ للنفي ـ 
اجلدال (معكوسة)، ٨ ـ ثني الشيء ـ عكس انفالت، ٩ ـ أجابا 
(معكوسة)ـ  عكس حسن (معكوسة)، ١٠ـ  من معالم باريسـ  هرب.

التراب
احلريق

موال
غناء

احلان

عذبة
مندوب

االخباري
سباق
مكتبة

املوسيقا
العربية

ثراء
أصوات
ممتنة

عصور
الطقس
األصيل

شوق
عبرة

مرح
سمر

ود
الرمان

١ ـ املوغل في القدم ـ مد (معكوسة)، ٢ ـ 
بجانبي، ـ ٣ ـ في الوجه ـ متشابهان، ٤ ـ 
من األوائل ـ متشابهة، ٥ ـ يقترب ـ أقتل، 
٦ ـ هربتا (معكوسة)، ٧ ـ املقاتل، ٨ ـ أصل 
ـ اجلواري، ٩ ـ عكس صداقة (معكوسة) ـ 
اخليال، ١٠ ـ شاعرة مخضرمة ـ بني اثنني.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  اخلريفـ  ا ا ا، ٢ـ  دودـ  أسال، ٣ـ  عدـ  إنـ  خد (معكوسة)، 
٤ ـ دو ـ نعام (معكوسة)، ٥ ـ حي (معكوسة) ـ نحل، ٦ ـ قوات 
ـ ا ا ا ا، ٧ ـ ال ـ املراء (معكوسة)، ٨ ـ طي ـ ارتباط، ٩ ـ ردا 

(معكوسة) ـ سيئ (معكوسة)، ١٠ ـ برج ايفل ـ فر.

١ ـ العريق ـ بسط (معكوسة)، ٢ ـ حولي، ٣ ـ 
خدـ  ا ا، ٤ـ  روادـ  ا ا ا، ٥ـ  يدنوـ  أردي، ٦ـ  
فرتا (معكوسة)، ٧ـ  احملارب، ٨ـ  اسـ  االماء، ٩ 
ـ عداء (معكوسة)ـ  الطيف، ١٠ـ  اخلنساءـ  سر.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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فنـوناجلمعة ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠

«The Voice Senior» يستعد ملرحلة املواجهة
في كل مرة، تتألق أصوات على املسرح 
وتخطف األنظار إليها، وتثبت أسبوعا بعد 
آخر أن املوهبة املتميزة ال تنقصها سوى 
فرصة واحدة للظهور أمام اجلمهور لتحصد 
الثالثة من  النجاح والشهرة. وفي احللقة 
مرحلة «الصوت وبس»، تأهلت أربعة أصوات 
 The Voice» إلى املرحلة املقبلة ضمن برنامج
 MBC ،العراق MBC، MBCعلى ١ «SENIOR

.MBCمصر، ٥
وبعدما ضم هاني شاكر أول موهبة إلى 
فريقه في األسبوع املاضي، متكن من ضم 
موهبتني اثنتني في احللقة الثالثة، حيث جنح 
في إقناع ميرفت كامل وبسام نصري، فيما 

نقلت جنوى كرم موهبة واحدة هي سعادة 
أبوجودة، بينما ضم ملحم زين إلى فريقه 
احلسني فضالوي، فيما لم تتمكن سميرة 

سعيد من ضم أي موهبة إلى فريقها.
انطلقت احللقة مع احلسني فضالوي من 
تونس، الذي قال إنه يعزف ويغني طوال 
عمره وأنــه التقى وغنى مع الراحل كارم 
محمود واملطرب محمد ثروت، وأوضح أنه 
يحتفظ بصور له معهما، كاشفا أن حمزة 
فضالوي هو من املتأثرين به، وقد أطلق عليه 
ملحم زين لقب «عميد ذا فويس سينيور»، 
بعدما غنى موال «يا ملكتني بنظرة» وأغنية 
«طاح تخبل» للفنان الراحل سليم هاللي، 

وبعدما حصل على لفــة رباعية، انتقلت 
جنوى إلى املسرح معلنة أنها ستقبل جبينه 
تقديرا ملوهبته، واختار احلسني االنضمام 

إلى فريق ملحم.
وأطل بسام نصري من لبنان الذي يعيش 
في كندا، ليغني موال «احلمد هللا» وأغنية 
«أوقاتي بتحلو» للراحلة وردة اجلزائرية، 
وقد أشار إلى أن «الوقت قد حان للغناء بعد 
هذا العمر من املهن املتعددة»، وأكد أنه لم 
يتوقع أن يلف له املدربون األربعة، معتبرا 
أن ما حصل أسعده كثيرا، وبعد حصوله 
على اللفة الرباعيــة اختار االنضمام إلى 

فريق هاني شاكر.

ولم يكن احلظ رفيق عبدالرحمن بالله 
من مصر الذي غنى «سوق احلالوة جبر» 
للفنــان فايد محمد فايد، إذ لم يلف له أي 
من املدربني، لكنهم أبدوا إعجابهم بصوته 
وأدائه، حيث علق هاني شــاكر بالقول إن 
صوت عبدالرحمن ذكره باملطرب الراحل 
محمد عبداملطلــب، وكان فريق البرنامج 
اتفق مع الفنــان واملمثل هاني عادل بأن 
يبلغه بقبوله لالشتراك في املرحلة األولى 

بطريقة خاصة ومفاجئة.
بعد ذلك، وقف على املســرح سعادة 
أبوجودة من لبنان، وقال إنه تزوج متأخرا 
وظل هاويا طوال حياته، مشيرا إلى أنه جاء 

ليستمتع بالغناء وأن يعيش جتربة حلوة، 
وغنى املوشح األندلسي «مير عجبا»، ومتكن 
بغنائه أن يحصــل على لفة رباعية وثناء 
املدربــني األربعة ومحاوالت من كل منهم 
لضمه إلى فريقه، ورغم الكالم املعســول 
من اجلميع إال أنه اختــار االنضمام إلى 

فريق جنوى.
أما مسك اخلتام، فكان مع ميرڤت كامل 
من مصر، التي غنت «لعبة األيام» للمطربة 
الراحلة وردة اجلزائرية، وحصلت على لفة 
رباعية، وكشــفت أنها انشغلت باالهتمام 
بعائلتها طــوال حياتهــا، وكانت متعتها 
األساسية مرحلة دخولها معهد املوسيقى 

العربية، حني حققت حلمها، وقد أبدت ميرڤت 
رغبتها بأن يلف لها كرســي أمير الغناء 
العربي هاني شاكر، وهي لم حتصل على ما 
متنته فحسب بل حصدت إعجاب املدربني 
األربعة، واختارت االنضمام إلى فريق هاني.

ومع نهاية احللقة، يكون هاني شاكر قد 
ضم موهبتني إلى فريقه، وكل من جنوى 
وملحم على موهبة واحدة، بينما لم تتمكن 
سميرة من إقناع أي موهبة من االنضمام 
إلى فريقها، وفي األسبوع املقبل، تكتمل 
الفرق ويعلن عن أسماء املشتركني األربعة 
الذين سيتأهلون إلى املرحلة القادمة، ويبدأ 

التحضير لتحد آخر.

املواهب املخضرمة تستمر في إذهال املدربني األربعة بأصواتها الذهبية
هاني شاكر سميرة سعيد ملحم زينجنوى كرم

فاطمة: نتحرك دراميًا بحذر.. لكن سينمائيًا األمر مختلف
عبداحلميد اخلطيب

«ما زلنا نتحــرك بحذر في اإلنتاج الدرامي مع 
أخذ اإلجراءات االحترازية الوقائية، ولكن من الناحية 
السينمائية األمر مختلف وميكنني القول بأن السينما 
متيزت في هذه الفتــرة بكثافة عدد النصوص».. 
بهذه الكلمات أكدت الفنانة اإلماراتية فاطمة الطائي 
أن الساحة الفنية اخلليجية والعربية بدأت تتعافى 
من آثار جائحة كورونا والتي ألقت بظاللها على كل 
مجاالت احلياة وعطلت الكثير من األعمال الدرامية 

واألفالم واملسرحيات.
وقالت فاطمة فــي تصريح لـ «األنباء»: جائحة 
«كورونا» لم تكن لتعيق الكتّاب من ممارسة نشاطهم 
ودورهم، لذلك وصلت عندي نصوص ســينمائية 
لعدد من املخرجني واملنتجني والتي يتم التخطيط 
لتصويرها في السنة املقبلة، ضمن ظروف مالئمة 
أكثر، وســأعلن عن التفاصيــل مبجرد االتفاقات 
النهائية، مشددة على أنها كفنانة لديها رسالة يجب 
أن تؤديها بالنصح واإلرشاد للجمهور بأن يأخذوا 
احليطة من الوباء لكي يحموا أنفســهم ويحافظوا 
على أسرهم ومجتمعهم، الفتة الى أن لديها تفاؤال 
كبيرا بأن غمة «كورونا» ستزول قريبا، وستعود 

احلياة الى طبيعتها.
وبسؤالها عن تأثر الدراما باجلائحة، أجابت: فيما 
يتعلق بالدراما التلفزيونية أمتنى أن يتم استغالل 
الوقت احلالي في ظل تقليل القيود الصحية املفروضة 
لكي نصور أعمالنا قبل دخول شهر رمضان املبارك، 
ألن الظروف قد تتغير في أي حلظة وهذا قد يطيل 
من عملية التصوير أو يتم تأجيل العمل إلى أجل غير 
مسمى، مستدركة: أتوقع أن تتغير ميول اجلمهور في 
املستقبل ورمبا رغبته تتجه إلى نوعية مسلسالت 
مختلفة، السيما أن فترة «كورونا» غيّرت من واقع 
الكثيرين ومن أفكارهــم ورغباتهم. وأردفت: من 
املهم أن نرى انعكاس رغبات اجلمهور وتأثير أزمة 
«كورونا» علــى اإلنتاج الفني التلفزيوني، وأعتقد 
أن مراعاة هذا األمر سيضيف حتديا أكبر لشركات 
اإلنتاج لتقدمي أعمال درامية ناجحة في الفترة املقبلة.

وتطرقت فاطمة إلى املنصــات الرقمية والتي 
بدأت تستحوذ على اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاشات التلفزيون والسينما في تقدمي مسلسالت 

متنوعة وأفالم جديدة لــم تعرض من قبل، حيث 
قالت: هناك موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة 
األولى لـ «كورونا» هي «موجة املنصات الرقمية» 
مثل «نتفليكس» وغيرها، وسيكون من املثير حقا 

ان كانت تلك املنصات ستتصدر اإلنتاج الرمضاني 
املتعارف عليه في شاشة التلفاز، ولكن ال أعتقد أنها 
ستكون العبا منفردا، فشاشة التلفزيون تأثيرها 

موجود والكثيرون مرتبطون بها.

أكدت لـ«األنباء» أنها كفنانة لديها رسالة ونصحت الناس بأن يحموا أنفسهم

«اإلنتاج البرامجي» شاركت في اجتماع «دبي إكسبو ٢٠٢١»
شــاركت مؤسسة اإلنتاج 
البرامجــي املشــترك ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
في اجتمــاع الفريق اإلعالمي 
لألمانة العامة ملجلس التعاون، 
والتي ستشارك بجناح يضم 
دول املجلس في دبي - إكسبو 

 .٢٠٢١
وفي تصريح صحافي، قال 
املخــرج د.علي حســن ممثل 
مؤسســة اإلنتــاج البرامجي 
عضو الفريق اإلعالمي اخلاص 
بالتحضيرات اإلعالمية املرافقة 
جلنــاح األمانــة العامة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي في 
دبي - إكســبو ٢٠٢١: ستقيم 
األمانة العامة جناحها ضمن 
فعاليات وأجنحة دول العالم 
املشــاركة فــي هــذا املعرض 
املرتقــب والذي ميثل احلدث 

لــدول املنطقــة،  املشــتركة 
وســتكون مؤسســة اإلنتاج 
مبنزلــة املنفذ لتلك املضامني 
اإلعالمية اخلليجية املشتركة، 
كما مت طرح العديد من األفكار 
اإلعالمية التي ســتقدم خالل 

يستقطب اجلناح عددا بارزا 
من الفنانــني واإلعالميني من 
دول املنطقة. وأكد د.علي حسن 
أن هذا االجتماع يأتي لدراسة 
محتــوى اجلنــاح اخلــاص 
باألمانة العامة ملجلس التعاون 
اخلليجي وإعداد خلطط العمل 
واآلليات التنفيذية اإلعالمية 
وكيفيــة دعمهــا باملبــادرات 
والصيغ التعاونية والشركات 
اإلعالمية بني مؤسسات ودول 
املنطقة، مشــيرا الى أن دبي 
إكسبو ٢٠٢١ يقام حتت شعار 
محوري هو «تواصل العقول 
وصنع املستقبل»، وقال: سيتم 
التحرك ضمــن فضاءات هذا 
العنوان احملــوري لالنطالق 
الى فضاءات إعالمية وإبداعية 
متثــل دول مجلــس التعاون 

اخلليجي.

فعاليات اجلناح ومن ضمنها 
أفالم وثائقية ولقاءات إعالمية 
وفعاليــات ثقافيــة وفنيــة 
وإعالمية تتواصل على مدار 
الســاعة خالل أيام إقامة هذا 
احلدث الدولــي البارز، كذلك 

املخرج د.علي حسن مع املدير التنفيذي للمؤسسة علي الريس

األهم عامليا وستستقبله مدينة 
دبي في أكتوبر من العام املقبل. 
وتابع: تضمــن االجتماع 
وضع احملتوى اخلاص بجناح 
األمانة العامة والتي يعمل على 
توحيــد الرســالة اإلعالميــة 

موجة 
«املنصات 

الرقمية» جاءت 
قبيل «كورونا» 

وشاشة 
التلفزيون 

تأثيرها موجود

متنيت استغالل 
الوقت احلالي 
لتصوير أعمالنا 

ألن الظروف قد 
تتغير بأي 

حلظة

مبارك الهاجري.. ما تشوف شر.. 
ويؤكد: أخفيت األمر عن «أم فاهد»

مفرح الشمري

ســمح الطاقــم الطبي مبستشــفى 
حمــد الطبيــة بدولــة قطر الشــقيقة 
لبطل الراليات السابق مبارك الهاجري 
باخلروج من املستشــفى بعــد مكوثه 
فيه ملدة أسبوع أجرى من خالله عملية 
جراحيــة لرجله التي كســرت بعد أن 
«طاحت» عليه دراجته النارية في منطقة 
زكريت بالدوحة عندما أراد أن يوقفها 
عن طريــق «اجلك» لكنــه فوجئ بأنه 
واقف على أرض رملية وليست صلبة.
الهاجري طمأن محبيبه من مختلف 
دول الوطن العربي من خالل «األنباء» 
التي تواصلت معه لالطمئنان على حالته 

الصحية.
وكشــف الهاجري عــن أنه أخفى ما 
حصــل له عــن زوجتــه املطربة أحالم 
«أم فاهد» حتى عودته إلى منزله امس 
األول فأبلغها مبــا حدث له خوفا على 

مشاعرها وردة فعلها.
وشكر بطل الراليات السابق مبارك 
الهاجري الطاقم الطبي في مستشــفى 
حمد الطبية على تعاملهم الراقي معه في 
متابعة حالته الصحية منذ وصوله إلى 
املستشفى حتى مغادرته، واصال شكره 

لكل من تواصل معه أو مع زوجته املطربة 
أحــالم لالطمئنان عليه بعــد احلادث، 
متمنيا للجميــع الصحة والعافية وان 

يبعد عنهم كل مكروه.
«األنباء» تهنئ بطل الراليات القطري 
الســابق محمــد الهاجــري على جناح 
العملية وعودته إلى منزله.. ماتشوف 

شر يا الهاجري.

بعدما «طاحت» دراجته النارية على رجله وكسرتها

آثار العملية على قدم مبارك الهاجري

مبارك الهاجري وزوجته الفنانة أحالم

الفنانة اإلماراتية فاطمة الطائي
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للقضاء العادل حتية 
وتقدير لـ « مشرف»

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

انتهينــا من مجلس األمة املنتخب فــي ٢٠١٦ واختتم 
الفصل التشــريعي اخلامس عشر بدور تكميلي خامس، 
وبذلك يودع نواب هذا املجلس قاعة عبداهللا السالم واملقعد 

األخضر الذي جلسوا عليه ملدة ٤ سنوات.
ومتت الدعوة لالنتخابات القادمة بتاريخ ٥ ديســمبر 
٢٠٢٠ الختيار ممثلني جدد مبجلس األمة، وهذه املرة األولى 
التي تتم فيها االنتخابات في ظروف جائحة كورونا، حيث 
التشــدد في اإلجراءات الصحية وقوانني منع التجمعات 
وإقامة املقرات االنتخابية والندوات والوالئم التي تشتهر 
بها في فترة ما قبل االقتراع ســعيا حلشد أكثر عدد من 

املؤيدين واألصوات.
ســيعتمد النواب هذه املرة بشــكل كبير على وسائل 
التواصل االجتماعي والتواصل مع الناخبني عن بعد لعرض 
وطرح برنامجهم االنتخابي والتحاور مع الناخبني والرد على 
أسئلتهم، كما أن مواقف النواب في الكثير من االستجوابات 
والقوانني التي أقرت أو رفضت في املجلس املاضي ستكون 
لها دور بارز ومهم في حتديد مصيرهم وقبولهم من الناخبني.
هذا املجلس لم يكن مقبوال، وأثار االستياء خاصة في 
قصوره لتشريع القوانني الشعبية وحل القضايا التقليدية 
املتوارثة من مجلس إلى آخــر، وزاد من ذلك التغيير في 
رئيس احلكومة واحلكومة بعد تفجر ملفات الفساد وغسيل 
األموال وجتار اإلقامات وقضيــة النائب البنغالي وملف 
الصندوق املاليزي وملف املشاهير وغيرها، باإلضافة إلى 
احلمل الكبير بالتعامل مع أزمة كورونا احلالية وتطوراتها 

ومدى كفاءة احلكومة في إدارتها!
الكل ينادي بعهد جديد ونهــج جديد، فقد مرت على 
الكويت حادثة حزينة بعد وفاة املغفور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، وانتقال 
السلطة إلى صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
واختيار ســموه سمو الشيخ مشــعل األحمد وليا للعهد 
وعضيدا وسندا له في قيادة هذه األرض وشعبها في كافة 

الظروف نحو بر األمان.
يعلم اجلميع أن الظروف قبل جائحة كورونا لن تكون 
كما بعدها، وهذا األمر يفرض نفسه على العالم أجمع مبا 
فيه الكويت وســيكون له أثر في جوانب عديدة سياسية 
واقتصادية وجتارية وستعيد ترتيب وتنظيم العمل اإلداري 
الداخلي للدولة بني جتديد وحتديث ودمج اجلهات أو إلغائها 

مبا يناسب املرحلة القادمة.
إن العملية السياسية تتكون من أطراف، فاحلكومة هي 
السلطة التنفيذية ومجلس األمة ميثل السلطة التشريعية 
والتي يتم اختيارها من قبل الشــعب بانتخابات برملانية، 
ولذلك يجب أال يحــدث خلل يؤثر على هذه املعادلة ويتم 
ذلك باختياركم ممثلني عنكم يحملون قضاياكم وهمومكم 
ويطرحون القوانني التي توفر احلياة الكرمية وال تنتقص 

من حقوق املواطنني.
نعم الدميوقراطية تعني قرار األغلبية أو األكثرية في 
احلصول على عدد األصوات ولألسف االعتماد في الغالب 
يكون على اجلماعة في احمليط االجتماعي واالنتماء احملدود 
وترسيخ الفئوية والعنصرية والطبقية والقبلية والطائفية 

ومتزق الوحدة الوطنية.
إن اخلبرة العلمية والسياسية والتجربة العملية للمرشحني 
غاية في األهمية، فوصول نواب على قدر عال من الثقافة 
والدراية بالعملية التشريعية والقوانني مع الوضوح من البداية 
بوضع خطة وبرنامج انتخابي واضح للتنفيذ وااللتقاء مع 
بقية املرشحني مبيثاق واحد والتعهد بالسعي فيه وإقرار هذه 
النقاط هي محور وأساس وجود مجلس األمة ليمثل الشعب.

وكما أعلن بعض النواب عدم نيتهم للترشح مره أخرى 
يجب على الشعب أن يعطي الفرصة للمرشحني القادرين 

على العطاء وخدمة الكويت.
٭ باملختصر: الشعب مصدر السلطات.

عادة ما يســتغرب البعض حينما نقدم مشروع إعداد 
دراسة، ويكون من ضمن التكاليف خيار تخفيض التكلفة 

بنسبة ملفتة كلما زادت مدة تنفيذ املشروع املتاحة لنا! 
ال شك أن لكلمة املوعد النهائي (Deadline) أهمية ورهبة 
في اإلدارة، فالبد أن يكون لكل عمل بداية ونهاية، وإال طالت 
األعمال واملهام، وفرح الكسالى بالتأخير والهدوء والعمل 
مثل الســلحفاة! ولذا تنوعت املدارس اإلدارية في ضبط 
مواعيد املهام وإجنازها، وطورت بعض البرمجيات لذلك، 
 Microsoft» ولعل أشهرها برنامج ميكروسوفت بروجكت
Project»، ولكن بعض املشــاريع، قد حترمنا من فوائدها 
ومخرجاتها، إذا وضع لها وقت ضيق، وبشــكل خاطئ ال 
يراعي تعقيدات املشروع وال حتدياته وال تنوع املهام داخله 
ما بني املتوازية واملتتالية، فهناك مهمات يقوم بها فرد وحده 
حتى لو سهر الليالي، وهناك مهمات يتعطل فيها صاحبنا 
الساهر وهو ينتظر أو يستجدي غيره حتى يكمل أعماله.

ولذا كان من بني التوصيــات املهمة، التي نقدمها عند 
صياغة عقود املشــاريع التي يدخل فيها أكثر من طرف، 
أال حتدد وقتا زمنيا ملرحلــة يتدخل فيها غيرك وترتبط 
باستجابته، مثل االستجابة الستطالعات الرأي في بعض 
املشاريع التي حتتاج إلى ممكنات وتسهيالت من العميل، 
كما حدث في أحد املشاريع لصالح البنك الدولي في الكويت، 
حني أصر فريقنا على تزويدنا ببيانات الشركات واحلماية 
الرســمية قبل أن ينطلق عداد املوعد النهائي، وأصبحت 
الصياغة في العقود تذكر مثال موعد شــهرين من تاريخ 

تسلم البيانات وهكذا. 
ورغم أن حتديد موعد نهائي ضيق قد يقود إلى التركيز، 
إال أنه يزيد الضغط أيضا، مما يرفع من احتمالية اخلطأ، 
أو أسوأ من ذلك حني نضطر لتقدمي منتج متدني اجلودة، 
وهنــا أذكر كيف كان أحدهم يفــاوض اإلحصائي بقبول 
نتائج عدد استجابات قليلة ال تعبر عن املجتمع وال تقدم 
دالالت إحصائية معتمدة، ليشرع في التحليل حتت ضغط 

التسليم بالوقت احملدد!
من جهة أخرى، فإن وضع فريق العمل، حتت ضغط موعد 
نهائي ضيق، يرفع من مستوى التوتر، الذي يفاقمه تفاوت 
القدرات والهمم، وينتج فريقا غير فعال يتقاتل أفراده فيما 
بينهم، مما قد يقود إلى رفع الراية البيضاء واالستسالم.
ومن بني أكبر أســباب اخللل فــي التعامل مع املوعد 
النهائــي، القبول مبوعد إجناز ضيــق حتت رغبة العميل 
وحل مشــكلته وإال ضاع املشــروع وإغراء دوالراته! أو 
حتت رهبة ورغبة اإلدارة العليا واملسؤول، فيقف الفريق 
مهموما مكتوف األيدي، أحيانا يســتعد للفشل أو يبحث 

عن أيه فرصة لتخفيف اجلودة!

بسم اهللا الرحمن الرحيم: (وإذا حكمتم بني 
الناس أن حتكموا بالعدل) ڈ.

فوجئ مساهمو جمعية مشرف التعاونية 
بقرار عزل رئيسها قبل شهور بقصد اإلصالح 
للمسيرة تشكلت خاللها لديهم لتميزها على 
مدى عشر سنوات متوالية، حيرة حسمها بعد 
متابعة قانونية قضائية عادلة طمأنت قلوب 
مساهميها من أهل مشرف خاصة ومن الكويت 
عامة انطباعات مؤكدة باحلكم القضائي النزيه 
أنها بأيــاٍد أمينة صادقة ومخلصة، تؤكد أن 
قضاءنا عادل حازم حاسم بقصد استمرار ذلك 
النجاح للجمعية ومتيز فرسانها بنزاهة وأداء 
رئاسة وأعضاء الفريقني تهمهم املصلحة العامة، 
ولكليهما اجتهاداته الفيصل لها وبها قبة القضاء 
العادل لكل أمور الديرة يغلفها مخافة اهللا وثقل 
األمانة وقسمها الرباني أوال، ليس له ثاٍن للكويت 
رجالها مهما تداخلت النوايا بكل ســاحاتها، 
أنتم قــدوة للجميع منوذجا للتعاون النزيه، 
وبعيدا عن املبالغات، والنزاعات، والتحزبات، 
والتأويالت، والتوقعات، والتخريجات، وغيرها 
للساحة الكويتية الساخنة بزخم االنتخابات 
البرملانية لقاعة عبداهللا السالم، طيب اهللا ثراه، 
ومن جاء بعده بنفس النهج والتوصيات، آخرهم 
أمير اإلنسانية املغفور له بإذن اهللا سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، والذي كررها في 
أكثر من مناسبة وكلمات «أوصيكم بالكويت 

وأهلها خيرا»، تعني الكثير للديرة وأهلها.
ثم أكدها في قَسم تسلم السلطة صاحب 
السمو األمير الشــيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، بقوله: «يا أهل الديرة، ديرتكم أمانتكم»، 
أو كما وصفهــا للعمل على حمايتها ماضي 
وحاضر واملســتقبل أمانــة باألعناق حاكما 
ومحكومني مبرور األحداث والسنني، واصل 
تأكيدها بقسمه العظيم سمو الشيخ مشعل 
األحمد لدى اســتالم مهام والية العهد لذات 
التوصيات للوطن األمن باهللا وكتابه وهدي 
نبيه، النسيج واحد، واحلزمة محكمة، والهدف 
مرصود والعزم مشدود بكم أهل الديرة بال 

لغط وال حيرة.
للدولة،  التعاون منوذج مصغر  جمعيات 
عطاء وإخالصا وأداء متميزا كنموذج! واجلميع 
يتقبــل احلكم في ظل عدالة ونزاهة قضائنا 
العادل، واهللا ولي الصاحلني. وفقكم اهللا للتعاون 

دون تهاون يا فرسانها األوفياء.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد تقع عليها مسؤوليات عدة 
والتزامات محلية وطنية والتزامات 
عربية ودولية، وهذا يتطلب الوعي 
الكامل والوالء التام للوطن، وأن 
نساعد قائد املسيرة في أن يواصل 
مســيرة اخلير واإلجنازات على 
جميع املستويات احمللية والعربية 

والدولية.
املقبلة قبل االنتخابات  األيام 
يجــب علينا أن نكثــف توجيه 
الناس ملمارسة االنتخابات ضمن 
املنهج الدميووقراطي الذي يلتزم 
بالوالء الوطني ورفض أي توجهات 
غير وطنية، البد أن نذكر الناس 
أن نتعظ ونســتفيد  بأنه علينا 
من استيائنا من املجلس السابق 
الذي أضاع الوقت في استجوابات 
مكررة وشــخصية ليس لها أي 

عالقة باملصالح الوطنية.
من أقوال سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد: «واجبنا 
جميعا احلرص على وحدتنا الوطنية 
وصيانتهــا وتعزيزها فهي عماد 
الواقية  الداخلية ودرعها  اجلبهة 

وسورها احلامي».
واهللا املوفق.

مرحلة الطفولة ألنه حني يكبر قد 
يجد في شبابه من يدمر أحالمه 
ويسقطها على الهاوية، ولكن على 
األقل فــي طفولته لم يحرم من 

اللعب واملدرسة.
أطفال اليوم ال بد من إنقاذهم 
ألن هذه مسؤولية دولية، ويجب 
إيجاد حلول جذرية لهذه املعضلة، 
نريد توصيات أممية وتنسيقا دوليا 
حتى ال تكون هناك مقارنات بني 
شــعوب العالم، ملاذا هذه الدولة 
أفضل من األخرى وعاجلت األزمة 

بطريقة أفضل؟
اليوم اليونيسكو متثل العالم 
التعليم  التصرف وإنقاذ  وعليها 
السياسة لطاملا قلنا  وإبعاده عن 
مرارا وتكرارا إننا نريد أن يكون 
التعليم مبنأى عن السياسة حماية 
لألطفال والشباب من أن يكونوا 
ضحايا للقرارات غير املدروسة.

اليــوم، نريــد مقاربــة بني 
الشــعوب، نريد أن يحل السالم 
في العالم، نريد أن ننبذ العرقية 
إلى مجتمعات  والطائفية ونصل 
آمنة، وهذا كله لن نصل إليه إال 
من خالل التعليم وإذا ما تضرر 
التعليم سيتضرر العالم بأجمعه.
أنه في ظل  حقيقة نستغرب 
هذه اجلائحة لم نسمع أي تصريح 
من اليونيسكو أو توصيات وكأنها 
ستتخلى عن الهدف الذي أنشئت 
من أجله، فمنذ زمن بعيد ال أخبار 
عن اليونيســكو وال أنشطة في 
اإلعالم ونطالبها بضرورة عودتها 

الى دورها الرائد.

األمانــات وصونها والعيش مبا 
يســره اهللا لهم. لذا قد حتتاج 
إلى قبضــة قانونية  الكويــت 
والتحرر من عباءة االســترخاء 
ورخاوة تطبيق القانون وتفعيل 
القانون. ومن أساســيات  قوة 
األمن، تعديل التركيبة السكانية 
وضمان األغلبية الدائمة ملصلحة 
املواطنني، والعمالة الوافدة عنصر 
مؤثر واملتحكم في مسيرة التطور 
الكويتي كالتوســع في خدمات 
التعليم والصحــة والبناء وفي 
سلك القضاء فمن له مكانه في 
مسيرة التطور يبقى فيها، ولكن 
هناك عمالة سائبة ال عمل لديها 
قد تشكل عائقا ومرهقا قد تسبب 
الكثير من املشاكل واالنحرافات 
السلوكية. قد نتعايش مع الوضع 
املريح مع دول  املثالي  اإلقليمي 
اجلــوار بأنظمــة دميوقراطية 
مستقرة آمنة وخالية من األطماع 
والتوسع. لنتعاون ونتكاتف ببث 
روح الهمة الوطنية من أجل نهضة 
الكويت لواقعها اجلديد ولنعمل 
بشرف واقتدار وتطبيق القانون 
علــى كل مخطئ في حق وطنه، 
فاإلنسان الكويتي نشأ في تربية 

دينية وقيم أخالقية فاضلة.

بذلك ضرورة االختيار األفضل 
واألنسب دون االلتزام مبا متليه 
والءات البعض للقبلية والطائفية 
الشعب  أمام  الدينية..  ولألحزاب 
املقبلة مسؤولية  في االنتخابات 
وطنية كبيــرة في انتخاب نواب 
ملجلس األمــة لديهم القدرة على 
إجناز التشريعات وتبني مشاريع 
التنمية، وأمام الشعب فرصة ليثبت 
للعالم أن الشــعب الكويتي واع 
بالدميوقراطية، البد من  ويلتزم 
اإلظهار للعالم أن الشعب الكويتي 
ميارس املنهج الدميووقراطي وفقا 

لوالئهم الوطني.
الدولة في العهد اجلديد بقيادة 

فاألطفال ال بــد ان يتعلموا 
مبعدل خمس إلى ســت ساعات 
يوميا، وال بد أن يكون هناك تفاعل 
بينهــم وبني معلميهم، وال بد ان 
تكون هناك بيئة تربوية حاضنة 
تكسبهم مهارات بعيدا عن أجواء 
منزلهم، فالطفل يجب أن يحتك 

مبجتمع املدرسة.
وعليه، ليتنا نسمع توصيات 
من اليونيسكو في كيفية توفير 
بيئة تعليميــة حاضنة لألطفال 
ضمن االشتراطات الصحية حتى 
ال يتضرر أطفالنا، فالبالغون الكبار 
نقول لهم تعليم عن بُعد معقول 
وهو افضــل لهم، ولكن األطفال 
كيف لهم؟ فمن درس علم النفس 
التربوي يعرف جيدا ما نعنيه حني 
نقول ضرورة أن تكون هناك أجواء 
مدرسية ومجتمع يحيط بالطفل.
لن نســمح بتدمير األطفال، 
كفانا نحن البالغون املعاناة التي 
نعانيها مما نشــهده من مشاكل 
احلياة، ولكن األطفال نريدهم في 
منأى عن هــذه الصراعات، ألن 
اجمل مرحلة في حياة اإلنسان هي 

االمتداد اإلســتراتيجي للكويت 
أمنيــا واقتصاديا وثقافيا، فهو 
احلصن جلميــع دول مجلس 
التعاون والرادع لكل من يستخف 
باملواثيق واالعراف الدولية، وهي 
أساس االســتقرار األمني. وقد 
حتتاج الكويت إلى قوة الضبط 
والربط من اجلهاز اإلداري ملتابعة 
ومراقبة عناصر الفساد والتزوير 
وغســيل األموال والكسب غير 
املشــروع وأكل احلرام، وهي 
ظواهر غريبة وسلوكيات سلبية 
ظهرت لنا مــع جائحة كورونا، 
وأهل الكويت بأخالقهم الكرمية 
وما جبلوا عليه من خير وكرم 
ووفاء ومــا يتصفون به بحفظ 

األمان لبلدنا.
كما أكد ســموه إلى أن الوالء 
للكويت هو قمة الوطنية وضرورة 
االلتزام وعــدم التأثر بالوالءات 
القبلية والطائفية والوالء لألحزاب، 
ألن عدم االلتزام بالوالء للكويت 
يعني أن هنــاك من ال يضع في 
أهميته الــوالء الوطني للكويت، 
وبالتالي من الصعب أن نقول ملن 
والؤهم لغير الكويت أنهم وطنيون، 
ألن والءهم لغير الكويت ولشعبها.

