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  إلدارة اجلودة

مصر تنتصر للكويت ورموزها وتعاقب معاون «القوى العاملة»
أسامة أبوالسعود

اتخذت الســلطات املصرية إجراء عقابيا 
فوريا وحاسما بحق مسؤول في وزارة القوى 

العاملة أساء إلى رموز الكويت.
وأكــد وزيــر القــوى العاملــة املصــري 
محمد ســعفان لـ «األنباء»، أنــه متت إقالة 
معاون الوزير وحتويله إلى التحقيق بشأن 
ما صدر عنه من إساءات بحق رموز الكويت، 
مشددا على أنه لن يسمح أبدا بتلك الصغائر 

الشخصية.
وشدد الوزير على قوة ومتانة العالقات بني 
البلدين، التي وصفها بـ «املتميزة»، موضحا 
أنه لن يســمح بأي جتاوز أو مســاس بهذه 
العالقات. وجدد التأكيد على أن ما صدر عن 
هذا املســؤول عبر صفحته الشخصية على 
فيسبوك أمر ال ميت للحكومة املصرية بصلة، 
مبينا أن «العالقات مع الكويت الشقيقة قوية 
ومتينة على كل املستويات ولن تعكرها أي 

صغائر، ومن يحاول ذلك فسيتم بتره بترا 
كامال. وكانت وزارة القوى العاملة املصرية قد 
أصدرت بيانا أكدت فيه إقالة معاون الوزير، 
مستنكرة ما صدر عنه من إساءة بحق الكويت 
ورموزها. وكشــفت الوزارة عن أنها أحالت 
املعاون إلى التحقيق فورا أمام جلنة قانونية 

على مستوى عال.
وكان الســفير املصــري طــارق القونــي 
قد أعرب عن أســفه الشــديد ورفضه الكامل 
واستنكاره الكبير لإلساءة التي صدرت من 

معاون الوزير بحق الكويت ورموزها.
من جهتها، أصدرت وزارة اخلارجية وعلى 
لسان نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهللا 
بيانا اســتنكرت فيه وأعربت عن اســتيائها 
ورفضها لإلساءات الصادرة من معاون وزير 
القــوى العاملة املصــري. واعتبر اجلاراهللا 
اإلساءات «ممارســات مشينة تستوجب من 
الســلطات املصرية اتخاذ إجراءات قانونية 

بحق هذا املسؤول الرسمي».

سعفان لـ «األنباء»: إقالة املسؤول فوراً وحتويله إلى التحقيق.. والسفير القوني: نأسف بشدة ونرفض ونستنكر اإلساءة التي صدرت
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إصابات «كورونا» تتجاوز ٤٢ مليونًا.. وجتارب اللقاح تنعش األمل

أميركية تتجاوز ١٠٢ عام تتحدى «كورونا» وترامب وتصّوت لبايدن
وكاالت: لم يقف وباء كورونا 
املستشــري في العالم وأميركا، 
عائقا أمام األميركية أورا سميث 
التي جتاوزت الـ١٠٢ عام، وأعلنت 
بــكل فخــر أنها أدلــت بصوتها 
باكــرا فــي انتخابات الرئاســة 
االميركيــة لتتحول الى «ترند» 
على مواقع التواصل االجتماعي. 
أورا املولودة في العام ١٩١٨ أي 
نفس عــام جائحــة االنفلونزا 
الشــهيرة التي قتلــت أكثر من 
٦٧٥ ألف اميركي، حتدت الوباء 
الثانــي في حياتهــا ولم تتردد 
حلظــة فــي االدالء بصوتها في 
اكثر االنتخابات إثارة للجدل. 

وقالــت لـ«ســي ان ان» إن 
«الذهاب لالقتراع متعة» وأضافت 
«اعتقد انه يجب أن نغير الرئيس، 
لذلك صوتت لهذا الرجل، آمل ان 
يؤدي عمله بشكل جيد» اشارة 
الــى بايــدن؟ وزادت «ســأكون 
ســعيدة اذا خرج ترامب». وقد 
انضم الرئيس االميركي دونالد 
ترامب إلى أورا وأدلى بصوته في 
ويست بالم بيتش بوالية فلوريدا 

االساسية، الى جانب نحو ٥٣٫٥ 
مليون أميركي يدلون بأصواتهم 
في االنتخابات املبكرة، وهو عدد 
قد يسهم في أعلى نسبة تصويت 

خالل ما يربو على ١٠٠ عام وفقا 
لبيانــات مشــروع االنتخابات 
األميركيــة. ويكثــف ترامــب 
جتمعاته االنتخابية في األمتار 

األخيرة من السباق، مركزا على 
الواليات احلاسمة أمال في تكرار 
سيناريو ٢٠١٦ وفوزه املفاجئ 
علــى هيــالري كلينتــون التي 

كانت تشير استطالعات الرأي 
إلــى تقدمها كما هــي احلال مع 
املرشح الدميوقراطي جو بايدن 

حاليا.

