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عصام الصقر وصالح الفليج وســليمان املرزوق ومحمد العثمان في لقطة جماعية مع موظفي 
فرع «الوطني» في مجمع األڤنيوز

20اإلدارة التنفيذية لـ «الوطني» تزور فرع البنك اجلديد في «األڤنيوز»

ملشاهدة الڤيديو

غطاء قانوني.. لتسجيل املرشحني إلكترونيًا
مرمي بندق 

أكدت مصــادر مطلعة لـ «األنباء» 
أن القانــون رقــم ٣٥ لســنة ١٩٦٢ في 
شأن انتخابات مجلس األمة والقوانني 
املعدلة له نّظم شــروط عملية اقتراع 
الناخبني وتســجيل املرشحني، حيث 
نصــت املــادة ٤ من القانــون على أن 
كل ناخب يتولــى حقوقه االنتخابية 
بنفســه في الدائــرة االنتخابية التي 
بهــا موطنه.  ونصت املــادة ٢٠ على 
أنه تقدم طلبات الترشــيح كتابة إلى 
مخفر الشرطة مبقر الدائرة االنتخابية 
خالل ساعات العمل الرسمي في األيام 
العشرة التالية لنشر املرسوم بالدعوة 
لالنتخاب وتقيد الترشيحات بحسب 

وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى 
عنها إيصاالت. وردا على ســؤال عن 
مدى جواز إضافة أي شروط أو إجراءات 
أخرى نظرا للظروف الصحية اخلاصة 
بجائحة «كورونا»، قالت مصادر خاصة 
لـ «األنباء» إن قانون االنتخابات نظم 
عملية التسجيل التي تتم عادة في إدارة 
االنتخابات. واستطردت املصادر قائلة: 
نظرا للظروف الصحية احلالية، كان 
من املمكن تقدمي تعديالت على القانون 
لعالج هذا األمر، لكن ســبق الســيف 
العــذل وصدرت الدعــوة لالنتخابات 
ويبقى نشر املرسوم األسبوع اجلاري، 
لذلك سيكون التسجيل كاملعتاد ووفقا 
للقانون. واستدركت قائلة: قد يعالج 
أي إجــراء من خالل البنــد رقم ٦ في 

املــادة ١٥ من القانون رقم (٨) لســنة 
١٩٦٩ بشــأن االحتياطــات الصحيــة 
للوقاية من األمراض السارية. وسألت 
«األنباء» النائب ووزير النفط ووزير 
شــؤون مجلس األمة األســبق د.علي 
العمير عن مدى قانونية إضافة شرط 
أو إجــراء مثل احلصــول على موعد 
إلكتروني مسبق للراغبني في التسجيل 
للترشح لالنتخابات، فأجاب د.العمير: 
أي إجراء في عملية االنتخاب البد أن 
ُيغطــى قانونيا لتجنب األخطاء التي 
قــد تؤدي لإلبطــال، وقد يجــدون له 
غطاء قانونيا من خالل قانون فرض 
اإلجراءات الصحية رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠. 
وأضاف د.العمير: بالنســبة إلنشــاء 
اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات قد 
تصدر مبرسوم ضرورة ولكن املهم أال 
يتكرر سيناريو املجلس املبطل الثاني 
بأن تشوب تشكيلها شائبة دستورية 
تتسبب في إبطال املجلس القادم.  من 
األهمية ذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت 
في أغسطس املاضي أنها بحثت سبل 
تســهيل عملية تســجيل املرشــحني 
واملرشحات لالنتخابات وآلية احلصول 
على مواعيد إلكترونيا للحضور إلى 
مقــر إدارة االنتخابــات إلكمال عملية 

التسجيل.

م عملية تسجيل املرشحني واقتراع الناخبني باحلضور شخصيًا.. والعمير لـ«األنباء»: البد من فرض اإلجراءات الصحية لتجنُّب األخطاء القانون نظَّ

(زين عالم) التجهيزات على قدم وساق في مدرسة خولة للبنات املشتركة متهيدا الستقبال املرشحني  

11«الداخلية» تعلن عن فتح باب الترشح لالنتخابات اعتبارًا من غد اإلثنني

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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صناديق االستثمار 
في البورصة.. تفاؤل 

وارتفاع بالشراء

ودائع القطاع اخلاص 
«االدخارية» قفزت ٢٥٠٪ 

خالل ١٥ عامًا

إصالح االقتصاد الكويتي.. 
يبدأ بوقف «الهدر» وينتهي 

بنظام ضريبي صارم 171718

بقية أخبار 
األولى على 

الصفحة
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صاد
اقت

القانون يسمح بترّشح من رّد إليه اعتباره 
في عقوبات اجلناية والشرف واألمانة

مرمي بندق

قــال النائــب ووزير النفط األســبق د.علي العمير، إن القانون يســمح 
بتسجيل الشخص الذي رد إليه اعتباره في قضايا الشرف وخيانة األمانة 

وعقوبة اجلناية للترشح إلى االنتخابات.
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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

التفاصيل ص٤

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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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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إعـــــــــالن
تعلن شرگة مجمــوعة حـــديـــد اخلــليــــج 
للمقـــاوالت العــامـــة للمباني عن موعــــد 
غيــر عاديــة يف  عقــد جمعيــة عموميــة 
تاريــخ 2020/11/08 وذلــك يف مجمــع 
الــوزارات مقــر وزارة التجــارة والصناعــة 
بلــوك 2 - الــدور األول مكتــب 2127 يف 
متــام الساعــــة 11 صباحــًا وذلــك لعــزل 
مــدراء الشــرگة وتعـــديــــل بــنــــد اإلدارة 

وحتديــث صالحــيـــــة املديــر.

صاحب السمو تلقى رسالة تعزية من الرئيس األميركي بوفاة األمير الراحل
تلقــى صاحــب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
رســالة تعزية من الرئيس 
رئيــس  ترامــب  دونالــد 
الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة، أعرب فيها لسموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفاة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، مســتذكرا 
مناقب ومآثر سموه رحمه 
اهللا ومشــيرا الــى انه كان 
صديقا شخصيا وأن الشعب 
الكويتــي فقد قائدا متفانيا 
وفقــد العالم ديبلوماســيا 
ال يــكل، كما أعرب الرئيس 
األميركي عن سروره بتقليد 
ســموه رحمــه اهللا وســام 
العســكري  االســتحقاق 
بدرجــة قائد أعلــى تعبيرا 
عن االمتنان له جلهوده في 
تعزيز األمن في املنطقة، كما 
عبر عــن ثقته بأن البلدين 
سيعمالن معا نحو مستقبل 
التعــاون الذي ارتآه ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، متمنيا 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد دوام الصحة 

والعافية.
وقد بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
برسالة شــكر جوابية الى 

ثراه، مجددا ســموه شكره 
على منح الرئيس األميركي 
وسام االستحقاق العسكري 
بدرجة قائد أعلى لســموه، 
رحمه اهللا، مشــيدا سموه 
التاريخيــة  بالعالقــات 
الراسخة التي جتمع الكويت 
والواليات املتحدة األميركية 
والشعبني الصديقني والتأكيد 

واالزدهار.
مــن جهة أخــرى، تلقى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برقية تهنئة من 
الرئيس مارســيلو ريبيلو 
ســوزا رئيــس جمهوريــة 
البرتغــال أعــرب فيها عن 
خالص تهنئته لسموه رعاه 
اهللا مبناسبة توليه مقاليد 

احلكم، متمنيا لسموه موفور 
الصحة والعافية والتوفيق 
والسداد وللعالقات الوطيدة 
بني البلدين الصديقني املزيد 

من التطور والنماء.
وقد بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية شكر جوابية ضمنها 
خالص شــكره على ما عبر 

عنــه الرئيــس البرتغالــي 
من طيب املشــاعر، مشيدا 
ســموه بالعالقات الوطيدة 
التي تربط البلدين والتطلع 
املشترك لتعزيزها واالرتقاء 
بهــا الى افاق أرحب متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 
وللبلــد الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

على التطلع املشترك لتعزيز 
العالقــات  هــذه  أواصــر 
التعاون املشترك  وتطوير 
بينهما في مختلف املجاالت 
واالرتقاء به الى آفاق أرحب 
خدمــة ملصلحتهما، متمنيا 
الصحــة  دوام  لفخامتــه 
والعافية وللواليات املتحدة 
األميركية الصديقة كل التقدم 

كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تعزيــة إلــى امللك 
نــوردوم ســيهاموني ملك 
مملكة كمبوديا الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بضحايا 
الفيضانــات واالنزالقــات 
األرضية التي اجتاحت عددا 
مــن املقاطعات واملــدن في 
كمبوديا وأسفرت عن سقوط 
املئات من الضحايا واملصابني 
وتشريد اآلالف، راجيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني 
سرعة الشــفاء وأن يتمكن 
املسؤولون في البلد الصديق 
من جتاوز آثار هذه الكارثة 

الطبيعية.
وبعث ســمو ولي العهد 
األحمــد  مشــعل  الشــيخ 
ببرقيــة تعزيــة إلــى امللك 
نــوردوم ســيهاموني ملك 
مملكة كمبوديــا الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا 
الفيضانــات واالنزالقــات 
األرضيــة التــي اجتاحــت 
عددا مــن املقاطعات واملدن 
في كمبوديا، راجيا ســموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني 

سرعة الشفاء.
كمــا بعث ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تعزية مماثلة.

سموه تلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية البرتغال مبناسبة توليه مقاليد احلكم .. وعّزى ملك كمبوديا بضحايا الفيضانات واالنزالقات األرضية

الرئيس األميركي دونالد ترامبصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

الرئيس دونالد ترامب رئيس 
الواليات املتحدة األميركية 
الصديقــة ضمنهــا ســموه 
خالــص شــكره وتقديــره 
على ما عبر عنه من صادق 
التعازي واملواســاة وعلى 
اســتذكاره ملناقــب ومآثــر 
سمو األمير الراحل الشيخ 
صبــاح األحمــد، طيب اهللا 

الكويت هنأت زامبيا 
بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى إدغار شــاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق دوام التقدم واالزدهار. وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إدغار 
شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 
له موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ صباح 

خالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

ترامـب: الشـيخ صبـاح كان صديقـًا شـخصيًا والشـعب الكويتـي فقـد قائـدًا متفانيـًا وفقـد العالـم ديبلوماسـيًا ال يـكّل
ممتنـون جلهـوده فـي تعزيـز األمـن باملنطقـة وواثـق بـأن البلدين سـيعمالن معـًا نحـو مسـتقبل التعـاون الـذي ارتآه

وزير القوى العاملة املصري لـ «األنباء»: اتخذنا أشد أنواع العقاب
بحق املسؤول املسيء ولن نسمح ألحد باملساس بعالقتنا مع الكويت

أسامة أبو السعود

أكــد وزير القوى العاملة 
املصري محمد ســعفان قوة 
ومتانة العالقات املصرية - 
الكويتية، مشددا على أنه «لن 
يسمح بأي جتاوز أو مساس 
بحــق العالقات املتميزة بني 

البلدين الشقيقني».
وقال الوزير ســعفان في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
مــن القاهــرة صبــاح أمس 
«اتخذت أشــد انواع العقاب 
بإقالة املســيء للكويت ولن 
أســمح أبدا بتلــك الصغائر 

الشخصية».
وأشــار الــى ان ما صدر 
مــن هــذا املســؤول عبــر 
صفحتــه الشــخصية عبــر 
موقع التواصــل االجتماعي 
«فيســبوك» هو أمر ال ميت 
للحكومة املصرية بأي صلة.
وتابــع قائــال «عالقتنــا 
بالكويت الشــقيقة على كل 
املستويات شــعبا وحكومة 
وقيــادة متينــة وقوية ولن 
تعكرها تلك الصغائر، ومن 
يحاول ذلك سيتم بتره بترا 

كامال».
وشدد الوزير سعفان على 
انه اكــد في بداية اجتماعات 
إدارة  الــدورة ٩٢ ملجلــس 
منظمــة العمــل العربية من 
خــالل املنصــة االلكترونية 
«زووم» صباح أمس السبت 

املسؤول عبر وسائل التواصل 
االجتماعــي «يعتبر جتاوزا 
وإخالال وال ميــت من قريب 
أو بعيــد بصلــة للحكومــة 
املصريــة حيــث إن ما صدر 
من هذا املسؤول جاء من خالل 
صفحته الشخصية على موقع 

التواصل االجتماعي».
وكشفت الوزارة عن أنها 
قامت بإقالــة «معاون وزير 
القوى العاملة» من منصبه 
فضال عن احالته الى التحقيق 
«فورا» أمــام جلنة قانونية 
على مستوى عال للتحقيق في 
املوضوع وإصدار قرار بإيقافه 

عن العمل فترة التحقيق.
القــوى  وزارة  وأكــدت 
العاملــة فــي ختــام بيانها 
العالقــة  علــى  «حرصهــا 
الوطيــدة والقوية بني مصر 
والكويت شعبا ودولة السيما 
في ضوء اشــتراك مواطني 

املسؤول الرسمي.
وقال اجلــاراهللا في بيان 
صادر عــن وزارة اخلارجية 
إنه مت ظهر اجلمعة استدعاء 
سفير جمهورية مصر العربية 
لــدى البــالد طــارق القوني 
وذلــك في أعقاب اإلســاءات 
التي صدرت مساء أمس عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 
على لسان معاون وزير القوى 

العاملة املصري.
وذكر اجلــاراهللا أنه نقل 
للســفير املصري «استنكار 
الكويت»  واســتياء ورفض 
لصدور مثل هذه اإلســاءات 
ومن مسؤول رسمي في الدولة 
والتــي «اســتهدفت الكويت 

ورموزها».
وزارة  أن  وأوضــح 
اخلارجيــة الكويتية طلبت 
رسميا من السلطات املصرية 
بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ 
القانونية جتاه  اإلجــراءات 
ما صدر من إساءات وإحالة 
من وراءهــا للتحقيق وذلك 
للوقــوف علــى املالبســات 
واألســباب وراء إصدارهــا 
متهيــدا التخــاذ اإلجــراءات 
القانونية املناســبة الكفيلة 
بردع هذه املمارسات املشينة، 
و«إعــادة االعتبار للعالقات 
األخويــة بــني البلدين» بعد 

ما تعرضت له من مساس.
وأضاف أنه أبلغ السفير 
كذلك بــأن وزارة اخلارجية 

الكويتية ستتابع ما ستتخذه 
السلطات املصرية من إجراءات 
والتي على ضوئها «ستحتفظ 
بحقها في اتخاذ ما يلزم من 
إجراءات» لردع هذه اإلساءات 
للكويــت ورموزها و«إعادة 
االعتبــار للعالقــة األخوية 
بني البلديــن» وضمان عدم 

املساس بها.
من جانبه، أعرب السفير 
املصري عن رفضه واستنكاره 
لهذه اإلساءات في حق الكويت 
ورموزهــا، مؤكــدا أنــه قــد 
تلقى اتصــاال (اجلمعة) من 
املسؤولني في وزارة اخلارجية 
املصريــة أكــدوا خالله عزم 
الســلطات املصريــة اتخاذ 
اإلجراء الالزم بحق املسؤول 

عن هذه اإلساءات. 
وعقب اللقاء، أكد السفير 
املصري أن مــا حدث ما هو 
إال تصــرف فــردي ال يعبر 
نهائيا عن حقيقة العالقات بني 
البلدين والشعبني الشقيقني، 
والتقديــر الكبير الذي تكنه 
مصر قيادة وحكومة وشعبا 

للكويت وقاداتها.
وأوضــح الســفير طارق 
القوني أن وزير القوى العاملة 
قد وجه علــى الفور بإجراء 
حتقيق مع املسؤول بالوزارة، 
واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 
جتاهه، مشيرا إلى ان املسيء 
لن يكون في موقع يسمح له 
بتكرار مثل هذه التصرفات.