وهناك دعوة صادقة من صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ألن تكون فزعتنا في االنتخابات 
املقبلة للكويــت ويتوجب علينا 

فاألطفال اليوم محرومون من 
التعلم بســبب توجيهات منظمة 
الصحة العاملية ودول كثيرة ومنها 
الكويت قامت باختزال فترة تعليم 
الصفوف االبتدائية الثالثة األولى 
بساعتني بتسجيل ڤيديو أي ان 
شــريحة كبيرة من األطفال لن 
تتعلم، فالكل يعرف أن التعليم له 
أسسه وقواعده وبرنامج تربوي 
متكامل كيف سيختزل في فيلم 
مصور، إذا كان البالغون الراشدون 
إذا ما شاهدوا فيلما ال يستوعبونه 
فكيف إذن بالطفل الذي لم يتجاوز 
٦ أعوام وال يعرف القراءة والكتابة 

أن يفهم؟!
حقيقة أنا أوجه ندائي لرئيسة 
منظمة اليونيسكو السيدة أودري 
أوزالي أن يكون لها موقف دولي 
عاملي حول التعليم، فالبد أن يكون 
هناك تنسيق بينها وبني مؤسسات 
التعليم فــي مختلف دول العالم 
حتى نحمي أطفالنا من القرارات 
التي تطول التعليم والتي معظمها 
قرارات جديدة قد تؤثر سلبا على 

تعليم األطفال.

البحر  البعض، عيشــتهم على 
غوصا وجتارة وعلى البر برعي 
اإلبل واألغنام والتجارة، فهويتنا 
مرتبطــة ارتباطا وثيقا باألرض 
والبيئة، لنا طابع خاص مختلف 
عن دول اجلوار من إيران والعراق 
واختالف جيومورفولوجيا األرض 
من تضاريس وجبال وأودية وأنهار 
وغيرها. وقد نحتاج حلياة آمنة 
ومستقرة بحسن النوايا وبطيب 
النفس، وقد تلتقي مصاحلهم معنا 
وشراكة املنافع املستدمية تضمن 
الردع وتفسد طموح التوسعات، 
مدركني ملعاني الشراكة وأثقالها. 
الكويت مرتبطا  أمن  وقد يكون 
مبجلس التعاون اخلليجي وهو 

أكــد صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد في كلمته 
خالل افتتاح دور االنعقاد العادي 
ملجلس األمة على ضرورة االلتزام 
والتمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة 
وفي مقدمتهــا وحدتنا الوطنية، 
وتضافرنا كأسرة واحدة، إذ أثبتت 
وحدتنا الوطنية على مر السنني أنها 
بحق سالحنا القوي في مواجهة 

جميع التحديات واألزمات.
التزامنا  إلى  كما أشار سموه 
بالدميوقراطية منهجا واحترامنا 
للدســتور مبدأ ودولة قانون. ثم 
أكد سموه أهمية عملية االنتخاب 
أمانة  كمنهج دميووقراطي فهي 
ومسؤولية وطنية كبرى تتحقق 
مبراعاة اهللا والضمير في حسن 
اختيار ممثلي األمة ومتابعة أدائهم، 
داعيا سموه الشعب الكويتي ألن 
تكون فزعتهم جميعا للكويت وأن 

يكون الوالء لها أوال وأخيرا.
صاحب السمو أكد مجددا على 
متســك الدولة بالثوابت الوطنية 
التي تلتزم بالديومقراطية منهجا 
لسياسة الكويت، وفي هذا دعوة 
إلى الشعب لضرورة التماسك وأن 
تكون وحدتنا الوطنية هي حزام 

الذي  الســؤال  إلى متى هذا 
يخطر في بال العديد من املتتبعني 
لألوضاع التــي اجتاحت العالم، 
كوارث اقتصاديــة وتعليمية ال 
نعــرف إلى ماذا ســتؤول إليه! 
منظومات باتت تنهار وأعراف باتت 
تتغير ونحن مازلنا عاجزين عن 

تالفي كل هذه السلبيات.
كل مسؤول في العالم بات يقرر 
ويصرح بشيء يخالف عقائدنا 
وما جبلنــا وتعودنا عليه ونحن 
بالتأكيد خاضعون وال منلك التغيير 
أو حتى القرار، فالشعوب يعتقد 
كثيرون أنها ال تقرر ولكن في ظل 
وجود منظمة األمم املتحدة التي من 
املفترض أنها متثل شعوب العالم، 
بات اليوم ال بد أن نوجه لها خطابنا 
آملني أن نصل إلى قرار يعالج هذه 
األزمات التي طفت على الساحة.

فعلى الرغــم من كل اجلهود 
املتحدة لغرس  التي بذلتها األمم 
العديد من املبادئ وإرساء احلقوق 
والدساتير والقوانني حول العالم 
يأتــي جــزء من منظمــة األمم 
أال وهي منظمة الصحة  املتحدة 
العاملية لتنســف مجهود جتاوز 
الثمانني عاما لألمم املتحدة وتلغي 
اختصاصات بقية املنظمات التابعة 

لألمم املتحدة.
فاليوم التعليم مير بكارثة مع 
دالالت واضحة على أن االستمرار 
على هذا الوضــع يعني ارتفاع 
معدالت األميــة التي بقيت األمم 
املتحدة ألعــوام حتاول القضاء 

عليها واالرتقاء بشعوب العالم.

كارثة الغزو العراقى التعيس 
مبآســيها ومهانتها وثقلها على 
كياننا ونفوسنا قد نخرج منها 
بالكثير من العبر والدروس، قد 
رســمت لنا منها مفهوما جديدا 
وقواعد متينة وصلبة وخاصة مع 
أزمة ڤيروس كورونا سنة ٢٠٢٠ 
اســتجدت أمور كثيرة بصالبة 
اجلبهــة الداخلية بوحدة وطنية 
نستلهمها من الوفاء واإلخالص 
لهذه األرض الطيبة املعطاءة وال 
تســمح بخدش وخرق جدارها 
الوطنية  بالروح  املتني املشــبع 
والتفاني من أجله لنهضة البالد 
واالنضباط املجتمعي القائم على 
سيادة القانون والضبط والربط 
والعقاب لكل من يحاول التطاول 
على أمن واستقرار البالد. واسم 
الكويت متواجد على خرائط العالم 
منذ القرن السابع عشر امليالدي 
ومعظم سكانها جاؤوا مهاجرين 
من جند في شبه اجلزيرة العربية 
بســبب القحط واجلفاف وشح 
املياه والكأل الذي أصابهم باإلضافة 
إلى بعض الهجرات أتت من إيران 
ومن بعض دول اخلليج العربي 
واستقرارهم على أرض الكويت 
بروح االنســجام مــع بعضهم 
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في كتابه «كيف تتحدث إلى أي شــخص 
فــي أي وقت وفي أي مــكان؟» يقدم عمالق 
املذيعني الري كينغ عصارة جتاربه التي امتدت 
ألكثر من خمســة عقود وشكلت هذه القامة 
اإلعالمية، مستعرضا تقنيات فريدة لفن احلوار 
والكالم إلذابة جبل اجلليد والتخلص من رهاب 
مواجهة اجلمهور وطرق التحاور مع الضيوف 
في مختلف املناســبات، وفي ظل ازدهار علم 
صناعة احملتويــات اإلعالمية وتزاحم األفكار 
ووفرة املعلومات وتهافت الناس لكسب مساحات 
أكبر للتأثير أصبحت للكلمة سطوتها ولفنون 
اإللقاء والتقدمي جاذبيتها فصار مهما امتالك 

تلك املهارات.
جتاوز تشيرشل حالة التلعثم في صباه حتى 
أصبح أشهر رئيس وزراء لبريطانيا، وجوزيف 
غوبلز وزير الدعاية واإلعالم يرسم اخلارطة 
الكاريزمية خلطابات هتلر ليؤدي أدوارا متثيلية 
في خطاباته جندت احلشود، وحسان بن ثابت 
ے بأشعاره وبالغته يذود ببراعة عن رسول 
اهللا ژ، وعراب علم نفسية اجلماهير «غوستاف 
لوبون» يفك شفرات نفسيات اجلماهير لتهيئة 

األجواء وصوالً لتأثير أكثر عمقا.
طلب أحد الرؤساء األميركيني من هيوسنت 
املعروف بقوة كالمه وإقناعه طلبا غريبا بأن 
يضم والية تكساس - والتي كانت تتبع املكسيك 
سابقا - إلى الواليات املتحدة األميركية بدون 
استخدام أي وسيلة عسكرية، قبل هيوسنت 
باملهمة وفتح مكتبا للمحاماة في تكساس ولقوة 
إقناعه وبالغته وأدائه الساحر فنت أهل تكساس 
وبدأ يزرع فيهم ضرورة االنفصال عن املكسيك 
واالنضمام للواليات املتحدة كونها هي القوة 
القادمة في العالم، وفعال بعد سنوات استطاع 
هيوســنت أن يضم تكساس للواليات املتحدة 
بلسانه ودون أن تُطلق رصاصة واحدة! سحر 
الكلمة وقوة األداء باإللقاء هي صنعة العظماء 
القلوب  وحصان طروادي الختراق أســوار 

والعقول معا.
البدايات قد تكون قاسية أحيانا لكنها سرعان 
ما ستزهر بالرغبة واجلد فمعقود اللسان ومن 
يفتقر ملهارات اخلطابة واإللقاء بإمكانهم إذابة 
جبل اجلليد مع ذواتهم واآلخرين ويتمترسون 
بتقنيات مجربة وفعالة كاالنخراط في دورات 
فنون اإللقاء واخلطابة والتدرب على اخلطابة 
والقراءة في سير العظماء في اإللقاء واخلطابة، 
وكيف وصلوا ملرحلــة االتقان، باإلضافة إلى 
االستماع إلى خطابات السياسيني واإلعالميني 

امللهمني لتغذية هذه املهارات.
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٦٧٨ مليون دينار خسائر «البورصة» األسبوعية.. نتيجة «جني األرباح»

شريف حمدي

تأثــرت بورصة الكويت خالل 
تعامالت األسبوع بعمليات جني 
األرباح التي شــكلت ضغطا على 
املؤشرات ومن ثم املتغيرات بشكل 

الفت أغلب فترات التداول.
وكانــت البورصــة اســتهلت 
تعامالت األســبوع علــى تراجع 
جماعــي جراء عمليات بيع بهدف 
التصريف جلني األرباح شــملت 
أســهما قياديــة بالســوق األول 
وكذلك الســوق الرئيســي حققت 
ارتفاعات ســعرية في األسبوعني 
األول والثاني من تعامالت أكتوبر 
اجلاري، واستمر تراجع األداء في 
اجللسة الثانية ولكن بوتيرة أعلى 
جراء التوسع في عمليات البيع.

وبتراجع أسعار األسهم بسبب 
البيع على مدار جلستني متتاليتني، 
تشجع بعض املتعاملني على شراء 
أسهم قيادية ومتوسطة وصغيرة، 
ما أدى إلى حتسن أداء السوق خالل 
جلستي الثالثاء واألربعاء، وحققت 
البورصة ومتغيراتها  مؤشــرات 
مكاسب ليســت بالكبيرة إال أنها 
عوضت جزءا من اخلسائر، وفي 
جلسة ختام األسبوع امس عادت 

البورصة للتراجع مجددا.
وتترقب بورصة الكويت خالل 
الفتــرة املقبلة افصاحــات الربع 
الثالث للبنوك والشركات لتعيد 
للسوق نشاطه االيجابي حال جاءت 
االفصاحــات مرضية، كما تترقب 
البورصة الكويتية تفعيل اإلدراج 
ملؤشر MSCI خالل نوفمبر املقبل، 
وهو ما سيترتب عليه جلب تدفقات 

اجنبية مليارية.

وبنهاية التعامالت األسبوعية، 
تكبدت البورصة خسائر سوقية 
تقدر بـ ٦٧٨ مليون دينار بنسبة 
٢٪ انخفاض ببلوغها ٣٢٫٦١ مليار 
دينار تراجعا من ٣٣٫٢٩ مليار دينار 
نهاية األسبوع املاضي.  وتراجعت 
السيولة املتدفقة للسوق بنسبة 
١٢٪ مبحصلة أسبوعية ٢٧٨ مليون 
دينار مبتوسط يومي ٥٦ مليون 
دينــار انخفاضا مــن ٣١٥ مليون 
دينار مبتوسط يومي ٦٣ مليون 
دينار األسبوع املاضي، وكان الفتا 
تركز السيولة حول األسهم القيادية 
خاصة بيتك والوطني اللذين كان 
لهما النصيب األكبر من السيولة.
وكان الفتــا تراجــع أحجــام 
التداول األسبوعية بنسبة انخفاض 
٣٠٫٥٪ لتصل إلى ١٫٤ مليار سهم، 
مقابل ٢ مليار ســهم في األسبوع 
املاضي، وتراجع عــدد الصفقات 
خالل األسبوع بنسبة ١٤٪ بإجمالي 
٦٣٫٣ ألف صفقة مقارنة بـ٧٣٫٧ ألف 
صفقة في األسبوع املاضي، وأنهت 
مؤشرات البورصة تعامالتها بنهاية 
تعامالت األســبوع علــى تراجع 
جماعي، وذلك على النحو التالي:

٭ انخفض مؤشــر السوق األول 
بنسبة ٢٫٣٪ بخسارته ١٤٧ نقطة 
ليصــل إلى ٦٢٣٠ نقطة من ٦٣٧٧ 

نقطة األسبوع املاضي.
٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي 
بنسبة ١٫٢٪ محققا ٥٦ نقطة خسائر 
ليصل إلــى ٤٤٠١ نقطة من ٤٤٥٧ 

نقطة.
٭ انخفض مؤشــر السوق العام 
بنســبة ٢٪ بخســارته ١١٧ نقطة 
ليصل إلى ٥٦١٨ نقطة تراجعا من 

٥٧٣٥ نقطة األسبوع املاضي.

٢٫٣٪ خسائر السوق األول.. و١٫٢٪ للسوق الرئيسي.. و٢٪ للمؤشر العام خالل األسبوع املاضي

الكويت األسوأ عامليًا 
في األداء التصديري والقدرة التنافسية

عالء مجيد

حلّت الكويت باملركز األخير على مستوى 
العالــم من حيــث األداء التصديري وقدرة 
املنافسة وحتقيق  الكويتية على  الصادرات 
النمو، وذلك باملقارنة بالدول املتنافسة معها 
واملشتركة في األسواق التصديرية واملتشابهة 
إلى حد كبير من حيث الظروف االقتصادية، 
وذلك وفقا ملؤشر األداء التصديري املركب 
الصادر عن مؤمتــر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية (األونكتاد) والصادر في تقرير املنظمة 
عن الربع الثاني من العام ٢٠٢٠.وتقاســمت 
الكويت املركز األخير مع بوركينافاسو بعدما 
حصلت على أقل تقدير عند مستوى ٠٫٠٢، 
فيما يعد أعلى مستوى بني الدول التي ذكرها 
التقرير، وكلما انخفضت قيمة التقدير يشير 
ذلك إلى ضعف األداء التصديري وعدم القدرة 
على حتقيق النمو واملنافسة مع باقي الدول. 
وعلى اجلانب اآلخر، يقيس املؤشر الصادر عن 
«األونكتاد» مستوى تذبذب القدرة التصديرية 
للدولــة خالل الـ ١٢ شــهرا املنتهية بنهاية 
الربع الثاني من العام، حيث يقيس بطريقة 
عكس مؤشر األداء التصديري املركب، فكلما 
زادت قيمة التقدير عكس ذلك التذبذب العالي 
وعدم استقرار األداء، وقد حصلت الكويت 
على تقييم ٠٫٨٧ وهو ما يعد تقييما ضعيفا 
يعكس تذبذبا عاليا ملســتوى األداء والقدرة 
التصديريــة وان لم يكن األخير عامليا لكنه 
جاء األخير على مستوى دول اخلليج. وقد 

تصدرت البحرين قائمة الدول اخلليجية من 
حيث األداء التصديري والقدرة على املنافسة 
وحصلت على تقييم عند مستوى ٠٫٥١ ولكن 
أداءها لم يكن األفضل خالل االثني عشــر 
شــهرا املنتهية بنهاية الربع الثاني من العام 
اإلمارات بتسجيلها  احلالي والذي تصدرته 
تقييما عند مستوى ٠٫١٧. واحتلت اإلمارات 
في املركز الثاني من حيث األداء التصديري 
والقدرة على املنافسة بحصولها على تقييم 
عند مستوى ٠٫٢٦، في حني جاءت قطر في 
املركز الثالث مبستوى ٠٫١٤ فيما احتلت املركز 
الثاني من حيث تقييم التذبذب عند مستوى 
٠٫٣٣. وتوقــع تقرير االونكتاد أن تنخفض 
قيمة التجارة العاملية بنسبة ٧٪ إلى ٩٪ على 
أساس سنوي في عام ٢٠٢٠، على الرغم من 
بوادر التعافي خالل النصف الثاني من العام، 
ويقدر أيضا تراجع قيمة التجارة العاملية بنحو 
٥٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو 
حتسن كبير مقارنة بتراجع حاد بلغ ١٩٪ على 
أساس سنوي في الربع الثاني، فيما تشير 
التوقعات األولية إلى أن النمو السنوي للربع 
الرابع من عام ٢٠٢٠ ســيقل بنسبة ٣٪ عن 
الفترة نفســها من ٢٠١٩. لكن هناك شكوك 
حتاصر توقعات الربع األخير، وذلك اعتمادا 
علــى الكيفية التي من املمكن أن يتطور بها 
الوباء. وتعتبر الصني صاحبة أعلى معدالت 
منو للتجارة العاملية، ومن املتوقع أن تسجل 
معدالت تقارب ١٠٪ على أساس سنوي بعد 

تسارع التجارة في الربع الثالث من ٢٠٢٠.

وفق املؤشر الصادر عن «األونكتاد»

«املالية»: ال مشروع إنشائيًا جديدًا لم يخصص له موقع من «البلدية»

أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر 
ان وزارة املاليــة طلبت من 
اجلهات احلكومية عدم طلب 
أي مشاريع إنشائية جديدة 
لم يتم تخصيص موقع لها 
من قبل بلدية الكويت ضمن 
امليزانية اجلديدة ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
وطلبــت ضــرورة إجــراء 
دراسات اجلدوى للمشاريع 
االنشائية الكبرى بالتنسيق 
مــع وزارة املاليــة وإرفــاق 
نسخة من تلك الدراسات التي 
متت على تلك املشروعات مما 
ينعكس أثــره على خدمات 

وقطاع الدولة.
ان  املصــادر  وقالــت 
وزارة املاليــة طلبــت مــن 
اجلهــات احلكوميــة عنــد 
طلبها اعتمادات ملشروعات 
إعــداد  جديــدة  إنشــائية 
دراســات اجلدوى عن تلك 
املشاريع مع ترتيبها حسب 
االولوية واالهمية النسبية 
لكل مشروع ضمن مشروعات 
اجلهة مع االخذ بعني االعتبار 
التقدير الزمني ملراحل تنفيذ 

كما يراعى ادراج املشــاريع 
االنشائية وفق ما هو وارد 

باخلطة االمنائية للدولة.
وقالت ان «املالية» طلبت 
عدم ادراج تقديرات اعتمادات 
مالية ألي مشاريع إنشائية لم 
تتوافر لها الدراسة املسبقة 
الكافية ســواء من النواحي 
الفنيــة املتعلقة بالتصاميم 
والرســومات الهندســية او 

اســتخدامها فيما خصصت 
من اجله او تعديل االستفادة 
منها في حتقيق اهداف اخرى 
فــي اطــار امليزانيــة العامة 
للدولة مع التقيد بالدراسات 
املطلوبة للمشاريع االنشائية 
واحلصــول علــى املوافقات 
املبدئية لطرح املشاريع قبل 

التنفيذ بفترة كافية.
وشــددت «املاليــة» على 
انه عند اقتراح مشــروعات 
جديدة يجب علــى اجلهات 
املســتفيدة اجراء التنسيق 
والتكامل بني تلك املشروعات 
وتوافر اخلدمــات املطلوبة 
لتشغيلها التي تقوم بتنفيذها 
جهــات اخــرى، وبالنســبة 
للمشــروعات اجلديدة التي 
حتتاج الى مكاتب استشارية 
طلــب  يكــون  للتصميــم 
االعتمادات اخلاصة بها أوال 
بقيمة االتعاب االستشارية 
لتصميم املشــروع على ان 
حتدد التكاليف الكلية للتنفيذ 
بعــد االنتهــاء مــن تصميم 
املشــروع ووفقــا للتكلفــة 
املقــدرة والبرنامــج الزمني 

املقترح للتنفيذ.

دراســات اجلدوى واملردود 
االقتصــادي واالجتماعي او 
تلك املتعلقة بالتنسيق بني 
اجلهات املختصة في اجلهاز 
اإلداري للدولة مبا يكفل اجناز 
تلك املشاريع في مواعيدها 
احملدودة ومبا ال يسمح بكثرة 
التعديالت واجنازها بأعلى 
مستوى من الكفاءة حتى ال 
يتم تخصيص اعتمادات دون 

كشفت عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها العتماد ميزانية املشاريع اجلديدة

كل مشــروع مــع ضــرورة 
اســتيفاء كامــل اجلــداول 
والنماذج وبيانات استمارة 
االنشــائية  املشــروعات 
اجلديدة، ويعد استيفاء هذه 
االستمارة شرطا اساسيا على 
ان تتضمن توصيف املشروع 
 (TOR) والشروط املرجعية
لدراســة املشــروع ومن ثم 
ادراجه مبشــروع امليزانية 

االقتصاد الكويتي سيسجل أدنى معدل منو خليجيًا في ٢٠٢١
مصطفى صالح

التقريــر  املاليــة  أصــدرت وزارة 
االقتصــادي لشــهر ســبتمبر ٢٠٢٠، 
استعرضت خالله التطورات االقتصادية 
احملليــة، وجاء في مقدمتها تقرير آفاق 
االقتصاد العاملي والكويتي الصادر عن 
صندوق النقــد، حيث أظهر التقرير أن 
االقتصاد الكويتي سيســجل ثاني أكبر 
معدل انكماش متوقع خليجيا بنســبة 
-٨٫١٪ خالل عام ٢٠٢٠، ليأتي بعد سلطنة 
عمان التي ستسجل املعدل األكبر خليجيا 
بـ -١٠٪ خالل العام احلالي، وذلك في ظل 
التداعيات االقتصادية السلبية النتشار 

جائحة ڤيروس كورونا.
وأشــار التقريــر الــى ان االقتصاد 
الكويتي ســيعود للنمو املوجب خالل 
العام املقبل ٢٠٢١ ليسجل منوا متوقعا 
بـ ٠٫٦٪، حيث ســيكون هذا املعدل هو 
األدنــى خليجيا بني الــدول املتوقع لها 
تسجيل منوا باملوجب خالل العام املقبل، 
والتي يأتي في مقدمتها السعودية بنسبة 
٣٫١٪، وقطر بنسبة ٢٫٥٪، والبحرين بـ 

٢٫٣٪، ثم اإلمارات بـ ١٫٣٪، فيما يتوقع 
تسجل عمان منوا بالسالب خالل العام 

املقبل بنسبة -٠٫٥٪.
أداء إيجابي للبورصة

وتطرق التقرير الشهر لوزارة املالية 
الــى أداء بورصــة الكويت خالل شــهر 
سبتمبر املاضي، حيث أوضح أن السوق 
متيز باألداء اجلديد خالل سبتمبر املاضي 
وللشهر الثاني على التوالي، حيث يعود 
هذا األداء اجليد إلى شراء األسهم القيادية 
 «MSCI» خاصة املتوقع انضمامها ملؤشر
لألســواق الناشــئة عند ترقية السوق 
الكويتي لــه في نوفمبر املقبل، ليحقق 
السوق مكاســب رأسمالية في ظل هذه 
األجــواء بلغت ٩٩٠ مليون دينار خالل 

الشهر املاضي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمني 
كان األنشــط في البورصة الكويتية 
خالل ســبتمبر املاضي، حيث سجل 
منوا شهريا بنسبة ٨٫٢٪، ويليه قطاع 
العقار بنمو شهري ٨٫١٪، والصناعات 
التحوليــة بنمو ٤٫١٪، فيما ســجلت 

القطاعات االستهالكية تراجعا شهريا 
بنسبة ٣٫٦٪.

انخفاض النفط

وتناول التقرير التطورات النفطية 
العاملية واحمللية خالل الشــهر املاضي، 
حيث أشــار الى ان مستوى انتاج دول 
منظمة «أوپيك» بلغ هالل الشهر ٢٤٫١١ 
مليون برميــل يوميا، حيث تركز أكبر 
ارتفاع مبسويات االنتاج في ليببا بـ ٥٣ 
ألف برميل يوميــا، والعراق بـ ٤٦ ألف 
برميــل يوميا، فيما بلــغ حجم االنتاج 
الكويتي خالل الشهر املاضي ٢٫٢٩ مليون 
برميل يوميا بارتفاع ٧ آالف برميل يوميا 

عن الشهر السابق.
وعلى صعيد األســعار، فقد شهدت 
أسعار النفط تراجعا خالل شهر سبتمبر 
املاضي، حيث انخفض ســعر سلة خام 
أوپيــك بنحــو ٣٫٦٥ دوالرات للبرميل، 
ليصل الى متوسط ٤١٫٥ دوالرا للبرميل، 
فيما فقد ســعر برميــل النفط الكويتي 
خالل الشهر املاضي ٢٫٩٦ دوالر من قيمته 
ليسجل مستوى ٤٢٫١٢ دوالرا للبرميل.

بنسبة ٠٫٦٪ وفقاً لتقديرات «صندوق النقد».. وسيسجل ثاني أكبر انكماش خليجياً بـ  -٨٫١٪ في ٢٠٢٠

متوسـط السـيولة تراجع لـ ٥٦ مليـون دينـار.. وهبوط أحجـام التـداول ٣٠٪.. وتراجـع الصفقات ١٤٪

عـدم إدراج تقديـرات اعتمـادات مالية ألي مشـاريع إنشـائية لم تتوافـر لها الدراسـة املسـبقة الكافية

التحول الرقمي في «زمن كورونا» يخلق 
٩٧ مليون فرصة عمل جديدة

أ.ف.پ: أفاد تقرير صــادر عن املنتدى 
االقتصــادي العاملــي بأن الثــورة الرقمية 
ســتتطلب جهــود تكيف حثيثــة للحفاظ 
على الوظائف، مشــيرا إلى أن على نصف 
املوظفني تقريبا صقل مهاراتهم للبقاء في 

سوق العمل.
ولفت التقرير الى أن وباء كورونا سرع 
التحــوالت اجلارية أصال في مجال العمل، 
بحسب هذا التقرير املتمحور على مستقبل 
العمالــة في ظــل ما يصفــه القيمون على 
املنتدى االقتصادي العاملي الذي يعقد عادة 
في دافوس السويسرية بـ «الثورة الصناعية 

الرابعة».
ويؤكد معدو التقرير في بيان، أن الركود 
الناجم عن األزمــة الصحية أحدث تغييرا 
في سوق العمل أسرع من املتوقع، وبحلول 
العام ٢٠٢٥، قد يؤثر كل من األمتتة والتوزيع 
اجلديد لألدوار بني البشر واآلالت على نحو 
٨٥ مليون فرصة عمل على الصعيد العاملي. 
وقد تشــتد وطأة هذا التأثير خصوصا 
علــى املهــام الواجــب تطويرهــا ملواكبــة 
التطــورات التكنولوجيــة مثــل تســجيل 

البيانات واحملاسبة واملعامالت اإلدارية، لكن 
من شأن التكنولوجيات اجلديدة أن تساهم 
أيضا في استحداث قرابة ٩٧ مليون فرصة 
عمل، السيما في مجال الذكاء االصطناعي 

وإنتاج احملتويات والرعاية الصحية.
ويستند هذا التقرير بنسخته الثالثة الى 
توقعات كبار املديرين في الشركات، من بينهم 
مديرو أقسام املوارد البشرية واالستراتيجية 
في نحو ٣٠٠ شركة كبيرة، ولفت القيمون 
على التقرير باملقارنة بالنسختني السابقتني 
إلى أن وتيرة استحداث فرص العمل باتت 
تتباطأ في حني يتسارع معدل إلغاء الوظائف. 
ولفتت املديرة العامة للمنتدى االقتصادي 
العاملي سعدية زاهدي إلى أن األزمة الصحية 
«فاقمت الالمساواة القائمة». وقالت في البيان 
إن «الشركات األكثر تنافسية في املستقبل 
ستكون تلك التي استثمرت استثمارا طائال 
في الرأســمال البشري ومؤهالت موظفيها 
وكفاياتهم»، وأشار التقرير إلى أن ٥٠٪ من 
املوظفني الذين سيحافظون على مناصبهم 
في األعوام اخلمسة املقبلة سيحتاجون إلى 

تكييف مهاراتهم.

٥٠٪ من املوظفني بالعالم مطالبون بصقل مهاراتهم.. للبقاء في سوق العمل
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عمومية «املستثمرون» ترفض حّل مجلس اإلدارة

«أسري» توّقع اتفاقية تعاون مع «وودسيرف» 
لتطوير قطاع النفط البحريني

قال نائب رئيس مجلس 
مجموعــة  شــركة  إدارة 
القابضــة  املســتثمرون 
الشيخ أحمد الداود الصباح 
إن مجلــس اإلدارة ماض في 
استراتيجيته الهادفة لتحسني 
موارد الشركة وتعزيز منوها 
بخطة عمل تهدف إلى حتقيق 
منو مستدام، مبا يحقق عوائد 

مناسبة للمساهمني.
وأكد الداود خالل انعقاد 
اجلمعية العمومية للشركة 
العموميــة أرســت فــي  أن 
اجتماعها مبدأ جديدا يلفت 
النظر وبقوة إلى خطورة ما 
يذهب إليه بعض املضاربني 
من محاوالت كيدية لإلضرار 
بالشركة وغالبية مساهميها. 
وبــني أن جتربــة عقــد 
اجلمعية العمومية لشــركة 
املستثمرون توثق بنتائجها 
الســاحقة ومن خالل رفض 
حل مجلس إدارتها باإلجماع، 
أن طلــب إعــادة عقدها كان 
يهدف إلى حتقيق «مكاسب 
شخصية» لبعض املساهمني 
الذيــن تقدمــوا بطلــب حل 
مجلــس اإلدارة النتخــاب 

مجلس إدارة جديد.
إلــى أن  الــداود  ولفــت 
كشــف النصــاب أظهــر أن 
مقدمــي الطلــب غابــوا عن 
حضور اجلمعية، بل وباعوا 
أسهمهم قبل عقدها، ما يؤكد 
أن طلبهم جاء مدفوعا بأهداف 

وقعت شــركة الشــركة 
العربية لبناء وإصالح السفن 
(أســري) األربعــاء املاضي 
اتفاقية تعاون مشــترك مع 
القابضة  شــركة وودالندز 
(وودسيرف)، بهدف توفير 
املتعلقة بصناعة  اخلدمات 
النفط والغاز في البحرين، 
وذلــك عبــر توفيــر حلول 
إنتاجيــة متكاملة لتحقيق 
أقصى قدر ممكن من معدل 
االسترداد وتسريع اإلنتاج 

من املوارد غير التقليدية.
الشــركة في  وأوضحت 
بيــان صحافــي، أن توقيع 
االتفاقية مت بحضور وزير 
البحرينــي ورئيس  النفط 
مجلس إدارة شركة (أسري) 
الشيخ محمد بن خليفة آل 
خليفــة، فيما قام بالتوقيع 
على االتفاقية العضو املنتدب 
لشركة «أسري» مازن مطر، 
والرئيس التنفيذي لشركة 
«وودســيرف» ســام كاوا، 
وبحضور عدد من املسئولني 
في الهيئــة الوطنية للنفط 
والغاز وشركة اسري وشركة 

وودسيرف.
حلول عاملية

املناســبة، أعرب  وبهذه 
الشيخ محمد بن خليفة آل 
خليفة عن ترحيبه بتوقيع 
هذه االتفاقية التي من شأنها 
أن تســهم في توفير حلول 

مــن  العريضــة  القاعــدة 
املساهمني باسم القانون».