الرئيس يكّثف نشاطه بالواليات احلاسمة أمالً في تكرار سيناريو ٢٠١٦

(رويترز) متظاهرون معارضون لإلغالق يحتجون في لندن أمس   

األميركية ذات الـ ١٠٢ عام اورا سميث حتمل ورقتها االنتخابية لإلدالء بصوتهاالرئيس دونالد ترامب ملوحا بعد االدالء بصوته في بالم بيتش     (رويترز)

إحالة إشرافيني بتهمة التقصير واإلهمال 
بواجبات الوظيفة العامة إلى النيابة

صرحــت الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
«نزاهــة» بأنهــا أحالت تقريــرا أعدته جلنة 
حتقيق مشــّكلة بقرار وزاري إلــى النيابة، 
وذلك حول ما نســب الى إشرافيني وآخرين 
من شــبهات واتهامــات بالتقصير واإلهمال 
بواجباتهم الوظيفية ما أحلق ضررا جسيما 
بأموال جهــة اإلدارة نتيجة عدم قيام املبلغ 
ضدهم ببذل العنايــة الالزمة إلعداد دفاعها 
بالدعاوى القضائية املرفوعة من قبل احدى 

الشركات احمللية.
وأفادت «نزاهة» بأن نتائج ما قامت به من 

أعمال حتقيق وحترٍّ وجمع معلومات أدت إلى 
االطمئنان لتوافــر أدلة واضحة على وجود 
شبهة ارتكاب جرمية اإلضرار بإهمال باملال 
العام املؤثمة بنص املادة (١٤) من القانون رقم 
(١) لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية األموال العامة.

وتؤكد «نزاهــة» عزمها مواصلة اجلهود 
واإلجراءات بشأن فحص وجمع االستدالالت 
والتحريات في جميع البالغات اجلدية التي 
ترد اليها، متى ما توافرت بها االشــتراطات 
الشكلية واملوضوعية الواردة في قانون رقم 

(٢) لسنة ٢٠١٦ والئحته التنفيذية.

تعاون «التربية» و«املعلمني».. في طريق مسدود

رفض جتديد إقامات ٢٠٠ معلم وإداري 
انتهت إقاماتهم في مصر

عبدالعزيز الفضلي

رفضــت وزارة التربية جتديد إقامة نحو 
٢٠٠ معلم وإداري مصري انتهت إقاماتهم وهم 
خارج البالد. وكشفت مصادر لـ «األنباء»، عن 
أن الوزارة تلقت نحو ٢٠٠ كتاب من سفارتنا 
بالقاهــرة ملعلمــني وإداريني انتهــت إقاماتهم 
وهم خارج البالد يريدون جتديد اإلقامة، لكن 
وزارة التربية أكدت أنها ال متلك قرار التجديد 
ألشــخاص خارج البالد، مؤكدة أن القرار بيد 

وزارة الداخلية. من جانب آخر، توقف العمل 
في اللجنة التنســيقية املشتركة بني جمعية 
املعلمني ووزارة التربية بعد أن وصل التعاون 
بني اجلهتني إلى طريق مسدود بخصوص عدد 

من القضايا واملشاكل العالقة.
وأوضحت مصادر لـ «األنباء» أن «املعلمني» 
علقت العمل بهذه اللجنة حتى إشعار آخر، الفتة 
إلى أنها تعمل على حل قضايا املعلمني وامليدان 
التربوي من خالل التواصل مع املسؤولني في 

الوزارة واملناطق التعليمية.

«احملامني» : شركات احملاماة ليست إلزامية 
وبإمكان منتسبي املهنة االستمرار في مكاتبهم

عبدالكرمي أحمد

صرح أمني ســر جمعية 
الكويتيــة عدنان  احملامــني 
أبــل لـــ «األنباء» بــأن إقرار 
الشــركات  الئحــة تنظيــم 
املهنية للمحاماة هو خطوة 
مميزة ورائدة للمهنة تتميز 
بشــكل كبيــر عــن مكاتــب 
التقليدية احلالية  احملامــاة 
من حيث آلية العمل واإلدارة 

والتنسيق.
وأوضح أبــل أن الالئحة 

تســمح بوجــود مجلــس إدارة يدير هذه 
الشركات التي يشترط تأسيسها برأسمال 
ال يقل عن ١٠ آالف دينار، مشيرا إلى أن هذه 
الشركات ليست إلزامية وميكن ملن يرغب من 
احملامني باستمرار العمل مبكتبه التقليدي.