البلدين في نضاالت مشتركة 
امتزجت فيها دماؤهم الزكية 
تضامنا مع بعضهما البعض».

وأضافت أن «هذه العالقات 
تتمتــع باهتمــام اجلانبــني 
املتبادل  وحتظى بحرصهما 
على تنميتها الى آفاق أرحب 
مبا يحقق املصلحة املشتركة 

للشعبني». 
استنكار الكويت 

وكان نائب وزير اخلارجية 
خالــد اجلاراهللا أعــرب عن 
اســتنكار واســتياء ورفض 
الكويت الشــديد لإلســاءات 
الصــادرة من معــاون وزير 
القوى العاملة املصري التي 
الدولة ورموزها،  استهدفت 
معتبــرا إياهــا «ممارســات 
مشــينة» تســتوجب مــن 
الســلطات املصريــة اتخاذ 
إجــراءات قانونية بحق هذا 

أكد بعد إقالته ملعاونه أن ما حدث من صغائر شخصية ال ميت للحكومة املصرية بأي صلة

محمد سعفان السفير طارق القونيخالد اجلار اهللا

على ان مصر قيادة وحكومة 
وشعبا ال تقبل ابدا املساس 
بالكويت الشقيقة او اي بلد 
عربــي ومت اتخاذ االجراءات 
الرادعة بحق املســؤول عن 

ذلك.
القــوى  وزارة  وكانــت 
العاملة املصرية اســتنكرت 
أمس السبت ما صدر من أحد 
مسؤوليها من االساءة بحق 
الكويت ورموزها وذلك عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 

الشخصي (الفيسبوك).
ورفضت الوزارة في بيان 
لها نقلته وكالة انباء الشرق 
االوســط املصرية «كليا» ما 
صدر مــن احد مســؤوليها، 
مشــددة علــى انهــا اتخذت 
االجــراءات القانونية «على 
الفور» بحق املسؤول عن هذه 

االساءة.
وأكدت أن ما صدر من هذا 

مـن يحـاول تعكيـر عالقاتنـا املتينـة والقويـة مـع الكويـت علـى كل املسـتويات شـعبًا وحكومة سـيتم بتـره بتـرًا كامًال
«فـورًا»  للتحقيـق  وأحلنـاه  الوزيـر  معـاون  وَأقلنـا  «شـخصي»  وإخـالل  جتـاوز  حـدث  مـا  املصريـة»:  العاملـة  «القـوى 
السـفير املصـري: تصـرف فـردي.. واملسـيء للكويـت لـن يكـون فـي موقـع يسـمح لـه بتكـرار مثـل هـذه التصرفـات

األمم املتحدة: شراكتنا مع الكويت أرست الديبلوماسية الوقائية
أشــاد ممثل األمــني العام 
واملنســق  املتحــدة  لــألمم 
املقيم لــدى الكويت د.طارق 
الطويلة  الشــيخ بالشــراكة 
األمــد والعالقات بني الكويت 
واألمم املتحدة وتعاونهما حلل 
القضايــا العربية واإلقليمية 
والعاملية مما أرســى أســس 
مفهوم الديبلوماسية الوقائية 

واالعتدال.
وقــال الشــيخ فــي بيان 
صحافــي مبناســبة الذكرى 
الـ٧٥ لتأسيس األمم املتحدة 
التأسيســي الذي  وميثاقهــا 
صادف أمس السبت والذكرى 
الـــ٥٧ لعضويــة الكويت في 
املنظمة إن هذه الشراكة أثمرت 
في أحلك الظروف دعم اإلصالح 
ومحاربة الفساد وإرساء دعائم 
التنمية املســتدامة والسالم 

الدولــة بخطــى ثابتة ونهج 
راسخ بقيادة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ونحن على ثقة من أن سموه 
سيواصل دعم الدور املتكامل 
لألمم املتحــدة كمدافع عاملي 
حيوي عن الســالم والتنمية 
املستدامة واحلقوق للجميع».

واســتطرد أن ذلــك يأتي 
بناء على الدور الكرمي للقيادة 
الكويتية كرسل سالم وبناة 
جسور واالستمرار في الدعم 
اإلنســاني املميــز دائمــا في 
اخلطــوط األماميــة لتحفيز 
املجتمع الدولــي على إظهار 
التضامن وتعزيز التعددية.

وأفاد بأن الذكرى السنوية 
الـ٧٥ لألمم املتحدة وميثاقها 
التأسيســي والذكــرى الـ٥٧ 
لعضويــة الكويــت في األمم 

والشــركاء  املتحــدة  األمم 
الوطنيني من شتى القطاعات 
فــي مناقشــات مفتوحة من 
أجل حلــول إيجابيــة كجزء 
من دعوة األمــني العام لألمم 
املتحدة انطونيو غوتيريس 
في إجراء حوار دولي شــامل 
عاملي ودور التعاون العاملي 
في بناء املستقبل الذي نريده 

ونصبو إليه.
ونقل الشــيخ عــن األمني 
العــام لــألمم املتحــدة قوله 
الـ٧٥  الذكــرى الســنوية  إن 
إلنشاء األمم املتحدة «تأتي في 
خضم جائحة عاملية ومهمتنا 
األساسية أكثر أهمية من أي 
وقت مضى هي تعزيز الكرامة 
اإلنســانية وحمايــة حقوق 
القانون  اإلنســان واحتــرام 
الدولي وإنقاذ البشــرية من 

ويالت احلرب».
ولفت إلى دعوة غوتيريس 
عندما بدأت اجلائحة إلى وقف 
إلطــالق النار علــى الصعيد 
العاملــي «ففــي عاملنــا اليوم 
نواجه عدوا مشتركا واحدا هو 
كوفيد-١٩ وقد حان الوقت اآلن 
لزيادة اجلهود من أجل السالم 
لتحقيق وقــف إلطالق النار 
على الصعيد العاملي وعلينا 
أيضا أن نتصالح مع كوكبنا 
فحالة الطوارئ املناخية تهدد 

احلياة نفسها».
تركيــز  إلــى  وأشــار 
غوتيريس على وجوب احتاد 
العالم بأســره للوصول إلى 
احلياد الكربوني أي الوصول 
الدفيئة  بانبعاثــات غــازات 
الصافية إلى مستوى الصفر 

بحلول عام ٢٠٥٠.

املتحــدة تأتيــان فــي وقــت 
العالــم اضطرابــات  يشــهد 
كبيرة تتفاقم بســبب األزمة 
الصحية العاملية غير املسبوقة 
جائحة (كوفيد- ١٩) مع آثار 
اقتصادية واجتماعية شديدة 
لكنه أيضا تذكير بأن أوقات 
النضال ميكن أن تصبح فرصة 
للتغيير اإليجابي والتحول.

وبني الشيخ أنه كجزء من 
االحتفال بهذا العام التاريخي 
وسلسلة الفعاليات للمنظمة 
الدولية فقد ركزت األنشــطة 
املشتركة ملكتب املنسق املقيم 
لألمم املتحدة في الكويت بشكل 
أساسي على لعب دور محوري 

في احلوارات املفتوحة.
وأشــار فــي هــذا الصدد 
 «UN٧٥Talk» منصــة  إلــى 
الشهرية التي جتمع وكاالت 

ممثل األمني العام أكد مبناسبة الذكرى الـ ٧٥ لتأسيس املنظمة أن هذه الشراكة أثمرت دعم اإلصالح ومحاربة الفساد وإرساء دعائم التنمية املستدامة

د.طارق الشيخ

وحقوق اإلنسان.
وأضــاف «إننــا على ثقة 
تامــة بــأن الشــراكة القوية 
بــني األمم املتحــدة والكويت 
ســتبقى ثابتة ومنضي نحو 
أهدافنا االستراتيجية املشتركة 
لدعــم أولويــات وتطلعــات 

الكويت ترحب بإعالن توقيع 
اتفاق وقف إطالق النار في ليبيا

أعرب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية عن ترحيب 
الكويت باإلعالن عن توقيع اتفاق لوقف إطالق النار بني 
األطراف الليبية فــي ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة 
العسكرية الليبية املشــتركة برعاية األمم املتحدة التي 
عقدت في جنيڤ خالل الفترة من ١٩ إلى ٢٣ أكتوبر اجلاري.

وأشاد املصدر في تصريح صحافي أمس السبت باجلهود 
التي بذلت للوصول إلى هذا االتفاق من قبل األطراف كافة 
السيما األمم املتحدة ممثلة باملبعوث األممي إلى ليبيا.

وأعرب عن األمل في أن يتم االلتزام بهذا االتفاق والعمل 
مبوجبه مبا يهيئ األجواء للدخول في مشــاورات تقود 
إلى احلل السياسي املنشود ضمانا لتحقيق أمن وسالمة 
وسيادة ووحدة أراضي ليبيا وتطلعات شعبها الشقيق.

الرباح هنأ األمير وولي العهد: 
كل التوفيق ملواصلة مسيرة 

اخلير والعطاء والنماء
تقــدم حمــاد ناصــر 
إلــى  الربــاح بالتهنئــة 
الســمو األمير  صاحــب 
الشــيخ نــواف األحمــد 
مبناســبة تولي ســموه 
مقاليد احلكم، داعيا اهللا 
عز وجل أن يوفق سموه 
ملواصلة مســيرة اخلير 
والعطــاء والنمــاء فــي 
الكويــت. كما هنأ الرباح 
ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بنيل الثقة 
السامية، متمنيا لسموه 

السداد ملا فيه مصلحة الكويت وشعبها. 
وقــال الرباح فــي تهنئته: أرفع أســمى آيات التهاني 
وخالص التبريكات إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، بتوليكم مقاليد احلكم، 
ســائلني املولى عــز وجل أن يوفقكم إلى مــا فيه اخلير 
والصالح للكويت وشــعبها لتحقيق رفعتها وازدهارها 
ومواصلة مســيرة اخلير والعطــاء والنماء لينعم بلدنا 
الكويــت وشــعبها بفضل قيادتكم احلكيمــة باملزيد من 
التقدم والرفاهية واألمن واألمان وراعيا للكويت وشعبها 
ولألمتني العربية واإلســالمية، كما أرفع خالص التهنئة 
والتبريكات إلى ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
لنيل ثقة صاحب السمو الكرمية وليا للعهد، داعني املولى 
عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم وعلى طريق اخلير يسدد 

خطاكم ملا فيه مصلحة الكويت وشعبها.

حماد ناصر الرباح
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متتاز أوزبكستان بإمكانات 
ســياحية هائلة وآثار قدمية 
ضاربــة فــي عمــق التاريخ 
وطبيعة خالبة وتنوع ثقافي 
مشــهود يجعل منهــا وجهة 
ســياحية مميــزة ومحببــة 
للسائحني من مختلف أنحاء 
التقدم  العالــم، فضــال عــن 
التي  والتنميــة احلضاريــة 
تعيشها في الوقت احلاضر.