وأضاف «حتركات مقدمي 
الطلب أشعلت املضاربة على 
السهم في فترة دعوة اجلمعية 
ما قاد السهم لتحركات غير 
طبيعيــة وملســتويات قفز 
معها ســعر الســهم اقل من 
١٠ إلى ٣٢ فلســا أي بزيادة 
مضاعفة وخســارة جمهور 
املساهمني الى النصف تقريبا، 
ما مكنهم من بيع كل أسهمهم 
التي مكنتهم من املوافقة على 

طلب عقد اجلمعية».
وأشار الداود إلى أنه مقابل 
املكاسب غير املستحقة ملقدمي 
الطلب دفع بقية املســاهمني 

فــي االستكشــاف واإلنتاج 
واالســتفادة مــن اخلبرات 

الدولية في هذا املجال.
وأكــد الوزيــر علــى أن 
بــني  املشــترك  املشــروع 
شــركة «أســري» وشــركة 
«وودسيرف» سوف يحقق 
مزيدا من املكاسب التي تصب 
في صالح قطاع النفط والغاز 
في مملكــة البحرين إذ انه 
يربط بني فاعلية «أســري» 
بتقــدمي اخلدمــات والدعم 
املستمر لعمالئها، وبني خبرة 
شركة وودسيرف في ريادتها 
التصميم  العاملية مبجاالت 
والبناء والصيانة والتشغيل.

ومن جانبه، اشاد الرئيس 

قـــــررت  هــــذا، وقــــد 
اجلمعيــة العموميــة رفض 
حل مجلــس اإلدارة وقبول 
اســتقالته وانتخاب مجلس 
إدارة جديــد، كمــا ناقشــت 
الشــركة وأقــرت  إفصــاح 
صحة جميع قرارات اجلمعية 
العمومية الســابقة بإجماع 
احلضور، كما كلفت مجلس 
اإلدارة باتخاذ كل اإلجراءات 
القانونية ضد التحالف الذي 
قــدم طلــب عقــد اجلمعية 
وباع أسهمه لتحقيق منافع 
حســاب  علــى  شــخصية 
املساهمني وباملخالفة لقانون 
هيئة أســواق املال والئحته 

التنفيذية.

التي متتلك مهندسني وطاقات 
شــبابية ذا خبرة واســعة 
في مجال التصميم والبناء 

والتشغيل والصيانة. 
وأكد على ان الشركة قد 
قامت في الفترة املاضية في 
استثمار املواهب البحرينية 
وذلك من خالل توظيف عدد 
من املهندسني اخلريجني من 
جامعة البحرين باإلضافة إلى 
انتداب البعض وتعيينهم في 
الواليات املتحدة األميركية 
الكتســاب خبرة مباشــرة 
فــي التصنيــع والهندســة 
واخلدمــات التــي اســهمت 
بدورها في حتقيق اإلنتاجية 

العالية.

كلفــة هذا التكتيــك املمنهج 
من حقوقهم لتنتصر مع ذلك 
إرادة املصالح الشخصية على 
حســاب حرق حقوق عموم 
املســاهمني، متســائال «من 
يعوض مســاهمي الشــركة 
عن خسائرهم احملققة وغير 
املستحقة؟»، داعيا إلى فتح 
حتقيق موسع لتبيان أسباب 
طلب إعادة عقد جمعية شركة 
املســتثمرون دون حضــور 
مقدمي الطلب، للوقوف وقتها 
على األسباب احلقيقية وعدم 
االجنرار مســتقبال إلى مثل 

هذه الدعوات املضرة.
اجلمعية العمومية

التنفيذي لشركة وودسيرف 
سام كاوا، بالقدرات املتميزة 
واخلبــرات التــي متتلكهــا 
شركة أســري، مثمنا عاليا 
ما تقــوم بــه الشــركة من 
دور مهــم في تقدمي خدمات 
عاليــة اجلودة في املجاالت 
املتخصصة في بناء وإصالح 
السفن، متمنيا كل التوفيق 
والنجاح للشركة في حتقيق 
التطلعــات الهادفة إلى منو 

وازدهار الشركة.
وأشار إلى ان وودسيرف 
تهدف إلى ان تكون الشركة 
الرائــدة واملــزودة للحلول 
للطاقــة وذلــك  املبتكــرة 
بالتعاون مع شــركة أسري 

االتفاقية تهدف لتعزيز التنافسية في استخراج النفط والغاز باململكة

الشيخ أحمد الداود الصباح

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

الشيخ أحمد الداود الصباح خالل اجلمعية العمومية

«مضاربيــة» جنحــوا فــي 
تنفيذها على السهم في الفترة 
التي ســبقت عقد اجلمعية، 
متســائال «لو كانت أهدافهم 
إصالحية لكان من األولى لهم 
حضور العمومية ومناقشة 
طلباتهــم والدفــاع عنها أما 
غالبية املساهمني واجلهات 

الرقابية».
وقال الداود: «يحق لصغار 
املســاهمني وفقــا للقانــون 
الدعــوة جلمعيــة عمومية، 
لكن ال يجوز أيضا استخدام 
هذا احلق كمنصة للتخلص 
من أسهم بعض املستثمرين 
بأسعار مضاربية، ليتمكنوا 
مع ذلك من االضرار بحقوق 

وخدمــات عاملية املســتوى 
ململكــة البحرين، مبا يعزز 
عمليــة  فــي  التنافســية 
اســتخراج النفــط والغــاز 
وجذب االستثمارات املساهمة 
في النمو االقتصادي ململكة 
البحرين ورؤيتها لعام ٢٠٣٠.

واكد أن الهيئة الوطنية 
للنفــط والغــاز وجميــع 
الشركات التابعة لها تعمل 
في ظــل توجيهات صاحب 
اجلاللة ملك البحرين حمد 
بن عيسى آل خليفة، والذي 
يولي اهتماما كبيرا بتطوير 
قطاع النفط والغاز، وذلك من 
خالل التوسع في استخدام 
احلديثــة  النظــم  احــدث 

«أوابك» تعقد االجتماع الـ ١٥٧ للمكتب التنفيذي
يعقد املكتب التنفيذي ملنظمة 
األقطار العربية املصدرة للبترول 
(أوابك) اجتماعــه الـ ١٥٧، عبر 
 (Zoom) تقنيــة االتصال املرئي
يومي ٢٤ - ٢٥ أكتوبر اجلاري، 
اجلمهوريــة  برئاســة ممثــل 
اجلزائرية في املكتب التنفيذي 
للمنظمة د.مجلــد ميلود، التي 
لها رئاسة الدورة احلالية لعام 
٢٠٢٠، ومبشاركة أعضاء املكتب 
التنفيــذي ممثلــني عــن الدول 

األعضاء في املنظمة.

وفي هذا اإلطــار، قال األمني 
العــام ملنظمة األوابــك علي بن 
سبت، في تصريح صحافي إن 
جدول أعمال االجتماع يتضمن 
مجموعة من املواضيع ذات الصلة 
بأعمال وأنشــطة املنظمة، ومن 
بينها مناقشة مشروع امليزانية 
التقديريــة للمنظمــة (األمانــة 
العامة والهيئة القضائية) لعام 
٢٠٢١، كما سيستعرض االجتماع 
موضــوع املقترحــات املتعلقة 
بتفعيل وتطوير نشاط املنظمة، 

وموضوع جائزة األوابك العلمية 
لعام ٢٠٢٠.

واختتم األمني العام، تصريحه 
معربا عن شكره اجلزيل للدعم 
الكبير الذي تتلقاه األمانة العامة 
ملنظمة األوابك من الدول األعضاء 
والذي مكنها من االستمرار في 
عملها في ظل الظروف الصحية 
العصيبة التي جتتاح دول العالم 
بأسرها، متمنيا املزيد من التقدم 
البترولية  والنمــاء للصناعــة 

العربية.

خالل يومي ٢٤ - ٢٥ أكتوبر اجلاري

علي بن سبت

جلنة التعاون املالي اخلليجي 
تبحث التكامل االقتصادي لدول التعاون

تطبيق «FinFirst».. إجناز طلبات 
القروض بأقل من ١٠ دقائق

انطلقــت أمــس أعمــال جلنــة التعــاون 
املالــي واالقتصادي بدول مجلــس التعاون 
اخلليجي عبــر تقنية االتصال املرئي، حيث 
عقــدت جلنة وكالء وزارات املالية اجتماعها 
الـ ٥٩ التحضيري برئاسة وكيل وزارة املالية 
صالح الصرعاوي عن اجلانب الكويتي، وذلك 
حتضيــرا لالجتماع الثاني عشــر بعد املائة 
للجنــة التعاون املالــي واالقتصادي والذي 
ســيعقد يوم ٢٥ أكتوبر اجلاري، وضم وفد 
الكويت لهذا االجتماع عددا من مسؤولي وزارة 
املالية. ومت خالل االجتماع مناقشة العديد من 
املوضوعات التي تهم املواطن اخلليجي، يأتي 
في مقدمتها عرض آلية معاجلة االستفسارات 
واملالحظات والشكاوى واالقتراحات اخلاصة 
بالسوق اخلليجية املشتركة، ودور مؤسسة 
اإلنتاج البرامجي املشــترك ملجلس التعاون 
فــي احلملــة اإلعالمية املتعلقة مبكتســبات 
املواطنــة اخلليجية، ودراســة مدى تطبيق 
قرارات املجلس األعلى على أرض الواقع وذلك 
للوصول الــى التكامل االقتصادي اخلليجي 
املنشــود، وفقا لتوصيــات أصحاب اجلاللة 

والسمو قادة دول املجلس.
كما ناقش الــوكالء مذكرة األمانة العامة 

 ،FinFirst كشــف تطبيق
(تطبيــق ســوق اخلدمــات 
املاليــة الرقمي واآلمن)، عن 
مجموعــة من امليــزات التي 
تتيح للمســتخدمني البحث 
عن القروض من أي مكان وفي 
أي وقت، والتواصل املباشر 
مع أفضل املؤسسات املالية 

لتقدمي طلبات القروض.
ومتثــل خاصيــة تقدمي 
طلبــات القروض واحدة من 
الكثيرة  امليزات واخلدمــات 
 FinFirst التي يوفرها تطبيق

املالي املتكامــل. ويعمل التطبيــق، املتوافر 
حاليا على متجر «جوجل بالي»، على إحداث 
تغيير جوهري في القطاع عبر االســتغناء 
عن املعامــالت الورقية املاديــة واإلجراءات 

الروتينية.
وبهذه املناسبة، قالت الرئيس التنفيذي 
 «Capital FinFirst» لشــؤون العمليات لــدى
بالكويــت أفــراح احلبيل: «يســاعد تطبيق 
FinFirst على تسريع مختلف عمليات تقدمي 
الطلبــات التقليديــة. وميكن للمســتخدمني 
مقارنة أفضل عروض القروض التي تقدمها 
البنوك املختلفة عبر خاصية البحث واملطابقة 
الفورية، والتقدم بطلب احلصول على القرض 
فــي أقل من ١٠ دقائق ألغلــب املعامالت. كما 
يتيح التطبيق إجناز عمليات تقدمي الطلبات 
واملطابقــة وقبول الوثائق واملصادقة عليها 

عبر ٢٠ ضغطة تقريبا».
وتقدم امليزات الرقمية املجانية لتطبيق 
FinFirst فوائد استثنائية للراغبني في احلصول 
على قروض األعمال والقروض الشــخصية 
والعقارية والتأمني على السفر، عبر عملية 

 Capital في منتهى البساطة والسرعة. وتتوقع
FinFirst ارتفاعا حادا في الطلب على اخلدمات 
املاليــة الرقميــة، بالتوازي مــع تزايد أعداد 
مستخدمي احللول الرقمية خالل فترة اإلغالق 

الناجتة عن جائحة كوفيد-١٩.
وأضافــت احلبيــل: «يتم إجــراء غالبية 
عمليات البحث عن اخلدمات املالية وغيرها 
من املنتجات بصورة رقمية في الوقت احلالي، 
نظرا لتوجه العمالء نحو جتارب تسوق أكثر 
راحة. وأصبح العمالء ضمن كل الفئات العمرية 
يفضلون اســتخدام التكنولوجيــا الرقمية، 
وبشــكل خاص خالل فترة اإلغــالق، كونها 
توفر عمليات أســهل وأسرع ميكن إجنازها 
من أي مكان وفي أي وقت. كما تظهر األبحاث 
أن قطاع اخلدمات الرقمية يسجل أداء أفضل 
مقارنــة مع نظيره غير الرقمــي. كما يلعب 
تطبيــق FinFirst دورا محوريــا فــي متويل 
الشركات الصغيرة واملتوسطة عبر متكينها 
من الوصول إلى عروض مؤسسات التمويل 
املختلفة ومقارنتها، إضافة إلى تقليل الوقت 
الالزم إلجناز هذه املهام بالطرق التقليدية».

بشــأن نتائج اللقــاء التشــاوري بني وزارة 
التجارة والصناعة ورؤســاء احتادات غرف 
التجــارة بــدول املجلــس، بشــأن مخرجات 
دراســة ضريبة القيمــة املضافة. ومت خالل 
االجتمــاع اعتماد محاضــر اجتماعات جلنة 
محافظي مؤسســات النقد والبنوك املركزية 
بدول املجلــس، ومحضر االجتماع الســابع 
للجنة رؤســاء ومديري اإلدارات الضريبية 
بدول املجلس، ومحضر الســوق اخلليجية 

املشتركة، وهيئة االحتاد اجلمركي.

االجتماعات انطلقت أمس مبشاركة وكيل وزارة املالية عبر تقنية الڤيديو

منصة رقمية تتيح احلصول على التمويل الفوري عبر ٢٠ خطوة فقط ومن أي مكان

صالح الصرعاوي خالل مشاركته باالجتماع عبر تقنية الڤيديو

أفراح احلبيل

املعرفة مبصطلح  اقتصاديــات  تعرف 
(Knowledge economy)، وهــي نــوع من 
أنواع القطاعات االقتصادية احلديثة، والتي 
أو  املهارات الشخصية،  تعتمد على تطبيق 
التكنولوجية في التعامالت املالية، أو غير املالية 
ضمن قطاع االقتصاد، وتعرف اقتصاديات 
املعرفة بأنها اســتخدام الذكاء الطبيعي، أو 
الصناعي املعتمد على أجهزة احلاسوب في 
معرفة طبيعة املنتجات، واخلدمات التي سيتم 
طرحها في األسواق، ثم حتديد قيمة رأس 
املال، واملوارد، والقوى العاملة التي تساهم 
في تطبيق عملية اإلنتاج، وتشير اإلحصاءات 
الدولية إلى أن اقتصاديات املعرفة تشــكل 
نســبة ٧٪ من اإلجمالي االقتصادي احمللي 
لدول العالم، وتزداد هذه النسبة سنويا بقيمة 
مضافة تقدر بحوالي ١٠٪ من إجمالي القيمة 

االقتصادية العامة.
عام ٢٠١٦ كتبت مقالة عن االقتصاد املعرفي 
وما هو وكيف ميكن تطبيقه واالستفادة منه 
وخاصة األوضــاع االقتصادية واملالية في 
الكويت غير مستقرة وأصبحت إلى األسوأ 
خاصة خالل ظهور «كورونا» وقد حضرت 
أكثر من مؤمتر متعلق باالقتصاد املعرفي في 
الكويت، وكانت هناك توصيات مت رفعها إلى 
احلكومة لدراستها وتطبيق ما هو مفيد لها 
اقتصاديا وماليا، ولكن هل مت ذلك لألسف؟ 
ال وهذه مشــكلة احلكومة الذي يفيدها ال 

نرى االهتمام به وتطبيقه.
وكذلك وتأكيدا ألهمية االقتصاد املعرفي 
مت اقتراح عقد مؤمتر في مارس ٢٠٢٠ حيث 
مت التجهيز له منذ ٢٠١٩ وقد صرحت وزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية مرمي العقيل بتاريخ 
٢٠١٩/١٢/٢٥ بــأن مؤمتر االقتصاد املعرفي 

الثالث ســوف يعقد في شــهر مارس كما 
صرح األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د.خالد مهدي ان منتدى االقتصاد 
املعرفي الثالث الذي ســيُعقد في ٣ مارس 
املمارسات والسبل  املقبل سيناقش افضل 
لبناء رأس املال البشري وقد جاءتني دعوة 
من د.خالد مهدي حلضور هذا املؤمتر، ولكن 
ولألسف مت تأجيل املؤمتر بسبب «كورونا».
االقتصاد املعرفي أصبح مبنزلة احملرك 
األساسي لإلنتاج والنمو االقتصادي في العالم، 
حيث مت توظيف التقنية في إنتاج وتوزيع 
وتسويق الســلع واخلدمات وحتويلها إلى 
اقتصاد معرفي، إما بتحويل املعلومات إلى 
سلع وخدمات، أو بتطوير السلع التقليدية عن 
طريق استخدام التقنية واالستفادة منها في 
جتاوز احلدود اجلغرافية وعمليات التسويق 

واإلنتاج للسلع بأنواعها.
كما أن هناك االقتصاد السلوكي وكتبت 
فيه مقالة هو دراسة سيكولوجية نظرا لكونه 
حتليال لعمليــات صنع القرار التي يتخذها 
األفراد والشــركات، وميثل هذا النوع من 
االقتصادات توجها جديدا تتبناه العديد من 
الدول واملؤسسات حول العالم - باختصار هو 
مزيج بني االقتصاد وعلم النفس. وتستخدم 
الشركات االقتصاد السلوكي بشكل متزايد 
لتحقيق زيادة في املبيعات وهذا التخصص 
حاليا يدرس في اجلامعات البريطانية والكندية 
والواليات املتحدة األميركية، وكذلك االقتصاد 
املعرفي فهل جامعــة الكويت أدخلت هذه 
التي  الدراسية  املناهج  التخصصات ضمن 
يحتاجها سوق العمل ومتنح فرص توظيف 
للخريجني الكويتيني وحتل مشكلة مخرجات 

التعليم وعدم مالءمتها مع سوق العمل.

املستشار الكويتي

االقتصاد املعرفي 
مهم يحتاج إلى 

تفعيل
Abumishari١@yahoo.comالدكتور عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار اقتصاد وإدارة 
جانب من توقيع االتفاقية بني شركتي «أسري» و«وودسيرف»

أحمد الداود: مجلس اإلدارة ماضٍ في إستراتيجيته الهادفة لتحسني موارد الشركة وتعزيز منوها

الدوالر يرتفع من أدنى مستوياته في ٧ أسابيع
رويترز: تعافى الدوالر من أدنى مســتوياته 
في ٧ أسابيع خالل تعامالت أمس، إذ تلقى بعض 
الدعم بعد أن انهارت مجددا اآلمال في حزمة حتفيز 
مالي في الواليات املتحدة قبل انتخابات نوفمبر.

وكان التقــدم صوب اتفاق حول التحفيز في 
الواليات املتحدة يدعم املعنويات في األســواق 
العاملية ويرفع الطلب على األصول األكثر مخاطرة 
في اجللسات السابقة، وهو ما ضغط على الدوالر 
الذي يعتبر مالذا آمنا، والذي مييل إلى التراجع 

عند زيادة اإلقبال على املخاطرة.

وفي التعامــالت املبكرة بلندن، كان مؤشــر 
الدوالر منخفضا بشــكل طفيف مقابل سلة من 
العمــالت عند ٩٢٫٦١٢، لكنه متاســك فوق أدنى 

مستوياته منذ الثاني من سبتمبر.
وانخفض اليورو ٠٫١٦ إلى ١٫١٨٤٢ دوالر، ليكون 
دون أعلى مستوياته في شهر عند ١٫١٨٨٠٥ الذي 

بلغه األربعاء.
وابتعد الني الياباني كثيرا عن قمة ٤ أسابيع 
التي بلغها أمس األول عند ١٠٤٫٣٤٥ مقابل العملة 
األميركية، ليكون في أحدث املعامالت عند ١٠٤٫٧٤.

وبتغيير طفيف عن اجللســة الســابقة، كان 
اجلنيه اإلسترليني عند ١٫٣١٤٥ دوالر في أحدث 

معامالت.
وهبط الدوالر األســترالي ٠٫١٪ مقابل العملة 
األميركية، في حني زاد الدوالر النيوزيلندي قليال 
إلى ٠٫٦٦٦٤ دوالر، ارتفاعا من مســتوى ٠٫٦٥٥١ 

الذي المسه الثالثاء.
وكان اليــوان الصينــي منخفضــا في أحدث 
املعامالت اخلارجيــة بنحو خمس نقاط مئوية 

عند ٦٫٦٥٤٨ مقابل الدوالر.
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«اإلمارات للشحن اجلوي» تهيئ مركزًا مخصصًا 
لتخزين وتوزيع لقاح «كوفيد - ١٩» عامليًا

«طيران اإلمارات» أفضل ناقل عاملي في ٢٠٢٠

تواصل «اإلمارات للشحن 
اجلوي» تكثيف استعداداتها 
التعقيــدات  مــع  للتعامــل 
اللوجســتية لتوزيــع لقــاح 
«كوفيــد-١٩» الــذي ينتظره 
العالــم، وذلــك بإنشــاء أول 
مركز شــحن جوي في العالم 
مخصــص للقــاح فــي دبي. 
وحتتل الناقلة موقعا رياديا 
على مستوى العالم من خالل 
إعالنها عن إعادة فتح محطة 
«سكاي سنترال» في مطار آل 
مكتوم الدولي لتكون مبنزلة 
مركــز مخصــص لتخزيــن 

وتوزيع اللقاح عامليا.
كمــا شــكلت «اإلمــارات 
للشحن اجلوي»، وهي ذراع 
التابعــة لطيــران  الشــحن 
اإلمــارات، فريقــا مخصصــا 
لالستجابة السريعة لتنسيق 
الطلبات من مختلف اجلهات 
والهيئات املشاركة في النظام 
الدولــي لتوزيــع اللقاحــات 
وتلبية الناقلــة لطلبات نقل 

اللقاحات.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتــوم، الرئيــس األعلى 
الرئيــس التنفيــذي لطيران 
اإلمارات واملجموعة: تتمتع دبي 
مبوقــع مثالي كبوابة ومركز 
توزيع للقاحات «كوفيد-١٩» 
العالــم. فلدينــا  إلــى بقيــة 
البنيــة التحتية واالتصاالت 
اللوجستية، وموقع جغرافي 
يضع األسواق التي تضم أكثر 
من ثلثي سكان العالم ضمن 
دائرة نصف قطرها ٨ ساعات 
بالطائرة. وقد متكنت اإلمارات 

ويضم «سكاي سنترال» 
في دبي ورلد سنترال منطقة 
مخصصة لتخزيــن األدوية 
ميكن التحكم بحرارتها تزيد 
مساحتها على ٤٠٠٠ متر مربع. 
وتتيح هذه املنشأة، احلائزة 
التوزيع  اعتماد «ممارســات 
اجليد األوروبي GDP» تخزين 
وتوزيع لقاحات «كوفيد-١٩» 
الطاقــة  املنتظــرة. وتقــدر 
االســتيعابية لهذه املنشــأة 
بنحو ١٠ ماليني قارورة لقاح 
دفعة واحدة، في نطاق بيئة 
تتراوح حرارتها باستمرار بني 

٢- ٨ درجات مئوية.
وتتعــزز قدرات املنشــأة 
احلديثة في دبي ورلد سنترال 
بأكبر أســطول في العالم من 
املبردة للمساعدة  احلاويات 
في حماية الشحنات احلساسة 
للحــرارة أثنــاء نقلهــا بــني 
الطائرة ومبنى الشحن. كما 
أن توافر عدد كبير من أرصفة 
الشــاحنات التي يتم التحكم 

بحرارتها وقربها من مواقف 
الطائــرات ســيضمن مناولة 
ســريعة وفعالــة للبضائــع 
وتوزيعها إلى مختلف وجهاتها 

العاملية.
وســوف توفــر اإلمارات 
للشــحن اجلــوي، باإلضافة 
إلى التخزيــن املبرد، مناطق 
مخصصة للخدمات ذات القيمة 
املضافة، مثــل إعادة تغليف 
اللقاحات وتعزيــز تبريدها 
لتوزيعهــا على عمالئها عبر 

العالم.
وبفضــل احلجــم الكبير 
للمنشأة، التي ميكنها التعامل 
مع ماليــني جرعــات اللقاح، 
وتشــكيل فريــق مخصــص 
للتعامل مع الطلبات وتنفيذها، 
ســتتمكن «اإلمارات للشحن 
اجلوي» من التعامل بفعالية 
مع الطلبات الضخمة ونقلها 
ســريعا فور البدء في إنتاج 
وتداول اللقاح. وسوف تتمكن 
الناقلــة بعد ذلــك، من خالل 
الرحالت املنتظمة والعارضة 
(التشارتر)، من نقل اللقاحات 
إلى األسواق التي ستكون في 

أمس احلاجة إليها.
وتوظف «اإلمارات للشحن 
التــي  اخلبــرات  اجلــوي» 
اكتســبتها على مــدى عقود 
في نقل املنتجات الصيدالنية 
واللقاحات التي يتم التحكم في 
حرارتها للمصنعني العامليني، 
فــي تطويــر حلــول مبتكرة 
ســتلبي التحدي املتمثل في 
توزيع لقاحات «كوفيد-١٩» 
عامليا وفي إطار زمني قصير.

٧٧٧. ومــع إعــادة اخلدمات 
املعدلة، أصبح بإمكان العمالء 
االستمتاع مبنتجات وخدمات 
طيران اإلمــارات املميزة في 
ومتثــل  مجــددا.  األجــواء 
الدرجــة األولى فــي طيران 
اإلمــارات منوذجــا البتــكار 
املنتجــات واخلدمــات، مثل 
األجنحة اخلاصة والشــاور 
ســبا والصالــون اجلــوي 
وغيرهــا، مــا نقــل جتربــة 
الطيران إلى مســتوى جديد 
متامــا. وعلى الرغــم من أن 
اجلائحة فرضت تعديل بعض 
املنتجــات واخلدمات املميزة 
مؤقتا، إال أنها عادت اآلن مع 
التدابيــر واإلجراءات  اتخاذ 
االحترازية. وال يزال السفر في 
درجة طيران اإلمارات األولى 

يشكل جتربة ال مثيل لها.

إجراءات تنظيــف الطائرات، 
مبا في ذلــك تطهير حمامات 
الطائرات كل ٤٥ دقيقة أثناء 
الرحــالت اجلويــة، والعديد 
األخــرى.  اإلجــراءات  مــن 
اإلمــارات  وجتــري طيــران 
بانتظــام مراجعــات جلميع 
تدابير السالمة مبا يتماشى 
مع أحدث إرشادات اخلبراء. 
فبعد مراجعة شاملة وتنفيذ 
إجــراءات صحيــة إضافيــة 
وتدابيــر الســالمة، أعــادت 
الناقلة هذا األســبوع توفير 
منتجاتها وجتاربها الفريدة، 
مبا في ذلك الصالون اجلوي 
وحمــام الشــاور ســبا على 
طائراتهــا A٣٨٠، واملناطــق 
االجتماعيــة في درجة رجال 
األعمــال والدرجــة األولــى 
على بعض طائرات البوينج 

الطبية حتى ١٥٠ ألف يورو، 
وتكاليــف احلجــر الصحــي 
حتــى ١٠٠ يــورو يوميا ملدة 
١٤ يوما، إذا ما مت تشــخيص 
أثناء  إصابتهــم بالڤيــروس 
سفرهم بعيدا عن بالدهم. ولم 
تدخر طيران اإلمارات أي جهد 
إلعطاء األولوية لرعاية وصحة 
وســالمة عمالئها وموظفيها 
ومجتمعاتها في جميع مراحل 
الرحــالت. وشــملت تدابيــر 
الســالمة احليويــة املعــززة 
توزيــع مجموعــات النظافة 
املجانيــة، وتركيب احلواجز 
الواقية على كاونترات إجراءات 
السفر واجلـــوازات، وتوفـــير 
معــدات احلماية الشــخصية 
وبروتوكوالت السالمة اجلديدة 
ألطقــم اخلدمــات اجلويــة 
وموظفــي املطــار، وتكثيــف 

أعلنت طيران اإلمارات عن 
حصولها على ٤ جوائز ضمن 
جوائز «بيزنس ترافلر الشرق 
األوســط» ٢٠٢٠، حيث جاء 
أبزرها «أفضــل ناقلة جوية 
في العالم» للســنة السابعة 
على التوالــي، باإلضافة إلى 
جائــزة «أفضل درجة أولى» 
و«أفضل أطقم خدمات جوية» 
وجائزة «أفضل صاالت مطار 

في الشرق األوسط».
وأشارت الشركة في بيان 
صحافــي، الى أن هــذا الفوز 
يؤكد التزام طيران اإلمارات 
بتقدمي جتربــة أفضل وأكثر 
أمانا في األجواء وعلى األرض 
لعمالئها في كل درجات السفر، 
كمــا يســلط الضــوء علــى 
كيفيــة دعم الناقلة لعمالئها 
خالل جائحــة «كوفيد-١٩». 
فقد بــادرت ســريعا لتلبية 
توقعــات العمــالء فــي تلك 
الظــروف، وأعــادت تصميم 
جتربة السفر من خالل تدابير 
الصحة والسالمة الرائدة في 
الصناعة عبر كل نقطة اتصال، 
وأطلقــت مبــادرات لتوفير 
األمــان واملرونة واســتعادة 

الثقة في السفر جوا.
طيــــــران  وحقـــــقت 
اإلمارات الريادة مجددا، حيث 
أصبحت أول ناقلة توفر تغطية 
مجانيــة ضــد «كوفيــد-١٩» 
لتساعد عمالءها على السفر 
مبزيد من الثقة، وهم يدركون 
أنها توفر لهم تغطية النفقات 

من «بيزنس ترافلر».. باإلضافة إلى جائزتي «أفضل درجة أولى» و«أفضل أطقم خدمات جوية»

للشــحن اجلــوي علــى مدى 
ســنوات، وبفضل استثمارنا 
املستمر في القدرات والعمليات 
اخلاصة بنقل األدوية احلساسة 
للحرارة، من وضع دبي على 
قائمة عمالء األدوية العامليني 
الرئيســيني كنقطــة عبــور 
مفضلة لشحناتهم القيمة على 
مدار العام. ويعد إنشــاء هذا 
املركز مشروعا أساسيا يسخر 
شبكتنا ورحالتنا وكفاءاتنا في 
خدمة حياة الناس في جميع 

أنحاء العالم.
يكــون مركــز  وســوف 
لقاحــات اإلمــارات للشــحن 
اجلــوي في مطــار آل مكتوم 
الدولــي أكبر مرفق جوي في 
العالــم مخصــص للقاحات 
«كوفيد-١٩». ويتيح مركز دبي 
هذا  لناقالت الشحن اجلوي 
اللقاحــات مــن مواقع  نقــل 
التصنيع املختلفة، وتخزين 
الشحنات وإعدادها للتوزيع 

اإلقليمي والعاملي.

«التجاري»: ساعة Fitbit لعمالء «النجمة» اجلدد
فــي إطــار حــرص البنك 
التجاري الكويتي على مكافأة 
عمالئه اجلــدد املنضمني إلى 
حســاب النجمة، أعلن البنك 
التجاري الكويتي عن إطالق 
حملة جديدة موجهة للعمالء 
اجلــدد الذين يقومــون بفتح 
حســاب النجمة عبر تطبيق 
 ،CBK Mobile التجاري موبايل
حيث يحصل العميل على ساعة 
Fitbit charge 4 series إذا قام 
بتحويل أو إيداع مبلغ ٢٠٠٠ 
دينــار أو أكثــر فــي غضون 
أسبوع من فتح احلساب حتى 

١ نوفمبر٢٠٢٠. 
وعــن احلملــة اجلديدة 
التي أطلقها البنك واملوجهة 
لعمالء حساب النجمة اجلدد، 
قالت هنادي املسلم مدير عام 
بالوكالــة قطــاع اخلدمــات 
املصرفية لألفراد: دأب البنك 
التجاري الكويتي على مكافأة 
جميع شرائح العمالء تقديرا 
منــه على اختيارهــم البنك 
التجــاري الكويتي كمصدر 
خلدماتهم املصرفية، ومن هذا 
املنطلق جــاءت فكرة طرح 
هذه احلملــة للعمالء اجلدد 

 CBK الهواتف واأللواح الذكية
Mobile، وعليــه فــإن العمالء 
الراغبــني في احلصــول على 
Fitbit ميكنهــم فتــح  ســاعة 
احلســاب عن طريــق تطبيق 
البنــك على الهواتف واأللواح 
الذكية CBK Mobile بكل سهولة 
ويسر، كاشفة في هذا الصدد 
أن البنك يوظف أعلى معايير 

األمن حلماية معلومات عمالئه 
املصرفية الســيما أن تطبيق 
البنك علــى الهواتــف الذكية 
CBK Mobile يشهد العديد من 
التطــورات والتحديثات التي 
توفر للعمــالء إمكانية إجناز 
معامالتهــم املصرفيــة في أي 
وقت ومن أي مكان، بل وميكن 
للعمالء استخدام تقنية احملادثة 
 Video Chat عن طريق الڤيديو
للحصول علــى أي معلومات 
إلجناز معامالتهــم املصرفية 
في ظل الظروف احلالية التي 
فرضتهــا جائحــة كورونــا. 
واختتمــت هنــادي املســلم 
حديثها داعية جمهور العمالء 
إلى االستفادة من هذه احلملة 
باالنضمام إلى حساب النجمة 
حتــى تاريــخ ١ نوفمبر ٢٠٢٠ 
للحصول على الهدية والتأهل 
لدخول السحب الكبير، الفتة 
أيضا الى أن العمالء احلاليني 
الراغبــني في زيــادة فرصهم 
لدخول الســحب على جائزة

الـ ١٫٥ مليــون دينار يتوجب 
عليهــم زيــادة أرصدتهــم في 
احلساب وذلك حتى ١ نوفمبر 

املقبل.