وأشــار إلــى أن إجــراءات افتتــاح هذه 
الشركات تتم بالكامل بإشراف من جمعية 
احملامني وتتبعها إجراءات الحقة في وزارة 
التجــارة، مذكــرا بأنــه ســبق أن افتتحت 

اجلمعية في مقرها مكتبا 
لوزارة التجارة تســهيال 

على منتسبي املهنة.
وأوضــح أبــل أن هذا 
املشروع جاء بعد االطالع 
على جتــارب مماثلة في 
أميركا وبريطانيا وفرنسا، 
مشيرا إلى أنه مبنزلة حلم 
سعت إليه جمعية احملامني 
منــذ العــام ٢٠١٦ وطــال 
انتظــاره ومت إقراره بعد 
تعاون وتنسيق مع وزارة 
التجارة. وبني أن الالئحة 
تتضمن وجود تقارير مالية محددة لشركات 
احملاماة، مضيفا أن جمعية احملامني تسعى 
جاهدة إلدراج صندوق املشاريع الصغيرة 

في مكاتب احملاماة مع بداية العام املقبل.
وانتهى إلى أن احملامني هم إحدى الفئات 
املخاطبــة بقانــون مكافحة جرائم غســل 
األموال، الفتا إلــى أن األمر يتطلب من كل 
محام وجود بيانات مالية واضحة في هذا 

الصدد.

تتميز عن املكاتب بوجود مجلس إدارة وآلية عمل وتنسيق

عدنان أبل

مودريتش متالعبا بدفاع وحارس برشلونة قبل أن يسجل الهدف الثالث    (رويترز)

ريال مدريد 
يقهر برشلونة 

بـ «الثالثة» 
في قلب 

«الكامب نو»
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انتفاضة محلية وعاملية نصرة للرسول ژ
جمعيات خيرية ونفع عام وتعاونيات تطالب باتخاذ موقف 
يعّبر عن رفض احلقد والكراهية جتاه اإلسالم واملسلمني
 تنديد متصاعد بتصريحات الرئيس الفرنسي.. واحلجرف: تزيد ثقافة الكراهية بني الشعوب
 أردوغان يشكك في الصحة العقلية ملاكرون.. وفرنسا تستدعي سفيرها في أنقرة احتجاجًا

«اخلارجية»: ربط اإلسالم باإلرهاب «تزييف للواقع وتطاول على شريعتنا السمحة»
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وسام صباغ لـ «األنباء»: 
الصحف اإللكترونية
 لن تلغي الورقية..  
واملنصات الرقمية
ساهمت في زيادة 

حجم اإلنفاق اإلعالني

09تغطية شاملة للحملة املناصرة  للرسول ژ 22و08

عواصــم ـ وكاالت: عــززت 
اإلحصــاءات القياســية التــي 
يســجلها ڤيــروس كورونــا 
التــي  التحذيــرات  املســتجد 
أطلقتها منظمة الصحة العاملية 
من شتاء قاس أمامنا، لكن إعالن 
شــركتني أميركيتني استئناف 
جتاربهما على اللقاح قدم بعض 
األمل في ضــوء بنهاية النفق، 
حيث أظهرت بيانــات جامعة 
«جونــز هوبكنــز» األميركية 
املتخصصة أن عدد اإلصابات 
جتاوز ٤٢ مليونا وربع املليون، 
الوفيــات  وارتفعــت حــاالت 
ألكثر مــن مليــون و١٤٦ ألفا. 
وقال مديــر املنظمة تيدروس 
أدهانــوم غيبيريســوس، إن 
النصــف الشــمالي مــن الكرة 
األرضية يواجه حلظة حاسمة 
و«الكثير من الدول تشهد تزايدا 
مطردا في إصابات «كوفيدـ  ١٩» 

ويــؤدي ذلك اآلن إلى إشــراف 
وحــدات العنايــة املركزة على 
بلوغ طاقة استيعابها القصوى 
أو بلغتهــا بالفعل مــع أننا ما 
زلنا في أكتوبر»، وحذر من أن 
«األشهر القليلة القادمة ستكون 
صعبــة جدا وبعض الدول في 

مسار خطير».
في هذه األثناء، اســتؤنفت 
التجــارب علــى لقــاح جامعة 
البريطانيــــة  أوكسفـــــورد 
«أســترازينيكا»  ومجموعــة 
لألدويــة بالفعل فــي الواليات 
املتحــدة بعد توقــف دام أكثر 
مــن ســتة أســابيع، فــي حني 
ســتعاود شــركة «جونسون 
آند جونسون» جتاربها قريبا 
بعــد حصولهــا علــى الضوء 
اخلضر، لتنتعش اآلمال بقرب 
احلصــول على لقاح مع نهاية 

العام.

رفع املنتجات الفرنسية من أرفف إحدى اجلمعيات التعاونية استنكارا لإلساءة للرسول ژ
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