ولقــرون طويلــة، لفتت 
اوزبكســتان انتبــاه العالــم 
مبوقعهــا اجلغرافــي الفريد 
على طريــق احلرير العظيم 
والــذي كان وجهــة التجــار 
واملبشــرين  واجلغرافيــني 
والســائحني فيما بعد، حيث 
احتفظــت بتاريــخ وعــادات 
وتقاليد وثقافــات القوميات 
التي سكنتها، وأصبحت اآلن 
تشكل جزءا من تاريخ طريق 

احلرير العظيم.
السياحة في أوزبكستان 
تأخذك إلى عبق التاريخ واملدن 
التي اشتهرت واقترن اسمها 
بكبار العلماء واملفكرين مثل 
سمرقند وطشــقند وبخارى 
وخوارزم والتي كانت موطنا 
لعلماء بارزين مثل ابن سينا 
واخلوارزمــــي والبخــــاري 
والترمذي والبيروني وغيرهم، 
وشــكلت تلك املــدن منارات 
للعلــوم والثقافــة وزخــرت 
مبراكزها العلمية ومدارسها 
التــي ازدهرت فيهــا العمارة 
والفنون التطبيقية واحلرف 
اليدوية، وكانت لها مساهمات 
بارزة فــي تطوير احلضارة 

العاملية.
وتعتبر أوزبكستان بآثارها 
وثقافاتها القدمية التي تنتمي 
إلى مختلف العصور «خزينة 
التاريــخ»، كما أن العديد من 
آثارهــا التاريخيــة مدرجــة 
ضمن قائمة اليونسكو للتراث 
العاملي، حيث ظلت العديد من 
تلك املعالــم األثرية واملباني 
املعمارية الفريدة بحالة جيدة 
حتى يومنا هذا، وتشكل أهمية 
كبيرة للتراث الثقافي البشري.
وتعــد طشــقند وبخارى 
وسمرقند وخوارزم وشهرسبز 

األمناط القدمية من النحاس 
والفضة أمام عينيك مباشرة 

ستظل عالقة في ذاكرتك.
وكانــت خــوارزم املدينة 
الوحيــدة فــي فتــرة طريق 
احلريــر العظيــم، والتي لم 
تتضرر بالكامــل حتى اآلن، 
واكتســبت شــهرة واســعة 
كمتحــف مفتــوح، ويعــود 
تاريخ معظم اآلثار املعمارية 
ملجمع Ichan-Kala في خيوة 
إلى أواخر القرن الثامن عشر 
والنصــف األول مــن القــرن 
التاسع عشر، ولكن احلفريات 
علــى أراضيهــا كشــفت عن 
طبقات قدمية تعود إلى القرن 
الثالث حتى القرون السابقة 
Ichan- قبل امليالد، ويحيط بـ

Kala جدار سميك يبلغ طوله 
٢١٠٠ متر وله عــدة بوابات، 
واآلثار القدمية على األراضي 
األوزبكية احلالية مدرجة في 
قائمة قيم احلضارة العاملية، 
وهذه اآلثار واقعة على طول 
طريق احلرير العظيم جتذب 
انتبــاه عامــة الناس ســواء 
املتخصصون الذين يدرسون 
الشــرق والعالقــات الدولية 

للعالم القدمي أو األشــخاص 
العاديون الذين يبحثون عن 

معرفة العالم املجهول.
عاصمــة  وطشــقند، 
أوزبكستان احلالية، هي واحدة 
من أكبر مدن آســيا الوسطى 
الشــرق»  وتســمى «جنمــة 
و«رســول الســالم»، حيــث 
تعكس هذه األســماء بشكل 
مثير للدهشة جوهر املدينة، 
التي كانت تضيء بشكل رمزي 
بنور الســالم واللطف حياة 
ســكانها وطريق املسافرين، 
وهــي غنية باآلثــار األثرية، 
ولم تتم دراســة أي من مدن 
آســيا الوسطى بدقة من قبل 
العلماء كعاصمة أوزبكستان، 
وقبل عشر سنوات فقط كان 
هناك ٣٩ معلما أثريا معروفا 
على أراضي املدينة، بينما مت 
التنقيب اليــوم عن أكثر من 

٢٤٠ أثرا.
وللسيـــاحة في أوزبكستان 
مذاق فريد وأنشطة متنوعة 
وأوجه ثقافية عديدة، فضال 
عن كرم ضيافة وود شعبها، 
فأينمــا تذهب فأنــت محاط 

بدفء أهلها.

قلعة «آرك» الشهيرة ساحة سمرقند األسطورية في رجستان

املطبخ األوزبكي غني باملأكوالت الشهية

املئذنة العظيمة» في بخارى

من أشهر املدن السياحية في 
أوزبكســتان، ولــكل مدينــة 
طابــع خــاص وتــراث فريد 
وتاريــخ مميــز، فســمرقند 
بآثارها الرائعة مدينة ميكن 
للمرء أن يشعر فيها بأنفاس 
التاريــخ، فهي غنيــة باآلثار 
القدمية واملدارس واألضرحة 
واملآذن التي تزينها، وتعتبر 
ساحة ســمرقند األسطورية 
في رجستان واحدة من املعالم 
املعمارية الرئيسية في آسيا 

الوسطى.
أما مدينة بخارى فهي واحة 
التاريخ وحاملة أحد مشاعله 
الثقافية، وتضم أكثر من ١٤٠ 
نصبا تذكاريا للعمارة القدمية، 
وتعتبــر مئذنة كاليان الرمز 
الالفت للمدينة واألبراج فوقها، 
وكل من رأى «املئذنة العظيمة» 
التي بنيت عام ١١٢٧ سيبقى في 
ذاكرته لفترة طويلة انطباع 
عظمتهــا وجمالهــا األصلي، 
باإلضافــة إلى قلعــة «آرك» 
والعديــد مــن املعالم األثرية 
األخــرى التــي حتيط بك في 
كل مكان تقريبا، إال أن تأثير 
احلرفيني البارعني في صناعة 

أوزبكستان.. روعة اجلغرافيا وعبق التاريخ
وجهة محببة وجتربة فريدة للسائحني من مختلف أنحاء العالم

أفضل أوقات الزيارة
يعتبر فصال الربيع واخلريــف من أفضل األوقات 
لزيارة أوزبكستان من شهر أبريل إلى مايو، ومن سبتمبر 
إلى أوائل نوفمبر، حيث يكون اجلو دافئا وجافا، وميكن 
للسائحني االستمتاع بدفء اجلو وممارسة األنشطة املميزة.
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هل اختلفت فعالية اإلنفاق 
اإلعالني بني الوسائل 
التقليدية واملنصات 

الرقمية، وكيف تطور 
اإلنفاق اإلعالني؟

٭ اإلنفــاق اإلعالني خالل 
الـــ١٠ أعــوام املاضية كان 
يعتمد علــى حدس املعلن 
وتقييمه الشخصي لفعالية 
الوسيلة اإلعالنية باإلضافة 
إلى ذلك كان حجم اإلنفاق 
اإلعالني يعد معيارا لنجاح 
الوســيلة اإلعالنية، وكان 
املعلن يرى أن زيادة حجم 
اإلعالنات في وسلية إعالمية 
معينــة يعني جنــاح تلك 
الوســيلة في الوصول إلى 
شــرائح اكبر من املجتمع، 
ولكــن فــي الواقــع كانت 
تلك املعطيــات غير دقيقة 
واليوم بعد مرور ١٠ أعوام 
اإلنفــاق اإلعالني  واصبح 
الرقميــة  علــى املنصــات 
تغيرت تلك املعادلة متاما 
وأصبــح اإلعــالن يبدأ من 
اجلمهور نفسه واملنصات 
اإللكترونية هي َمن حتدد 

الشرائح املستهدفة.
جدير بالذكر أن فعالية 
اإلعالن أصبحت أكبر اليوم 
في ظل املنصات اإللكترونية 
وبالتالي فهي لم تلغ الطرق 
التقليدية لإلعالنات ولكن 
جعلتها اكثر فعالية وأسهل 
واســرع فــي الوصول إلى 
الفئــات املســتهدفة مــن 

اإلعالن.
تغير نوعي

من الناحية املادية، هل 
ساهمت املنصات الرقمية 

في توفير املبالغ التي كانت 
تدفع سابقا في الوسائل 

التقليدية لإلعالنات؟
القــول بأنــه  ٭ ميكننــا 
أصبحــت هنــاك زيادة في 
أعداد املعلنني عن السابق، 
حيــث كان املتعارف عليه 
منذ عدة سنوات أن الشركات 
واملؤسســات الكبــرى هي 
القــادرة فقط علــى القيام 
بعمل إعالنــات لها، ولكن 
اليوم تغير الوضع وأصبح 
من املمكن ملطعم صغير لديه 
الرغبة في الوصول إلى ٢٠٠ 
شخص في احلي املوجود به 
أن ينشر إعالنا للتسويق 
عمــا يقدمــه فــي املطعم، 
وبالتالي أصبحت املنصات 
الرقميــة تلبــي الرغبــات 
مبــا زاد من حجــم اإلنفاق 
اإلعالني، حيث أصبح األمر 
غاية في الســهولة بوجود 
اإلعــالن الرقمي وســهولة 
الشــرائح  إلــى  الوصــول 
املستهدفة حتى وان كانت 

صغيرة.
جديــر بالذكر أن نشــر 
اإلعالن اليوم على املنصات 
اإللكترونية ال يعني تقليل 
كلفتها املادية، ألنه بالتأكيد 
هناك مصروفات تدفع كذلك 
لتلك الوسائل التكنولوجية 
احلديثة لنشر اإلعالن ومنها 
املصاريف اخلاصة باملواقع 
ووســائل  اإللكترونيــة 
التواصل االجتماعي وغيرها 
من املنصات التي ينشر من 

خاللها اإلعالن.
الدمج مهم

باعتباركم شركة تكنولوجيا 
عريقة ورائدة في السوقني 

العربي والعاملي، كيف 
تقرأون مستقبل اإلعالن 

في وسائل اإلعالم 
التقليدية؟

اإلعــالم  وســائل  إن  ٭ 
املطبوعــة احلريصة على 
اســتمرارية جناحها حتى 
تظل متواجدة في املستقبل 
هي الوســائل التي جنحت 
في الدمج بــني املطبوعات 

لديهــم في صباح كل يوم، 
ويكونــون حريصني على 
قــراءة اجلريــدة الورقية، 
لــذا جند أن اإلعــالن كذلك 
لم يختف اليوم من الصحف 
واملجــالت الورقية، بل إنه 
موجود وفي مواقع مختلفة 
في اجلريــدة الورقية كما 
هــو موجــود فــي املواقع 

اإللكترونية.
القدرات اللوجستية
في ظل جائحة كورونا 

التي طالت العالم أجمع، إلى 
أي مدى كان تأثيرها على 
املنصات الرقمية التجارية 

والترفيهية؟
٭ أزمــة ڤيــروس كورونا 
أثــرت بشــكل كبيــر على 
أوال  الرقميــة  املنصــات 

وقــت قصير مقابل ضعف 
اللوجســتية  القــدرات 
املوجودة التي قد ال تكون 
لديها القــدرة الكافية على 
تلبية هــذا الكم الهائل من 

الطلبات.
وهذا األمر دفع أصحاب 
الشركات واحملال التجارية 
الذيــن لــم تكــن لديهم أي 
منصــات جتاريــة رقميــة 
في السابق لالجتاه إلنشاء 
منصــات جتاريــة خاصة 
مبنتجاتهــم، أما بالنســبة 
ألصحاب املشــاريع الذين 
كانــوا ميلكــون منصــات 
إلكترونيــة فقــد أصبحت 
لديهم زيادة في الطلب عن 
طريق التسوق اإللكتروني 
أدت أحيانــا إلــى حــدوث 
قصــور من الطرفــني، من 
الشــركة كمنصــة  طــرف 
إلكترونيــة فــي التجاوب 
مع العمالء وتلبية طلباتهم 
وكذلك التقصير من الناحية 
اللوجستية بسبب صعوبة 
التوصيــل أحيانا وتبديل 
الطلبات، وهذا األمر جعلهم 
يستثمرون أكثر في تطوير 
اإللكترونيــة  منصاتهــم 
وخدماتهم اللوجستية، فيما 
يخص االهتمــام بالعمالء 
وذلك تفاديــا ألي تقصير 
في حالة الطلب الحقا وهذا 
األمر جعل بعض أصحاب 
املنصات الرقمية يعتمدون 
على طرف ثالث ملساعدتهم 

في االهتمام بالزبائن.
تأثير «كورونا»

نود احلديث كذلك عن مدى 
تأثير جائحة كورونا فيما 

يخص اإلنفاق اإلعالني 
على املنصات الرقمية؟

اليــوم  العالــم  ٭ يشــهد 
خســائر كبيــرة تكبدتهــا 
قطاعــات متعــددة تعتبر 
من أكبر املنفقني اإلعالنيني 
ســواء في قطاع السياحة 
والسفر أو املطاعم وغيرها 
من القطاعات، بسبب جائحة 
كورونا والغلق الذي استمر 
لعــدة أشــهر تكبــدت تلك 
اجلهات خســائر كبيرة بل 
ان هناك مؤسسات وشركات 
أعلنــت إفالســها بســبب 
الظــروف احلاليــة. ومــن 
ناحيــة أخرى، فــإن هناك 
بعض الشركات استفادت 
من ارتفاع نسبة املشاهدات 
الرقميــة  املنصــات  فــي 
الترفيهية أو املوسيقية أو 
الدراما وغيرها من املنصات 
الترفيهيــة وتلك املنصات 
اســتطاعت احلفــاظ على 
الصــرف اإلعالني اخلاص 
بهــا واســتفادت من حجم 
املشــاهدة الكبير على تلك 

املنصات الترفيهية.
مزايا كثيرة

ما توقعاتكم للعالم بعد 

التكنولوجيــا فــي معظم 
مناحــي احليــاة، ومنهــا 
على سبيل املثال النواحي 
التعليمية، فاليوم أصبحت 
معظم املدارس واجلامعات 
تعتمد علــى «التعليم عن 
بعد» مــن خالل األونالين، 
كمــا أن معظم املؤسســات 
والشركات أصبحت تعتمد 
على املنصات اإللكترونية 
في عقد االجتماعات وحتقيق 
التباعد االجتماعي، لذا فإن 
للتكنولوجيا حقيقة مزايا 
إيجابيــة عديدة وســهلت 

الكثير من أمور احلياة.
أما فيما يخص الشريحة 
اإللكترونيــة حتــت اجللد 
فأتوقع أن يتم تطبيقها فعال 
خاصة للحاالت املرضية، إذ 
ســيكون لها فوائد عديدة 
في املجاالت الطبية ولكنها 

مازالت قيد الدراسة.
 التكنولوجيا وسوق العمل

ما نصائحك لطلبة املرحلة 
الثانوية الذين تخرجوا 

مؤخرا فيما يخص االلتحاق 
باجلامعات وما التخصصات 

التي يتطلبها سوق العمل 
مستقبال من وجهة نظرك 

العملية؟
٭ أنصحهــم بالتأكيــد في 
التخصصات  التفكير فــي 
والتــي  التكنولوجيــة 
فرضت نفسها بقوة حاليا، 
وبالتأكيــد فهــي املطلوبة 
فــي املرحلة املســتقبلية، 
وحتى الطلبة الراغبني في 
دراســة تخصصات أخرى 
غير تكنولوجية منها على 
سبيل املثال تخصص الطب 
أو الهندسة، فاألفضل لهم 