عند فتح احلساب عبر تطبيق «التجاري موبايل»

الذين يقومون بفتح حساب 
النجمة. 

وتابعت املســلم مبينة أن 
البنــك يشــجع عمــالءه على 
استخدام املنصات اإللكترونية 
واخلدمــات الرقمية املتطورة 
التــي يوفرها لهم ســواء عن 
طريق موقعــه اإللكتروني أو 
عن طريق تطبيق البنك على 

املباركي: عقد مؤمتر عاملي لدعم منظومة 
االبتكار واإلبداع وريادة األعمال

أعلنت مؤســس شــركة إيكوسيســتم 
لالستشارات اإلدارية د.هنادي املباركي عن 
افتتاح فعاليات املؤمتر العاملي االفتراضي 
لعــام ٢٠٢٠ حتت رعاية وزير املالية براك 
الشــيتان لدعم منظومة االبتكار واالبداع 
وريادة األعمال في دول العاملية واالقليمية 
واخلليجية. وكشفت املباركي عن مشاركة 
عاملية وعربية وخليجية واسعة ملبادرتها 
اخلليجية للعام ٢٠٢٠ التي ستعقد يومي 
١٩ و٢٠ نوفمبر املقبل، وذلك عبر املنصات 
التكنولوجية للــذكاء االصطناعي. وقالت 
املباركــي في تصريــح صحافي إن املؤمتر 
يهدف إلى إنشاء ومتكني السبل والوسائل 

البتكار املؤسســي واستدامتها فيما يتعلق بدعم منظومة 
االبتكار وريادة األعمال على املســتوى احمللي واإلقليمي 
والدولــي ومتكني مناخ االبتكار واإلبــداع وريادة األعمال 
عبر تطوير الهياكل األساســية واألسس املؤسسية خللق 
منظومة بيئيــة متكاملة لبرامج االبتكار واإلبداع وريادة 
األعمال، كما يهدف إلى دعم مجتمعات املمارسني كاحلكومات 
وصناع القرار واملؤسسات االكادميية والتمويلية من خالل 
اســتدامة «النمو الذكي» و«املناطــق الذكية» عبر االبتكار 
وريادة االعمال والتكنولوجيا والتعليم عبر االستراتيجيات 

االقتصادية واالجتماعية.
وأضافــت ان اهــم مــا مييز مؤمتــر ٢٠٢٠ انــه مؤمتر 
عاملي يضــم حكومات الدول املتقدمــة واخلليجية ودول 

الشرق االوسط من خالل مشاركة اخلبراء 
واملمارســني وراســمي السياســات العليا 
في تبــادل التجارب والتطبيقات الناجحة 
ومناقشة أحدث االبتـــــكـــــارات واالدوات 
االبتكاريــة واالجتاهــات العاملية اجلديدة 
والتحديات والرؤى املستقبلية بشأن جميع 
اجلوانب املتعلقة باالبتكار والتكنولوجيا 
وريــادة األعمــال. وأوضحــت ان املؤمتــر 
ســيتناول عــددا مــن احملــاور املهمة مثل 
افضــل األدوات الفعالة واالســتراتيجيات 
املستخدمة في برامج االبتكار وريادة االعمال 
اخلليجيــة واإلقليمية واحمللية والعاملية، 
كذلك سيركز على افضل التطبيقات العاملية 
للمناهج االبتكارية في التدريس والتعليم التي تركز على 
التمايز في االبتكار وريادة االعمال واإلبداع، واخيرا تعزيز 
اخلدمات التقليدية واالفتراضية املتعلقة باملبادرات وبرامج 
االبتكار وريادة االعمال واالبداع.  وبينت رئيســة املؤمتر 
ان املشــاركات تضم الدول العاملية واخلليجية والعربية 
عبر املنظمات واملؤســــسات التــــمويلية واجلــــامعات 
والصــناديق االستــــثمارية والشركات العمالقة. ودعت 
املباركي جميع املختصني واملهتمني للمشاركة في املؤمتر 
ملــا له اثر ايجابي وقيمة مضافة من النواحي االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة لرفعة وتقدم الــدول اخلليجية 
والعربية من خالل االستفادة من املتحدثني عبر تطبيقاتهم 

العاملية الناجحة.

حتت رعاية وزير املالية براك الشيتان وخالل يومي ١٩ و٢٠ نوفمبر املقبل

د. هنادي املباركي

«غولدمان ساكس» يستبعد مترير
حزمة التحفيز قبل االنتخابات األميركية

اســتبعد بنك «غولدمان ساكس» 
مترير حزمة التحفيــز املالية من قبل 
الكونغرس قبل االنتخابات األميركية في 
ظل اخلالفات حول القضايا األساسية 
املتعلقة باحلزمة. وأكد أليك فيليب احمللل 
االقتصادي في «غولدمان ساكس» أن 
فرصة التوصل إلــى اتفاق بني وزير 
اخلزانة األميركي ســتيفن منوتشني 
ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
تبقى ضعيفة قبل االنتخابات في الثالث 
من نوفمبر املقبل وسط اخلالفات حول 
حجم احلزمة املخصصة لكل والية واملبلغ 
املخصص حلماية األعمال التجارية مع 

تفشي جائحة كورونا.
وقال املتحدث باسم نانسي بيلوسي 
إنها ووزير اخلزانة ستيفن منوتشني 

حققــا تقدما نحو اتفــاق على حزمة 
التداعيات  مساعدات جديدة لتخفيف 
االقتصاديــة جلائحة ڤيروس كورونا 

أثناء مناقشة استمرت ٤٥ دقيقة.
وكتب املتحدث درو هاميل على تويتر 
أن احملادثات ستستمر وأن «اجلانبني 
كليهما جادان بشأن إيجاد حل توفيقي».

ومن جانبها، قالت بيلوسي إنها تأمل 
بأن ميكــن الوصول إلى اتفاق بحلول 

نهاية األسبوع.
وكانت بيلوسي حددت مهلة ٤٨ ساعة 
أخيرة للبيت األبيض للتوصل إلى تسوية 
بعد مفاوضات مستمرة منذ ثالثة أشهر 
حول هذه املسألة التي تراجع فيها دونالد 
ترمب مرات كثيرة عن مواقف تعهد بها.
وقال ناطق باســم بيلوســي إنها 

أجرت اتصاال بوزير اخلزانة اســتمر 
نحو ساعة، مشيرا إلى أن «االختالفات 
آخذة بالتقلص» حول آلية خطة املساعدة 

اجلديدة للشركات واألسر األميركية.
إال أن ثمة عقبــات التزال تعترض 
طريق االتفاق، إذ ال يكفي أن تتوصل 
احلكومة الفدرالية والدميوقراطيون في 
مجلــس النوب إلى اتفاق بل ينبغي أن 
يقره مجلس الشيوخ أيضا. إلى ذلك، 
قال رئيس بنك االحتياطي االحتادي في 
شيكاجو تشــالز ايفانز إن لديه «قدرا 
معقوال من الثقة» بأن تعافي االقتصاد 
الدافعة في  األميركي سيحتفظ بقوته 
العام القادم، لكــن بدون حتفيز مالي 
إضافي فإن التعافي قد يتعثر واملزيد 
من خسائر الوظائف قد تصبح دائمة.
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ترامب وبايدن وجهًا لوجه للمرة األخيرة.. و٤٢ مليون أميركي قالوا كلمتهم
عواصم ـ وكاالت: بحاجز 
زجاجي وزر لكتــم الصوت، 
املناظــرة  منظمــو  حــاول 
الرئاسية األخيرة بني الرئيس 
اجلمهــوري دونالــد ترامــب 
الدميوقراطي جو  ومنافســه 
بايدن السيطرة على اخلصمني 
خالفا للفوضــى واملقاطعات 
التي سادت املناظرة السابقة.

وأدلــى عــدد قياســي من 
الناخبني األميركيني بأصواتهم 
في عمليات التصويت املبكر 
هــذا العام بالبريــد أو مراكز 
االقتــراع، إذ تخطــى عددهم 
٤٢ مليونــا وقــد يعــود ذلك 
إلى أن لدى الناخبني مخاوف 
مــن التجمعــات الضخمة في 
يوم التصويت وسط جائحة 
كورونا ويريــدون التأكد من 
أصواتهم عبر البريد ستصل 
في الوقت املناسب إلحصائها.
ومتحــورت املناظرة على 
جائحــة كورونــا والعالقات 
العرقية وتغير املناخ واألمن 
القومــي، في حني دعت حملة 
ترامب إلى أن تركز بأكملها على 

السياسة اخلارجية.
واستبـــق ترامــب املناظرة 
التي اقيمت في ناشفيل بوالية 
تينيسي، بهجوم واسع حتى 
على مديرة املناظرة الصحافية 
كريســنت ويلكــر، واتهمهــا 
بأنها «يســارية دميوقراطية 

البيضاوي وحديثه املتكرر على 
تويتــر عن نظريات املؤامرة. 
وقــال في جتمع في فيالدلفيا 
«لم يظهر أي اهتمام بالعمل أو 
مساعدة أي أحد سوى نفسه».

وانتقــد أوباما، الذي حكم 
لفترتــني واليــزال مــن أكثر 
الشخصيات شعبية في احلزب 
الدميوقراطي، ترامب لتعامله 
مع جائحــة ڤيروس كورونا، 

الواقــع. هذا واقع». وســخر 
كذلك من جلوء الرئيس مرارا 
الى تويتر وأضاف «التغريد 
أثنــاء مشــاهدة التلفزيون ال 

يحل املشاكل».
وقال الرئيس الســابق إن 
ترامب «غير قادر على أن يأخذ 
مهامه الرئاســية على محمل 
اجلد».  ويســد ظهــور أوباما 
خالل احلملــة االنتخابية هذا 

بالرئاسة قبل هزميتها املفاجئة 
أمام ترامب.

وأضاف أنــه يومها «بقي 
الكثير من الناس في منازلهم، 
وكانوا كســالى وراضني عن 
أنفسهم. ليس هذه املرة! ليس 

في هذه االنتخابات!».
ويبدو أن أوباما كان محقا، 
اذ اظهر أحدث استطالع للرأي 
أجرتــه رويترز/إبســوس أن 
بايدن يتقدم بفارق تسع نقاط 
على مستوى البالد انخفاضا 
مــن ١٢ نقطة خالل األســبوع 
األول من أكتوبر. وتقدم بفارق 
كبير في واليتي ميتشــيغان 
وويسكونســن، وهمــا مــن 
الواليات التي تشهد منافسة 
حامية. ومن جاستونيا بوالية 
نورث كاروالينا، وهي والية 
حاسمة أخرى، رد ترامب على 
أوباما ساخرا، ومؤكدا ان هذا 
نبأ سار. وقال ساخرا «لم يقم 
أحد بحمالت لصالح هيالري 
اخلبيثة أكثر من باراك اوباما 
أليس كذلــك؟». وقال ترامب 
إن القيــود املتعلقة بڤيروس 
كورونا تضر باقتصاد الوالية، 
وشــكا من أن الدميوقراطيني 
ووسائل اإلعالم منشغلون أكثر 

من الالزم باجلائحة.
وأضــاف «كل ما تســمعه 
هــو كوفيد، كوفيد... هذا كله 
يخــرج عنهم ألنهــم يريدون 

مشيرا إلى أن الرئيس نفسه 
وقع ضحية للڤيروس.

وقال «دونالــد ترامب لن 
يهب فجأة حلمايتنا جميعا.. 
إنــه ال يســتطيع حتى اتخاذ 
اخلطوات األساســية حلماية 
نفسه». وفي انتقاد ساخر من 
ماضي ترامب كمقدم في برامج 
تلفزيون الواقــع، قال أوباما 
«هذا ليس برنامجا في تلفزيون 

األسبوع فجوة تركها بايدن، 
الــذي بقي فــي محــل إقامته 
بواليــة ديالويــر منــذ يــوم 
االثنني لالجتماعات والتحضير 
قبل املناظرة. وحذر الرئيس 
الســابق، من والية فيالدلفيا 
من الركون الستطالعات الرأي 
وقال «أنا ال أبالي باستطالعات 
الرأي»، مذكرا بأنها توقعت في 
٢٠١٦ أن تفوز هيالري كلينتون 

إخافة اجلميع». لكن الوضع في 
الواليات املتحدة مازال مخيفا، 
وســط تزايد حاالت اإلصابة 
اجلديــدة بكورونا وأعداد من 
يحتاجون لدخول املستشفى، 
فــي واليــات تنافســية منها 
نورث كاروالينا وبنسلفانيا 
وأوهايــو  وويسكونســن 

وميتشيغان.
وظهرت في بنسلفانيا ١٥٠٠ 
حالة جديدة في املتوسط يوميا 
على مدى األســبوع املنصرم 
وهو مســتوى لم تشهده منذ 
أبريل، وفقا لتحليل رويترز. 
ورصدت نورث كاروالينا ألفي 
حالة جديدة يوميا في املتوسط 
خــالل األســبوع األخير وهو 
أعلى مســتوى تشــهده على 
اإلطالق. وتظهر استطالعات 
الرأي أن أغلبية من الناخبني 
مســتاؤون من الطريقة التي 
تعامل بها ترامب مع اجلائحة 
التي قال مرارا إنها ستختفي 

من تلقاء نفسها.
وفي فعالية نظمتها حملة 
بايــدن والدميوقراطيون في 
والية تكســاس أمــس األول، 
حث الكثير مــن اجلمهوريني 
الواليــة زمالءهــم مــن  فــي 
احملافظــني علــى التصويــت 
لصالــح بايدن مستشــهدين 
بأزمــة كورونا وبشــخصية 

املرشح الدميوقراطي.

أوباما يحّذر من الركون الستطالعات الرأي

متصلبة»، باعتبار ان والديها 
دميوقراطيان.

وقبل املناظرة أيضا، شن 
الرئيس األميركي السابق باراك 
أوباما هجوما حادا على خلفه 
دونالد ترامب، في أول ظهور له 
في فعاليات احلملة االنتخابية 
لنائبه السابق بايدن. وهاجم 
بشــدة أســلوب ترامب املثير 
لالنقسام وسجله في املكتب 

مرشحة ترامب للمحكمة العليا جتتاز املرحلة األولى
وجلنة مجلس الشيوخ القضائية توافق على تعيينها

وكاالت:  ـ  واشــنطن 
أيــدت اللجنــة القضائيــة 
في مجلس الشــيوخ أمس 
تعيني القاضية اميي كوني 
الرئيس  باريت، مرشــحة 
األميركــي دونالــد ترامب 
احملافظــة، لشــغل املقعــد 
الشاغر في احملكمة العليا، 
بينما قاطع الدميوقراطيون 
جلسة التصويت احتجاجا 
على اصــرار الرئيس على 
اختيار من يخلف القاضية 
الراحلة روث غينســبرغ، 
في ظل املعركة االنتخابية.
وميهد التصويت، الذي 
أتى باإلجماع وبغياب جميع 
الدميوقراطيــني، لتثبيــت 
مجلس الشيوخ بشكل كامل 
القاضية باريت، وهو ما من 
شأنه أن يرجح كفة اليمني 
في شكل كبير في احملكمة 

العليا.
ويحتج الدميوقراطيون 
على اختيار الرئيس ترامب 
التــي  للمحافظــة باريــت 
أنهــا محاولــة  يعتبــرون 
للســيطرة علــى احملكمــة 
واســتمالة الناخبــني مــن 
اليمــني احملافظ، ويقولون 
انه كان عليه االنتظار حلني 
طهور نتيجــة االنتخابات 
الرئاسية املقررة في الثالث 

من نوفمبر املقبل.

علــى اختيارهــا لتشــغل 
مقعدها باحملكمة العليا قبل 

الثالث من نوفمبر.
وحدد اجلمهوريون يوم 
االثنني املقبل، كموعد نهائي 

مينحها املقعد مدى احلياة 
وبذلــك تصبــح هيمنــة 
احملافظــني علــى احملكمــة 
العليا مطلقة بستة أعضاء 

مقابل ٣ فقط لليبراليني.

لتصويت مجلس الشيوخ 
بالكامل على تعيني باريت 
الــذي يبدو أنــه مضمونا 
بســبب ســيطرتهم علــى 
املجلس، من شــأن ذلك أن 

الدميوقراطيون يقاطعون.. والتصويت النهائي اإلثنني املقبل

(رويترز) محتجون يعترضون على ترشيح القاضية إميي باريت أمام احملكمة العليا في واشنطن 

وســارع زعيم األغلبية 
اجلمهورية مبجلس الشيوخ 
ميتــش مكونيــل بطــرح 
اســم باريت على املجلس 
للتصويت أمال في املوافقة 

طهران وموسكو تنفيان اتهامات أميركية 
بالتأثير في االنتخابات الرئاسية

عواصمـ  أ.ف.پ: نفت إيران وروسيا بشدة 
اتهامات وجهتها إليهما واشنطن باحلصول 
على معلومــات تتعلق بســجالت الناخبني 
وبدء إجراءات للتأثير على الرأي العام قبيل 
االنتخابات الرئاســية األميركية املقررة في 

الثالث من نوفمبر املقبل.
وبعد ســاعات من مؤمتــر صحافي ملدير 
االستخبارات الوطنية األميركية جون راتكليف 
وجه خالله اتهامات للبلدين، استدعت وزارة 
اخلارجية اإليرانية السفير السويسري الذي 
ترعى بــالده مصالح واشــنطن في طهران، 
لالحتجاج على ادعاءات قالت انها «مفبركة»، 
بينمــا اعتبر الكرملني أن ما ســاقته اإلدارة 

األميركية ضد موسكو «ال أساس له».
وأعلن املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية 
الســفير  ســعيد خطيــب زاده اســتدعاء 
السويسري بعد «ادعاءات ال أساس لها أدلى 
بها مســؤولو النظام األميركي بشأن تدخل 
دول أخرى في االنتخابات الرئاســية املقبلة 

في الواليات املتحدة».
وشدد على نفي «املزاعم املتكررة لسلطات 
النظام األميركي، والتقارير املفبركة واخلرقاء 
واالحتياليــة»، مجددا التأكيــد أن «ال فارق 
بالنســبة الى إيران بشــأن أي مرشح يدخل 
البيت األبيض»، بني الرئيس احلالي دونالد 

ترامب ومنافسه الدميوقراطي جو بايدن.
ورأى أن االستخبارات األميركية «دفعت 
بادعاء ال أساس له قبيل انتخابات البالد من 
أجل الدفع بالسيناريو غير الدميوقراطي احملدد 

سلفا، من خالل رمي اللوم على اآلخرين».
وكان راتكليــف أفــاد أن إيــران أرســلت 
عبــر البريــد اإللكتروني «رســائل خادعة» 
الــى ناخبــني أميركيني، تهدف إلــى «ترويع 
الناخبني والتحريض على اضطرابات اجتماعية 
واإلضرار بالرئيس ترامب»، ووزعت تسجيل 
ڤيديو يشــير إلى أن أشــخاصا قد يرسلون 
بطاقات اقتراع مزورة، مبا في ذلك من خارج 

الواليات املتحدة.

وأوضح كذلك أن إيران وروسيا «اتخذتا 
إجراءات محددة للتأثير على الرأي العام في 
مــا يتعلق بانتخاباتنــا»، مؤكدا أن األجهزة 
األمنية األميركية خلصت إلى أن «معلومات 
متعلقة بالقوائــم االنتخابية حصلت عليها 

إيران، وبشكل منفصل، روسيا».
واتهــم البلديــن بالعمــل علــى إيصــال 
«معلومات كاذبة» للناخبني أمال في التسبب 
بإحــداث «ارتباك، وزرع الفوضى وتقويض 

الثقة في الدميوقراطية األميركية».
وبعيد النفي اإليراني، أبدت روسيا «أسفها» 

لالتهامات اجلديدة.
وقــال الناطق باســم الكرملــني دميتري 
بيسكوف «تنهال االتهامات يوميا وال أساس 
لها جميعها» معربا عن «أسفه» ملا تقدمت به 

االستخبارات األميركية.
ودعا خطيــب زاده الواليات املتحدة الى 
«الكــف عن رمــي اللوم الــذي ال طائل منه، 
واالتهامــات التــي ال أســاس لهــا، وفبركــة 
السيناريوهات املريبة، وأن حتاول التصرف 
كبلد طبيعي على املســتويات الدولية وفي 

العالقة مع البلدان األخرى».
وأتى اإلعالن األميركي بعدما قال ناخبون 
دميوقراطيون إنهم تلقوا رسائل تهديد عبر 
البريــد اإللكتروني موجهة إليهم شــخصيا 
ومرسلة باسم مجموعة «براود بويز» اليمينية 
املتطرفة، تأمرهم بالتصويت لصالح ترامب.

وقــال ناخبون فــي فلوريــدا والواليات 
الرئيســية األخرى في املعركــة االنتخابية، 

إنهم تلقوا رسائل من هذا القبيل.
وورد في الرسائل اإللكترونية «ستصوت 
لترامب يوم االنتخابات أو سنالحقك»، مضيفة 
«غير انتماءك احلزبي إلى احلزب اجلمهوري 
وأعلمنا بأنك تلقيت رسالتنا وسوف متتثل. 

سنعرف املرشح الذي صوتت له».
وتنتهي الرسالة بعنوان الناخب بعد جملة 
تفيد «لو كنت في مكانك سآخذ هذه الرسالة 

على محمل اجلد. حظا سعيدا».

ضربة قاصمة آلمال «لقاح كورونا».. أول وفاة ملتطوع واإلصابات تتجاوز ٤١ مليونًا
عواصم - وكاالت: أضاف ڤيروس كورونا املستجد 
مليونا آخر الى عدد املصابني به خالل نحو ٣ ايام 
فقــط، ليرتفع إجمالي اإلصابــات الى أكثر من ٤١ 
مليون و٣١٠ آالف اصابة وأكثر من مليون و١٣٠ الف 
وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز األميركية، فيما 
تعرضت جهود التوصل الى لقاح لضربة قاصمة، بعد 
تسجيل أول وفاة في العالم ملتطوع من البرازيل، كان 
قد شارك في اختبارات اللقاح الذي طورته جامعة 
أوكســفورد ضد مرض كوفيد-١٩ وفق ما أعلنت 
مصادر رسمية، من دون أن توضح ما إذا كان قد 

حصل على اللقاح أو على دواء وهمي.
لكن جامعة أوكسفورد أكدت أن املرحلة الثالثة 
من اختبارات هذا اللقاح الذي مت تطويره مع مختبر 
أسترازينيكا ستستمر، بعد أن خلصت جلنة مستقلة 

إلى أنها ال متثل خطرا على صحة املتطوعني.
وكشفت وســائل إعالم عديدة هوية املتطوع 
البرازيلي موضحة أنه طبيب يبلغ من العمر ٢٨ عاما 
وكان في اخلطوط األمامية ملكافحة الوباء. ويبدو 
أنه توفي بسبب مضاعفات مرتبطة بكوفيد-١٩. وقد 
عمل في مستشفيني في ريو دي جانيرو وتخرج 

في كلية الطب العام املاضي.
وشارك نحو عشرين ألف متطوع في التجارب 

في دول عدة بينهم ثمانية آالف في البرازيل.

وفي مواجهة عودة تفشــي الڤيروس واقتراب 
فصل الشــتاء، تتحصن أوروبا أكثر فأكثر وتعيد 
الكثير من دولها فرض إجراءات العزل بنسب متفاوتة، 
حيث أعلنت جمهورية التشيك قيودا على حتركات 
األشخاص، وكذلك فرضت إغالق املتاجر واخلدمات 
لتكثيف املعركة ضد املرض، اعتبارا من أمس حتى 
الثالث من نوفمبر. وأغلقت كل مراكز البيع باستثناء 
متاجر املواد الغذائية والصيدليات. وتأتي هذه القيود 
بعد أن سجلت تشيكيا خالل األسبوعني املاضيني 
أسرع ارتفاع في عدد اإلصابات لكل ١٠٠ ألف نسمة، 

في االحتاد األوروبي.
وفي منطقتني إيطاليتني هما لومبارديا شــماال 
وهي كانت األكثر تضررا في املوجة األولى، وكامبانيا 
جنوبا التي تضم نابولي، دخل حظر جتول جزئي 
حيز التنفيذ أمس وملدة ثالثة أســابيع في األولى. 
فيما أعلن رئيس كامبانيا فينســينزو دو لوكا بدء 
حظر التجول اعتبارا من الســاعة احلادية عشرة 
مساء اليوم ولم يحدد في أي وقت صباحا سيرفع 

حظر التجول وال مدة هذا اإلجراء.
ويتفاقم الوضع أيضا في أملانيا حيث جتاوز عدد 
اإلصابات اجلديدة بالڤيروس العشرة آالف حالة في 

٢٤ ساعة، وفق بيانات رسمية نشرت أمس.
وأعلن رئيس معهد روبرت كوخ لألمراض املعدية 

أن أملانيا تواجه ارتفاعــا «خطيرا للغاية» في عدد 
اإلصابات، داعيا إلى احترام قواعد التباعد االجتماعي 
الحتواء انتشــار املرض. وقــال إن «الوضع العام 

أصبح خطيرا جدا».
ويأتي التحذير بينما ســجل عدد قياسي من 
اإلصابات اجلديدة بڤيروس كورونا املستجد بلغ ١١٢٨٧ 
أمس، في ارتفاع واضح لهذا العدد بقرابة ٣٧٠٠ حالة 
إضافية مقارنة باليوم السابق. ويتجاوز هذا الرقم 
العدد القياسي املسجل يوم اجلمعة املاضي (٧٨٣٠).
في إيرلندا، دخلت التدابير األكثر صرامة حيز 

التنفيذ األربعاء من خالل فرض عزل جديد.
ويتواصل تفاقم الوضع في إسبانيا التي أصبحت 
أول دولة عضو في االحتاد األوروبي والسادســة 
في العالم، تتجاوز عتبــة املليون إصابة بڤيروس 

كورونا املستجد.
وفي مواجهة عودة ظهــور اإلصابات، أرغمت 
السلطات اإلسبانية بشكل عاجل على فرض قيود 
جديدة مع إغالق جزئي لعشــرات املدن اجلديدة 

وبعض املناطق.
وقال وزير الصحة اإلسباني سلفادور إيال إن 
تفشــي الڤيروس أصبح خارجا عن السيطرة في 
مناطق معينة. وأضاف بحسب وكالة بلومبرغ «نحن 
في املوجة الثانية، لم يعد األمر تهديدا ولكنه واقع».

أوروبا تشدد إجراءاتها.. وضع خطير جداً في أملانيا.. وخارج السيطرة في مناطق بإسبانيا

(رويترز) حاكم والية ساو باولو البرازيلية يحمل عينة من لقاح سينوفاك الصيني 
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السيسي: تداعيات «كورونا» دفعت القادة األفارقة
إلى تعزيز التعاون لتجاوز صعوبة الظروف احلالية

انطالق املرحلة األولى من ماراثون «النواب» في الداخل غدًا

القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيســي أنه رغــم تداعيات 
كورونا علــى املجتمع الدولي 
بأسره خاصة الدول االفريقية 
إال أن تلــك التحديــات دفعت 
القادة األفارقة لتعزيز التكاتف 
املشــترك مــن أجل تســخير 
الطاقــات إليجاد حلول فعالة 
ومبتكرة تتيح جتاوز صعوبة 
الظروف احلاليــة، وأن مصر 
حرصــت علــى أن تكــون في 
طليعة هــذا اجلهــد االفريقي 
عبــر املســاهمة مبســاعدات 
طبية وأجهــزة معملية ونقل 
خبــرات فنية دعما ألشــقائها 

األفارقة، فضال عن إسهام مصر 
في دعم الصنــدوق االفريقي 
ملكافحة ڤيروس كورونا واملركز 
االفريقــي ملكافحــة األمراض 
الرئيــس  واألوبئــة. وشــدد 
السيسيـ  في القمة التنسيقية 
الثانية بــني االحتاد االفريقي 
االقتصاديــة  واملجموعــات 
اإلقليمية التــي انعقدت امس 
عبــر تقنيــة الڤيديــو ـ على 
أهمية الدور احملوري والقيادي 
لوكالة االحتاد االفريقي للتنمية 
(نيباد) في حشد املوارد املالية 
التي متكن من تنفيذ املشروعات 
القارية الرائدة ألجندة افريقيا 

.٢٠٦٣
القــادة  وحــث السيســي 

مواصلــة  علــى  األفارقــة 
املفاوضــات اخلاصة باتفاقية 
التجارة احلرة القارية بجدية 
بغيــة تفعيلهــا بشــكل كامل 
حتقيقا للحلم االفريقي املشترك 
في تعزيز االندماج االقتصادي، 
وأوضــح أن جهــود التكامــل 
اإلقليمي ال ميكن التعامل معها 
مبعزل عن النهوض بشبكتي 
البنية التحتية والطاقة على 
مســتوى القارة لتوفير بيئة 
مواتيــة لتحقيق مســتويات 
أعلى مــن التكامــل اإلنتاجي 

واالقتصادي.
ومما جاء في كلمة الرئيس 
السيسي: رغم تداعيات ڤيروس 
كورونا علــى املجتمع الدولي 

بأسره، خاصة على املنظومة 
األفريقية وأجهزتها التنفيذية 
املختلفة وقدرتها على تطوير 
التكامل القاري واإلقليمي، إال 
أنه في املقابل، فقد دفعتنا تلك 
التحديــات لتعزيــز التكاتف 
األفريقــي املشــترك مــن أجل 
تسخير طاقاتنا إليجاد حلول 
فعالة ومبتكرة تتيح لنا جتاوز 
صعوبة الظروف احلالية. ولعل 
خير مثــال على ذلك، ما أتيح 
لنا من فرص الكتشاف إمكانات 
القــارة وتطويرهــا لتعزيــز 
قدرات الصحة العامة ومواجهة 
األوبئــة، وذلك عبــر عدد من 
املبــادرات واألنشــطة، وعلى 
رأسها تأسيس صندوق االحتاد 

األفريقــي ملكافحــة ڤيــروس 
كورونــا، وتبــادل املعلومات 
والبيانات والدروس املستفادة 
وأفضل املمارسات فيما يخص 
احتواء اجلائحة، وبلورة منصة 
الــدواء  موحــدة ملشــتريات 
واملســتلزمات الطبيــة. وقــد 
حرصت مصر على أن تكون في 
طليعة هذا اجلهد األفريقي من 
خالل املساهمة مبساعدات طبية 
وأجهزة معملية ونقل خبرات 
فنيــة دعما للــدول األفريقية 
الشقيقة، فضال عن إسهام مصر 
في دعم الصنــدوق األفريقي 
ملكافحة ڤيروس كورونا واملركز 
األفريقــي ملكافحــة األمراض 

واألوبئة.

حث زعماء القارة السمراء على مواصلة مفاوضات «التجارة احلرة» لتفعيلها بشكل كامل حتقيقاً حللم االندماج االقتصادي

مصريون ميرون بالقرب من الفتات انتخابية أمام مسجد السلطان حسن بالقاهرة         (رويترز)

وفد إسرائيلي زار السودان ملناقشة تطبيع العالقات
عواصــم ـ وكاالت: أفــادت مصادر 
اســرائيلية بــأن وفدا إســرائيليا زار 
اخلرطــوم اول من امــس للبحث في 

تطبيع العالقات بني البلدين.
وأكدت مصادر إسرائيلية، فضلت 
عــدم الكشــف عــن هويتهــا لوكالــة 
«فرانــس بــرس» امس، خبــر زيارة 
الوفد اإلســرائيلي للسودان. وذكرت 
«يسرائيل هيوم» أن طائرة أقلت وفدا 
إســرائيليا رفيع املســتوى من مكتب 
رئيس الوزراء ومســؤولني في جهاز 
االســتخبارات (املوساد)، وأن أعضاء 
الوفــد التقوا نظراءهــم في احلكومة 
االنتقاليــة الســودانية. وأضافت أن 
الوفدين متكنا من التوصل إلى اتفاق 
اعتراف ثنائي بني إسرائيل والسودان.

وأشارت «يسرائيل هيوم» إلى أن 

رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو اضطر 
إلى االنســحاب من اجتماع ملا يسمى 
باللجنة احلكوميــة ملكافحة ڤيروس 
كورونا بعد ظهر اول من امس، وأرجع 
نتنياهو هــذا إلى «احتياجات وطنية 
ملحة»، ويعتقد أنه متت دعوته إلحاطته 
مبعلومــات بشــأن مســألة العالقات 

الرسمية مع السودان.
وكان وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو عبر عــن أمله في أن يعترف 

السودان «بسرعة» بإسرائيل.
«يديعــوت  صحيفــة  وزعمــت 
امــس ان  أحرونــوت» اإلســرائيلية 
احلكومــة االنتقاليــة فــي الســودان 
وافقت داخليا علــى تطبيع العالقات 
مع اسرائيل، وأنها «اتخذت قرارا مبدئيا 

بهذا الشأن».

في ســياق متصل، قالت صحيفة 
«يســرائيل هيــوم» اإلســرائيلية انه 
سيتم خالل األيام القليلة املقبلة اإلعالن 
الرسمي عن إقامة عالقات ديبلوماسية 
رسمية بني السودان وإسرائيل، الفتة 
إلى أنه يعتقد أن هذه اخلطوة مرتبطة 
بالقرار األميركي األخير بشــطب اسم 
الســودان من قائمــة الــدول الراعية 

لإلرهاب.
ونقلت الصحيفة امس عن مسؤولني 
مطلعني أنه بعد أشــهر من املشاورات 
بوســاطة أميركية، يتأهب الســودان 
لإلعــالن عن خطط لتطبيــع عالقاته 

مع إسرائيل.
وأشار مسؤول إلى أنه من املرجح 
أن تصدر اخلرطوم إعالنا رسميا بهذا 
الشــأن قريبا بعد أن يناقش الرئيس 

األميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس 
السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان 

اجلدول الزمني اخلاص باألمر.
وعلــى صعيد آخر، قتل شــخص 
على االقل وأصيب ١٤ آخرون بجروح 
خالل االحتجاجات على تردي األوضاع 
املعيشية في السودان، بعدما أطلقت 
الشرطة الغاز املسيل للدموع لتفريق 
محتجــني حاولوا عبور جســر يربط 
أجزاء من العاصمة السودانية اخلرطوم 
بوســط املدينة. وأعلنت جلنة اطباء 
السودان املركزية مساء اول من امس 
مقتل أحد احملتجني بالرصاص وجرح 
١٤ آخرين تتراوح إصاباتهم بني اخلطرة 
والطفيفة، باإلضافة إلى «عدد من حاالت 
االختناق الناجتة عن استخدام الغاز 

املسيل للدموع وإصابات أخرى».

جتدد االشتباك في «قره باغ» يهدد محادثات واشنطن اليوم
وكاالت:   - عواصــم 
تقلصــت اآلمــال فــي وقف 
املســتمرة  الدمــاء  إراقــة 
منــذ نحو شــهر فــي إقليم 
ناغورنــي قره بــاغ اجلبلي 
امس، بتجدد االشتباكات بني 
قوات أذربيجان وقوات األرمن 
العرقيــني عشــية محادثات 

واشنطن املقررة اليوم.
وزيــر  خطــط  ووفــق 
اخلارجيــة األميركــي مايــك 
بومبيو بلقاء وزيري خارجية 
أرمينيا وأذربيجان اليوم فقد 
جتددت اآلمال هذا األســبوع 
فــي أن تتفــق اجلمهوريتان 
السوفيتيتان السابقتان على 
إنهاء أعنــف قتال بينهما منذ 

منتصف التسعينيات.
لكــن هذه اآلمــال تقلصت 
القتــال  اســتمرار  بســبب 
العنيف في قره باغ، املنشــق 
اذربيجان والذي يسيطر  في 
عليه األرمن، واملنطقة احمليطة 
به وبســبب خطــاب الغضب 

املتبادل بني الطرفني.
وقال بومبيو أمس األول إنه 
مازال يأمل في التوصل إلى حل 
ديبلوماســي وأكد أن «املسار 
الصحيح لألمام هو وقف القتال 
ومطالبتهم بتخفيف التصعيد 
وأال تتدخل أي دولة أخرى».

جــدول األعمال، لكن لســوء 
احلظ فإن احتماالت التسوية 
السلمية للصراع مع احلكومة 
األرمينية احلالية بعيدة جدا».

وتابع الرئيس االذربيجاني، 
بأن بالده ال تعارض فكرة نشر 
مراقبني وقوات حلفظ السالم 
في اإلقليم من حيث املبدأ، لكنها 

ستطرح شروطا لدخولهم.
وجدد علييف رفض باكو 
إجراء أي استفتاء على استقالل 
قره باغ، دون أن يستبعد منح 

وذكــرت وزارة الدفاع في 
أرمينيا أن القتال اندلع في عدة 
مناطق وقال مســؤولون من 
إقليم قره باغ إن بلدة مارتوني 
وقرى قريبة منها داخل اإلقليم 

تعرضت للقصف.
من جهتهــا، قالــت تركيا 
إنهــا لــن تتــردد في إرســال 
جنود وتقدمي الدعم العسكري 
ألذربيجــان إذا ما تلقت طلبا 

بذلك منها. 
وقال نائب الرئيس التركي، 
فؤاد أوقطــاي، في مقابلة مع 
قناة «CNN Turk» إن بالده لن 
تتردد في إرسال قوات وتقدمي 
دعم عســكري ألذربيجان في 
حــال تقدمت األخيــرة بطلب 

مناسب.
وأوضــح أوقطــاي، نائب 
الرئيــس التركي، رجب طيب 
أردوغان، أن أنقــرة لم تتلق 
أي طلب حــول هذا املوضوع 

من قبل باكو.
كما اتهم أوقطاي رؤســاء 
مجموعة مينسك ملنظمة األمن 
والتعاون في أوروبا، روسيا 
والواليات املتحدة وفرنســا، 
بالســعي إلــى إبقــاء قضيــة 
ناغورنــي قره بــاغ دون حل 
وتقدمي دعم سياسي وعسكري 

ألرمينيا في هذا النزاع.

الثقافــي  الذاتــي  االســتقالل 
للسكان األرمن هناك.

ميدانيا، ذكرت وزارة الدفاع 
في أذربيجان أن القتال اندلع 
في عدة أماكن امس منها أراض 
قريبــة من خط التماس الذي 

يفصل بني اجلانبني.
وأضافت إن أرمينيا أطلقت 
ثالثة صواريخ باليستية على 
مناطق داخــل أذربيجان لكن 
أرمينيا قالت إن هذا «محض 

هراء وكذب».

أذربيجان تؤيد نشر مراقبني دوليني لكن «بشروط» وترفض االستفتاء على استقالل اإلقليم

(أ.ف.پ) جندي يطلق قذيفة مدفعية باجتاه مواقع أذربيجانية  

 جــاء ذلــك، فيمــا أعلــن 
الرئيــس األذربيجانــي إلهام 
علييف أنه ال يستبعد إمكانية 
لقاء رئيس الوزراء األرميني 
نيكول باشينيان، في موسكو، 
وذلك للتباحث بشأن الوضع 

في قره باغ.
وقال علييف في مقابلة مع 
صحيفة «نيــكاي» اليابانية: 
«نعم هذا االجتماع ممكن، لقد 
حدثت مثــل هذه االجتماعات 
من قبل وكل شيء يعتمد على 

موسكو تتعهد بعرقلة املساعي األميركية 
إلصدار قرار ضد سورية في مجلس األمن

املرصد: إصابات «كورونا» ترتفع إلى ٤٣ ألفًا

الفلسطينيون يقاضون بريطانيا
بسبب االنتداب و«وعد بلفور»

غارة جوية أفغانية تودي بإمام وتالمذته

فرنسا  توجه االتهام لـ٧ أشخاص بينهم 
قاصران في قضية مقتل «املدرس»

عواصــم ـ وكاالت: أكــدت روســيا أنهــا 
ســتعرقل مساعي واشنطن إلصدار قرار من 
مجلس األمن يدين احلكومة الســورية بناء 
على تقرير منظمة حظر األسلحة الكيماوية، 
يتهم دمشق بأنها التزال متلك أسلحة كيماوية 
خالفا إلعالنها بالتخلص منها بناء على اتفاق 
سابق مت التوصل اليه بني واشنطن وموسكو.  
وقال نائب وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
فيرشينني، إن روسيا لن تسمح بتبني مجلس 
األمن الدولي لقرار بشأن سورية، مت وضعه 
على أســاس تقريــر منظمة حظر األســلحة 
الكيميائية. وأضاف فيرشينني في كلمة مبجلس 
االحتاد الروسي نقلها موقع «روسيا اليوم»، أن 
موسكو التي تترأس مجلس األمن حاليا تعتزم 
العمل مع الدول األخرى في هذا املوضوع. ولم 
يستبعد املسؤول الروسي، أن يقترح اجلانب 

األميركي بالتبني على أساســه «القرار غير 
مقبول على اإلطالق» حول األسلحة الكيميائية 
ضد ســورية. وشــدد الديبلوماسي الروسي 
على أنه «من الواضح إلى أين سيقودنا مثل 
هذا القرار. ال ميكننا أن نسمح بصدوره، وال 
ميكننا أن نوافق على ذلك. سنعمل بنشاط مع 
الدول األخرى، ملنع األميركيني من احلصول 
على األغلبية في مجلس األمن الدولي». وكان 
وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو قال في 
أبريل املاضي إن النظام اليزال ميتلك ترسانة 
ذخائر كيميائيــة واملواد الالزمــة إلنتاجها. 
ولفت إلى أن الواليات املتحدة تدين استخدام 
األسلحة الكيميائية على النحو الذي أفادت به 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية، وتطالب بأن 
يوقف النظام على الفور كل تطوير وتخزين 

واستخدام لألسلحة الكيميائية.

وكاالت: أكــد املرصــد الســوري حلقوق 
االنسان، أن أعداد املصابني بڤيروس كورونا 
املســتجد «كوفيد-١٩» بلغــت نحو ٤٣٥٠٠ 
إصابة مؤكــدة في مناطق ســيطرة حكومة 
دمشــق، وقال إن آخر إحصائياته املستمدة 
ممــا وصفها مبصــادر طبيــة موثوقة تؤكد 
تسجيل نحو ٤٩٠٠ إصابة جديدة خالل األيام 
الفائتة في عموم احملافظات السورية، وسط 
تســجيل ٢٧٨ حالة وفاة جديدة بالڤيروس 
خالل الفترة ذاتها، لكنه لم يحدد الفترة التي 
تشملها االحصائيات بالضبط. وأشار الى أن 
محافظات حلب ودمشق وريفها تسجل القسم 
األكبر من احلاالت، وسط أوضاع طبية كارثية.

وأكد تعافــي ٩٠٠٠ حالة بينما توفي 

٢٣٧٨ شخصا.
من جهته، أكد مخبر الترصد الوبائي التابع 
لبرنامج شــبكة اإلنذار املبكر واالســتجابة 
لألوبئة EWARN في وحدة تنســيق الدعم، 
أن مختلف املناطق الســورية ســجلت ٤٨٨ 
إصابــة و٤ وفيات جديدة بوبــاء «كورونا» 
يــوم أمس وحده. وتوزعت اإلصابات بواقع 
٣٠٨ في مناطق سيطرة املعارضة في شمال 
غربي ســورية، وهو اعلى رقم يسجل حتى 
اآلن، و٤٤ في مناطق سيطرة النظام، إضافة 
إلــى ١٣٦ اصابة في مناطق ســيطرة األكراد 

شمال شرق البالد.
وسجلت اعلى اإلصابات مبقدار ٧٨ حالة، 

في مناطق محافظة حلب.

ـ وكاالت: رفعــت مؤسســات  عواصــم 
فلسطينية غير حكومية امس دعوى قضائية 
أمام القضاء الفلسطيني ضد حكومة بريطانيا 
بشــأن مســؤولياتها عــن معانــاة الشــعب 
الفلسطيني أثناء فترة االنتداب، وإصدارها 

وعد بلفور لليهود.
ومت تســجيل الدعوى فــي محكمة بداية 
نابلــس في الضفــة الغربية باســم التجمع 
الفلسطيني للمستقلني، واملؤسسة الدولية 
ملتابعة حقوق الشــعب الفلسطيني، ونقابة 

الصحافيني الفلسطينيني.
وقال رئيــس جتمع املســتقلني منيب 
املصري في مؤمتر صحافي في مدينة رام 

اهللا ان «صــك االنتــداب البريطاني بداية 
القرن املاضــي كان أصل معاناة الشــعب 
الفلسطيني والتمهيد الفعلي النتهاك حقوقه 

وسلب أرضه».
وأكد املصري أن «وعد بلفور غير مقبول، 
وهو ليس مجرد تصريح، بل شــهادة ميالد 
لدولــة بحروف من العــار والظلم والبطالن 
ونهج إحاللي رسمته بريطانيا بالشراكة مع 

احلركة الصهيونية».
وأشــار إلى أن احلراك القانوني اجلاري 
يســتهدف فتح جبهة قانونيــة ضد كل من 
تســبب بضرر وظلم للشــعب الفلسطيني، 

معربا عن أمله بكسب الدعوى املرفوعة.

عواصم ـ وكاالت: قتل ١١ طفال على االقل 
وإمام أثناء حلقة دراسية في مسجد إثر غارة 
جوية شنها اجليش األفغاني في شمال شرق 
البالد، على ما أعلنت السلطات احمللية امس، 

في رواية نفتها احلكومة املركزية.
ووقــع الهجوم الذي اســتهدف قرية في 
والية تخار بعدما هاجم مقاتلو طالبان قوات 

األمن األفغانية في املنطقة.
وقال املتحدث باسم شرطة الوالية خليل 
أســير ان الغارة اجلوية التي حصلت أثناء 
القتال أصابت مسجدا باخلطأ، ما أسفر عن 
مقتــل ١٢ شــخصا بينهم ١١ طفــال، وأضاف 
أن «الضربــة اجلوية نفذت أثناء انشــغال 
الضحايا بدراسة القرآن الكرمي». وتابع أن 
بني القتلى إماما، لكنه لم يذكر عمر القتلى.

وأكد املتحدث باسم محافظ تخار محمد 

جواد هجري وقوع الغارة ومقتل أطفال.
لكــن وزارة الدفاع األفغانية، التي أكدت 
قيام القوات اجلوية االفغانية بالغارة، نفت 

سقوط مدنيني.
وأفادت بــأن «١٢ من مقاتلي طالبان من 
بينهم العديد من قــادة التنظيم قتلوا» في 

الغارة.
ونفى نائــب الرئيس أمر اهللا صالح أن 
يكون أطفال في املسجد، وكتب على فيسبوك 
«أنبــاء مقتل أطفال في مســجد في تخار ال 
أساس لها من الصحة»، وأضاف «لدينا أدلة 
ال ميكــن دحضها على أن مــن قتلوا قواتنا 
األمنية، مت قتلهم»، وحذر «الذين ينشرون 
الشائعات» من أنه «سيتم التعامل معهم بشكل 
قانوني»، وقالت وزارة الدفاع انها شــكلت 

فريقا للتحقيق في مزاعم سقوط مدنيني.

أ.ف.پ: قال مصدر مطلع على قضية مقتل 
استاذ في فرنســا بقطع رأسه بعدما عرض 
رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ژ 
ان منفذ االعتداء كان على اتصال بشــخص 
يتحدث الروسية في سورية، فيما مت توجيه 
االتهام إلى سبعة أشخاص. من جهتها، أوردت 
صحيفة «لو باريزيان» امس، أن الشــخص 
الذي يشتبه بأن عبداهللا أنزوروف كان على 
اتصال به موجود في إدلب، آخر معاقل فصائل 
املعارضة واملجموعات املسلحة في سورية، 
وذلك بناء على عنوان بروتوكول اإلنترنت 
التابع له. ووجهت النيابة العامة الفرنسية 

إلى سبعة أشخاص تهمة «التواطؤ» في عملية 
قتل الشيشاني عبداهللا أنزوروف (١٨ عاما) 
للمدرس صامويل باتي بينهم تلميذان مراهقان 
أرشدا املهاجم إلى االستاذ في مقابل مبلغ من 
املال. ومن بني املتهمني اآلخرين إبراهيم شنينا 
والد أحد التالميذ الذي نشــر مقاطع ڤيديو 
تدعو إلى االنتقام الشعبي من املدرس. وقد 
وجــه الوالد انتقادات إلــى باتي ألنه عرض 
رسوما كاريكاتورية املسيئة للنبي محمد في 
الصف. واحملققون في قضايا مكافحة اإلرهاب 
مهتمــون أيضا بالتبادالت الهاتفية بني والد 

أحد التالميذ ومنفذ اجلرمية.

الدفاع املدني يتفقد آثار القصف على ريف ادلب

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

الــسفـــــارات  تــتلــــقى 
والقنصليات املصرية باخلارج اليوم 
ولليوم الثالــث واالخير مظاريف 
التصويــت البريــدي للمواطنني 
املصريني باخلــارج في انتخابات 

مجلس النواب ٢٠٢٠.
ومن املقرر ان تستمر ١٤٠ جلنة 
في مقرات البعثات الديبلوماسية في 
١٢٤ دولة في تسلم املظروفات حتى 
الساعة التاسعة مساء اليوم بالتوقيت 
احمللي للبلد محل االعتماد وذلك وفقا 
لقرار الهيئة الوطنية لالنتخابات التي 
حددت ثالثة أيام (األربعاء واخلميس 
واجلمعــة) لتصويــت املصريني 
باخلارج بالنســبة للمرحلة األولى 
من انتخابات مجلس النواب والتي 

تشمل ١٤ محافظة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع 
فيه غرفة عمليات وزارة اخلارجية 
وعلى مدار الساعة إجراءات تصويت 

املصريني في اخلارج. وقامت البعثات 
في اخلارجـ  وبناء على طلب الهيئة 
الوطنية لالنتخاباتـ  بالتنسيق مع 
البريد احلكومية بدولة  مؤسسات 
االعتماد لتســهيل وصول أوراق 
االقتــراع واســتمرار تلقي كافة 
اخلطابات عبــر البريد حتى نهاية 
التصويت. الى ذلك، ينطلق ماراثون 
تصويــت املصريني فــي الداخل 
النتخابات مجلس النواب غدا وعلى 
مدار يومني. ومتكنت الهيئة الوطنية 
لالنتخابات من وضع كافة الترتيبات 
النهائية إلمتام عمليات االقتراع في 
الداخل، حيث مت التأكد من سالمة 
كل اللجان الفرعية وجتهيز صناديق 
االقتراع، فيما بدأ القضاة املشرفون 
على اللجان تسلم اوراق االقتراع 
امس. كما مت التنســيق مع القوات 
املسلحة والشــرطة لتأمني اللجان 
االنتخابية، فضال عن نقل القضاة إلى 
جلانهم التي تقع في احملافظات النائية 
كأسوان والوادي اجلديد ومطروح.

أنباء سورية أنباء مصرية
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احلريري مكلفًا: لتشكيل احلكومة بسرعة.. واستشارات التأليف اليوم
بيروت ـ عمر حبنجر  وداود رمال

مت التكليف، وبقي التأليف، 
ولســان حال املستقبليني ان 
من اجتاز النهر لن يغرق في 
الساقية، ثقة منهم بأن جرعات 
الدعم اخلارجيــة والداخلية 
التي وفــرت للرئيس املكلف 
سعد احلريري تخطي حواجز 
التــي  امليثاقيــة والفئويــة 
وضعها الرئيس ميشال عون 
و«التيــار احلر» بطريقه الى 
التكليف، لن تســمح بإعاقة 

تأليفه للحكومة.
وقــد ســلم الرئيس عون 
التكليف، اســتجابة  بعملية 
لهواتف اميركية وفرنســية، 
بعد تعطيلها اسبوعا، ومثلها 
ليتعذر ايجاد مرشح منافس 
للحريــري، متوعــدا األخير 
مبالقاته في ســاحة التأليف 
والتي يفترض فتحها اعتبارا 

من اليوم.
الرئيس عون اقر بعملية 
التكليف لكنه لن يفعل ذلك 
فــي التأليف، ومــع ذلك من 
شبه املسلم به ان احلريري 
عائد الى الســراي بعد سنة 
مــن مغادرتها حتــت وطأة 
«ثــورة ١٧ اكتوبر» مدعوما 
باملبادرة الفرنسية وبالقبول 
األميركي، األولى تقدم االفكار 
وعروض املســاعدة واآلخر 
العقوبــات  يلــوح بســيف 
والطرفان يستعجالن تشكيل 
احلكومــة، ومعهما اجلهات 

أمــل ان ال تكــون تعقيــدات 
تأليف احلكومة اكبر من قدرات 

املبادرة الفرنسية.
وقــال املشــنوق: نحــن 
او احتــالل  حتــت وصايــة 
ايران إلرادتنــا، وعن موقفه 
املفاجئ من تسميته احلريري 
قال: اخلالف سياسي واالتفاق 
سياسي، وانا اتصلت به عند 
حصول التظاهرة امام منزله، 
نافيا ربط موقفــه بأي جهة 

داخلية او خارجية.
وثمة مفاجأة ثانية متثلت 
بتسمية كتلة نواب «احلزب 

وفــد الكتلة الــذي امتنع عن 
التســمية، في حــني خرجت 
النــواب االرمن (حزب  كتلة 
الطاشناق من صف التكتل) 
لتسمي احلريري وانضم اليها 
النائب جان توروزيان، عضو 
كتلة «القوات اللبنانية»، الذي 
قرر التسمية مبعزل عن امتناع 
كتلــة «القــوات» عنها، وقال 
مبــررا: انا عضو فــي الكتلة 
وليس في «القوات» ولكل منا 
وجهة نظــره، رافضا اعتبار 
موقفه انشــقاقا، وقال: البلد 

بحاجة الى حكومة.

القومي السوري االجتماعي» 
برئاسة اسعد حردان للرئيس 
احلريري مــا يعكس طبيعة 
توزع األدوار الذي ميارســه 
«حــزب اهللا» الذي لم يســم 
نوابه احلريري، لكن حلفاءه 
وعلى رأســهم حركــة «أمل» 
القومــي ســموه،  واحلــزب 
نفــس اللعبة مارســها تكتل 
لبنان القوي برئاسة جبران 
باســيل، حيث امتنــع نواب 
التيار عن التســمية ومعهم 
كتله «ضمانة اجلبل» برئاسة 
طالل ارســالن الذي غاب عن 

املفاجــآت  وفــي ســياق 
كانت تسمية نائب «جمعية 
املشاريع اخليرية اإلسالمية» 
(األحباش) عدنان طرابلسي 
ألول مــرة في تاريــخ عالقة 
«األحباش» بسعد احلريري 
وذلــك عــن طريق املراســلة 
بسبب غيابه عن وفد «اللقاء 
التشاوري» الى بعبدا لدواع 
صحية، علما ان الطرابلسي هو 
ثاني عضو في اللقاء يسمي 
احلريري بعــد النائب جهاد 

الصمد.
عــدم تســمية «القــوات 

املردة واملسيحيون املنفردون سدوا غيبة «القوات» و«التيار».. وباسيل يعترف: امليثاقية بخير

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون خالل اجتماعه في بعبدا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس املكلف سعد احلريري 

العربية املسموعة الكلمة في 
هذه االيام.

ولكن هل سيكون بوسع 
احلريــري تشــكيل حكومة 
علــى غرار ما وعــد به إنفاذا 
لوصيــة الرئيس الفرنســي 
أي  ماكــرون،  إميانويــل 
حكومة ملهمة محددة، تتألف 
من اختصاصيني مســتقلني 
التكليــف  «ديــون»  ان  ام 
ســتتحول عبئا ثقيــال على 
عواتق التأليف؟ النائب نهاد 
املشــنوق الذي فاجأ اجلميع 
الرئيس احلريري  بتسميته 

املباركة األولى لتكليف احلريري 
من املفتي الشيخ دريان

بيروت ـ خلدون قواص

هنأ مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان الرئيس سعد 
احلريري بتكليفه تشكيل احلكومة وبتجديد الثقة الذي ناله 
من خالل االستشارات النيابية امللزمة التي بشرت بقرب والدة 
حكومة من ذوي االختصاص مهمتها اخلروج بلبنان من النفق 
املظلم الذي يتخبط فيه إلى نور اإلصالحات املرتقبة بهمته 
وفريقه الوزاري، متمنيا له التوفيق والنجاح في املهام امللقاة 

على عاتقه في الظروف االستثنائية التي مير بها الوطن.
ودعا املفتي دريان القوى السياسية إلى تسهيل مهمة 
الرئيس احلريري ألنها مسؤولية كبرى وواجب وطني 
إلنقاذ البلد مما مير به من أزمات سياسية واقتصادية 

ومعيشية وإمنائية.

وهبه قاطيشا لـ «األنباء»: تكليف احلريري 
ال يعني انتهاء األزمة احلكومية

بيروت ـ زينة طبارة

تكتــل  عضــو  رأى 
القويــة العميد  اجلمهورية 
الركن املتقاعد النائب وهبه 
قاطيشــا، أن اخلــروج مــن 
االزمات املصيرية، يقتضي 
تغليب املصلحة الوطنية على 
املصالح احلزبية والشخصية، 
والبد بالتالي من القفز فوق 
العواطف، في زمن بات فيه 
مصير لبنان واللبنانيني على 
احملك، مؤكدا تبعا ملا تقدم، أن 

القوات اللبنانية، حريصة كل احلرص على 
حتصني ما يجمعهــا بالرئيس احلريري من 
عالقات واســتراتيجيات وطنية، مضيفا ان 
عدم تسميته انطالقا من تطلعها الى حكومة 
انقاذ حقيقية، قادرة على التعامل مع شروط 
صندوق النقد الدولي، من موقعها املســتقل 
واملتخصص في معاجلة االزمات املصيرية. 
ولفت قاطيشــا في تصريح لـ «األنباء»، الى 
ان القــوات اللبنانية لم تســم احدا لرئاســة 
احلكومة، وذلك انسجاما مع قناعاتها بالدرجة 
االولى بأن دقة املرحلة تتطلب حكومة حيادية 

رئيسا ووزراء، وحرصا منها 
بالدرجة الثانيــة على عدم 
شــعور الرئيــس احلريري 
بأن القوات تتواجه معه، من 
خالل تسمية غيره لرئاسة 
السلطة التنفيذية، علما أن 
اللبنانية ستتعامل  القوات 
معه على انه الرئيس املكلف، 
وستدلي بدلوها خالل لقاءاته 
االستشارية مع الكتل النيابية 

خاصة بعد التكليف.
واستطرادا قال قاطيشا: 
«تكليــف الرئيس احلريري 
بتشــكيل احلكومــة ال يعني انتهــاء االزمة 
احلكومية، ألن العبرة تبقى مباراثون التأليف 
الذي ســيخوضه احلريــري، حيث املواجهة 
الكبرى مع حسابات الثنائي الشيعي، خصوصا 
جلهــة اســتراتيجية االخير في التســويف 
واملماطلــة الى حني االنتهــاء من االنتخابات 
االميركية»، ما يعني من وجهة نظر قاطيشا 
ان تكليف الرئيس احلريري هو انزالق عملية 
التأليف الــى محرقة االجندة االيرانية، التي 
لن تسمح للرئيس احلريري بأن يحكم دون 

بصمات حزب اهللا على مقررات حكومته.

النائب وهبه قاطيشا

هل تكون احلكومة الثانية للحريري في والية عون.. حكومة «الفرصة األخيرة»؟
بيروت ـ احتاد درويش

مع تسمية الرئيس سعد احلريري من قبل 
الكتل النيابية في االستشارات النيابية امللزمة 
في قصر بعبدا أمس، يعود الرئيس احلريري 
الى تولــي منصبه من جديد كرئيس للحكومة 
للمرة الثانية في عهد الرئيس ميشال عون، بعد 
أن قدم استقالة حكومته بعد مرور ثالثة عشر 
يوما على انطالق االحتجاجات الشعبية في ١٧ 
اكتوبــر من العام املاضي والتي طالبت برحيل 
الطبقة السياسية احلاكمة وحتقيق االصالحات 

في البالد على جميع املستويات.
بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية 
في أواخر اكتوبر ٢٠١٦ وبعد شغور دام سنتني 
ونصف السنة في منصب الرئاسة، كلف عون 
سعد احلريري في ديســمبر من العام نفسه 
تشكيل احلكومة في ظل اتفاق عرف بالتسوية 
الرئاسية التي أدت الى خلط األوراق على الساحة 
اللبنانية وتفكك قوى ١٤ آذار، وشكل احلريري 
ركنا اساسيا من اركان هذه التسوية الى جانب 
الرئيس عون وصهره جبران باســيل والتي 
رفضها جمهور تيار املستقبل، اال انها لم تدم 

طويال نتيجة العالقة املستعصية بني احلريري 
وباســيل، فكان ان أعلــن احلريري االبن في 
ذكرى اغتيال والده فــي ١٤ فبراير ٢٠٢٠ عن 
فشل هذه التسوية وانها أصبحت من املاضي 

وبذمة التاريخ.
استمر الرئيس سعد احلريري رئيسا للحكومة 
لفترة ثالث سنوات، وكانت حكومة العهد األولى 
وحملت اسم حكومة «الى العمل»، وبعد نشوب 
خالفات عميقة مع تيار الرئيس عون ووســط 
احتجاجات شعبية عارمة انطلقت مع االنتفاضة 
الشــعبية في اكتوبر املاضيـ  كما سبق ذكره 
ـ قدم احلريري استقالة حكومته، وعقب هذه 
االستقالة مت تكليف حسان دياب برئاسة احلكومة 
في ديســمبر ٢٠١٩ لكنه استقال اثر االنفجار 
الضخم الذي هز مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل 
أكثر من ١٩٠ شــخصا واصابة اآلالف وتدمير 

املناطق احمليطة به.
وبعد استقالة دياب مت تكليف السفير اللبناني 
في املانيا مصطفى أديب في ٣١ اغسطس املاضي 
لتشكيل احلكومة اجلديدة بعد املبادرة التي قادها 
الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون، وقضى أديب 
فترة أسابيع في محاولة اقناع األطراف السياسية 

باملوافقة على اختياراته لكنها اصطدمت بتمسك 
الثنائي الشيعي بحقيبة وزارة املال، فاعتذر أديب 
عن مهمته في ٢٦ ســبتمبر املاضي، وكان من 
أبرز مهام هذه احلكومة اجناز االصالحات التي 
يدعو اليها املجتمع الدولي واملؤسسات الدولية 
بهدف مســاعدة لبنان من اخلروج من األزمة 

االقتصادية واملالية اخلانقة التي تعصف به.
لقد جرب لبنــان كل انواع احلكومات منذ 
اتفاق الطائف الى اليوم والتي حملت تسميات 
مختلفة من حكومة «الوفاق الوطني» الى «حكومة 
االنقاذ الوطني» وحكومة «استعادة الثقة» و«الى 
العمل» وغيرها وغيرها والتي كانت تتشــكل 
بحجة التوافق الوطنــي الذي ادى الى ما بات 
يعرف باحملاصصات الطائفية التي أدخلت لبنان 
بالفساد الذي ارهق كاهل الدولة وأوصلها الى 
ما وصلت اليه من مديونية عالية ومن أزمات، 
فهل سيتمكن الرئيس سعد احلريري من تشكيل 
حكومة وتسهل له االطراف التي سمته هذه املهمة 
في وقت أحوج ما فيه لبنان الى حكومة تنتشله 
من أزماته املتفاقمة على كل الصعد وبالتالي تكون 
حكومــة «الفرصة األخيرة» في والية الرئيس 

عون التي أصابتها تصدعات عميقة؟

حتليل إخباري

الوطني  اللبنانية» و«التيار 
احلــر» غائــب امــام حضور 
والنــواب  «املــردة»  كتلــة 
املســيحيني املســتقلني، وقد 
اعترف رئيس «التيار احلر» 
باســيل بأن امليثاقية بخير، 
لقــد اخذ احلريــري «املردة» 
واملسيحيني املنفردين واألرمن 
ليكون سليمان فرجنية حليفه 
املاروني األول ورمبا مبا بعد 

احلكومة.
التكليــف بتشــكيل  ومت 
احلكومة اجلديدة، بعد تسميته 
الرئيس ســعد احلريري من 

٦٥ نائبا، وامتنــاع ٥٣ نائبا 
عن التسمية وغياب نائبني، 
وقد أبلغ عون رئيس مجلس 
النواب نبيــه بري بحصيلة 
االستشارات، فيما مت استدعاء 
الرئيس احلريري الى القصر 

اجلمهوري لتكليفه.
وشــّدد بري على أن اجلو 
تفاؤلي خاصة بني الرئيسني 
عــون واحلريــري وبوجــه 
أخص في املستقبل بني تياري 
«املستقبل» و«الوطني احلر»، 
آمــال أن تشــّكل احلكومة في 

أسرع ما ميكن.
وبعد تبلغه مرسوم التأليف 
توجه سعد احلريري من بعبدا 
الى اللبنانيني الذين يعانون 
الصعوبــات الى حــد اليأس: 
بأنني عازم على االلتزام بوعد 
مقطوع لهم بالعمل على وقف 
االنهيار الذي يتهدد اقتصادنا 
ومجتمعنا وأمننا، وعلى اعادة 
اعمار ما دمــره انفجار املرفأ 
الرهيب وانني سأنكب بداية 
على تشكيل احلكومة بسرعة 
ألن الوقت داهم، والفرصة امام 
بلدنــا احلبيب هــي الوحيدة 

واألخيرة.
وانســجاما مــع الســرعة 
املطلوبة حدد احلريري موعد 
استشاراته غير امللزمة للنواب 
فــي مبنــى البرملان (ســاحة 
النجمة) من الساعة الواحدة 
والنصف الى اخلامسة من بعد 
ظهر اليوم، حتت عنوان: خير 

البر عاجله.
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في عالم الصيد ال يعتمد 
علــى طريقة واحــدة، وإمنا 
يجــب البحث عن كل ما هو 
جديد لتوفير الوقت واجلهد 
وفرصة الصيد تكون أكبر، 
وقد توّلعت في احلداق منذ 
الصغر، وكنت أذهب للمحادق 
الشــمالية، ولكــن الطريقة 
اجلديدة التي أمارسها حاليا 
دخلت علي فــي العام ٢٠١٢ 
وكنــت يومهــا مســافرا أنا 
واألصدقاء عبداهللا الشرف 
البندري وسليمان  وفيصل 
العصفور الى دولة اإلمارات، 
وكان الهــدف مــن الرحلــة 
هو احلــداق، ولكن إخواننا 
اإلماراتيني كان لهم رأي آخر، 
وأن يكون الصيد هذه املرة 
بالغوص والصيد باملسدس 
البحري، وهنا جربت معهم 

هذه الهواية اجلميلة.
واكتشفت عالم الغوص 
وأحببتها كثيرا، وقد تركت 
احلداق باخليط العادي من 
بعد هذه الســفرة، وبعدها 
بــدأت بالدخول إلى دورات 
متخصصة بالغوص احلر 
الكويــت وخــارج  داخــل 
الكويــت، وقــد غصــت في 
جمهوريــة مصــر العربية 
مبنطقتــي دهــب وشــرم 
الشيخ، وكانت دورة لتطوير 
النفــس ورفــع مســتوى 
اللياقة، وبعــد عدة دورات 
أصبحــت مــدرب غــوص، 
وشــاركت في عدة بطوالت 

مولع باحلداق منذ الصغر، وعشــق اخليط حتى ذهابه الى اإلمارات، فتغيرت فكرة الصيد بأكملها بعد أول غوصة له وجتربة جديدة في عالم الصيد، فدخل دورات متخصصة بالغوص احلر حتى أصبح مدربا وحصل على عدة ألقاب 
منها بطل اخلليج وبطل الكويت للغوص احلر فئة «بدون زعانف» ووصوله إلى عمق ٥١ مترا بنفس واحد، صفحة «بحري» تلتقي اليوم بالغواص يعقوب بن جبل الذي حدثنا عن بداياته وأفضل أماكن تواجد سمكة الچنعد، وماذا مييزها 

وأهم أساسيات إصابة الهدف، وما األخطار التي تواجه الغواص، كما أطلعنا بن جبل على الرسالة التي قدمها إلخوانه الغواصني، وملاذا الثقة الزائدة تكون خطرا على الغواص، ومعلومات عن الغوص احلر وافية، فإلى التفاصيل:

كيلو في سنة ٢٠١٧.
الچنعدة مكانها قاروه

ويضيف: الچنعدة هدف 
كل غواص ألنها سمچة قوية 
وصيدتها فيها أكشن وحتدي، 
وهــذا بالضبــط مــا يبحث 
عنه الغواص، ولها مواســم 
محددة وصعوبة هذه السمكة 
بالصيد تكون حذرة، وبعضها 
يكون على عمق وأفضل أماكن 
الغوص بالكويت أم املرادم 

دائما أستخدم مسدس السير 
ألنه قــوي وصيانته قليلة 
وصوته بالرمي أخف بكثير 
من مسدس الضغط وعملي.