التجارية وثانيا الترفيهية. 
املنصــات  يخــص  فيمــا 
التجارية، فإن أزمة كورونا 
حفزت الكثير من أصحاب 
املشاريع الذين ال ميلكون 
منصات رقمية على إنشاء 
منصات رقمية السيما أنها 
أصبحت الطريقة الوحيدة 
للقيــام بعمليــات جتارية 
وشــراء وبيع وهــذا األمر 
خلــق حالة مــن احلماس 
لــدى أصحــاب املشــاريع 
واحملال التجارية إلنشــاء 
منصــات رقميــة جتاريــة 
باإلضافــة إلى أنه بســبب 
فرض احلظر سواء اجلزئي 
أو الكلي فــي معظم بلدان 
العالم بسبب تداعيات أزمة 
كورونــا اجتــه الناس الى 
الشراء اإللكتروني لتحسني 
نفسياتهم واحلصول على 
مستلزماتهم واحتياجاتهم ما 
خلق حالة من زيادة الطلب 
على التســوق اإللكتروني 
أدت في بعض األحيان إلى 
حدوث قصور في خدمات 
البيع،  التوصيل وخدمات 
نظرا لكثافــة الطلبات في 

١٠ سنوات من اآلن، 
وهل بالفعل سيتم تفعيل 

استخدام الشرائح التي 
توضع حتت اجللد والتي 
كثر احلديث عنها مؤخرا؟

التكنولوجيــا تطورت  ٭ 
اليوم بشــكل ســريع جدا 
وملحــوظ، وبالتالي فإننا 
ال ميكــن أن نتوقــع أيــن 
سنصل بعد ٥ سنوات من 

اآلن، وليس ١٠ سنوات.
العالم  فــإن  وبالتأكيد، 
علــى  ســيعتمد  أجمــع 
أكبر  التكنولوجيا بشــكل 
وتصبــح أمــرا مهمــا مــن 
حياتنــا اليوميــة، خاصة 
 (٥G) بعد وجــود شــبكة
فــإن اســتخدام اإلنترنــت 
ســيكون فعاال بشكل أكبر 
وأسهل وأسرع، وسنستخدم 

دراســة تخصص مســاند 
لدراســتهم يكون له عالقة 
بالتكنولوجيــا مثل علوم 
الكمبيوتر، وهذا ال يعني أن 
اجلميع سيعمل في املستقبل 
فــي مجــال التكنولوجيا، 
لكن من املهم جدا أن يكون 
الشخص على علم ودراية 
التي  بتلــك التخصصــات 
ستفيده في حياته العملية 

بشكل عام.
والتكنولوجيا بشكل عام 
ساهمت في خلق حالة من 
اإلبــداع لدى مســتخدميها 
وأصبحت تلهمهــم بأفكار 

خالقة ومتطورة.

مؤخرا متت إزالة عدد من 
التطبيقات من «جوجل 

بالي واالب ستور»، فكيف 
تقرأ تلك األخبار باعتبارك 
رئيس مجلس إدارة شركة 

متخصصة في مجال 
التكنولوجيا؟

٭ بشكل شخصي أنا ضد 
اخلصوصيــة»  «انتهــاك 
وفي اعتقادي أن أي منصة 
إلكترونيــة تعتمــد علــى 
بيانات مستخدميها من أجل 
زيادة الدخل املادي، فهي تعد 
منتهكة للخصوصية وأعتقد 
أن املنصــات اإللكترونيــة 
التي تلجأ الســتخدام تلك 
الطرق بالتأكيد ســتختفي 
مستقبال ولن تستمر كونها 
تبحث عن احلل األسهل وهذا 
ال يضمن االستمرارية من 
وجهــة نظــري، وعليهــم 
البحــث عن حلــول أخرى 
بعيدا عن نشــر املعلومات 
الشخصية ملستخدمي تلك 

التطبيقات.

الورقيــة واإللكترونيــة، 
فاليــوم نــرى أن الصحف 
املســتمرة حاليــا فــي ظل 
التطــور التكنولوجي هي 
الصحــف التي ركزت على 
اإلصــدارات اإللكترونيــة 
بجانب إصداراتها الورقية 
التطــور  تواكــب  حتــى 
احلاصــل  التكنولوجــي 
حاليــا فــي مختلــف دول 
العالم والذي بــات يعتمد 
على التكنولوجيا في املقام 
األول، فعلى ســبيل املثال 
عندما تشاهد اليوم جريدة 
«األنباء» الكويتية ترى أنها 
تشــهد تطورا تكنولوجيا 
هائال في عرض الڤيديوهات 
املرئية والكثير من األمور 
التكنولوجية احلديثة التي 
ســاهمت فــي تطــور هذه 
اجلريــدة بشــكل هائل في 

الفترة األخيرة.
ولكــن بالتأكيــد فــإن 
الصحــف اإللكترونية لن 
الورقية  تلغــي الصحــف 
املطبوعة، السيما أن هناك 
أشــخاصا يعتبرون قراءة 
اجلريــدة الورقيــة عــادة 

جريدة «األنباء» الكويتية شهدت تطورًا تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية في عرض الڤيديوهات املرئيةجريدة «األنباء» الكويتية شهدت تطورًا تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية في عرض الڤيديوهات املرئية هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية تكنولوجيًا هائالجريدة «األنباء» الكويتية شهدت تطورًا تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية في عرض الڤيديوهات املرئية تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية في عرض الڤيديوهات املرئية تكنولوجيًا هائًال تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئيةجريدة «األنباء» الكويتية شهدت تطورًا تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية في عرض الڤيديوهات املرئية تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية في عرض الڤيديوهات املرئيةجريدة «األنباء» الكويتية شهدت تطورًا تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئيةجريدة «األنباء» الكويتية شهدت تطورًا تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئيةجريدة «األنباء» الكويتية شهدت تطورًا تكنولوجيا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية تكنولوجيا تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية تكنولوجياجريدة «األنباء» الكويتية شهدت تطورًا تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئيةجريدة «األنباء» الكويتية شهدت تطورًا تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية في عرض الڤيديوهات املرئية تكنولوجياجريدة «األنباء» الكويتية شهدت تطورًا تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئيةجريدة «األنباء» الكويتية شهدت تطورًا تكنولوجيًا هائًال في عرض الڤيديوهات املرئية
وسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونيةوسائل اإلعالم احلريصة على استمراريتها جنحت في الدمج بني املطبوعات الورقية واإللكترونية

جائحة «كورونا» حفزت الكثير من أصحاب املشاريع والشركات على إنشاء منصات إلكترونية لتسويق منتجاتهم

وسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونيةوسام صباغ لـ «األنباء»: الصحف اإللكترونية
 لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية لن تلغي الورقية..  واملنصات الرقمية

ساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالنيساهمت في زيادة حجم اإلنفاق اإلعالني
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أجرت احلوار: آالء خليفة
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خسائر كبيرة تكبدتها قطاعات متعددة كانت من أكبر املنفقني اإلعالنيني بسبب «كورونا» بينما استفادت منصات أخرى
أنصح خريجي الثانوية بالتركيز على التخصصات التكنولوجية وعلى طلبة الطب والهندسة دراسة تخصص مساند

املنصات اإللكترونية التي تستغل بيانات مستخدميها لتحقيق الربح ستختفي مستقبًال كونها تبحث عن احلل األسهل

ملشاهدة الڤيديو
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أُحدثكم اليوم عن قصة «غّسال سيارات» 
لكنه مثابر.. حر.. شريف!

اليوم سأروي لكم قصة الدكتور محمد 
خان مع شاب فقير يغسل السيارات ويأخذ 

رزقه من عرق جبينه!
لعل في سردي لقصة هذا الشاب «املكافح 
العصامي» أصفع وجوه الذين (غســلوا 
األموال) القذرة ولطخوا أياديهم وأوطانهم 

من رجس هذا املال احلرام امللعون!
يحكي د.محمد خان ويقول: كنت داخل 
سيارتي وإذا بشاب في السادسة عشرة 
ف لك  من عمره يقول لي: سيدي هل أنظِّ

زجاج السيارة األمامي؟
قلت: نعم، فنظفه بشكل (لفت نظري) من 
نظافة الچام األمامي، فأعطيته ٢٠ دوالرا، 
فتعجب الشاب وســألني: هل أنت عائد 

من أميركا؟
قلت: نعم.

قال: هل ميكنني أن أسألك عن جامعاتها 
بدل أُجرة التنظيف، وكان مؤدبا ولبقاً، ما 

اضطرني ألن أنزل وأحتاور معه.
فسألته: كم عمرك؟

فقال: ١٦ سنة.
قلت: في الثانية املتوسطة؟

قال: بل أمتمت السادسة اإلعدادية.
قلت: وكيف ذلك؟

قال: ألنهم قدموني في عدة سنوات من 
أجل عالماتي املمتازة التي حصلت عليها 

في جميع املواد، ولتفوقي صعدت!
قلت: فلَم تعمل غساالً اآلن؟

صمــت قليال ثم قال: إن والدي توفي 
وأنــا في الثانية من عمــري وأُمي تعمل 
طباخة في أحد البيوت، وأنا وأختي نعمل 
لتحصيل رزقنا ومعيشتنا، وسؤالي هل 
اجلامعات األميركية عندها منح دراســية 

للطالب املتقدمني من أمثالي؟
قلت: وهل هناك من يساعدك في هذا األمر؟
قال: أنا ال أملك إال نفسي ليس لي أحد 

يدفع عني!
قلت له: أنا ذاهب لإلفطار فتعال معي.

ف لك الزجاج اخللفي  قال: بشرط أن أُنظِّ
للسيارة، فوافقت.

وفي املطعم، طلب أن يضعوا فطوره 
(سفري) لتشاركه أمه وأخته!

والحظت أن قدرته اللغوية اإلجنليزية 
ممتازة، وأنه ماهر في فهم األعمال واخلبرة 
احلياتيــة، واتفقت معه علــى أن يأتيني 
بالوثائق اخلاصة به من شهادات وسأبذل 
له اجلهد للقبول في إحدى جامعات الواليات 

املتحدة األميركية.
وبعد ستة أشهر حصلت له على القبول، 
وبعد يومني من ذلك اتصل بي وقال: إننا 

في البيت نبكي من الفرح!
وبعد سنتني نشــروا اسمه في مجلة 
«نيــوز ويك تاميز» كأصغــر خبير في 
التكنولوجيا احلديثة وأسعدني أمر جناحه 

وأهل بيتي كثيرا.
وقامــت زوجتــي - واحلديث مازال 
للدكتور محمد خان - بأخذ ڤيزا ألمه وأخته 
دون علمنا، وبعد أن رأى هذا الشاب (أُمه 
وأخته) أمامه في أميركا لم يستطع التكلم 
وال حتى البكاء من هول الصدمة (أسرته) 
أمامه في أميركا، كان هذا هو حلمه ومناه!

وفي أحد األيام كان الدكتور محمد خان 
خارجا هو وزوجته وأبناؤه من بيته ورأى 
في اخلارج رجال يغســل إحدى سياراته 

الواقفة خارج املنزل، فقال: ماذا تفعل؟
قال: دعني أفعل.. لئال أنسى نفسي ماذا 
كنت من قبل! وماذا صنعت مني أنت اآلن!

هذا الشاب هو الدكتور فريد عبدالعال، 
وهو أحد أشهر األساتذة في جامعة هارفارد 
األميركيــة.. وهكذا هي الواليات املتحدة 
مانحة الفرص لألفــراد املهاجرين الذين 
يلقون الرعاية فيبرزون وتفخر بهم بعد 

ذلك الدول التي استضافتهم!
وهكذا تثبت األحداث أن أصحاب األخالق 

ال ينسون الفضل واملعروف!

٭ ومضة: قصة جميلة تثبت أن األصيل ال 
ينكر اجلميل والفضل مهما تبدل به احلال!

٭ آخر الكالم: من سار على الدرب وصل!

٭ زبدة احلچي: من زرع اخلير حصد النجاح، 
والوفاء قيمــة اجتماعية رديفة للصدق، 
وبالشــكر تدوم النعم.. قصة وال أروع 

لطالب العلم والقراء الكرام.
في أمان اهللا..

ومضات

ال»  قصة «غسَّ
السيارة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

١٣٫٤٪ نسبة اإلصابة و٦٧٠ حالة شفاء

إجراءات صحية مشددة الستقبال 
مرشحي مجلس األمة في إدارة شؤون االنتخابات

عبدالكرمي العبداهللا

علمــت «األنباء» من مصادر مطلعة عن 
تنسيق بني وزارتي «الصحة» و«الداخلية» 
للوقــوف علــى االســتعدادات واالجراءات 
االحترازيــة والوقائيــة في ادارة شــؤون 
االنتخابــات تزامنا مع فتــح ابوابها قريبا 
الستقبال املرشحني النتخابات مجلس االمة 
٢٠٢٠. وذكرت املصادر أن هذا يأتي نظرا لقرب 

انتخابات مجلس األمة، والتي مت حتديدها 
فــي اخلامس من ديســمبر املقبل من العام 
احلالي في الوقت الذي متر به البالد بظروف 
صحية طارئة في ظــل جائحة «كورونا». 
وبينــت املصــادر انــه ســيتم وضع خطة 
صحية ألخذ كافة االحتياطات واالجراءات 
االحترازية الالزمة للحد من انتشار العدوى 
بني املرشــحني واملوظفني في ادارة شؤون 

االنتخابات وحفاظا على صحتهم.

حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٦٩٥ إصابة 
جديدة بڤيروس كورونا املستجد (كوفيد ـ 
١٩) خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
١٢٠٩٢٧ في حني مت تســجيل ٤ حاالت وفاة 
إثر إصابتها باملرض ليصبح مجموع حاالت 

الوفاة املسجلة حتى اليوم ٧٤٤ حالة.
وقــال املتحدث الرســمي باســم الوزارة 
د.عبداهللا الســند إن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في أقســام العنايــة املركزة بلغ ١٢٣ 
حالــة ليصبح بذلك املجمــوع الكلي جلميع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها مبرض «كوفيد 
ـ ١٩» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 
٨٠٧٣ حالة. وبلغت نسبة االصابة ١٣٫٤٪ حيث 
بلغ عدد املسحات التي مت القيام بها خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية ٥١٩٤ مسحة ليبلغ مجموع 

الفحوصات ٨٧٠٧٥٤ فحصا.
وجدد الدعوة للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بكل ســبل الوقايــة وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق استراتيجية 

التباعــد البدني موصيا بزيارة احلســابات 
الرسمية لوزارة الصحة واجلهات الرسمية 
في الدولة لالطالع على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحــة أعلنت في وقت 
سابق شــفاء ٦٧٠ إصابة خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ليبلغ مجموع عدد حاالت الشــفاء 

١١٢١١٠ حاالت.