خطر الغوص

ويضيــف: غــوص املياه 
القليلــة العمــق (الضحلة) 
العميقــة  امليــاه  وغــوص 
يشكلون نفس اخلطورة ألنك 
ممكن تغرق باالثنني، وهنا 
تكون فائدة أنك تغوص مع 

وقاروه وكبر، والذي مييزها 
الطعم اللذيذ واحلجم الكبير 
وســبحتها ونظرتها احلادة 

تسحر الغواص.
الهدوء والتركيز

ويتابــع: أهم أساســيات 
الصيــد الناجــح هــو عــدم 
االستعجال والهدوء والتركيز، 
وتكون يــدك ممدودة كاملة 
وترمــي وتتأكد من إصابتك 
للسمچة لتقل مقاومتها، وأنا 

وحصلــت على لقــب بطل 
اخلليج سنة ٢٠١٥ و٢٠١٩ وال 
زلت بطل الكويت للغوص 
احلر فئة (بــدون زعانف) 
بنفــس واحــد، ووصولــي 
إلى عمق ٥١ مترا وشاركت 
أيضــا في بطولــة الكويت 
أقامتها املشــروعات  التــي 
الســياحية للغــوص احلر 
والصيد باملسدس البحري، 
وحصلت على جائزة أكبر 
ســمكة چنعــد وزنها ٢٨٫٥ 

بن جبل: الچنعدة ساحرة الغواصني
لها مواسم محددة بالصيد وصعوبتها أنها حذرة وتتواجد باألعماق

مرافق حتى إذا حدث أي 
طارئ جتد من يساعدك، 
والعكس صحيح ممكن 
أنت تنقــذه وأكبر خطر 
على الغــواص هو الثقة 
بالنفــس، وإياك  الزائدة 
أنك تضغط على نفســك 
تغامــر  وال  بالغــوص 

بحياتك علشان سمچة.
رسالتي

ويقــول: رســالتي حق 
كل غواص مبتدئ أو حاب 
يدخــل إلى عالــم الغوص، 
ز أنك تتعلم تغوص زين  ركِّ
وتدخل دورات متخصصة في 
الغوص، وال تغامر بحياتك 
وتنــزل بحــر مــن غيــر ما 
يكون عندك اخلبرة الكافية، 
ويفضل يكون عندك قروب 
خــاص بالغــوص متعاون 

وعلى قلب واحد.
ختامية

واختتم بن جبــل قائال: 
أكثر مــا يضايقنــا نحن يا 
معشــر الغواصني مــا نراه 
حتت املاء من مخلَّفات سواء 
من العلب الفارغة أو  شباك 
الصيــد واألكيــاس الفارغة 
ودمــار املرجــان والتلوث، 
فالبحــر للجميــع فيجــب 
احملافظة عليه، وأمتنى من 
اجلميــع االلتــزام بقوانــني 
الســالمة البحريــة، وربــي 

يحفظ اجلميع.

مرافق حتى إذا حدث أي 
طارئ جتد من يساعدك، 

ز أنك تتعلم تغوص زين  ز أنك تتعلم تغوص زين ركِّ ز أنك تتعلم تغوص زين ركِّ ز أنك تتعلم تغوص زين ركِّ ركِّ
وتدخل دورات متخصصة في وتدخل دورات متخصصة في 

يكون عندك اخلبرة الكافية، يكون عندك اخلبرة الكافية، 

حتت املاء من مخلَّفات سواء حتت املاء من مخلَّفات سواء حتت املاء من مخلَّفات سواء حتت املاء من مخلَّفات سواء 
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إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

دفع دستوري بقانون وظائف ورواتب األطباء

محاكمة رئيس مبرة خيرية بتهمة النصب واالختالس

«اجلنايات» تؤجل الدعوى بقضية «النائب البنغالديشي» إلى ٥ نوفمبر

تلقــت المحكمة الكلية أمس 
دفعــا قدمــه المحامــي نواف 
التويجري بعدم دستورية القانون 
رقم ١٩ فقرة ١ من قرار مجلس 
الخدمة المدنية رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ 
بشأن وظائف ورواتب األطباء 
البشريين واألسنان الكويتيين.

وتنص المادة المطعون فيها 
على أنه «يمنح األطباء في نهاية 
الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل 
مرتبا شامال لسنة ونصف لمن 
مضــى على خدمته ٣٠ ســنة، 
الشــامل في  بالمرتب  ويقصد 

مجــال منح هــذه المكافــأة المرتب األساســي 
األوالد  وعــالوة  االجتماعيــة  والعــالوة 
والعالوات والبدالت والمكافآت التابعة للمرتب والتي 
تصرف كاملة أو مخفضة تبعا له، وتدخل مكافأة 
التدريب في حساب مكافأة االستحقاق استثناء من 

مفهوم المرتب الشــامل». وأكد التويجري أن هذا 
النص يشوبه العوار الدستوري، مشيرا إلى أنه لم 
يراع المدة التي قضاها الطبيب الكويتي على مدار 
حياته بالخدمة واشترط مرور ٣٠ عاما للحصول 

على مكافأة االستحقاق.

أمرت محكمة اجلنايــات بحجز رئيس إحدى 
املبرات اخليرية وأرجأت محاكمته بقضية اختالس 
أموال املتبرعني وغسيل األموال. وأحيل املتهم البالغ 
٤٩ عاما إلى احملاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة 
أنه خالل الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣٠ أبريل ٢٠١٧ 
بدائرة أمن الدولة، ارتكب جرمية غسل أموال مببلغ 

٢١١ ألفا و٥٠٢ دينار بأن تعمد اكتسابها وحيازتها 
وحتويلها بغرض إخفاء مصدرها غير املشروع مع 
علمه بأنه متحصل عليها من جرمية النصب. كما 
أسندت النيابة إلى املتهم أنه توصل بطريق التدليس 
إلى االستيالء على املبلغ املشار إليه اململوك ملتبرعني، 

وذلك باستخدام طرق احتيالية.

عبدالكرمي أحمد

عقدت محكمة اجلنايات ثاني جلساتها لنظر قضية 
النائب البنغالديشــي املتهم فيها ١٣ متهما، بتهم تتعلق 
بالرشوة واالجتار بالبشر وغسيل األموال. وقررت احملكمة، 

برئاسة املستشــار عبداهللا العثمان، إرجاء الدعوى إلى 
اخلامس من نوفمبر املقبل، فيما رفضت طلبات جديدة 
قدمها دفاع املتهمني للمطالبة بإخالء ســبيل موكليهم. 
وتخللت اجللسة استجواب ضابطي إدارة مكافحة جرائم 
املال ومباحث شؤون اإلقامة، حول تقرير اتهاماتهما بالواقعة.

نواف التويجريهاني عبدالباقي

«الداخلية»: استدعاء أشخاص 
دعوا ملناسبات وستتخذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم
ذكرت االدارة العامة للعالقــات واالعالم االمني بوزارة 
الداخلية انه ضمن جهــود وزارة الداخلية بكافه قطاعاتها 
ملنع التجمعات بأنواعها املختلفة اخلاصة والعامة والتصدي 
لها قبل اقامتها تنفيذا للقرارات الصادة من قبل الســلطات 
الصحية في البالد للحد من انتشار ڤيروس كورونا في البالد.

تعاملت الوزارة ومن خالل متابعتها ملنع اقامة التجمعات 
في كافة انحاء البالد مع عدد من دعوات االعراس والتجمعات 
املخالفة لقرارات السلطات الصحية في البالد، ومت استدعاء 
اصحابها قبــل اقامتها واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة 

بحقهم.
وتهيب وزارة الداخلية باالخوة املواطنني ضرورة االلتزام 
بقرارات السلطات الصحية في البالد مبنع التجمعات سواء 
العامة او اخلاصة مؤكدة ان وزارة الداخلية ستتخذ االجراءات 

القانونية جتاه من يدعو او يشارك في اي جتمعات.
يشار الى ان اجراءات الداخلية تأتي تطبيقا للقانون رقم 
٦٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من وزارة الصحة، والذي مينع إقامة 
احلفــالت مبا فيها حفالت األعراس وغيرها، ســواء أقيمت 
في مكان عام أو خاص مثل الســكن اخلاص أو الديوانيات 
اخلاصة، ومنع إقامة الوالئم وحفالت االســتقبال وغيرها 
لغيــر أفــراد العائلة، ومنع االســتقباالت أو التجمعات في 

الديوانيات العامة أو اخلاصة.

صاحبة محل ورد تتهم مواطنة 
بالنصب عليها بـ ٤٥٠٠ دينار

محمد الجالهمة

ســجلت مواطنة تملك محال للورد قضية في أحد 
مخافر محافظة العاصمة ضد سيدة كويتية متهمة اياها 
بالنصب عليها بمبلغ ٤٥٠٠ دينار، وقالت المبلغة ان 
مواطنة تواصلت معها وطلبت وردا وتم االتفاق فيما 
بينهم على قيمته وبالفعل تم توصيل الطلبات ولكنها 
تجاهلت السداد حيث حاولت أكثر من مرة التواصل 
مع المدعى عليها ولكنها تجاهلت اتصاالتها، وقدمت 
المبلغة في ملف القضية فواتير بشأن الورد الذي تم 

ارساله الى منزل المدعية.

وفاة سوري بتصادم ثنائي 
في أبوحليفة

مبارك التنيب

لفــظ وافــد ســوري ٧٤ عامــا أنفاســه األخيــرة بعــد 
وصولــه إلى مستشــفى العدان بدقائق متأثــرا باإلصابات 
التــي لحقت به في حادث مــروري ثنائي بمنطقة المنقف، 
وتــم تســجيل القضية باعتبارهــا حادث تصــادم ووفاة، 
وبحســب مصــدر امنــي فقــد ورد بــالغ إلــى العمليــات 
بوقوع حادث سير، ولدى انتقال رجال األمن الى موقع الحادث 
شوهد وافد سوري مصابا ليتم نقله سريعا بواسطة سيارة 
إسعاف الى مستشــفى العدان، وتم ادخاله غرفة االنعاش 

ولكنه توفي بعد دقائق من دخوله للعالج.

عراقية توّثق سّبها وقذفها 
باملياه صوتًا وصورة

أمير زكي

قدمت سيدة عراقية تعمل في وزارة الصحة الكويتية 
في ملف قضية حملت عنوان ســب وقذف مقطع ڤيديو 
يظهر قيام مواطن بســبها وقذفهــا بعبوات مياه وكذلك 
دفعها لعمل حادث سير من خالل التوقف املفاجئ مقابل 
مركبتها، مؤكدة ان هذه الوصالت من التعدي امتدت لعدة 
كيلومتــرات وكانت بدايتها ما بني املقبرتني وصوال الى 

دوار األمم املتحدة.
وبحسب إفادات املبلغة فإنها فوجئت بشخص يطلب 
منها التوقف بني املقبرتني، وزعم انها قامت باالصطدام 
مبركبته وقام بسبها، مشيرة الى انها قامت باالنصراف 
ليقــوم املدعى عليه، وتبني انه مواطن بعد وصوله الى 
املخفــر، مبواصلة اللحاق بها والنــزول مرة اخرى عند 
اشارة ضوئية توقفا فيها وحاول فتح باب سيارتها وسبها 
وألقى عليها عبوات مياه صحة واغراض اخرى ال تعرفها، 
وكذلــك مضى مبضايقتها بأن ســار امامها وتوقف عدة 
مرات بشكل مفاجئ حتى يجبرها على عمل حادث سير.

إبعاد ٧٠ وافدًا للعمل لدى 
الغير داخل أسواق و«حراس»

عبداهللا قنيص

فيما تتجه وزارة الداخلية فور فتح الطيران إلى تنظيم 
حمالت مكثفة ملالحقة مخالفي قانون اإلقامة والتي تتجاوز 
أعدادهم الـ ١٠٠ ألف مخالف، أبلغ مصدر أمني «األنباء» ان 
االدارة العامة ملباحث اإلقامة نفذت حملة استمرت لساعات 
فــي منطقة عبداهللا املبارك يوم االحد واملنقف يوم االثنني 
وأسفرت عن ضبط ٧٠ وافداً من جنسيات مختلفة، مشيرا 
الــى ان املوقوفني متت إحالتهم إلــى اإلبعاد اإلداري متهيدا 
لترحيلهم إلى بلدانهم مع إدراج اســمائهم على قوائم غير 
املصرح بالدخول. واســتنادا الى مصدر امني فإن قوة من 
مباحث شــؤون اإلقامة قامت أمس األول األحد بشن حملة 
موسعة على األسواق واملطاعم واحملالت في منطقة املنقف 
ومت توقيــف ٦٠ مخالفا ما بني العمــل لدى الغير ومخالفة 
قانون اإلقامة، وأضاف املصدر انطلقت قوة مساء االثنني من 
منطقــة عبداهللا املبارك وجرى توقيف ١٠ وافدين يعملون 
حــراس بنايــات قيد اإلنشــاء وتبني انهــم ال يعملون لدى 

كفالئهم وبعض منهم مادة ٢٠ خدم منازل.

ضبط «خمسيني» قتل مواطنًا مبطرقة في الرابية
محمد اجلالهمة

متكــن رجــال مباحــث 
الفروانيــة من إغالق قضية 
قتــل مواطــن داخــل منزل 
مبنطقة الرابيــة وذلك بعد 
ضبط مواطن آخر في العقد 
اخلامــس من عمــره، حيث 
اعترف املتهم في التحقيقات 

البالغ شوهدت جثة املجني 
عليه مهشمة الرأس، وبعمل 
التحريات ومقارنة الكاميرات 
أيضا من خالل هاتف املجني 
عليه مت التوصل إلى اجلاني 
وضبطــه وأقــر بارتكابــه 
اجلرمية وأرشــد عــن األداة 
املستخدمة، وعليه مت تسجيل 
قضيــة قتل عمد مع ســبق 

اإلصــرار والترصد، على أن 
تتم إحالة املتهم إلى النيابة 
في غضــون األيــام القليلة 
املقبلة الستكمال التحقيقات 
معه والوقوف على أســباب 
ومبررات اجلرمية، وسيتم 
اصطحــاب املتهــم، إذا رأت 
النيابة، لتمثيل جرميته في 

مكان وقوعها.

معه بأنــه قتل املجني عليه 
نظرا خلالفات ســابقة وأنه 
اســتخدم مطرقــة فــي قتل 
املجني عليه وأرشد عن أداة 
اجلرمية. وبحســب مصدر 
أمني، فإن عمليات الداخلية 
أبلغــت عــن وجــود جثــة 
ملواطن فــي منطقة الرابية، 
ولــدى االنتقــال الــى موقع 

قاتل عشيقته في املنقف: 
كتمُت أنفاسها بـ «الوسادة» حتى ال ُيكشف أمري

أمير زكي - عبداهللا قنيص

انتهى رجــال مباحــث أبوحليفة 
ظهــر أمــس مــن التحقيق مــع وافد 
أدلــى باعترافــات  آســيوي، حيــث 
تفصيلية بشــأن قتل عشيقته وأقر 
بأنه اســتخدم الوسادة «املخدة» في 
إنهاء حياتها بأن وضع الوسادة على 
وجهها وضغط بقوة حتى خارت قواها 
ولفظت أنفاسها األخيرة دون أن يصل 
صراخها إلى اجليران املقيمني في الشقة 
ذاتها التي شــهدت اجلرمية، وهم من 
اجلنسية اآلسيوية أيضا، وعزا املتهم 
اجلرميــة الى الغيرة التي دخلت الى 
قلبه ومشــاجرة وقعــت بينهما قبل 

اجلرمية مباشرة.
وحول تفاصيل القضية والتي بدأت 
مبســمى وفاة بشبهة جنائية صباح 

امس الى أن انتهت مبسمى قتل عمد 
مع ســبق اإلصــرار والترصد، بقول 
مصدر أمني إن حارس بناية في منطقة 
املنقف أبلغ عمليات الداخلية بوجود 
حالــة وفاة داخل إحدى الشــقق وأن 

املتوفاة سيدة نيبالية.
وقال املصدر: على الفور انتقل رجال 
األمن واألدلة اجلنائية ومحقق املخفر 
حيث تبني من خالل معاينة مســرح 
اجلرمية عدم وجود آثار عنف وكذلك 
عدم وجود إصابات على اجلثة، إال أن 
وافدة مقيمة في الشقة ذاتها قالت إنها 
سمعت ما يشبه مشاجرة بني املجني 
عليهــا وصديقها والــذي كان يدخن 

خارج املنزل.
وأضاف املصدر: بعد دقائق وصل 
الصديق، وهو من اجلنسية الهندية، 
حيث بدا أنه في حالة ُسكر بّني وكذلك 

هناك آثار جروح على يده جراء مقاومة 
على ما يبدو.

وأردف املصدر: كانت هذه اجلروح 
مبثابة اخليط األول واملهم في احلصول 
على اعترافــات تفصيلية منه، حيث 
جرى تضييق اخلناق عليه ليقر بأنه 
دخل في مشادة كالمية مع املجني عليها 
كونه يشــك في سلوكها، وعقب ذلك 
خلدت إلى النوم ليقوم بأخذ الوسادة 
وكتم أنفاسها ولم يترك املخدة إال بعد 

أن تأكد أنها ماتت. 
هذا، ومن املقــرر إحالة املتهم الى 
النيابة بتهمــة القتل العمد، فيما أكد 
مصدر أمني أن حالة الُسكر التي كان 
املتهــم واقعا حتت تأثيرها لن تكون 
مبررا لتخفيف العقوبة بل على العكس 
فإن الُسكر قضية مستقلة تضاف الى 

القتل العمد.

ُضبط في حالة ُسكر وآثار االعتداء عليه أدخلته دائرة «الشك»

أمر بضبط معلوم ومجهولني عقب «بلطجة» 
باألدوات احلادة واملركبات

عبداهللا قنيص - سعود عبدالعزيز

كّلف رجال مباحث مبارك الكبير 
بضبط وإحضار مواطن على ان يرشد 
عن آخرين قاموا باستعراض للقوة 
غير املبررة واستخدام ادوات حادة 
ميكن ان تودي بحياة أي شــخص، 
وقــدم املبلغ في ملــف القضية عدة 
مقاطع ڤيديو مت تصويرها بواسطة 
كاميرات في محيط مسرح اجلرمية 
تظهر مدى العنف واستعراض للقوة 
في الواقعة والتي جاءت بعنوان سرقة 
عن طريق استخدام العنف وبتصنيف 

جنايات.
وبحسب مصدر امني، فإن وافدا 
عربيا من أم كويتية تقدم الى مخفر 
شرطة صباح السالم وأبلغ عن تعرضه 
لالعتداء بالضرب وسرقة مبلغ ٣٧٠ 
دينارا، مشيرا الى انه كان داخل بقالة 
متنقلة يقوم على ادارتها وإذ بشخص 
يدعى (ع) وآخريــن يحضرون الى 
البقالة ويقومون بترويعه وسرقته 
باإلكراه بعد استعراض للعنف، وقدم 
املبلغ تقريرا طبيا في ملف القضية 
التي حملت رقم ٢٠٢٠/٦٤ جنايات.

عقب قضية سلب بالعنف سجلها وافد في مخفر صباح السالم ومقاطع ڤيديو

من واقعة السلب واالعتداء في منطقة صباح السالم

«التعليم عن ُبعد» بعهدة القضاء 
واملدعي: مكّلف ماديًا ويتطلب تفرغ اآلباء

بُعد يســتلزم أن يكون ولي 
األمر متفرغــا ال عامال حتى 
يســتطيع أن يراقب ابنه في 
عملية التعليم، وكذلك تدريب 
أولياء األمور والطلبة على تلك 
النوعية من التعليم السيما مع 

طلبة االبتدائي وما قبلها.
وانتهى املدعي إلى أن تلك 
الوســيلة هي والعدم سواء 
وال فائدة منها، وتكلف الدولة 
أعباء مالية  وأولياء األمــور 
دون جدوى األمر الذي يتعني 
معه إلغــاء قراراتها الصادرة 
واعتبارها كأن لم تكن السيما 
فيما يخــص التعليم عن بُعد 

للمرحلة االبتدائية.
وأشار إلى أن دعواه املاثلة 
هي من قبيل الطعن على قرار 
التظلم منها  تنظيمي ال يلزم 
اإللغاء  قبل تقــدمي دعــوى 
خلروجها عــن تلك القرارات 
املنصــوص عليها في البنود 
ثانيا وثالثــا ورابعا من املادة 
األولى من املرســوم بقانون 
٢٠ لسنة ١٩٨١ املعدل بالقانون 
٦١ لســنة ١٩٨٢ بإنشاء دائرة 
إدارية باحملكمة الكلية، فضال 
الدعوى قبل فوات  إقامة  عن 

مواعيد الطعن.

أعبــاء مالية لقيامه بشــراء 
أجهزة لكي متكنه من القدرة 
على حتصيل التعليم عن بُعد 
على الرغم من مجانية التعليم 
املنصوص عليه في املادة ١٣، 
مضيفا أنه كان يجدر بوزارة 
التربية توفير تلك الوســائل 
واألجهزة أو أداء مقابل تعليمها 

للطالب من ميزانية الدولة.
وأكد أن نظام التعليم عن 

وبرر ادعاءه بعدم استيعاب 
الطلبة لهذه النوعية من التعليم 
التدريب  الوسيلة لعدم  بتلك 
عليها سواء للطلبة أو ألولياء 
األمور، خصوصا لطلبة املرحلة 
االبتدائية والتزام أولياء األمور 

بالتفرغ وترك أعمالهم.
القرار  أن  املدعــي  ورأى 
املطعون فيه قد صدر باملخالفة 
للدستور كونه حّمل ولي األمر 

عن بُعد علــى أن يُعمل بهذا 
القرار اعتبارا من بداية العام 
/٢٠٢١، مبينا  الدراسي ٢٠٢٠ 
أن هذه القرارات جاءت مخالفة 
للقانون والدستور، وتكلف ولي 
األمر أعباءً مالية إضافية على 
الرغم من مجانية التعليم، فضال 
عن عدم جــدوى التعليم عن 
بُعد باستخدام الوسائل التقنية 

احلديثة.

أحمد خميس 

قيدت احملكمة الكلية دعوى 
تطالب بإلغاء قرار وزارة التربية 
بفرض التعليم عن بعد، وحدّدت 
يناير  يوم احلادي عشر من 
املقبل موعدا لعقد أولى جلسات 

نظرها.
بإلغاء  الدعــوى  وطالبت 
القرارات اإلدارية الصادرة من 
وزارة التربية بشأن سياسات 
وضوابط التعليم عن بُعد للعام 
الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ واعتبارها 
كأن لم تكن أهمها القرار رقم 
١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ مع ما يترتب 

على ذلك من آثار.
الدعــوى احملامي  وأقام 
نيابة عن  الرشــيدي  مبارك 
املرحلة  أمر طالبتني في  ولي 
االبتدائية، موضحا أن وزارة 
التربية أعلنت أن نظام التعليم 
سيكون خالل العام الدراسي 
٢٠٢٠ /٢٠٢١ عــن بُعــد عبر 
قرارات صدرت في تاريخ ٢٥ 

أغسطس املاضي.
املدعي أن وزير  وأضاف 
التربية أصدر في اخلامس من 
أكتوبر اجلاري قرارا بشــأن 
التعليم  سياســات وضوابط 

«اإلدارية» تلقت دعوى طالبت بإلغائه وحّددت ١١ يناير لنظرها

«اجلنائية»: معتادو «خدش 
احلياء» العام نّظفوا 

حساباتهم من اخلالعة

محمد اجلالهمة

كشــف مصدر أمني مطلع ان قطاع االمن اجلنائي رصد 
مؤخرا التزاما من قبل نشــطاء اعتادوا على بث ڤيديوهات 
خادشة ومبتذلة وتصرفات دخيلة على املجتمع الكويتي، 
مؤكــدا في تصريح خاص لـــ «األنباء»، ان معظم من اعتاد 
هــذه التصرفات غير الالئقــة واملتجاوزة لالعــراف قاموا 
بحذف املقاطع او باالحرى نظفوا حساباتهم من اخلالعة.

واضاف املصدر: جميع املتابعني لوسائل التواصل ونحن 
رصدنا ان العديد من املشاهير بدأوا في مراجعة حساباتهم 
وتخلصوا من االبتذال، وذلك بعد ان اظهرت وزارة الداخلية 
احلزم واحالت مشاهير كويتيني الى النيابة وضبط متشبهني 
باجلنــس اآلخر، وابعدت وافدين ووافدات جاهروا بنشــر 

مواقع وصور غير الئقة على حساباتهم رغم شهرتهم.
وردا على ســؤال إذا ما كانت وزارة الداخلية ســتمضي 
فــي إجراءاتهــا تلك، اكد املصــدر انه ال تراجــع بعد اليوم 
عــن مالحقة ومتابعة اّي كان حال قيامه بنشــر ما يخدش 
احلياء العام واشــياء ال يصح ان تكون متاحة ألن تشــاهد 
من اجلميع، مؤكدا ان هناك عادات وتقاليد راسخة ال ميكن 

غض النظر عنها.
وجدد املصدر التأكيد على ان هناك فرقا بني احلرية وبني 
نشر ما يخالف العادات والتقاليد وبث مقاطع من اجل زيادة 

اعداد املتابعني على وسائل السوشيال ميديا.

صورة خلبر «األنباء» الذي مت نشره الثالثاء املاضي
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مع كاظمة وخيطان وتعادل فيهما «١-١ و٢-٢» 
بل كان قريبا من الفــوز، خصوصا في مباراته 
األخيرة، لكنه يضيــع الفرص بغرابة، ويبحث 
مدربه محمد املشــعان والعبوه عن حتقيق أول 
فــوز لهم للعودة مرة أخــرى للمراكز املتقدمة، 
وتضم صفوف الساملية عناصر جيدة ذات خبرة 
وشباب أظهرت جتانسا فيما بينها ولكن سيطرة 
علــى الكرة مــن دون فوز «ما يــوكل خبز»، أما 
الصليبخات فقد خسر مباراتيه املاضيتني ويسعى 
الى حتقيــق نتيجة إيجابية كي ال يزداد موقفه 

خطورة.
وفي مباراة التضامن واجلهراء فكل فريق قادر 
على حتقيق الفوز على اآلخر، والتضامن متكن 
من تصحيح أخطائه وحقق فوزا على اليرموك، 
فيمــا يبحث اجلهراء عن حتقيــق أول فوز بعد 
تعادلني ولكن على مدربه الصربي ملينكوفيتش 

تفعيل هجومه بشكل أخطر.

من جانبه، فإن برقان قاوم القادسية في مباراته 
الســابقة قبل أن يخســر، وعلى مدربــه الكرواتي 
ســيكلك معاجلة األخطاء في خط الدفاع والتنبيه 
على العبيه بعدم اللجوء الى اخلشــونة وارتكاب 

األخطاء القريبة من منطقة اجلزاء.
وفي مبــاراة الفحيحيل واليرمــوك، فإن األول 
بقيادة مدربه ظاهر العدواني حقق فوزين متتاليني 
آخرهما على كاظمة ما جعله في مقدمة الفرق وإذا 
استمر على هذا املنوال فلن يجد صعوبة في حجز 
مقعد في الدوري املمتاز، ومتيز العبو األحمر بالروح 
العالية داخل امللعب وبرز منهم بشكل الفت املهاجم 
محمد نعيــم، أما اليرموك فيأتي في املركز األخير 
بعد خسارته مباراتيه السابقتني، ومن املتوقع أن 
يشاركه اليوم مهاجم القادسية السابق عدي الدباغ.

السماوي يبحث عن فوز

لم يكن الساملية سيئا في مباراتيه السابقتني 

ناصر العنزي

تعــود فرق دوري stc «التصنيف» للمنافســة 
مــن جديد في انطالق اجلولة الثالثة غدا الســبت 
بإقامــة ٤ مباريات، حيث يلتقي العربي مع برقان 
على ستاد نادي الكويت ولكل منهما نقطة واحدة، 
ويتطلع الفحيحيل «٦ نقاط» إلى زيادة نقاطه على 
حساب اليرموك الذي يدخل املباراة من دون نقاط 
على ملعب نادي الشباب، كما يسعى الساملية وله 
نقطتــان الى حتقيق أول فوز له أمام الصليبخات 
اخلالــي رصيده مــن النقاط علــى ملعب عبداهللا 
اخلليفة بنادي اليرموك، وعلى ملعب علي صباح 
السالم بنادي النصر يلتقي التضامن «٣ نقاط» مع 

اجلهراء «نقطتني».
األخضر إلظهار قوته

لــم يكن العربي في حالتــه املعهودة واملرجوة 
منــه كبطل لــكأس األمير في مباراتــه األولى أمام 
اجلهراء «١-١» رغم جاهزية الالعبني الفنية وكثرة 
الالعبني املؤهلني للعب في التشــكيلة األساسية، 
وهذا ما يجب أن يفطن إليه املدرب اللبناني باسم 
مرمر في مباراة اليوم وإحداث تغيير في تشكيلته.

ويعتمد األخضر عادة على مباغتة اخلصم من 
األطراف بوجود عناصر مقتدرة، ولكن يحب عليه 
عدم التفريط في مباراة اليوم كي ال يتأخر مركزه.

«السماوي» يفتقد ليما والسويدان
هادي العنزي

الفريــق األول  يفتقــد 
لكرة القدم بنادي الســاملية 
جهــود مدافعــه البرازيلي 
الوسط  ليما والعب  أليكس 
السويدان في مباراة  محمد 
 stc الثالثــة بدوري الفريق 
الصليبخات  أمام  التصنيف 
غدا السبت، حيث يغيب ليما 
بداعي اإلصابة، والسويدان 
حلصوله على البطاقة احلمراء 

أمام خيطان.
الوطني  املدرب  ويسعى 
الى تسجيل  محمد املشعان 
أول فوز له مع الساملية بعد 
للفريق  الفنية  القيادة  توليه 
قبل انطالق الدوري بأسبوع 
واحد، ويتوقع أن يبدأ باملدافع 
أحمد عبدالغفور بعدما أصبح 
جاهزا إثر تعافيه من اإلصابة 
اليكس ليما يغيب عن مواجهة الصليبخاتالتي أبعدته في الفترة األخيرة.