تسجيل ٦٩٥ إصابة جديدة بالڤيروس و٤ وفيات

أبل لـ «األنباء»: ٤ أسباب وراء الشعور بالتعب بعد لقاح اإلنفلونزا

«التربية» ترفض جتديد إقامة ٢٠٠ معلم وإداري مصري باخلارج

عبدالعزيز الفضلي

رفضــت وزارة التربية جتديد اقامة ما 
يقارب ٢٠٠ معلم وإداري مصري انتهت 

اقاماتهم خارج البالد.
وكشفــت مصــادر تربويــة مطلعـة 
لـ «األنباء» ان «التربية» تلقت ما يقارب 
٢٠٠ كتاب من سفارتنا في القاهرة ملعلمني 
انتهــت اقاماتهم ويطلبــون جتديدها، 
مشــيرة الى ان املعلمــني تقدموا بكتب 
للسفارة الكويتية التي بدورها احالت 
الكتب الى وزارة التربية الجراء الالزم.

واوضحــت املصــادر انــه وحســب 
االجراءات املتبعة فإن وزارة التربية ال 
متلك القرار بالتجديد ألشخاص انتهت 
اقاماتهم خارج البالد مؤكدة ان االمر بيد 

وزارة الداخلية في هذه احلالة.
من جانب آخر، توقف العمل في اللجنة 
التنسيقية املشتركة بني جمعية املعلمني 

ووزارة التربية ولم تعقد اجتماعا منذ 
عدة اشهر وذلك بعد ان وصل التعاون 
بينهما الى طريق مســدود في مســألة 
بحث وحل العديد من القضايا التربوية 

العالقة.
في هذا السياق، كشفت مصادر تربوية 
مطلعة ان عمل اللجنة كان يتعلق ببحث 
ومناقشة العديد من االمور التي تتعلق 
بالعملية التعليمية واملنظومة التربوية 
بشكل عام، مشيرة الى ان هناك مجموعة 
من املقترحات التي تقدمت بها جمعية 
املعلمني عن طريق اللجنة املشتركة غير 

انه مت حفظها.
وأوضحت املصادر ان اجلمعية علقت 
العمل بهذه اللجنة الى اشعار آخر، مشيرة 
إلى أنها تعمل على حل قضايا املعلمني 
وامليــدان التربــوي وحتريــك القضايا 
العالقة من خالل التواصل مع املسؤولني 

في الوزارة واملناطق التعليمية.

آالء خليفة

الطبيب مسجل  أوضح 
ڤيروســية  أمــراض  أول 
د.محمــد أبــل ان هنــاك ٤ 
اســباب رئيســية لتفسير 
البعــض  ظاهــرة شــعور 
باملــرض والتعب بعد اخذ 

تطعيم االنفلونزا.
وقــال أبل فــي تصريح 
خاص لـ«األنباء» ان هناك 
اشــخاصا يشعرون بتعب 
وظهور اعراض االنفلونزا 
بعد اخذهم للتطعيم، الفتا 
الى ان االســباب تعود الى 

االنفلونــزا الرباعي يغطي 
 (B) ونوعــني (A) نوعــني

شديدة ومنها الذين لديهم 
حساسية مفرطة ومتالزمة 
«غيالن باريه» ولكن حتى 
اآلن لم يتم اثبات هذا االمر 

مع التطعيم.
وردا على ســؤال حول 
اذا ما كانت هناك عالقة بني 
التطعيــم والتوحــد؟ قال: 
العلمية  الدراســات  جميع 
التــي متــت حتــى اآلن بال 
استثناء لم تثبت وجود تلك 
العالقة، مبينا ان مضاعفات 
املفرطة حتدث  احلساسية 
بسبب وجود حساسية ألي 
مكون من مكونات اللقاح.

التطعيــم  فــإن  وبالتالــي 
ال يحمينــا من ڤيروســات 
اجلهــاز التنفســي االخرى 

ومنها «كورونا».
وذكر أبل ان هناك اثارا 
جانبيــة للتطعيــم ولكــن 
ال يشــترط ان تظهــر على 
انهــا  اجلميــع، موضحــا 
اعراض مشــابهة العراض 
االنفلونــزا ومنهــا ارتفاع 
درجــة احلــرارة والعطس 
والصداع وألم في اجلســم 
واملفاصــل وهنــاك نســبة 
قليلة جدا من االشــخاص 
الذين قد تظهر لديهم اعراض 

التطعيم يحتاج إلى ١٤ يوماً حتى يبدأ عمله في اجلسم

تلقت كتاباً بأسمائهم من السفارة بالقاهرة

د.محمد أبل

ان التطعيم يحتاج الى مدة 
١٤ يوما حتى يبدأ عمله في 
اجلسم وبالتالي فالشخص 
خــالل تلــك الفتــرة يكون 
معرضا لالصابة بڤيروسات 
التــي يغطيها  االنفلونــزا 
التطعيم، وباالضافة الى ان 
نســبة جناح التطعيم بعد 
اخذ اجلرعة تتراوح ما بني 
٨٠ إلى ٨٥٪ وبالتالي فهناك 
نسبة للفشل ايضا، فضال 
عن ان تطعيمات االنفلونزا 
تغطــي فقــط ڤيروســات 

االنفلونزا.
تطعيــم  وأضــاف: 

تدريس «البدنية» 
للمرحلة االبتدائية اليوم

عبدالعزيز الفضلي

تبدأ وزارة التربية بتدريس مادة التربية البدنية للمرحلة 
االبتدائية اعتبارا من اليوم األحد، وذلك بحســب اخلطة 
التي وضعها التوجيه الفني العام للتربية البدنية، والتي 
توصلت إلى االتفاق على تدريس مادة التربية البدنية طبقا 
للبرنامج الزمني املعتمد من قبل قطاع التعليم العام كاآلتي: 
٭ الصفان الرابع واخلامس االبتدائي: بدء التدريس من 

األسبوع الرابع.
٭ من الصف السادس إلى الصف التاسع: بدء التدريس 

من األسبوع اخلامس.
٭ من الصف العاشر إلى الثاني عشر: بدء التدريس من 

األسبوع السابع.
٭ االختيار احلر: بدء التدريس من األسبوع اخلامس.

«stc» أطلقت حملة «ألننا نهتم» التوعوية لسرطان الثدي
أعلنت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
املبتكرة واملنصات  اخلدمات 
املتكاملــة للعمالء فــي دولة 
الكويت، عن استكمال حملتها 
التوعوية بشأن سرطان الثدي 
حتت عنوان «ألننا نهتم» التي 
أطلقت منذ بداية شهر أكتوبر 
وذلك تزامنا مع الشهر العاملي، 
مــن خــالل تنظيم عــدد من 
األنشطة الرياضية والفعاليات 
احلية واحملاضرات التوعوية.
 stc وفي بيان لها كشــفت
عن عدد من األنشطة الداخلية 
واخلارجية التي أطلقتها في 
إطــار حملتها التوعوية التي 
نظمــت حتت إشــراف هديل 
العبداهللا من فريق العالقات 
العامــة فــي stc، حيث قامت 
بإطالق حملة stc #ألننا_نهتم 
التي تنظمها بشــكل ســنوي 
الثــدي  للتوعيــة بســرطان 
مصحوبة بعدد من األنشطة 
والرسائل التوعوية التي بثتها 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 

اخلاصة بالشركة.
كمــا قامــت باســتعراض 
عــدد مــن النصائــح الطبية 
العمليــة  واملعلومــات 
واملتخصصة، منذ بداية شهر 
أكتوبر، وذلــك بالتعاون مع 
د. يوسف الصالح استشاري 

اللياقة البدنية، وكذلك توزيع 
اجلوائز على احلضور.

هــذه  علــى  وتعليقــا 
املناســبة، قالــت مديــر عام 
 stc االتصال املؤسســي فــي
دانــة اجلاســم:«انطالقًا مــن 
دورهــا احليــوي فــي مجال 
املسؤولية املجتمعية، حترص 
الشركة على مواصلة برامجها 
التوعوية املتعلقة بدعم القطاع 
الصحــي، مؤكــدة أن أعمــال 
الشركة فيما يتعلق بأنشطة 
املسؤولية االجتماعية زاخرة 

ومستمرة».
وأعربــت اجلاســم عــن 
ســعادتها باإلقبــال املتميــز 
النشــط للحضور  والتفاعل 
من موظفات الشــركة الالتي 
استفدن من املعلومات القيمة 

لتوفيــر منتجاتها وخدماتها 
املتميزة وعروضها احلصرية 
عبر منصاتها الرقمية املتقدمة 
لتوفير اجلهــد والوقت على 
العمالء وحفاظا على صحتهم، 
وأيضــا مبــا يتماشــى مــع 
استراتيجية الشركة في مجال 

متكني التحول الرقمي».
وبهــذه املناســبة، تقدمت 
اجلاســم بالشــكر الــى فريق 
عمــل العالقات العامة وجميع 
اجلهــات املشــاركة في تنظيم 
الفعالية وفــي مقدمتهم نادي 
فلير للسيدات ومستشفى دار 
الشفاء على مساهمتهم املتميزة 
في إجناح هذه املبادرة، والشكر 
كذلك للموظفات العامالت في 
الشــركة علــى تلبيــة الدعوة 
واملشاركة في االنشطة املتنوعة.

التــي مت اســتعراضها خالل 
اجللسات التوعوية واألنشطة 

الرياضية.
 وأضافــت اجلاســم «كما 
عملنا هــذا العام على نشــر 
التوعيــة بني افــراد املجتمع 
السيما السيدات بالتعاون مع 
مستشــفى دار الشفاء، وذلك 
عبر نشر املعلومات الصحية 
مــن خــالل مواقــع التواصل 

االجتماعي لدينا».
وأضافــت اجلاســم: «منذ 
العــام وتزامنــًا مــع  بدايــة 
تفشــي ڤيــروس كورونا في 
الكويت عملت stc على إطالق 
سلسلة من األنشطة واملبادرات 
اإلنســانية التــي تهــدف إلى 
مســاندة أهل الكويت، فضًال 
عــن مســاهماتها املســتمرة 

شملت محاضرات توعوية وأنشطة رياضية وإجراء الفحص املبكر

من فعالية «قد التحدي؟»  د.يوسف الصالح «stc» دانة اجلاسم، مدير عام االتصال املؤسسي في

جراحة عامة و جراحة السمنة 
فــي مستشــفى دار الشــفاء، 
والذي قام باستعراض مخاطر 
هذا املرض وسبل الوقاية منه.
وعلى صعيــد آخر، قامت 
stc بأنشطة داخلية استهدفت 
موظفات الشركة، حيث تكفلت 
بالفحص املبكر للكشــف عن 
 Mammogram) سرطان الثدي
and ultrasound) ملوظفاتهــا 

حرصا منها على سالمتهن.
كما أقامت شركة stc فعالية 
رياضيــة متميــزة ملوظفاتها 
 «flare» بالتعــاون مع فليــر
النســائي  الرياضي  النــادي 
حتت عنوان «قد التحدي؟»، 
واشتملت الفعالية على عدد 
مــن احملاضــرات التوعويــة 
واألنشطة الرياضية ومترينات 

إيقاف العمل في اللجنة التنسيقية بني جمعية املعلمني و«التربية»!

١٨٨ ألف دينار من «إعانة املرضى» 
إلى مستشفى الفروانية

ليلى الشافعى

في اطار اجلهود اخليرية الطبية التي تقوم 
بها جمعية صنــدوق اعانة املرضى لصالح 
املرضى غير القادرين على ســداد الرســوم 
املتعلقة بتكلفة التحاليل الطبية واالشعات 
التشــخيصية تقوم اجلمعيــة بالتعاون مع 
اقسام احملاســبة بإدارات املستشفيات بدفع 
قيمة التكلفة للمستشفيات عن طريق خطاب 
ضمان يتم جتميع قيمة هذه اخلطابات ودفعها 
كل فترة يتم االتفاق عليها مع ادارة املستشفى.

وقام مدير عام اجلمعيــة جمال الفوزان 
بتســليم شــيك بقيمة ١٨٨ الــف دينار ملدير 
مستشفى الفروانية د.محمد البراك بحضور 

رئيس شــعبة احملاســبة باملستشفى خالد 
الســبيعي وحضــور رئيس قســم املتابعة 
باجلمعية عبدالصبور جهالن كقيمة تكلفة 
اشعات وحتاليل وغسيل كلى ملرضى تكفلهم 
اجلمعية ترددوا على املستشفى خالل الفترة 
املاضية. وأعرب د.البراك عن عميق شــكره 
جلمعية صندوق اعانة املرضى على جهودها 
اخليريــة فــي حتمــل نفقــات املرضى ممن 
تضطرهم الظروف الى مراجعة املستشــفى 
وغالبيتهــم من العمالة التــي تكالب عليهم 
الفقر واملــرض.  وثمن د.البــراك هذا الدور 
االنساني للجمعية داعيا اهللا عز وجل ان يتقبل 
صدقات احملسنني لدعم هذا الصرح اخليري 
الذي يعكس وجه الكويت االنساني املشرق.

السرطان هو ثاني أسباب الوفيات في الكويت
حنان عبداملعبود

أكدت عضــو مجلس اإلدارة والهيئــة التنفيذية 
للحملة الوطنية للتوعية مبرض الســرطان (كان) 
د.حصة الشاهني ان التواصل االجتماعي بديل جيد 
لنشــر التوعية مــن االمراض الســرطانية في زمن 
الكورونا، خاصة خالل شــهر أكتوبر شهر التوعية 
بسرطان الثدي لذا وجب التركيز على السيدات فوق 
الـــ٤٠ عاما لعمل فحص املاموجرام لالطمئنان على 

أنفســهن. وقــد نظمت حملة (كان) حــوارا توعويا 
على برنامج تيمز قدمته مديرة إدارة تعزيز الصحة 
د.عبير البحوه للحديث عن سرطان الثدي والطرق 
املتبعة للتوعية منه. وقد أكدت بدورها ارتفاع نسب 
الوفيات بســبب السرطان حيث بينت االحصائيات 
أن السرطان هو ثاني سبب للوفاه في الكويت. وهذا 
يدعونا لتكثيف حمالت التوعية منه، حيث تقســم 
التوعية عندنا الى ٣ اقســام: أوال: التوعية للوقاية. 
ثانيا: التوعية بأهمية الكشــف املبكر. ثالثا: توعية 

املصابني. وفي مداخلة لها أشادت د.حصة الشاهني 
بأهمية الشــراكه املجتمعية موضحة أن هيئة األمم 
املتحدة نصت على أن الشراكة املجتمعية تكون بني 
القطاع احلكومي واملجتمع املدني. وأن شراكة حملة 
(كان) مــع اجلمعية الكويتية التطوعية النســائية 
خلدمــة وتنمية املجتمع متثلت جليا بالشــراكة مع 
وزارة الصحة مــن خالل تنفيذ العديد من مبادرات 
وبرامج التوعية ومنها إدارة تعزيز الصحة ومتطوعو 

قسم التغذية في مركز الكويت ملكافحة السرطان.



محليات
األحد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠

08

النجاة  كشــفت جمعية 
اخليرية أنها اتخذت خطوات 
عملية وإيجابية للرد على 
نشــر الرســوم الفرنســية 
املسيئة للنبي محمد (ژ) 
واملستفزة ملشاعر املسلمني، 
وذلك عبر مشاريع دعوية 
متخصصة تهدف للتعريف 
بسيرة الرسول ژ باللغة 
الفرنســية، ويأتــي ذلــك 
مــن واقع دورها في نشــر 
رســالة اإلســالم الســمحة 
وســيرة النبي ژ، بحسن 

احلوار واملوعظة احلسنة انطالقا من قول 
اهللا تعالى، (ادع إلى ســبيل ربك باحلكمة 

واملوعظة احلسنة).
وفــي هذا الصدد أوضــح عضو مجلس 
اإلدارة بجمعية النجاة اخليرية ومدير مركز 
الوعي لتطوير العالقــات العربية الغربية 
د.إبراهيم العدســاني، بأن هذا الرد العملي 
يأتي من واقع إميان اجلمعية بحاجة الشعوب 
الغربية إلى معرفة النبي ژ، وسماحة هذا 
النبي الكرمي الذي جاء رحمة للعاملني، مؤكدا 

أنهم لو عرفوه ما سبوه.
وأضاف أنه من واجبنا استثمار وسائل 
التواصــل التكنولوجيــة احلديثة وإطالق 
املشــاريع الدعوية لتعريــف الطرف اآلخر 
بالنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم وأخالقه 

وكيــف أن اهللا جــل وعــال 
وصفــه «وإنــك لعلى خلق 
عظيــم» فســيرته العطرة 
ومواقفه الكرمية واإلنسانية 
وتعامله الراقي نحو أصحاب 
الرأي املخالف له ينبغي أن 
تصل إلى الغرب بكل لغات 
العالم، الســيما الفرنسية، 
ليعرفوا قيمة ومكانة وقدر 

رسول اإلسالم.
وتابــع: كذلك ســنعمل 
على إبراز شهادات املفكرين 
والكتــاب والعلماء من غير 
املسلمني وكذلك املهتدون اجلدد الذين اصبحوا 
دعاة، وأشادوا بنبل وعظمة وأخالق الرسول 
الكــرمي ژ، بجانب إظهار دور النبي صلى 
اهللا عليه وسلم في كثير من القضايا التي 
تتعلق بالبيئة والتعليم والعدالة االجتماعية 
وحقوق املرأة في اإلسالم والصحة العامة، 
والتي تثبت أنه مرســل مــن ربه جل وعال 

«رحمة للعاملني».
واختتم العدســاني تصريحه مؤكدا أن 
هذه الواقعة التي نالت من رســولنا الكرمي 
ســتتحول ملنحة وســتكون ســببا لدخول 
غير املسلمني إلى اإلسالم مستشهدا بإشهار 
إسالم منتج الفيلم الدمناركي املسيء، وقيامه 
بالدعوة إلى اهللا تعالى دفاعا عن اإلســالم 

ونبيه الكرمي ژ. 

«اخلارجية»: ربط اإلسالم باإلرهاب «تزييف للواقع وتطاول على شريعتنا»
أعلنــت وزارة اخلارجية الكويتية، أن الكويت 
تابعت باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم املسيئة 
للرسول ژ، مؤكدة تأييدها لبيان منظمة التعاون 
اإلسالمي الذي «يعبر عن األمة اإلسالمية جمعاء وما 
جاء به من مضامني شاملة رافضة لتلك اإلساءات 

واملمارسات».
وحذرت الوزارة، في بيان لها يوم أول من أمس، 
من مغبة دعم تلك اإلســاءات واســتمرارها سواء 
لألديان السماوية كافة أو الرسل عليهم السالم من 
قبل بعض اخلطابات السياســية الرسمية والتي 
تشــعل روح الكراهية والعداء والعنف وتقوض 
اجلهود التي يبذلها املجتمع الدولي لوأدها وإشاعة 

ثقافة التسامح والسالم بني شعوب العالم.
كمــا حذرت من مغبة االســتمرار في دعم هذه 
اإلساءات والسياسات التمييزية التي تربط اإلسالم 
باإلرهاب ملا ميثله ذلك من «تزييف للواقع وتطاول 
على تعاليم شريعتنا السمحاء الرافضة لإلرهاب، 
فضال عما متثله من إساءة بالغة ملشاعر املسلمني 

حول العالم».

أكدت استياءها البالغ من استمرار نشر الرسوم املسيئة للرسول ژ وأعلنت تأييدها لبيان منظمة التعاون اإلسالمي املعبّر عن األمة اإلسالمية جمعاء

مندوب الكويت لدى «يونسكو»: املنظمة ترفض قطعيًا
اإلساءة إلى نبينا محمد حتت أي ذريعة

باريس - كونا: أكد مندوب الكويت الدائم لدى منظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) د.آدم املال 
رفض املندوبية القاطع لإلساءة لإلسالم والرسول محمد 
ژ.وقال املال في تصريح لـ (كونا) أمس إن احلريات ال 
تعني اإلساءة لرمز اإلسالم سيدنا محمد ژ واإلساءة 
للدين اإلسالمي. وأضاف أن موقف املندوبية ثابت ودائم 
كما هو موقف دولة الكويت وال نقبل بهذه اإلساءة حتت 

أي ذريعة. وشدد على أن «املندوبية هي جزء من الكويت 
وال ميكن أن تخرج عن سياسات وقرارات الكويت وبيان 
وزارة اخلارجية ميثلنــا جميعا وميثل املندوبية». وأكد 
أن مندوبية الكويت تسعى دائما لتقدمي وتبني القرارات 
واملبادرات مبنظمة (يونسكو) الداعمة للسالم واحترام 
األديان السماوية ونبذ العداء والكراهية. وأشار الى أن 
مندوبية الكويت قادت حتركا عربيا إسالميا العام املاضي 

إلقرار قرار بإحدى اللقاءات الدولية التابعة لليونســكو 
يندد باملمارسات العنصرية ضد اإلسالم (اسالموفوبيا) 
ومت إقراره باإلجمــاع. وأكد أن موقــف الكويت ثابت 
وواضح برفض الربط بني الدين اإلسالمي واإلرهاب ملا 
متثله من تزييف للواقع وتطاوال على تعاليم شــريعتنا 
السمحة الرافضة لإلرهاب ونسعى لنشر هذه احلقيقة 

عبر اليونسكو.

ذكر أن املندوبية جزء من الكويت وال ميكن أن تخرج عن سياسات وقرارات الدولة

د.آدم املال

دعم اإلساءات لألديان السماوية يشعل روح الكراهية والعداء والعنف ويقّوض جهود املجتمع الدولي لوأدها وإشاعة ثقافة التسامح والسالم بني الشعوب

أمني عام «التعاون»: تصريحات الرئيس الفرنسي 
عن اإلسالم تزيد من نشر ثقافة الكراهية

«التجمع السلفي» يدعو املنظمات األممية واحلقوقية 
إلى رفض احلقد والكراهية جتاه اإلسالم

«املعلمني»: نرفض ازدراء األديان 
وتأجيج العنف والكراهية والبغضاء

 - العامــة  األمانــة 
الرياض: أكد األمني العام 
التعــاون لدول  ملجلــس 
اخلليــج العربية د.نايف 
احلجــرف أن تصريحات 
الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون، غير املسؤولة عن 
اإلســالم واملسلمني تزيد 
من نشــر ثقافة الكراهية 
بني الشــعوب، وال تخدم 
القويــة بــني  العالقــات 
الشعوب اإلسالمية وشعب 

فرنسا الصديق.
وأشــار األمــني العــام إلــى أنــه في 
الوقــت الــذي يجب أن تنصــب اجلهود 
نحو تعزيز الثقافة والتسامح واحلوار 
بــني الثقافات واألديــان تخرج مثل هذه 

التصريحــات املرفوضة 
والدعوة لالســتمرار في 
نشــر الرســوم املســيئة 
للرســول الكــرمي عليــه 
أفضل الصالة والتســلم.  
ودعا األمني العام قادة دول 
العالم واملفكرين وأصحاب 
الرأي لتحمل املسؤولية 
الكبــرى التي تقــع على 
عاتــق كل مــن يســعى 
للســالم والتعايش لنبذ 
خطابات الكراهية وإثارة 
الضغائن وازدراء األديان 
ورموزها، واحترام مشاعر املسلمني في 
كل أنحاء العالم، بدال من الوقوع في اسر 
اإلســالموفوبيا الذي تتبناه املجموعات 

املتطرفة.

وجل (إن الذين يؤذون اهللا 
ورســوله لعنهــم اهللا في 
الدنيــا واآلخــرة وأعد لهم 

عذابا مهينا).
ويدعو التجمع السلفي 
املنظمــات الدوليــة وفــي 
مقدمتهــا منظمــة املؤمتر 
اإلســالمي واألمم املتحــدة 
ومنظمات حقوق اإلنسان 
إلى اتخاذ موقف يعبر عن 
رفــض ذلــك احلقــد وتلك 
الكراهيــة جتــاه اإلســالم 

واملسلمني. 
التجمــع  يدعــو  كمــا 
املواطنني  السلفي إخواننا 
وكل مــن لديه ســلطة إلى 
التعبيــر وإنــكار  أهميــة 
املنكر بالوسائل املشروعة 
بالقلم واإلجراء املتاح وفق 

الشريعة والقانون.

النور الذي أُنــزل معه) إذ 
إنه منقذ البشرية من براثن 
الكفــر واإلحلاد والشــرك 

واالضطهاد.
إن التجمع السلفي ليدعو 
احلكومة ووزارة اخلارجية 
التخــاذ موقف حازم يعبر 
عن استنكار الكويت جتاه 
هذه الفعلة الشنيعة التي 
قام بها العلماني «إميانويل» 
الذي يعاقب بلده فرنســا 
وقانونه العلماني أي اعتداء 
على اليهودية والصهيونية 
بححة احترام األديان، بينما 
يجعل الطريق ممهدا للنيل 
من اإلسالم واإلساءة لرمزه 
األول رسول الهدى، وسوف 
يرى عاجال أم آجال شــؤم 
صنيعه واللعنة التي ستحل 
بداره حتقيقا لقول اهللا عز 

أشــهر توجت بتصريحات 
ومســتفزة  الئقــة  غيــر 
الفرنســي  الرئيــس  مــن 
«إميانويل ماكرون» حيث 
قام بتعليق تلك الرســوم 
على مبان حكومية غير آبه 
مبشاعر املسلمني، مستسهال 
نبيهــم  علــى  االعتــداء 

ومقدساتهم.
التجمــع اإلســالمي  إن 
الســلفي ليســتذكر حرمة 
الــذود  النبــي ووجــوب 
عنــه والــوالء واحملبة له 
عمــال بقــول اهللا عز وجل 
(إمنا وليكم اهللا ورســوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصالة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون) ووجوب نصرته 
وتأييــده (فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا 

اإلســالم واملســلمني ومــا 
يتعــرض لــه مقــام نبــي 
الرحمــة محمــد ژ مــن 
سخرية واستهزاء ورسوم 
هزليــة، بواســطة حملــة 
منظمــة ومنظمات يقودها 
مجرمون فرنسيون منذ عدة 

أصدر التجمع اإلسالمي 
السلفي بيان استنكار ضد 
اإلساءة إلى النبي ژ، بدأه 
بقول املولى عز وجل: (إال 
تنصروه فقد نصره اهللا إذ 
أخرجــه الذين كفروا ثاني 
اثنــني إذ هما فــي الغار إذ 
يقول لصاحبه ال حتزن إن 
اهللا معنا فأنزل اهللا سكينته 
عليه وأيده بجنود لم تروها 
وجعل كلمــة الذين كفروا 
الســفلى وكلمــة اهللا هــي 
العليــا واهللا عزيز حكيم) 

صدق اهللا العظيم.
وقال التجمع في بيانه: 
يتابــع التجمع اإلســالمي 
الســلفي بقلق وبأســى ما 
تفرزه العلمانية املتوحشة 
البغيضــة  والعنصريــة 
الكراهيــة ضــد  وخطــاب 

دعا قادة العالم لتحمل املسؤولية في نبذ خطابات الكراهية

اجلمعية تستنكر املمارسات الفرنسية العدائية ضد الرسول الكرمي

د.نايف احلجرف
شعار التجمع االسالمي السلفي

عبدالعزيز الفضلي

اســتنكرت جمعية 
الكويتيــة  املعلمــني 
الفرنسية  املمارســات 
العدائيــة والتي تهدف 
إلــى تأجيــج صــور 
الكراهية ضد اإلســالم 
واملســلمني والســماح 
بنشر رسومات وصور 
مسيئة لرسولنا الكرمي 

محمد ژ.
وقالــت اجلمعيــة في 

بيان لها: انها إذ ترفض رفضا 
قاطعا أي شكل من األشكال ازدراء 

األديان وتأجيج أشكال العنف والكراهية 
والبغضاء، فإنها في الوقت نفســه ال 
ميكنها أن تقبل املساس برسولنا الكرمي 

عليــه أفضــل الصالة 
والســالم،، مؤكــدة أن 
الدين اإلســالمي وهو 
التسامح واحملبة  دين 
والســالم، وهــذا مــا 
جاء فــي القرآن الكرمي 
وتعاليمه السمحاء وفي 
سنة وســيرة وحديث 
الكــرمي ژ.  رســولنا 
اجلمعيــة  وطالبــت 
أهــل امليــدان التربوي 
من معلمــني ومعلمات، 
مبمارسة دورهم ورسالتهم 
في التصدي لكل ما من شأنه 
املساس بديننا اإلسالمي احلنيف 
الكرمية لرســولنا  الرفيعة  وباملنزلة 
الكــرمي ژ ونشــر وتعليــم ســيرته 

العطرة.