سلبية اختبار كورونا 
للمدربني اإلسبان

مبارك اخلالدي

ظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي متت لـ ١١ مدربا 
اسبانيا مت التعاقد معهم لقيادة منتخبات املراحل السنية 
والتي جاءت سلبية وخلو اجلميع من أي أعراض لڤيروس 

كورونا املستجد.
وبشكل عام فإن ظهور النتائج السلبية ال يكفي بحد ذاته 
ملباشرة املدربني ملهام عملهم، حيث يجب استكمال اجلميع 
لفترة احلجر الصحي التي متتد ملنتصف األسبوع املقبل.
وكان املدربون االســبان ومن بينهم مدرب املنتخب 
االوملبي كراسكو قد وصلوا الى البالد السبت املاضي ومت 
إيداعهم احد الفنادق لتمضية فترة احلجر املنزلي وفقا 
لإلجراءات الصحية املتبعة، كما مت أخذ املسحات الطبية 

والتى جاءت نتائجها سليمة متاما.
وفي جانب آخر، علمت «األنباء» أن احتاد الكرة ينوى 
الكشف عن صفقة املدربني االسبان وتقدميهم إلى اجلمهور 
بشكل رسمي، وذلك بعد توقيع العقود واعتمادها من قبل 

الهيئة العامة للرياضة.

ات ا ف ض م وي ع ت ى ل ع س ان ي رق ز: ب زي ع
يحيى حميدان 

أكــد مدير فريــق الكرة 
بنادي برقان مصطفى عزيز 
أن احلصول على النقاط أمام 
العربــي غدا ســيكون هدفا 
تعادلنا  لتعويض  لنا  بالنسبة 
مع اجلهراء ١-١ وهزميتنا من 
القادســية ٠-٣ في اجلولتني 

األولى والثانية. 
وأشار عزيز في تصريح 
خاص لـ «األنباء» الى أن طموح 
الفريق البرقاني كان حتقيق ٤ 

نقاط على أقل تقدير من أول مباراتني، بيد أننا 
لم نوفق في هذا األمر، وعليه سنعمل بكل قوة 
لتعويض ما فاتنا وحتقيق نتيجة إيجابية أمام 

«األخضر» غدا. 

وأضاف: «حتى في حال كان 
هناك تراجع في املستوى الفني 
للعربي فــي اآلونة األخيرة، 
اال أن العربــي يبقى العربي 
ويجب احترامه بالشكل الكافي، 
وفريقنا مكتمــل الصفوف 
لهــذه املواجهة وال نعاني من 
أي غيابات بعــد االنتهاء من 
تســجيل املدافع التونســي 
رامي بوشــنيبة حيث يغيب 
فقط املهاجم التونســي خالد 
يحيى لعدم االنتهاء من إجراءات 
استخراج سمة الدخول (الڤيزا) 
الى البالد». وعن الهزمية من القادسية، أوضح 
عزيز أن برقان قدم مباراة كبيرة بالشوط األول 
وسنحت لنا عدة فرص للتسجيل، ولكن «األصفر» 
استطاع حسم الفوز باخلبرة في الشوط الثاني.

األهلي والوداد في لقاء املفاجآت الليلة

القاهرة - سامي عبد الفتاح

 يدخل األهلي املصــري مواجهة مهمة 
وحاسمة في العاشرة مساء اليوم بتوقيت 
الكويت ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال 
أفريقيا أمام الوداد املغربي. وقد انتهت مباراة 
الذهاب في املغرب بفوز األهلي بهدفني نظيفني.
وضمن خطة اخلداع، فقد قرر اجلنوب 
أفريقي بيتســو موسيماني مدرب األهلي، 
حشــد ٢٢ العبا في املعسكر رغم أن الئحة 
البطولة حتدد تســجيل ١٨ العبا فقط، بحد 
أقصى في قائمة الفريق قبل املباراة مباشرة، 
أي ال بد من خــروج ٤ العبني على األقل، 
ولكن موسيماني تعمد الدخول في املعسكر 
املغلق قبل املباراة بـ ٤٨ ساعة، إلخفاء مالمح 

خطته وتشكيلته.
وفي املقابل، جلأ فريق الوداد املغربي الى 

السرية في مرانه األخير في التاسعة أمس 
على ستاد القاهرة، كما يفرض مسؤولو الوداد 
منذ وصولهم القاهرة أول أمس، سياجا من 

السرية على تدريباتهم وحتركاتهم.
وإلى املباراة األخرى في نصف النهائي 
بني الزمالك والرجاء املغربي، فقد تأكد تأجيل 
املواجهة إلى ٣١ أكتوبر اجلاري، أو أول نوفمبر 
املقبل على أقصى تقدير، بعد أن يكون فريق 
الرجاء قد اســتكمل فترة احلجر الصحي 
على العبيه، لدى السلطات الطبية املغربية، 
والتي كانت ســببا في عدم حضور الفريق 
إلى القاهرة للعب غدا السبت في لقاء اإلياب، 

يذكر أن الزمالك فاز ١-٠ في املغرب.
إلى ذلك، غادر إلى العاصمة املغربية (الرباط) 
فريق بيراميدز، استعدادا للمباراة النهائية في 
البطولة الكونفدرالية، غدا األحد أمام فريق 

نهضة بركان املغربي.

العربي يلتقي برقان.. والفحيحيل لفوز ثالث على حساب اليرموكالعربي يلتقي برقان.. والفحيحيل لفوز ثالث على حساب اليرموكالعربي يلتقي برقان.. والفحيحيل لفوز ثالث على حساب اليرموكالعربي يلتقي برقان.. والفحيحيل لفوز ثالث على حساب اليرموكالعربي يلتقي برقان.. والفحيحيل لفوز ثالث على حساب اليرموكالعربي يلتقي برقان.. والفحيحيل لفوز ثالث على حساب اليرموكالعربي يلتقي برقان.. والفحيحيل لفوز ثالث على حساب اليرموكالعربي يلتقي برقان.. والفحيحيل لفوز ثالث على حساب اليرموكالعربي يلتقي برقان.. والفحيحيل لفوز ثالث على حساب اليرموكالعربي يلتقي برقان.. والفحيحيل لفوز ثالث على حساب اليرموكالعربي يلتقي برقان.. والفحيحيل لفوز ثالث على حساب اليرموك
ً الفوز شعار الساملية أمام الصليبخات.. و«متكافئة» بني اجلهراء والتضامن في اجلولة الثالثة» غدا

امللعبالتوقيتالفريقان
الكويت٥:٣٥العربي ـ برقان

الشباب٥:٣٥اليرموك ـ الفحيحيل
عبداهللا اخلليفة٧:٥٠الصليبخات ـ الساملية

علي صباح السالم٧:٥٠التضامن ـ اجلهراء

«األخضر» جاهز.. وعاشور اجتمع بالالعبني
مبارك الخالدي

عقــد رئيس مجلس إدارة النــادي العربي 
عبدالعزيز عاشــور اجتماعا مع العبي الفريق 
األول للكرة بالنادي بحضور أعضاء اجلهازين 
الفني واإلداري جريا على عادة إدارة النادي في 
متابعة شؤون الفريق، وذلك في خضم استعدادات 
الفريق ملواجهة برقان غدا السبت وهي املباراة 
الثانية للفريق في بطولة دوري stc التصنيف، 
حيث يحمل الفريق في جعبته نقطة واحدة بعد 
التعادل مع اجلهراء فــي ظهوره األول بهدف 

لكل منهما.
وعلمت «األنباء» أن عاشــور أشاد بالتزام 
الالعبني في التدريبات وتنفيذ تعليمات اجلهازين 
الفني واإلداري، لكنه طالبهم بضرورة بذل أقصى 
ما ميكن داخل أرضية امللعب إلظهار مستوياتهم 
احلقيقية التي تتناسب مع تاريخ النادي وكونه 

حامل لقب بطولة كأس سمو األمير.

كما بحث عاشور وأعضاء اجلهاز اإلداري 
األمور الفنية مع اجلهاز الفني الذي يقوده اللبناني 

باسم مرمر.
في موازاة ذلك، تواصلت استعدادات الفريق 
خلــوض مواجهة برقان غــدا مبعنويات عالية 
وصفــوف مكتملة باســتثناء غياب احملترفني 
أحمد الصالح وعيســى يعقوبــو املتواجدين 
خارج البالد، إذ من املتوقع وصولهما األسبوع 

املقبل.
وتكتسب مباراة العربي أمام برقان أهمية 
خاصة لرغبــة الفريق في العودة مجددا إلى 
املستوى احلقيقي املعهود، وذلك إرضاء جلمهور 
األخضر، كما أن املباراة تأتي في األســبوع 
األخير املتبقي على فترة قيد وتسجيل قائمة 
الالعبني بشكلها النهائي لدى احتاد الكرة، ما 
يجعل املنافسة شرسة في صفوف الالعبني 
الشباب واخلبرة حلجز مقعد ضمن صفوف 

«األخضر» لهذا املوسم.

«يد» العربي تبحث عن ذاتها 
أمام الكويت غدًا

يعقوب العوضي

يترقب متابعو كرة اليد الكويتية اجلولة الســابعة من 
الــدوري املمتاز لكرة اليد التي تنطلق غدا، وحتديدا حني 
يلتقــي الكويت املتصدر بـ(١٣ نقطة) مع العربي (٦ نقاط) 
في الـ ٨:٠٠ مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا 

الصباح في ضاحية صباح السالم.
ويســبق املواجهة املنتظرة لقاء كاظمة (نقطة واحدة) 
مع الســاملية (١٠ نقاط) في الـ ٤:٣٠، ويليه مباراة جتمع 
القادسية (١٠ نقاط) مع برقان (نقطتني) في الـ ٦:١٥، وضمن 
منافسات اجلولة السابقة تقاسم القادسية وكاظمة نقطتي 
مباراتهما بتعادلهما مساء أول من أمس بنتيجة ٢٩ -٢٩.

وفي الســياق ذاته، عاد مشاري طه وصالح املوسوي 
للمشاركة مع فريقهما الكويت رسميا وذلك في مباراته مع 
برقان والتي انتهت بفوز «األبيض» ٣٣-٢٨ ليواصل الفريق 
العزف منفردا بصدارة الترتيب العام مع نهاية اجلولة رغم 
خسارته من الساملية في اجلولة قبل املاضية بنتيجة ٢٧-١٩.
وسيحاول العربي البحث عن نفسه أمام الكويت بعد 
خسارتني متتاليتني من الغرمي التقليدي القادسية ثم الساملية، 
وفنيا علما أن الفريق جلأ الى الدفاع املتقدم ٣-٣ والتي أقرب 
إلى الرقابة اللصيقة (رجل لرجل) وهو ما ســمح للساملية 
بالسيطرة على مجريات اللعب، ولذا فإن اجلهاز الفني لـ 
«األخضر» مجبر على الوصول الى «خلطة» سحرية تفك 

شفرات «األبيض».
وفي املقابل، الكويت مــع املدرب القدمي اجلديد هيثم 
الرشيدي لعب فأمتع وأدى فأقنع في مباراته أمام برقان 
والتي صال وجال فيها بطول الصالة وعرضها وسيسعى بال 
شك إلى تكرار تفوقه على «األخضر» في الدور التمهيدي 

والقسم األول من الدوري املمتاز.

«األبيض» يفاوض هّداف اجلونة بواليا
يحيى حميدان

تســعى ادارة نادي الكويت للتوقيع مع 
مهاجم اجلونة املصري الزامبي والتر بواليا، 
للحصول على خدماته قبل إغالق باب االنتقاالت 

الصيفية احلالية في ٣١ الشهر اجلاري. 
ويلعب بواليا (٢٥ سنة) في مركز الهجوم، 
ويعتبر أحد الهدافــني املميزين في الدوري 
املصري، ما جعل كبار األندية العربية ترغب 
في خطب وده ومنها االهلي املصري والترجي 
التونســي وأندية خليجيــة أخرى بخالف 

«األبيض». 
وتقف مغــاالة إدارة اجلونة في اجلوانب 
املالية حائال حتى اللحظة دون إمتام الصفقة 
بالنسبة للكويت، الراغب في تخفيض املبلغ 

واحلصول على بواليا بعقد طويل األمد. 
وميتلك «األبيض» حاليا ٤ محترفني أجانب، 

وهم: التونسي رامي بدوي، الفرنسي عبدول 
سيسوكو، اإلسباني جاي دميبلي، والعاجي 

جمعة سعيد.

«األصفر» ينتظر تراشي و«جراحية» للمعتوق
عبدالعزيز جاسم

قام مدافع الفريق األول 
لكرة القدم في القادســية 
عامر املعتوق بإجراء عملية 
فــي الكاحل مســاء أمس 
بأكادميية اسباير في قطر 
«املنظار»  وذلك عن طريق 
بعــد أن عانى من اإلصابة 
لفترة طويلة ساهمت في 
غيابه عن عدد من املباريات.
إلــى ذلــك، ينتظــر 
«األصفر» وصول محترفه 

املدافع األلباني لورانس تراشي وذلك بعد 
أن شارك مع منتخب بالده في دوري األمم 
األوربية إال أن تأخر إصدار تأشيرة دخوله 
ساهم في عدم وصوله حتى اآلن، وبالتالي 
حتى في حال متكن من االلتحاق خالل األيام 
سيغيب عن اجلوالت األربعة املقبلة بسبب 

احلجر الصحي ملدة ١٤ يوما.
احتجاج على خميس

القدساوي،  الشأن  وفي 
تقدم النادي باحتجاج رسمي 
لدى احتاد الكرة بشأن التدخل 
العنيف من قبل العب برقان 
صالح خميــس على العب 
الرشيدي، وأن  الفريق عيد 
احلالة كانت تستدعي الطرد 
املباشــر بدال مــن البطاقة 
الصفراء، وبدوره ســيقوم 
االحتــاد بتحويــل كتــاب 
االحتجاج الى جلنة االنضباط بحسب طلب 

النادي.
وكان الرشــيدي قد كتب على حســابه 
بـ«تويتر» ان الالعب خميس وعضو مجلس 
إدارة برقان قد اتصال به واعتذرا عما حصل 

وأنه يشكرهما على هذا االتصال.

األلباني لورانس تراشي

جالي: جميع مباريات «التصنيف» صعبة
هادي العنزي

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الساحل يوسف 
جالي في تصريح خاص لـ «األنباء» أن جميع مواجهات دوري 
stc التصنيف لكرة القدم تعد صعبة، وليس هناك مباراة سهلة، 
أو غير ذات أهمية، مضيفا: اننــا حققنا ٦ نقاط من مباراتني، 
وهــذه بداية تعد جيدة، لكن علينــا مضاعفة اجلهود ونطمح 
لتقدمي األفضل في املباريات املقبلة، لتأمني مركز متقدم يضمن 

مشاركتنا ضمن فرق دوري stc املمتاز.
وأضــاف جالي «ان صدارة الترتيب أو غيرها من األمور ال 
تشــغلنا»، الفتا إلى أن فريقه افتقد التركيز في الشوط األول 
أمام الصليبخات، وانه غير راض عن األداء العام للفريق، لكنه 
سعيد بالنقاط الثالث التي حتصلها فريقه، آمال تقدمي أداء جيد 
أمام القادسية بعد غد. وأشار إلى أن أداء احملترفني األربعة اجلدد 

يوسف جالييعد مرضيا بدرجة كافية.

مصطفى عزيز

تصنيف األزرق «ثابت»

لــم يطرأ أي تغيير على تصنيــف منتخبنا الوطني 
لكرة القــدم عامليا، حيث ظل في املركز ١٤٧، وذلك وفقا 
للتصنيف اجلديد الصادر من االحتاد الدولي لكرة القدم 
«فيفا» أمس، حيث لم يخض األزرق أي مباراة رســمية 

أو دولية ودية طوال الفترة املاضية.
ويستعد األزرق خلوض ٣ مباريات ودية خالل أكتوبر 
اجلاري ونوفمبر املقبل أمام اإلمارات وسورية يومي ٨ 

و١٢ أكتوبر، وعمان ١٦ نوفمبر.

جانب من اللقاء األخير الذي جمع العربي 
مع برقان بربع نهائي كأس سمو األمير
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دورمتوند وشالكه 
صراع في «البوندسليغا»

رين للعودة إلى القمة مجددًا

يلتقي فريقا بوروسيا دورمتوند وشالكه في أول مباراة 
ديربي باملوســم غدا في اجلولة اخلامســة من منافسات 

الدوري األملاني لكرة القدم (بوندسليغا). 
ويعــد موقف الفريقني في الــدوري مختلفا متاما حيث 
يتطلــع دورمتوند بالفعل الحتالل صدارة الترتيب، فيما 
حصد شالكه أول نقطة له هذا املوسم في اجلولة املاضية 
بعدما تعادل مع يونيون برلني ١-١، ليضيف مباراة أخرى 
إلى سلسلة املباريات العشرين التي فشل في حتقيق أي 

فوز خاللها.
وفي اليوم نفسه يلتقي اليبزيغ، متصدر جدول الترتيب، 
مع هيرتا برلني، حيث يهدف اليبزيغ إلى الفوز بهذه املباراة 
للحفاظ على الصدارة خاصة أن بايرن ميونيخ يالحقه بقوة. 
ويبتعد بايرن عن الصدارة بفارق نقطة واحدة وهو على 
موعد علــى ملعبه مع مواجهة اينتراخت فرانكفورت في 

اليوم نفسه.
ويفتتح فريقا شتوتغارت وكولن مباريات هذه اجلولة اليوم.

يطمح رين الى استعادة نغمة االنتصارات وصدارة الدوري 
الفرنسي في كرة القدم عندما يستضيف أجنيه اليوم في 

افتتاح املرحلة الثامنة. 
وفشل رين في الفوز باجلولة املاضية، حيث سقط في فخ 
التعادل أمام مضيفه ديغــون ١-١ في الدوري ليتخلى عن 

الصدارة لشريكه السابق ليل. 
وسقط رين في فخ التعادل ثالث مرات في مبارياته األربع 
األخيرة في مختلف املســابقات، وتراجع الى املركز الثالث 
بفــارق نقطتني خلف ليل وبفــارق األهداف خلف باريس 
ســان جرمان حامل اللقب الذي يسعى إلى تضميد جراحه 
القارية عندما يستضيف ديغون صاحب املركز األخير غدا. 
فريق آخر يبحث عن تعويض كبوته القارية، ويتعلق األمر 
مبرسيليا عندما يحل ضيفا غدا على لوريان السابع عشر.

قمة نارية غدًا بني «البلوز» «والشياطني احلمر»
يسعى مان يونايتد الى حمل الزخم 
األوروبي معه للمنافسات احمللية عندما 
يستضيف تشلسي غدا الساعي لتفادي 
تعادل ثالث تواليا، وذلك في قمة املرحلة 
السادسة من الدوري االجنليزي لكرة 
القدم التي سيكمل خاللها ليڤربول حامل 
اللقــب رحلة األلف امليل من دون قلب 

دفاعه الهولندي فيرجيل ڤان دايك.
ويصطــدم فريق املدرب النرويجي 
اولــي غونار سولســكاير بتشلســي 
الســاعي لتعويض تعادلني متتاليني 
مخيبني، األول مع ساوثمبتون ٣-٣ في 
املرحلة السابقة على أرضه، والثاني 
مع ضيفه إشــبيلية االسباني سلبا 
في مستهل حملته باملسابقة القارية.
ويحتــل يونايتد املركز اخلامس 
عشر في الدوري حاليا مع ٦ 
نقاط بعد فوزين وخسارتني 
لكن مبباراة أقل عن منافسه 
الثامن برصيد ٨ نقاط، بعد 
أن غاب عن املرحلة األولى 
حلصوله على قسط من 
الراحة بعد مشــاركته 
في الــدوري األوروبي 
«يوروبــا ليــغ» فــي 

أغسطس الفائت.
ويتطلع تشلسي الى 
فوزه االول خارج قواعده 
على مــان يونايتد ضمن 
منافســات الدوري في ثماني 
مباريــات، وهي أطول سلســلة 
للنادي اللندني من دون فوز في 

أولد ترافورد منذ العام ١٩٥٧.
الى  ويسعى سولســكاير 

جتديد فوزه على فرانك 
المبارد مدرب البلوز 

فــي البرميييرليغ بعــد أن تفوق عليه 
في مباراتي الدوري املوســم الفائت في 
املوسم االول للدولي االجنليزي السابق 
مع تشلسي، الذي تفوق عليه في نصف 

نهائي الكأس املوسم الفائت.
من جهة أخرى، سيخوض ليڤربول 
أولى مبارياته في الدوري هذا املوســم 
بغياب قلب دفاعه فان دايك عن التشكيلة 
األساسية بعد تعرضه إلصابة قوية في 
دربي الـ «مرسيسايد» ضد ايڤرتون في 
املرحلة السابقة (٢-٢) بعد تدخل قوي 
مــن احلارس جــوردان بيكفورد، وذلك 
عندما يستضيف شيفيلد يونايتد غدا.

ويحتل ليڤربــول املركز الثالث في 
الــدوري برصيــد ١٠ نقــاط بعد ثالثة 
انتصارات، خســارة وتعــادل متخلفا 
بثــالث نقاط عــن ايڤرتــون املتصدر 

ونقطتني عن أستون ڤيال الثاني.
ويفتتح ڤيال الذي يقدم مستويات 
هائلــة هــذا املوســم املرحلــة اليــوم 
باستضافة ليدز يونايتد متطلعا ليبقى 
الفريــق الوحيد الــذي يحصد العالمة 

كاملة من جميع مبارياته.
ويسعى مانشستر سيتي الى فوزه 
الثالث تواليا في جميع املنافسات عندما 
يحل ضيفا على وســت هــام في أولى 

مباريات الغد.
ويلتقــي اليــوم أيضــا فــوالم مع 

كريستال باالس.

البطل يستضيف شيفيلد.. والسيتي للمواصلة على حساب وست هام.. وأستون ڤيال في مواجهة ليدز  جدول املباريات بتوقيت الكويت

اجلمعة

اجنلترا ( املرحلة ٦)
١٠:٠٠beIN sports HD١أستون ڤيال - ليدز يونايتد

إيطاليا (املرحلة ٥)
٩:٤٥beIN sports HD٤ساسوولو - تورينو

فرنسا (املرحلة ٥)
١٠:٠٠beIN sports HD٦رين ـ اجنيه

أملانيا (املرحلة ٥)
٩:٣٠شتوتغارت - كولن

السبت

اجنلترا (املرحلة ٦)
٢:٣٠beIN sports HD١وست هام - مان سيتي
٥:٠٠beIN sports HD٢ڤوالم ـ كريستال باالس
٧:٣٠beIN sports HD١مان يونايتد ـ تشلسي

١٠:٠٠beIN sports HD١ليڤربول ـ شيڤيلد يونايتد
إيطاليا (املرحلة ٥)

٤:٠٠beIN sports HD٤أتاالنتا - سمبدوريا
٧:٠٠beIN sports HD٤جنوى - إنترميالن
٩:٤٥beIN sports HD٤التسيو - بولونيا

فرنسا (املرحلة ٨)
٦:٠٠beIN sports HD٦لوريان - مرسيليا
١٠:٠٠beIN sports HD٦باريس - ديغون

أملانيا (املرحلة ٥)
٤:٣٠بايرن ميونيخ - فرانكفورت
٤:٣٠ماينتس - مونشنغالدباخ

٤:٣٠اليبزيغ - هرتا برلني
٤:٣٠أونيون برلني - فرايبورغ

٧:٣٠دورمتوند - شالكه

ساسوولو النتزاع الصدارة.. وإنتر للتعويض محليًا
ميلك ساسوولو فرصة سانحة ملواصلة 
بدايته القوية وانتزاع الصدارة ولو مؤقتا 
عندما يستضيف تورينو صاحب املركز 
األخير اليوم في افتتاح املرحلة اخلامسة 

من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وبعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه 
كالياري في املرحلة األولى، حقق ساسوولو 
ثالثة انتصــارات متتالية خولته انتزاع 
املركز الثاني برصيد ١٠ نقاط بفارق نقطتني 

خلف ميالن املتصدر بالعالمة الكاملة.

ويســعى كل مــن أتاالنتا والتســيو إلى 
اســتغالل املعنويات العاليــة لالعبيهما 
بعد البداية القوية في املســابقة القارية 
العريقة عندما يســتضيفان ســمبدوريا 

وبولونيا غدا.
ويعــول أتاالنتا والتســيو على التوهج 
القاري الستعادة التوازن احمللي، فاألول 
تخلى عن الصدارة التي كان يتشاركها مع 
ميالن بخسارته الكبيرة أمام نابولي ١-٤، 
هي األولى له محليا بعد ثالثة انتصارات 

متتاليــة، فيما خيب التســيو اآلمال في 
مبارياته الثالث احمللية األخيرة، حيث لم 
يذق طعم الفوز بخسارتني وتعادل واحد.

من جهته، يخوض إنتر ميالن اختبارا غدا 
ضد مضيفه جنوى الثاني عشر في سعيه 
الى نسيان خيبة أمله في دوري األبطال.

وتلقى إنتــر ميالن ضربــة موجعة قبل 
اســتضافة مونشــغالدباخ أول من أمس 
بإعالن إصابة مدافعه الدولي املغربي أشرف 

حكيمي بڤيروس كورونا.

أكد تقرير صحافي إيطالي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو 
جنم يوڤنتوس مازال حامال لڤيروس كورونا، وأن االختبارات 
التي خضع لها مؤخرا جاءت إيجابية. ويتأهب مشجعو كرة 
القدم حول العالم ملشاهدة مواجهة رونالدو أمام ميسي من 
جديد يوم ٢٨ اجلاري في دوري األبطال، على ملعب «أليانز» 
وذلك ألول مرة منذ رحيل الدون عن ريال مدريد. وبحسب 
موقع «كالتشــيو ميركاتو»، فإن رونالــدو ال يزال مصابا 
بـ«كورونا»، حيث قام يوڤنتوس بإرســال الوثائق الطبية 
الكاملة اخلاصة برونالدو إلى الفريق االستشاري لبروتوكول 
االحتاد األوروبي. وينص بروتوكول االحتاد األوروبي على 
ضرورة إرسال ما يفيد بحالة الالعب املصاب بـ«كورونا».

رونالدو مازال مصابًا بـ «كورونا»

وجه بايرن ميونيخ إنذارا مبكرا شديد 
اللهجــة إلى منافســيه في مســتهل دفاعه 
عن لقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم بفوزه الكاســح على ضيفه 
أتلتيكو مدريد ٤-٠ في اجلولة األولى من 

منافسات املجموعة األولى.
وحذا حــذوه أتاالنتا، مفاجأة املوســم 
املاضي، بفوزه بالنتيجة ذاتها على مضيفه 
ميدتيالند الدمناركي في املجموعة الرابعة 
التي شــهدت فوزا ثمينــا لليڤربول، بطل 
املوســم قبل املاضي، على مضيفه أياكس 
أمستردام ١-٠، فيما تغلب مان سيتي على 

ضيفه بورتو ٣-١ في املجموعة الثالثة.
وخيب ريال مدريد وإنتر ميالن اآلمال 
عندمــا مني األول بخســارة تاريخية على 
أرضــه امــام ضيفه شــاختار دونيتســك 
األوكرانــي ٢-٣، وأفلت الثاني من املصير 
ذاته بإدراكه التعادل في الدقيقة األخير من 
مباراته وضيفه بوروســيا موشنغالدباخ 
األملانــي ٢-٢ ضمــن منافســات املجموعة 

الثانية.
وأكــرم بايــرن ميونيخ وفــادة ضيفه 
أتلتيكو مدريد ولقنه درسا في فنون اللعبة 
عندمــا تغلب عليه برباعية نظيفة تناوب 

على تسجيلها الفرنسي كينغسلي كومان 
(٢٨ و٧٢) وليون غوريتسكا (٤١) والفرنسي 

كورنتان توليسو (٦٦).
وفي املجموعة ذاتها تعادل سالزبورغ 
النمسوي مع لوكوموتيف موسكو الروسي 

.٢-٢
ودفــع ريــال مدريــد وحتديــدا مدربه 
الفرنسي زين الدين زيدان غاليا ثمن التفكير 
في الكالسيكو، ومني بخسارة تاريخية أمام 

ضيفه شاختار ٢-٣.
وسجل الكرواتي لوكا مودريتش (٥٤) 
والبرازيلــي فينيســيوس جونيور (٥٩) 
هدفي ريال مدريد، والبرازيلي تيتيه (٢٩) 
والفرنسي رافايل فاران (٣٣ خطأ في مرمى 
فريقه) واإلسرائيلي مانور سالومون (٤٢) 
أهداف شــاختار دانييتسك الذي لعب في 
غياب ١٠ العبني بســبب االصابة بفيروس 

كورونا املستجد.
وهي اخلســارة األولى لريال مدريد في 
ثالث مواجهات ضد شــاختار في املسابقة 
القاريــة العريقة بعدما تغلب عليه مرتني 
(٤-٠و٤-٣) فــي دور املجموعات موســم 

.٢٠١٥-٢٠١٦
وفي املجموعة ذاتها، أنقذ املهاجم الدولي 

البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه إنتر ميالن 
من مصير ريال مدريد وتفادي اخلسارة أمام 
ضيفه بوروسيا مونشــنغالدباخ بإدراكه 
التعادل في الدقيقة األخيرة ومسجال هدفه 

الشخصي الثاني في املباراة.
ومنح لوكاكو التقدم إلنتر ميالن (٤٩)، 
لكن فرحته لم تدم ســوى ١٤ دقيقة حيث 
أدرك مونشنغالدباخ التعادل بواسطة مدافعه 
الدولــي اجلزائري رامي بن ســبعيني من 

ركلة جزاء(٦٣).
ومنح جوناس هوفمان التقدم للضيوف 
(٨٤)، قبل أن يدرك لوكاكو التعادل (٩٠).

وعاد ليڤربول بفوز ثمني من أمستردام 
بتغلبه على مضيفه أياكس بفضل النيران 
الصديقة، حيث سجل املدافع األرجنتيني 
العريــق نيكــوالس  الهولنــدي  للنــادي 
تاغليافيكو الهدف الوحيد باخلطأ في مرمى 
فريقه (٣٥). وحقق ليڤربول، حامل اللقب 
ست مرات، فوزه األول على أياكس املتوج 
باللقب ثالث مرات، في ثالث مواجهة بينهما 

فقط في املسابقة.
وفــي خطــوة غريبــة، أخــرج االملاني 
يورغن كلوب الثالثي الهجومي املكون من 
السنغالي ساديو مانيه املصري محمد صالح 

والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة ٦٠.
وفي املجموعة ذاتها، ضرب أتاالنتا بقوة 
وعاد بفوز كبير من أرض مضيفه ميدتيالند 

٤-٠ وبنكهة كولومبية.
وحســم اتاالنتــا نتيجــة املبــاراة في 
شوطها االول بثالثية نظيفة، حيث منحه 
الكولومبي دوفان ساباتا (٢٦)، وأضاف قائده 
االرجنتيني أليخاندرو غوميس الثاني بعد 
١٠ دقائق (٣٦)، قبل أن يسجل الكولومبي 
اآلخــر لويس موريال الثالث (٤٢)، وختم 
الروسي أليكسي ميرانتشوك، بديل ساباتا، 

املهرجان بالهدف الرابع (٨٨).
وحقق مانشســتر سيتي بداية ناجحة 
بفوزه على ضيفه بورتو البرتغالي بثالثة 
اهداف لألرجنتيني سيرخيو أغويرو (٢٠ 
من ركلة جزاء) واألملاني إيلكاي غوندوغان 
(٦٥) وفيــران توريــس (٧٣) مقابل هدف 

للكولومبي لويس فرناندو دياس (١٤).
ولم تكن عودة مرســيليا الفرنسي إلى 
دوري األبطال بعد غياب دام لسبع سنوات 
ناجحة بسقوطه امام مضيفه أوملبياكوس 
اليوناني بهدف في الدقيقة األولى من الوقت 
بدل الضائع ســجله املصري أحمد حســن 

«كوكا».