احتاد اجلمعيات واملبرات اخليرية يستنكر اإلساءة إلى النبي ژ
أصــدر احتــاد اجلمعيات 
واملبرات اخليرية بيانا استنكر 

فيه اإلساءة للنبي ژ.
البيان كمــا يلي:  وجــاء 
احلمد هللا الذي أرسل رسوله 
رحمــة للعاملــني، والصــالة 
والســالم علــى نبينا محمد 
الذي رفع ذكره رب العاملني، 

وكفاه شر املستهزئني.
يتابع احتــاد اجلمعيات 
الكويتية  واملبرات اخليرية 
باستنكار شــديد ما تتناقله 
وســائل اإلعالم املختلفة من 
تبعات اإلســاءة إلــى نبينا 
محمد ژ، من نشر شخصيات 
وجهــات حكوميــة وخاصة 

إنا خلقناكــم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شــعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا 
أتقاكــم إن اهللا عليــم خبير 
احلجرات: ١٣، وقال عز وجل: 
وما أرسلناك إال رحمة للعاملني 

األنبياء: ١٠٧.
إذ نســتنكر فــي  وإننــا 
احتــاد اجلمعيــات واملبرات 
الكويتيــة هــذه  اخليريــة 
اإلساءات البالغة، لنقول في 
يقني: إنها لــن تنال من قدر 
النبــي الكرمي، وال رســالته 
الســامية التي أشرق العالم 
بنورها بعــد ظلمات اجلهل 
واجلاهليــة، كيــف وقد قال 

وإزاء هذا االستنكار، يدعو 
احتــاد اجلمعيــات واملبرات 
الكويتيــة جميع  اخليريــة 
اجلهات املسؤولة، الرسمية، 
الشــعبية، وبالتعــاون بني 
اجلميع، إلى استخدام جميع 
الوسائل السلمية واإلعالمية 
والديبلوماسية واحلقوقية 
املمكنــة للتعبيــر عــن هذا 
الرفض الرسمي والشعبي ملثل 
هذه التجاوزات، مبا يتســق 
الراسخة  الكويت  ومنهجية 
في العمل السلمي واإلغاثي 
واإلنســاني والديبلوماسي. 
واهللا يقول احلق وهو يهدي 

السبيل.

اهللا لنبيه، وقوله احلق: إنا 
كفيناك املســتهزئني احلجر: 
٩٥، وقال عز وجل: أليس اهللا 
بكاف عبده الزمر: ٣٦، وقال 
ســبحانه: إن اهللا يدافع عن 
الذيــن آمنوا احلج: ٣٨. وفي 
الوقت نفسه يستنكر احتاد 
اجلمعيات واملبرات اخليرية 
الكويتية ردود الفعل املتطرفة 
والفردية التي تنتهج العنف 
وتسيء لسمعة اإلسالم في 
اخلــارج، وتعطــي الفرصة 
لليمني املتطرف في هذه الدول 
الستغالل املوقف نحو مزيد 
من التأجيــج وبث الكراهية 
واإلقصاء والتمييز الديني.

في جمهورية فرنسا صورا 
مســيئة تســتهزئ مبقامــه 
الكــرمي، ومــن تصريحــات 
معادية لإلسالم، وحاضة على 
الكراهية واإلقصاء والتمييز 
ضده، وهي التصريحات التي 
تخالــف النظــم والقوانــني 
واألعــراف الدوليــة بشــأن 
احترام األديان واملقدســات، 
وتتنافى مع أبســط أســس 
التعايش السلمي والتعاون 
الكــرمي بــني األمم واألديــان 
واحلضارات املختلفة، وهي 
الرســالة التــي جــاءت فــي 
قلــب دعــوة النبــي ژ، إذ 
قال اهللا تعالى: يأيها الناس 

أعضاء هيئة تدريس اجلامعة: اإلساءة للنبي ژ ليست تعبيرًا عن الرأي
وإمنا ضرب لقيم اإلنسانية وعقيدة املسلمني على نحو غير مسؤول

صــرح رئيــس جمعيــة 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت د.إبراهيم احلمود بأن 
اجلمعية تستهجن وتستنكر 
وترفــض املســاس برســول 
اهللا خامت النبيني واملرســلني 
محمد ژ بأي وســيلة كانت 
أو تكون، مضيفا أن الرســوم 
الكاريكاتوريــة متــى مســت 
العقيدة ومقدســات املسلمني 
ال تعتبر حرية تعبير عن الرأي 
بحال من األحوال، فللحرية حد 
تقف عنــده وهو ذلك املتمثل 

بحريــة اآلخريــن. ان حريــة 
التعبير عــن الرأي تقف عند 
حــدود حرية العقيــدة، وهذا 
ما قررته كل األنظمة املعتبرة 
وهذا ما أكدته احملاكم في دول 
العالم املتحضر، ومنها احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان في 
ستراســبورغ والتــي تعتبر 
أحكامهــا ملزمة لدول االحتاد 
األوربي وفقا التفاقية أنشــاء 

احملكمة.
وأضاف: أن اإلصرار على 
نشر اإلساءة للنبي محمد ژ 

وأداة هدم ونخر للمجتمع في 
حقيقة وجوده.

وختم احلمــود تصريحه 
بالقول إن نبذ الكراهية والعنف 
والدعوة للسالم والتعايش هي 
أخالق رســولنا الكرمي محمد 
ژ. وإن املســاس باملعتقدات 
واملقدسات ليست من احلرية 
في شــيء بــل هي اإلســفاف 
واالزدراء لآلخر والتحريض 
على العنف وإنشاء الكراهية 
والبغضاء وهذا سلوك ومسلك 

الشيطان.

واعتبــار ذلك فكاهة وتعبيرا 
عن الرأي إمنا هو ضرب لقيم 
اإلنسانية ولعقيدة املسلمني 
على نحو غير مسؤول وغير 
معتبر حلرية وكرامة اآلخرين.
أن  د.احلمــود  وأضــاف 
احلريــات وجــدت إلســعاد 
البشــرية واالرتقــاء بســمو 
اإلنسان وعقله وهي منظومة 
متكاملــة لهــا كيــان ووجود 
وحدود وان أي حرية ال ميكنها 
التطاول على حريات اآلخرين 
واال غدت غوغاء ال طائل منها 

ذكر أن املساس باملقدسات يعني ازدراء اآلخر والتحريض على العنف والكراهية

د.إبراهيم العدساني

د. إبراهيم احلمود

«عمال البترول» التخاذ موقف حازم جتاه هذا املوقف اجللل
أعرب احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات عن رفضه واستنكاره 
اإلساءة لرسول اهللا ژ . وقال االحتاد 

في بيان له أمس:
إن االحتاد وجميع النقابات األعضاء 
التي متثــل جموع العاملني بالقطاع 
النفطي ال يجد في أي قاموس عبارات 
تعبر عن مدى السخط واالستياء من 
اإلساءة لرسول العاملني الرحمة املهداة 
جلميع خلق اهللا ويرفض أي مساس 
مبقامــه العالي حتــت الذريعة التي 
يتشدق بها أعداء اإلسالم واملسلمني 
وهي حرية الرأي ولكنها في حقيقة 
األمر دعوة كريهة للتعصب األعمى 

والكراهية ضد اإلسالم واملسلمني وضد 
كل القيم اإلنسانية واحلضارية التي 
تدعو للتعايش السلمي وال تندرج أبدا 
حتت عباءة حرية الرأي والتعبير.

وقال: إن هذه احلرية وبهذا املفهوم 
تعد جرمية نكراء ضد املبادئ السامية 
والقيــم النبيلة التــي يحض عليها 
اإلسالم وأحاديث رسولنا الكرمي التي 
تعد نبراسا نهتدي به ونسير عليه.
وأضــاف: إن االحتاد، ومن خلفه 
كل الغيورين على ديننا والثائرين 
للدفــاع عــن رســولنا، يتوجه لكل 
املعنيني باألمر سواء حكومات الدول 
التي جاءت اإلساءة منها وعلى وجه 

اخلصــوص فرنســا ومــن يحكمها 
وحكومتهــا ومن بعــض املوتورين 
املتعصبني الكارهني للمثل العليا التي 
أرساها النبي الكرمي، ان هذا األمر ان 
لم يتم تداركه فــورا واالعتذار عنه 
والتعهد بعدم التكرار فستكون هناك 
وقفة جادة ســتوجعهم لتكون لهم 

درسا ال ينسى.
ودعا االحتاد احلكومة الرشــيدة 
إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم جتاه 
ذلك احلدث اجللل، وليس حكومتنا 
وحدها بل حكومات العالم اإلسالمي 
ومنظمة املؤمتر اإلســالمي وغيرها، 
أما الشعب فهو يعرف بنفسه كيفية 

الرد على هذه اإلساءة مبحاربة هذه 
الدول في اقتصادها.

وأكد االحتاد أنه ينتظر وجموع 
املسلمني من أهل بلدنا ما سيتم اتخاذه 
من قرارات أو مواقف بهذا اخلصوص، 
واننا على يقني بأن اهللا ناصر رسوله، 
فلقد حذر اهللا جل وعال من أذية نبيه 
ژ وكتب على نفسه حمايته والدفاع 
عنه وحفظــه ونصرته وخذالن من 
تعــرض له وإهالكه وخســرانه في 
الدنيا واآلخرة، قــال تعالى: (واهللا 
يعصمك مــن الناس - املائدة: ٦٧)، 
وقــال: (إنــا كفيناك املســتهزئني - 

احلجر: ٩٥).

«النجاة» الستثمار وسائل التواصل وإطالق 
مشاريع دعوية للتعريف بالنبي محمد (ژ)

ليكون ذلك رّداً عملياً بحسن احلوار واملوعظة احلسنة
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٥٢ تعاونية: مقاطعة املنتجات الفرنسية لردع املسيئني
إلى ديننا احلنيف.. والنبي محمد ژ خط أحمر

محمد راتب

وجهت اجلمعيات التعاونية 
ما وصفته بـ «صفعة» للرئيس 
الفرنسي وحكومته حني تداعت 
إلى إطالق حملة شــاملة على 
وســائل التواصل االجتماعي 
ملقاطعة املنتجات الفرنســية 
وسحبها من األسواق والفروع، 
متعهــدة مبنــع دخــول تلك 
املنتجات إلى أجل غير مسمى، 
ردا على اإلساءات املتكررة لدين 
اإلســالم وللنبــي محمد ژ، 
مؤكدة في تصريحات متفرقة 
لـ «األنباء» أنها لن تقبل بأي 
جتاوز يتناول الدين اإلسالمي 
بأي حرف من احلروف وال بأي 

صورة من الصور.
واشتعلت مواقع التواصل 
االجتماعي في البالد بغضب 
غيــر مســبوق، معبــرة عن 
نصرتهــا لنبي اإلســالم بكل 
ما تســتطيع وكان حلسابات 
التعاونية احلظ  اجلمعيــات 
الوافــر، حيــث رأت أن نشــر 
الرسوم املســيئة في ميادين 
فرنســا عكســت حالة احلقد 
الدفــني واالنهيــار األخالقــي 
اللذيــن يعشعشــان في هذه 
الدولة واملــأزق الذي تعانيه 
احلكومة الفرنســية ورئيس 
دولتها على وجه اخلصوص.