بايرن يضرب بقوة.. وفوز صعب لـ «الريدز»
سقوط مفاجئ للريال.. و«النيراتزوري» يتعثر.. «وكوكا» يباغت مرسيليا في دوري األبطال
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ميسي لكسر صمود كورتوا

مودريتش: «الكالسيكو» مختلف

على الرغم من سجل 
ليونيل  جنم برشلونة 
ميسي التسجيلي املميز 
في مباريات ريال مدريد 
بالدوري اإلسباني بصفة 
خاصة، وجميع البطوالت 
بصفة عامة، إال أن هناك 
لعنــة ضربــت احلس 
التهديفــي للبرغــوث 
«امليرينغي»  لقاءات  في 

بالفترة املاضية.
ليونيل ميسي لعب 
أمــام ريال  ٢٧ مباراة 
مدريــد في مســابقة 
الدوري اإلسباني حتى 
اآلن، وسجل ١٨ هدفا، 
وصنع تســعة آخرين، 
وفــي جميع البطوالت 
شــارك فــي ٤٣ لقاء، 
وسجل ٢٦ هدفا، وصنع 

١٤ غيرها. األزمة تكمن في أن ليونيل ميسي فشل في آخر 
ســت مواجهات أمام ريال مدريد في هز شــباك احلارس 
البلجيكي تيبو كورتوا، وهذا شيء يحدث للمرة األولى للنجم 

األرجنتيني في مواجهاته أمام الريال.
النجم األرجنتيني فشل في آخر أربع مواجهات بالدوري، 
منها مباراة غاب فيها بسبب اإلصابة التي انتهت بخماسية 
للبرسا، وفي موسم ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بنصف نهائي كأس امللك لم 
ينجح أيضا في هز شباك «امليرينغي» في لقائي الذهاب واإلياب.
واآلن ليونيل ميســي أمامه فرصة كبيرة لكســر اللعنة 
أمام ريال مدريد، والتســجيل أخيرا في مرمى تيبو كورتوا 
بعد ست مواجهات سابقة، خاصة أن دفاع «امليرينغي» مير 

بفترة ليست باجليدة.

قال العب ريــال مدريد، الكرواتي لــوكا مودريتش، عقب 
اخلسارة املفاجئة أول من أمس في دوري األبطال أمام شاختار 
دونيتسك، إن فريقه ال يتحسر على ما مضى وسيكون أفضل 

بكثير في مباراة الكالسيكو امام برشلونة غدا.
وقال مودريتش الذي سجل هدفا جميال في شباك شاختار: 
نعرف جيدا أن مباراة الكالسيكو مختلفة وهي غاية في األهمية 
وال ميكن أن نتحسر على ما مضى. يجب علينا أن نفكر ونستعد 
ونرتاح لنقدم أفضل ما لدينا في مباراة السبت، وأنا متأكد أننا 

سنكون أفضل بكثير.

«زيزو» يواجه مقصلة اإلقالة

املخاطرة براموس واردة

مشاركة ألبا تتحدد اليوم

برباتوف: الشك في زيدان سخيف.. 
وميسي «األفضل»

كشــفت مصادر صحافية إســبانية، 
أن زيــن الدين زيدان مهــدد باإلقالة من 
تدريب ريــال مدريد في حال اخلســارة 

أمام برشلونة غدا.
«زيــزو» يواجه انتقادات الذعة عقب 
الــدوري  املتتاليتــني فــي  اخلســارتني 
اإلسباني أمام قادش وفي دوري األبطال 

أمام شاختار.

وفي حــال تعرضــه للخســارة أمام 
برشلونة في الكالسيكو غدا فإن املعطيات 
ســتتغير على الرغم مــن ثقة بيريز في 

إمكانياته.
هذا، وأكدت املصادر نفسها، أن إدارة 
امللكــي بــدأت مفاوضاتهــا مــع املدربني 
االيطالي ماسيمليانو أليغري واألرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينيو.

أفادت صحيفة «ماركا» بأن مدافع ريال مدريد 
اإلسباني سيرجيو راموس واصل التدريب منفردا 

في جلسة تدريبات الفريق، التي أقيمت امس.
وكان صاحب الـ ٣٤ عاما تعرض لضربة قوية 
في ركبته في مواجهة قادش يوم السبت املاضي، 
غاب على إثرها األربعاء أمام شاختار دونيتسك 
األوكراني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة ماركا أن فكرة ريال مدريد 
هــي أن يعمل رامــوس مع املجموعــة اليوم في 
التدريب األخير قبل الكالسيكو، لكن السؤال هو 
ما إذا كان ســيرجيو سيصل في أفضل الظروف 

في موقعة كامب نو.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أنه بالنظر 
إلى املوقف الذي مير به «امليرنغي» بعد الهزميتني 
األخيرتني أمام قادش وشاختار، فإن النجم األندلسي 
سيلعب أمام برشلونة ما لم يكون األمر ينطوي 

على مخاطرة كبيرة.
وذكــر التقرير أن رامــوس ميكن أن يخوض 
الكالســيكو دون أن يكون سليما ١٠٠٪، حيث له 

سوابق في ذلك.

بدأ برشــلونة امس استعداداته ملواجهة ريال 
مدريد غدا على ملعــب كامب نو ضمن مباريات 

اجلولة السابعة «الليغا».
وخاض «البارسا» تدريباته األولى امس قبل 
لقاء الكالسيكو بيومني بعد أن حصلت املجموعة 
على راحة ســلبية من التدريبات األربعاء بقرار 

من املدير الفني الهولندي رونالد كومان.
وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فقد 
عاد جوردي ألبا إلى تدريبات برشــلونة بشكل 
طبيعي وبات من املمكن حلاقه بلقاء الكالسيكو.
وتعرض ألبا إلصابة في أوتار الركبة بساقه 
اليمنى خالل مباراة إشبيلية يوم ٥ أكتوبر ومن 

وقتها لم يشارك مطلقا مع فريقه.
وبعد غيابه عن مباراتي خيتافي وفيرينكفاروزي 
أصبح ألبا جاهزا الستعادة مكانه في اجلهة اليسرى 
وإعادة الوافد اجلديد سيرجينو دست إلى مركزه 

الطبيعي كظهير أمين بعدما عوض غياب ألبا.
وأكد التقرير أن مران اليوم سيحسم ما إذا كان 

جوردي ألبا ميكنه بدء الكالسيكو أم ال.

يعتقد مهاجم مان يونايتد وتوتنهام 
السابق، البلغاري دمييتار برباتوف، أن 
التشكيك في املدير الفني لريال مدريد، 
الفرنســي زين الدين زيدان، يعد أمرا 

سخيفا. 
وعاش زيدان أسبوعا سيئا للغاية، 
حيث تلقى امليرينغي هزميتني متتاليتني 
على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو، األولى 
أمام قادش في الدوري اإلسباني والثانية 
على يد شاختار دونيتسك األوكراني في 
دوري أبطال أوروبا، ما جعل التكهنات 
تشير إلى إمكانية إقالته في املستقبل 

القريب.
في حني قال برباتوف، في تصريحات 

نشرتها صحيفة «آس» اإلسبانية: الشك 
في زيــدان أمر ســخيف، كيف ميكنك 
القول بأن مدربــا مثل زيدان يتعرض 
لضغوط؟ ألنه خسر مباراتني؟ ألم يخسر 
مــن قبل أم ماذا؟ وتابع: جماهير ريال 
مدريد حتب زيدان، ليس فقط ملا قدمه 
كالعب، ولكن أيضا كمدرب، لكن انتقاده 
اآلن هي وسيلة خللق توتر ال داعي له.

وسئل برباتوف عن جنم برشلونة، 
األرجنتيني ليونيل ميسي، وتوقعاته 
له في مباراة الكالسيكو غدا: ال يهمني 
كيف سيلعب ميسي نهاية هذا األسبوع، 
ألنه سيكون دائما من األفضل، هذا لن 

يتغير.

«كالسيكو الكبرياء» 
بني برشلونة وريال مدريد غدًا

بعد الهزمية املفاجئة على يد قادش املغمور ٠-١، ثم اخلسارة 
بثالثة أهداف لهدفني أمام شــاختار دونيتســك األوكراني في 
دوري أبطــال أوروبا، يحتاج ريال مدريد لتصحيح مســاره 
غدا السبت في مباراة كالسيكو الدوري اإلسباني أمام غرميه 
التاريخي برشلونة وذلك على ملعب «كامب نو» ضمن املرحلة 

السابعة من املسابقة.
ولم يظهر الريال حتت قيادة مدربه الفرنســي زين الدين 
زيدان بالشكل املأمول في املوسم احلالي رغم نتائجه اجليدة 

في البداية، والتي تدهورت مبرور الوقت.
ريال مدريد صاحب املركز الثالث واجه برشلونة على ملعب 
كامب نو في ٢٠١٨ وتعرض لهزمية كاســحة ١-٥ تسببت في 

إقالة املدرب جولني لوبتيغي.
وفي الوقت الذي نال فيه زيدان قدر أكبر من االحترام في 
النادي امللكي، وســيتم الصبر عليه أكثر من أي مدرب ســابق 
مــن أجل تصحيح مســار الفريق، فإن الهزميــة في مواجهة 
الكالسيكو املقبلة ستدفع النادي إلى دوامة من األزمات.

وقال زيدان عقب مباراة شاختار: «أنا املسؤول، الشوط 
األول كان سلبيا لفريقي لذا فهو أمر لم أقم به على النحو 
األكمل، أنا املدرب وعلي أن أجد احللول». وأضاف: «عانينا 
بعض الشيء على كل األصعدة، لكن فوق كل شيء على 
مستوى الثقة، وهي الشيء األكثر أهمية». وأشار: «الشيء 
املهم بالنســبة لنــا اآلن هو التحلي بالهــدوء، كانت ليلة 

سيئة... علينا حتسني األمور».
برشلونة بدوره تعرض ألول هزمية حتت قيادة مدربه 
الهولندي رونالد كومان عبر اخلســارة بهدف دون رد أمام 

خيتافي، لكن الفريق صحح مساره واكتسح فرينكفاروش املجري 
بخمسة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا الثالثاء. وسجل 

البرازيلــي فيليب كوتينيو هدفا في تلك املباراة ليواصل 
تطوره الالفت مع برشــلونة بعــد نهاية فترة إعارته 

مع بايــرن ميونيخ األملاني. ولعــب كوتينيو حتت 
رأس احلربــة في الوقت الذي قام فيه األرجنتيني 
ليونيل ميسي بدور املهاجم الوهمي، لكنه حتى 
اآلن لم يسجل سوى هدفني من ضربتي جزاء خالل 
خمس مباريات خاضها مع برشلونة هذا املوسم.
لكن كومان ال يشعر بالقلق على األسطورة 
ميسي قبل أول مواجهة كالسيكو يخوضها وهو 

على رأس اجلهاز الفني لبرشلونة.
ويفتقد برشلونة جهود حارسه األملاني مارك 
اندري تير شــتيغن في ظل اســتمرار تعافيه 
من جراحة في الركبة، كما يغيب خوردي البا 

وصامويل اومتيتي.
كمــا يفتقد الريال العديــد من العبيه وفي 
مقدمتهم داني كارفاخــال ومارتني اوديغارد 
وادين هازارد، كما غاب ســيرخيو راموس 
عــن مواجهــة شــاختار لكنــه قــد يلحق 
بالكالســيكو. وتنطلق املرحلة الســابعة 
من الدوري اإلسباني اليوم مبواجهة التشي 
مع ڤالنسيا. ويلتقي غدا أيضا أوساسونا 
مع أتلتيك بلباو، وأشــبيلية مع ايبار، 

واتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس.

 جدول املباريات بتوقيت الكويت
اجلمعة

إسبانيا (املرحلة ٧)

١٠:٠٠beIN sports HD٣التشي ـ ڤالنسيا
 السبت

٥:٠٠beIN sports HD١برشلونة - ريال مدريد
٧:٣٠beIN sports HD٦أوساسونا - بلباو
٧:٣٠beIN sports HD٣اشبيلية - ايبار

١٠:٠٠beIN sports HD٣اتلتيكو مدريد - بيتيس

ديل بوسكي: التوقع صعب

مونويرا يضبط القمة

أكد املدير الفني السابق 
للمنـــتخب اإلسبــــاني 
ڤيسنتي ديل بوسكي أنه 
«مــن الصعب حتديد من 
سيكون في حالة أفضل» 
في الكالسيكو املنتظر غدا 
بعــد البداية غير املوفقة 
لــكل مــن ريــال مدريــد 
وبرشــلونة في املوســم 

احلالي (الليغا).
وأقــر ديل بوســكي، 
الــذي قلــل مــن شــأن 
االنتكاسات التي يواجهها 

الفريقان في بداية املوســم، بأن «الريال 
والبارســا متقاربان نوعا ما على الرغم 

من صعوبــة حتديد من 
سيصل إلى املباراة بشكل 
الكالسيكو دائما  أفضل. 
ما يكون لقاء خاصا، وما 
يجب أن ننتظره هو تقدمي 
صورة جيدة». وأوضح 
«هــذه املباريات ال عالقة 
لهــا ببعضهــا البعــض، 
وال عالقة لها أيضا بأننا 
فــي بداية املوســم. املهم 
هو أن نحل موقفا ســيئا 
للغايــة وأن نتمكــن من 
إقامــة املباريات. كان من 
املســتحيل توقع هذا الوضع قبل أشهر، 

ولكن من واجب اجلميع التكيف معه».

أعلنت رابطة الدوري 
اإلســباني رسميا امس 
أســماء حــكام مبــاراة 
الكالسيكو بني برشلونة 
وريال مدريد املقررة غدا 
على ملعب «كامب نو» 
ضمن مباريات املرحلة 

الـ ٧ من الليغا.
موقــع  وبحســب 
«ديفينســا ســينترال» 
اإلســباني، فقد أسندت 
رابطــة الليغــا مبــاراة 
كالســيكو الــدور األول 

للحكم مارتينيز مونويرا بينما سيكون 
احلكم خوسيه ماريا سانشيز في غرفة 

تقنية الڤيديو (ڤار).

مارتينيــز  وقــاد 
مونويرا ٢٤ مباراة كان 
ريال مدريد أحد طرفيها 
طــوال مســيرته حيث 
فــاز امليرنغــي معه في 
١٥ مباراة وتعادل في ٥ 

وتلقى ٤ هزائم.
قــاد مونويرا  بينما 
٢١ مبــاراة لبرشــلونة 
فاز البارسا في ١٥ منها 
وتعــادل فــي ٣ وهــزم 

مثلهم.
وكانت آخــر مباراة 
قادها مونويرا لريال مدريد هي األولى 
في املوسم للميرنغي ضد ريال سوسيداد 

التي انتهت بنتيجة ٠-٠.

ديل بوسكي

مارتينيز مونويرا

«الليغا» حتتفي باملواجهة األهم عامليًا
تســتعرض رابطة الدوري اإلسباني 
لكــرة القدم (الليغا) مباراة الكالســيكو 
املقــررة غدا في ٧ معالم شــهيرة بقارات 
العالم مثل جســر البرج فــي لندن ودار 
أوبرا سيدني وبرج الساعة في كولومبيا، 
وذلك لالحتفال بـ «مباراة كرة القدم األكثر 
أهمية على املستوى الدولي». وأوضحت 
الرابطــة أن «برشــلونة وريــال مدريــد 
ســيتواجهان للمرة الـ ١٨١ في الليغا في 
عطلة نهاية األســبوع، واألماكن التي مت 
اختيارها لوضع السجادة احلمراء متثل 
دعوة لكل العالم كي يشاهد الكالسيكو، 
ورســالة بأن الليغا تدعــوك إلى احلدث 

الرئيسي لها هذا املوسم».
وللموعــد املرتقب الذي ســيقام على 
ملعــب «الكامب نو»، اختيــرت ٧ معالم 
من بينها أيضا ســاحة الذكرى في داكار 
(السنغال)، واحلصن األحمر في نيودلهي 
(الهند)، وهيكل الوعاء بساحة هدسون 
(نيويــورك، الواليــات املتحدة)، وقصر 

نوروز في دوشانبي (طاجيكستان) ودار 
أوبرا سيدني.

وأعلنــت «الليغا» أنه ســتكون هناك 
أنشطة إضافية في املدن السبع، مبا في ذلك 
عروض لكرة القدم احلرة وحفالت ملشاهدة 
املباراة مباشرة في سينما السيارات احمللية 
واحلانات الرياضية وأماكن العرض العامة.

وقــال أوســكار مايو، مديــر األعمال 
والتسويق والتنمية الدولية في «الليغا»، 
ان الرابطة «تتشرف بدعوة العالم ملشاهدة 
الكالسيكو في عطلة نهاية هذا األسبوع. 

من لندن إلى داكار».
وأضاف أن «وضع السجاد األحمر في 
جميع أنحاء العالم يجلب اإلثارة والترفيه 
والتألق واالنتشــار العاملي لهذه املباراة 

ولرابطة الليغا».
وأبرز املسؤول أن «مشاهدة برشلونة 
يلعب أمام ريــال مدريد هو دائما عرض 
رائع، ومع العالم كمتفرج، نحن على يقني 
بأن بهذه النسخة لن يكون األمر مختلفا».



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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اجلمعة

أبعد من الكلمات
«العولمة تغني الدول األخرى على حسابنا»

الرئيس األميركي ترامب، متحدثا 
عن أهمية شعاره «أميركا أوال».

«ال أريد أن أصبح ٢٠ سنتا مع بايدن»

املغني األميركي «٥٠ سنت» يعلن 
تأييده ترامب لرفضه خطة بايدن 

لرفع الضرائب.

«قطع صوت المايك هو طريقة مدرســي 
التعليم عن ُبعد مع األطفال»

املنتج واملمثــل األميركي جيمي 
كيميل ســاخرا من قواعد إدارة 

املناظرة الرئاسية.

«ال تحاول، فلن أنتقد الرئيس»

النجمة األميركية كيم كارديشيان 
ردا على أســئلة اإلعالمي ديڤيد 

ليترمان.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

٤:٣٥الفجر
٥:٥٤الشروق

١١:٣٢الظهر
٢:٤٥العصر

٥:١٠املغرب
٦:٢٨العشاء

العظمى: ٣٤
الصغرى: ١٨

أعلى مد: ٠٢:٥٢ ص ـ ٠٥:٥٠ م
أدنى جزر: ١٠:٥٠ ص ـ ١٠:٣٧ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

عوض فهد فالح بن هدبا الرشــيدي: ٧٦ عاما - ت: ٩٩٧٣٣٢٩٩ 
- ٩٤٠٣٠١٢٠ - شيع.

مرمي إسماعيل أحمد إسماعيل الفيلكاوي، أرملة قاسم محمد حسني 
الفيلكاوي: ٧١ عاما - ت: ٩٩٠٧٧١٦٥ - ٩٧٩٥٥٣٤٣ - شيعت.

صباح العبداهللا العبدالعزيز العبدالعالي: ٨٠ عاما - ت: ٩٩٨٨٩٨٩٠ 
- ٩٩٠١٠٥١٠ - شيع.

سكته جنم رخيص الشمري، أرملة ناصر مسفر العدواني: ٧٥ 
عاما - ت: ٦٠٠٥٠٠١٠ - شيعت.

قمر علي عبداحلسني، زوجة جاسم محمد حسني القالف: ٧١ 
عاما - ت: ٩٩٠٥٨٥٤٤ - ٩٧٣٦٨٦٨١ - شيعت.

سعيد بالل محمد مرشد: ٧٥ عاما - ت: ٦٦٥٣٤٢٠٦ - شيع.
حمده خلف علي اخلالدي، زوجة علي ســليمان اخلالدي: ٥١ 

عاما - ت: ٩٧٩٠٩٧٩٩ - ٩٧٦٦٥١٤٧ - شيعت.
هدى سليمان محمد مرزوق املشــيلح، زوجة حميدي بشير 

العنزي: ٥١ عاما - ت: ٦٠٠٠٤٤٧٣ - شيعت.
كاسب محمد عباس غلوم: ٧٢ عاما - ت: ٩٩٣٣٢٢٤٧ - ٩٥٥٥٨٢٤٠ 

- شيع.
عامر فهد عامر اخلصيلي: ١٧ عاما - ت: ٩٠٠٩٣٥٩٠ - ٩٦٠٩١١٩٠ 

- شيع.
سعود عواد فريج املاجدي: ٨٦ عاما - ت: ٥٠٢٨٨٢٦٨ - شيع.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

20األمنية

12آراء

أســوان (مصر) ـ د.ب.أ: تعامدت الشــمس في هدوء 
ودون احتفاالت صاخبة، على قدس أقداس معبد أبوسمبل 
جنوبي محافظة أسوان بصعيد مصر صباح أمس اخلميس، 
فــي حضــور قرابة ٤٠٠ من الســياح األجانــب والعرب 
واملصريني. وقال مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، 
د.عبداملنعم سعيد، في تصريحات صحافية إن الشمس 
أضاءت وجه امللك رمســيس الثاني، فــي إطار الظاهرة 
الهندســية والفلكية التي تتكرر داخــل املعبد يومي ٢٢ 
فبراير (ذكرى تنصيبــه ملكا)، و٢٢ أكتوبر من كل عام 
(ذكرى مولده). وكانت وزارتا السياحة واآلثار، والثقافة 
املصريتان، وسلطات محافظة أسوان تنظم احتفالية فنية 
حاشدة بتلك املناسبة بحضور آالف الزوار، لكن جائحة 
كورونــا واإلجراءات التي تفرضهــا مصر للوقاية منها، 

تسببت في إلغاء تلك االحتفالية هذا العام.
يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس على املعابد واملقاصير 
املصرية القدمية، ال تتوقف عند تعامد الشمس على قدس 
أقداس أبو سمبل، بل متتد للكثير من املعابد واملقاصير 

في محافظات تاريخية عدة مبصر.

وتعد ظواهر تعامد الشمس في املعابد املصرية القدمية، 
وتسلل أشعتها الذهبية لتضيء ظلمة قدس األقداس، في 
معابد ومقاصير قدماء املصريني جتسيدا لـ«فلسفة النور» 
في مصر القدمية، وتقديس قدماء املصريني للشمس التي 
أطلقوا عليها اسم «رع» ورأوا فيها قوة حيوية عظيمة، 
وجعلوا من آمون سيد الضوء، وربطوا اسمه بالشمس 

فأطلقوا عليه اسم آمون رع.
وربــط قدماء املصريــني بني العمارة وعلــوم الفلك، 
فأقاموا املعابد وفقا للنجوم واالجتاهات األرضية األصلية، 

واستخدمت املعابد كمراصد للنجوم وتسجيل الوقت.
وأثبتت الظواهر الفلكية التي جرى رصدها وتوثيقها 
داخــل املعابد واملقاصير املصرية القدمية، اهتمام قدماء 
املصريني بالضوء وريادتهم لعلوم الفلك والهندسة، ومدى 
متكنهم من تشــييد معابدهم، بإعجاز فلكي وهندســي، 
جعل الشمس تتعامد فوق قدس أقداس كثير من املعابد، 
وفي أيام محددة من الســنة، ليتزامــن ذلك التعامد، مع 
مناسبات دينية وأعياد شعبية، وأحداث تاريخية، بعينها، 

الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني مرتني في العامفي كل عام.

٨٫٥ ماليني يورو ثمنًا للوحة بانكسي الساخرة
لندن ـ أ.ف.پ: بيعــت األربعاء في 
لندن لوحة لفنان الشــارع البريطاني 
بانكسي «شــو مي ذي مونيه» (أرني 
لوحة مونيه)، وهي محاكاة ســاخرة 
للوحة «زنابق املاء» لكلود مونيه، مببلغ 
٧٫٦ ماليني جنيه استرليني (٨٫٥ ماليني 
يورو) وفق ما أعلنت دار «ســوذبيز» 

للمزادات.
وســعى للفوز باللوحة خمسة من 
هواة جمع األعمال التشكيلية تنافسوا 
في مزاد عبر اإلنترنت مدى تسع دقائق. 
وكان مــن املتوقع أن تباع اللوحة مبا 
بني ثالثة وخمســة ماليــني جنيه، إال 
أن أحــد املزايدين انتزعهــا مقابل ٧٫٦ 
ماليني جنيه، وهو «ثاني أعلى سعر على 
اإلطالق» ألحد أعمال بانكسي في مزاد، 
بعد لوحة «برملان القرود» التي بيعت 
بـــ ٩٫٩ ماليني جنيه إســترليني خالل 

مزاد لدار «سوذبيز» أيضا عام ٢٠١٩.
وتعود لوحة بانكسي إلى العام ٢٠٠٥ 
وتستند إلى أحد األعمال الشهيرة للرسام 
االنطباعي الفرنســي. وتتألف اللوحة 
األصليــة من جســر ياباني فوق بركة 
تنتشــر فيها زنابق املاء، لكن بانكسي 

وضع في مياهها أيضا خمسة مخاريط 
مرور برتقالية وعربة تبضع قدمية.

وأوضح املســؤول األوروبي لقسم 
الفــن املعاصر في «ســوذبيز» أليكس 
برانتشــيك في بيان أن بانكسي يعبر 

من خــالل هذه اللوحة عن «اســتهتار 
املجتمع بالبيئة إزاء اإلسراف التبذيري 
في النزعة االستهالكية»، واصفا الفنان 
املتحــدر مــن مدينــة بريســتول بأنه 

«رؤيوي».

لوحة «شو مي ذي مونيه» تعود إلى العام ٢٠٠٥

هل يختفي «البرغر النباتي» و«حلم الصويا» من أوروبا؟
بروكسلـ  أ.ف.پ: هل سيحظر اسما 
شطائر «البرغر النباتي» و«شرائح حلم 
الصويا» مــن قوائم الطعام في االحتاد 
األوروبــي؟ ينقســم أعضــاء البرملــان 
األوروبي بشــدة حول نص يحظر هذه 
األســماء التقليدية ملنتجات نباتية من 

دون حلوم حيوانية.
في خضم النقاش حول السياســة 
الزراعية املشــتركة املستقبلية، أشيد 
بتعديلني متت مناقشتهما هذا األسبوع 
في البرملان األوروبي من قبل االحتادات 
الزراعيــة، لكنهما أقلقــا منتجي املواد 
املصنوعة مــن البروتينــات النباتية 

ومستهلكيها.
فاألول يقترح حظر استخدام كلمات 
مثل «نقانق» و«همبرغر» و«إسكالوب» 
في االحتاد األوروبي للمنتجات املصنوعة 
مــن اخلضر أو احلبوب التي ال حتوي 
حلوما حيوانية لكنها حتاكي قوامها.

أما الثاني، فيحظر استخدام تسميات 
«لنب» و«جبنــة» و«كرميا» للمنتجات 
التي ال حتتوي على حليب حيواني مبا 
فيها املواد غير املعدة لالستهالك (جل 

االستحمام بحليب الصويا..).
ومبوجب التعديلني، سيمتد احلظر 
ليشــمل عبارات للمقارنة مثل «نكهة» 
«بديــل» «نوع» و«مماثل»، وســتكون 
االســتثناءات الوحيــدة هــي التعابير 

الراسخة على سبيل املثال حليب اللوز 
أو حليب جوز الهند أو زبدة الكاكاو.

وهــذه اخلطــوة ضروريــة وفــق 
املنظمات الزراعية التي تستنكر أسماء 
منتجات «ال عالقة لها» مبكوناتها وهو 

أمر قد يؤدي إلى «التباس».
وقال بيكا بيســونني األمني العام لـ 
«كوبا ـ كوغيــكا»، وهو احتاد نقابات 

مزارعني معظمها أوروبية، «سواء أكانت 
حلومــا أو منتجــات ألبــان أو غيرها، 
يحق للمستهلك معرفة ماذا يشتري!» 
خصوصا أن هذه املنتجات «ال حتتوي 
على القيم الغذائية نفسها مثل اللحوم 
أو مكونات األلبان التي من املفترض أن 
حتــل محلها»، وفق مــا أوضح لوكالة 

«فرانس برس».

شطائر «البرغر النباتي»

٧ أميركيني في ورطة بسبب صيد ٣٦٠٠ سنجاب طائر
واشنطن - أ.ف.پ: وجهت 
إلــى ســبعة  التهــم رســميا 
أشخاص على األقل في فلوريدا 
ملشاركتهم في شبكة اجتار غير 
قانوني بالســناجب الطائرة، 
وهي حيوانات محمية أمسكوا 
باآلالف منهــا تتخطى قيمتها 
اإلجمالية مليون دوالر، بحسب 

ما أعلنت السلطات احمللية.
وفــي خالل أقــل من ثالث 
سنوات، اصطاد التجار ٣٦٠٠ 
حيوان على أقل تقدير بيعت 
لزبائــن في كوريــا اجلنوبية 
«مقابل مئات آالف الدوالرات»، 
بحســب ما أفاد مكتب حماية 
الثروة احليوانيــة والنباتية 
في فلوريــدا. وكان التحقيق 
الذي شاركت فيه وحدات شرطة 
ووكاالت حلماية احليوانات من 
عدة واليات أميركية قد أطلق 
في يناير ٢٠١٩ إثر اتصال من 

فلوريــدا ضالعــون أيضا في 
جتارة أنواع أخرى مبا يتعارض 
مع القانون، مثل سالحف املياه 
العذبة والتماســيح. ووجهت 

تهم رئيسية عدة إلى التجار، 
منها تبييض األموال وحيازة 
حيوانات بريــة بطريقة غير 

قانونية.

جهة مجهولة، وقد استغرق ١٩ 
شهرا. واملهربون الذين وضعوا 
أكثر من ١٠ آالف فخ الصطياد 
الســناجب الطائرة في أنحاء 

الطقس خريفي مائل 
للحرارة نهارًا ومعتدل ليًال

إدارة األرصــاد  قالــت 
اجلويــة إن البالد تشــهد 
في هــذه الفترة االنتقالية 
تغيــرات حادة وســريعة 
إذ ينحسر منخفض الهند 
املوســمي ناحية الشــرق 
مــع تقدم مرتفع جوي من 
جهة الغرب ليسود طقس 
خريفي مائل للحرارة نهارا 
ومعتدل ليال وتكون الرياح 
عموما متقلبة االجتاه إلى 
شمالية غربية خفيفة إلى 
معتدلة الســرعة تنشــط 
أحيانا مثيرة للغبار على املناطق املكشوفة. وتوقع مراقب 
التنبؤات اجلوية باإلدارة عبدالعزيز القراوي أن يكون الطقس 
املتوقع نهار اليوم اجلمعــة مائال للحرارة والرياح متقلبة 
االجتاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح 
بني ٦ و٢٨ كيلو مترا في الساعة ودرجات احلرارة العظمى 
املتوقعة بني ٣٤ و٣٦ درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى 
معتدل املوج وارتفاعه بني ١ و٣ أقدام، على أن يكون الطقس 

ليال معتدال والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة االجتاه. 
وقــال القراوي إن الطقس نهار غد الســبت يكون مائال 
للحــرارة ورطبا نســبيا على املناطق الســاحلية والرياح 
متقلبــة االجتاه إلى جنوبية شــرقية خفيفــة إلى معتدلة 
السرعة تتراوح بني ٨ و٣٠ كيلو مترا في الساعة ودرجات 
احلرارة العظمى املتوقعة بني ٣٣ و٣٥ درجة مئوية ويكون 
البحر خفيفا إلى معتدل املوج وارتفاعه بني ١ و٤ أقدام، فيما 
سيكون الطقس ليال معتدال ورطبا نسبيا والرياح جنوبية 

شرقية إلى متقلبة االجتاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

عبدالعزيز القراوي

أميركي وروسيان يعودون
 إلى األرض بعد ٦ أشهر بالفضاء

املاتي (كازاخستان)ـ  أ.ف.پ: عاد طاقم يتألف من ثالثة 
رواد فضاء هم أميركي وروسيان من محطة الفضاء الدولية 
إلى األرض اخلميس بعد مهمة في الفضاء اســتمرت ســتة 
أشهر بدأت في خضم وباء كوفيد-١٩. وحط األميركي كريس 
كاســيدي من وكالة الفضاء األميركية (ناسا) والروسيان 
أناتولــي إيفانيشــني وإيفــان فاغنر من الوكالة الروســية 
روســكوزموس عند الســاعة ٠٢٫٥٤ بتوقيت غرينتش في 
كازاخستان اجلمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى 
التي تضم مركز بايكونور، حســب لقطات نشرتها الوكالة 
الروسية. وبسبب الظروف الناجمة عن انتشار الوباء، توجه 
هــذا الطاقم من دون ضجة إلــى محطة الفضاء الدولية في 
التاســع من أبريل. وقد خضع رواد الفضاء إلجراءات عزل 
في مركز تدريبهم بالقرب من موسكو، ولم يسمح ألقربائهم 
باحلضور لوداعهم. وانضم إليهم في ٣١ مايو األميركيان بوب 
بينكن وداغ هارلي في أول رحلة مأهولة ملجموعة «سبيس 
إكس» األميركية اخلاصة. وشكلت هذه املهمة عودة رحالت 
النقل األميركي إلــى محطة الفضاء الدولية بعد توقف دام 

تسع سنوات استفاد منه مكوك سويوز الروسي.
وقبل عودته من مهمته الثالثة في الفضاء، نشر كاسيدي 
(٥٠ عاما) صورة لعينات دم يفترض أن يقدمها رواد الفضاء 

خالل إقامتهم في محطة الفضاء الدولية.

خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

وكاالت: وفاة أول متطوع 
لتجربة لقاح «كورونا».

«األونكتاد»: الكويت األسوأ 
عامليًا في قدرة الصادرات 

على املنافسة.

  لو أن سباق العالم إليجاد
       الدواء كسباقه للتسلح 

النتهت املشكلة!

  ليش.. إحنا عندنا 
        شي نصدره؟!

ملشاهدة الڤيديو

مصر: «كورونا» يغّيب مظاهر االحتفال
بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

األميركي كريس كاسيدي لدى وصوله من الفضاء   (رويترز)
ملشاهدة الڤيديو
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