بداية، قال رئيس مجلس 
إدارة جمعية ضاحية صباح 
التعاونيــة ســهو  الناصــر 
املطيــري: ان قرارنا كمجلس 
ادارة في تدشــني هذه احلملة 
املباركة كأول جمعية تقرر رفع 
املنتجات الفرنسية ومقاطعتها 
هــو أقل مــا ميكن القيــام به 
للدفــاع عن ديننا ورســولنا 
الكرمي، فهذه إهانة لكل مسلم 
وجب عليه أن ينتصر لنبيه 
انطالقــا من حديث محمد ژ 
يقــول: «ال يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده 

والناس أجمعني».
مــن جهتــه، ذكــر رئيس 
مجلس إدارة جمعية األحمدي 
التعاونية عبدالهادي العازمي 
أن الرئيس الفرنسي وحكومته 
كشفا عن عمق الكراهية التي 
فــي قلوبهــم ضــد اإلســالم 
واملسلمني، مع العلم أن كثيرا 
من الفرنسيني مسلمون ومع 
ذلك فإنهم يسيئون إليهم وهم 

من أبناء جلدتهم.
رسالة واضحة

بدوره، شدد رئيس جمعية 
ســعد العبــداهللا التعاونيــة 
عبــداهللا الشــمري علــى أن 
خطوة مقاطعة ورفع املنتجات 
الفرنسية من األسواق املركزية 
والفــروع مــا هو إال رســالة 
واضحــة تعبــر عــن غضب 
الشارع الكويتي من املواطنني 
واملقيمني من املساس برسولنا 

الكرمي ژ.
وثمــن الشــمري خطــوة 
التعاونية  احتاد اجلمعيــات 
في املبادرة والتعميم مبقاطعة 
الفرنســية، وبذلك  املنتجات 
يكون صوت الشارع التعاوني 
موحد وصارخ ضد اإلساءات 
الالمســؤولة جتــاه حبيبنــا 

املصطفى محمد ژ.
رئيس مجلس إدارة جمعية 
اليرموك التعاونية عبدالرحمن 
الرميح أكد أن اخلطأ ال يعالج 
باخلطأ، وما قــام به الرئيس 
الفرنســي هو أشد خطرا مما 
قام به الطالب القاتل ملعلمه، 
مبينــا أن العالــم ال تنقصــه 
مشــاكل إضافية وفرنسا في 

قررنــا مقاطعــة املنتجــات 
الفرنسية وعدم تزويدها في 
السوق املركزي والفروع نصرة 
لرسول اهللا ژ فنحن نفديه 

بآبائنا وأمهاتنا.
أمــا رئيس مجلــس إدارة 
التعاونية  القيــروان  جمعية 
فيصل الصفران فذكر أن نشر 
الرسوم املسيئة للنبي محمد 

التطرف وتستفز املشاعر.
وأكد أن اإلســاءة للرسول 
ژ ال نرضــى بهــا إطالقــا 
وألجل نصرة رسولنا قاطعنا 

املنتجات الفرنسية.
مشاعر ماليني املسلمني

مــن جانبــه، قــال رئيس 
مجلــس إدارة جمعية قرطبة 
البصري  التعاونيــة ناصــر 

واقتصاديا وجتاريا.
أمــا فيصــل منصــور بن 
مهينــي فقال فــي تصريحه: 
بصفتــي رئيس مجلس إدارة 
التعاونيــة  الرقــة  جمعيــة 
وبالنيابة عن اإلخوة األعضاء، 
فإننــا نرفــض ما مت نشــره، 
وسنقف وقفة رجل واحد امام 
كل من تسّول له نفسه اإلساءة 

لرسول اهللا ژ.
بدوره، قال رئيس مجلس 
إدارة جمعية الدعية التعاونية 
غامن االستاذ انه تصرف مخز 
ومشني من دولة تدعي احلرية 
وهي مــن أهدى أميركا متثال 
احلرية، لذلك ال يتورعون عن 
اإلساءة ألكثر من مليار مسلم 
فــي العالم مقابــل الدفاع عن 
حريــة التعبيــر لديهم حتى 
لــو كانت متس أبناء جلدتهم 
وتنشــر البغــض والكراهية 
في العالــم كلــه، ويضيقون 
على املســلمني فــي حرياتهم 
ويســمحون لألديان األخرى 

بفعل ما يريدون.
أما رئيس جلنة املشتريات 
في جمعية الوفرة الســكنية 
الرشيدي  التعاونية سليمان 
فــرأى أن موقــف اجلمعيات 
التعاونية مشرف ويحتسب 
ملجالس اإلدارات وهو تصرف 
طبيعي للغاية جتاه املسيئني 
إلى ديننا، فكيف نقبل أن تباع 
املنتجات الفرنسية وتدخل إلى 
بيوتنا في الوقت الذي يساء 

فيه إلى رسولنا محمد ژ.
بدوره، قال رئيس مجلس 
إدارة جمعية الرحاب التعاونية 
يوســف الرشــيدي ان أقل ما 
ميكن فعله جتاه املسيئني إلى 
ديننا اإلســالمي هو مقاطعة 
الفرنســية ورفعها  املنتجات 
من رفوف األســواق املركزية 
والفروع حتى إشعار آخر، فمن 
ال يحترم ديننا ال تعامل معه 

على اإلطالق.
ثوابت إسالمية

مــن جانبــه، أكــد رئيس 
جمعية الصليبخات والدوحة 
التعاونية صقــر خضير أنه 
انطالقــا من إمياننا الراســخ 
وثوابتنــا اإلســالمية متــت 
مقاطعة املنتجات الفرنســية 
ورفعها من أماكنها املخصصة 
في األسواق املركزية والفروع، 
وذلــك ردا علــى ما مت عرضه 
من رسومات مسيئة لرسولنا 

الكرمي ژ.
وأوضــح خضيــر أن رفع 
املنتجات أتى بإجماع أعضاء 
مجلــس اإلدارة وبدعــم مــن 
العاملــني في اجلمعية، مثمنا 
التعاونيــات وموقفهــا  دور 
مبقاطعة املنتجات الفرنسية.
أمــا رئيس مجلــس إدارة 
املبــارك  عبــداهللا  جمعيــة 
التعاونيــة عبيــد الديحانــي 
فبني أن السماح بنشر الرسوم 
املسيئة للرسول ژ ليس أمرا 
مستجدا، فالغرب عودنا على 
الكراهية بــني احلني  تغذيــة 

ژ يعيدنــا إلى مــا قامت به 
الدمنارك قبل سنوات وحالة 
االســتنفار الذي عاشه العالم 
كله بســبب تصرفات طائشة 
قام بها البعض وتبني احلكومة 
لهــا، موضحــا أن احلكومــة 
الفرنســية أخطأت في السير 
وراء الغوغاء وتركهم ينشرون 
ما يشــاؤون من صور تغذي 

ان فرنســا تدعــي العلمانية 
وتطبقها كمــا تريد متجاهلة 
ماليني الفرنســيني املســلمني 
ومشــاعرهم، وهــذا يعكــس 
الــذي  األخالقــي  االنهيــار 
تعيشه احلكومة، مشيرا إلى 
أن املقاطعة مستمرة ونطالب 
احلكومــة الكويتية مبقاطعة 
شاملة لفرنســا ديبلوماسيا 

واآلخر واإلســاءة إلــى الدين 
اإلسالمي حتديدا، مع العلم أن 
اإلسالم دين التسامح ويرفض 
العنصرية والتطرف، ولذلك 
فإننــا نــرد عليهــم مبقاطعة 
املنتجات الفرنسية حتى إشعار 
آخر، وندعو باقي اجلمعيات 

للمقاطعة الفورية.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
مجلس إدارة جمعية اجلهراء 
التعاونية حبيب املاجدي ان 
مقاطعة املنتجات الفرنســية 
واجــب على كل مســلم دفاعا 
عن ديننا اإلسالمي ورسولنا 
الكرمي، فالصحابة رضوان اهللا 
عليهم دافعــوا عن النبي ژ 
بأرواحهــم ودمائهم وأموالهم 
وأبنائهــم وعلينا نحن أيضا 
أن نقوم بهذا بكل ما نستطيع 

وبكل الوسائل املمكنة.

افتراء على اإلسالم
رئيس مجلس إدارة جمعية 
العارضية التعاونية مشاري 
الفضلــي بــني أن مقاطعــة 
الفرنســية ورفعها  املنتجات 
مــن األســواق والفــروع هو 
أقل مــا ميكن فعله جتاه هذه 
املجموعــة غيــر املنضبطــة 
ســلوكيا وأخالقيا، ففرنســا 
تعتبر أم العلمانية ولكنها ال 
تطبق منهــا إال ما تريد وهذا 
يكشف للعالم زيف العلمانيني 
وكذبهم وافترائهم على اإلسالم، 
مشيرا إلى أنه يؤلم كل مسلم 
على وجه األرض رؤية الرسوم 
املســيئة إلى النبي محمد ژ 
تنتشــر وتعــرض فــي عدة 

ميادين في فرنسا.
بــدوره، قال أمني صندوق 
جمعية أبو فطيرة التعاونية 
أحمد العازمي: إننا نأسف لهذه 
التصرفات الفرنسية التي تدل 
على عدم وعي سياسي وأن من 
يحكمون تلك البالد يبحثون 
السياســية  املكاســب  عــن 
واالنتخابية بعيدا عن األخالق.

أمــا رئيس مجلــس إدارة 
التعاونية  النســيم  جمعيــة 
الظفيــري فقــال ان  ســامي 
املقاطعة هي رد فعل طبيعي 
على إساءة الرئيس الفرنسي 
لنبينا الكــرمي وتبنيه للفكر 
املتطــرف العنصــري الداعي 
إلى نشــر الكراهية والعداوة 
والتطرف في العالم، وقد قمنا 
بتدشني لوحات أمام األسواق 

نصرة لرسول اهللا.
من جته، قال رئيس مجلس 
إدارة جمعية علي صباح السالم 
التعاونية محمد مسفر الدواس 
إن مقاطعة املنتجات الفرنسية 
هــي أقل مــا ميكــن القيام به 
ردا علــى الرســوم املســيئة، 
مبينا أن احلكومة الفرنســية 
تستعدي العالم اإلسالمي كله 
وتنشر الفوضى فيه من دون 
أي أســباب مقنعــة، وعلينــا 
نحن كمســلمني مواجهة هذا 
التطرف بالعقالنية والضغط 
االقتصادي وعدم االجنرار وراء 

ما يحاك لنا في اخلفاء.

طالبت الرئيس الفرنسي باحترام ١٫٧ مليار مسلم وعدم امتحان غضبهم

فايز السهلي

صقر خضير

غامن االستاذ

مشاري الفضلي

فيصل الصفران

حبيب املاجدي

يوسف ناصر الرشيدي ناصر البصريحسن البواردي

سامي النازل الظفيرئاحمد القويضي العازمي

فالح منصور بن مهيني

عبيد غازي الديحاني

ٔاحمد محمد هالل العتيبيعبدالهادي بن عوين العازمي منيف احلويلةعبدالرحمن الرميح خالد الياسنيسهو املطيري سعد فالح اجلويسريعبداهللا هالل الشمري

سليمان الرشيدي

محمد مسفر الدواس

األصل تعانــي أزمات داخلية 
وخارجية وفشال في التعامل 
مع امللفات في الشرق األوسط.
وجتاوبــا مــع مقاطعــة 
اجلمعيات للمنتجات الفرنسية، 
ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية 
التعاونيــة خالــد  اخلالديــة 
الياسني أن رفع املنتجات هو 
أقل ما ميكن فعله، فال يقبل أي 
مسلم أن يرى رسوما مسيئة 
لنبيه الكــرمي ولدينه ويبقى 
صامتا، فالصمت دليل الرضا 
ونحن ال نقبل الدنية في ديننا.

في اإلطار ذاته، قال رئيس 
مجلــس إدارة جمعية صباح 
أحمــد  التعاونيــة  الســالم 
العتيبي: إن فرنسا أساءت لنبي 
األمة محمد ژ واإلساءة لنبينا 
إســاءة لنا ولألمة اإلسالمية 
جمعــاء، ولذلك فإننــا قررنا 
وقــف التعامل مــع املنتجات 
الفرنسية ورفعها من األسواق 
حتى إشعار آخر وباالتفاق بني 

اجلمعيات التعاونية كلها.
رد طبيعي

إدارة  مجلــس  رئيــس 
جمعيــة ســلوى التعاونيــة 
ســعد اجلويســري بّني أن ما 
قامت بــه اجلمعيــات هو رد 
فعل طبيعي جتاه اإلســاءات 
املتكررة لنبينا، فنحن مسلمون 
وديننا يوجــب علينا نصرة 
نبينــا بكل الوســائل املمكنة 
ونحن مستمرون في املقاطعة 
حتى تقدم احلكومة الفرنسية 
اعتذارا للعالم اإلسالمي كله.

أمــا رئيس مجلــس إدارة 
التعاونية  العقيلــة  جمعيــة 
منيــف احلويلة، فأوضح أنه 
نصرة لرســول اهللا ژ وردا 
على التجــاوزات اخلطرة من 
أعلنــا  الفرنســية  احلكومــة 
مقاطعة املنتجات الفرنســية 
ورفعهــا من أرفف األســواق 
والفروع، فمن يتجاوز حدوده 

عليه أن يتحمل النتائج.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
مجلــس إدارة جمعيــة جابر 
حســن  التعاونيــة  العلــي 
البــواردي: طبت حيــا وميتا 
يا رســول اهللا، إننــا أتباعك 
ولن نسمح ألي كان بالتجرؤ 
علــى مقامك الســامي، مبينا 
أنــه بناء على موقف الرئيس 
الفرنســي املخزي قررنا رفع 
الفرنســية  املنتجات  جميــع 
وعــدم التزويد حتى إشــعار 
آخــر، ونتمنــى مــن اجلميع 
هذه املواقف الطيبة انتصارا 
لديننا ورسولنا وتطبيقا لقول 
اهللا تعالى «إال تنصروه فقد 

نصره اهللا».
ديننا خط أحمر

بدوره، قال رئيس مجلس 
الفنطــاس  جمعيــة  إدارة 
التعاونيــة فايز الســهلي: إن 
ديننــا ورســولنا محمــد ژ 
خط أحمر ال نسمح باالقتراب 
منهما، وأي إساءة إليهما إساءة 
شــخصية لكل مسلم، ولذلك 

الكشتي: جتاوب فوري من اجلمعيات برفع املنتجات 
الفرنسية وأطالب االحتاد العربي ببيان تنديدي

محمد راتب

أكد رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية فهد 
الكشتي أن املقاطعة االقتصادية اجلماعية 
وسيلة مشروعة لنا للرد على املعتدين على 
ديننا ومن يسيء إلينا، مشيرا إلى أنه متت 
مخاطبة اجلمعيات التعاونية والتنسيق معها 
عبر تعميم صادر إليها ملقاطعة السلع ورفعها 

من األسواق والوقوف صفا واحدا.

وبني أنه متت االستجابة الفورية من أكثر 
مــن ٥٠ جمعية تعاونية، حيث ان املقاطعة 
هي من أهم الوســائل الســلمية لتحقيق 
تأثيــر حقيقي، موضحا أنــه مت التواصل 
مع االحتاد التعاوني العربي باعتبار احتاد 
اجلمعيات التعاونية يشــغل منصب نائب 
رئيــس االحتاد إلصدار بيان يندد مبا قام 
به الرئيس الفرنسي ويدعوه للتراجع عن 

اإلساءات املستمرة.

مستعدون ملواجهة موجة الكراهيةنصرة رسول اهللا باملال والكلمة والنفسنشر الرسوم أسوأ من قتل اُملعلماملقاطعة انتماء حقيقي لإلسالم

فهد الكشتي

(أ.ف.پ) اجلمعيات التعاونية أطلقت حملة مقاطعة شاملة للمنتجات الفرنسية تعبيرا عن رفض اإلساءة إلى رسولنا الكرمي 

(أ.ف.پ) أطفال يرفعون صورا تعكس الرفض الشعبي الكويتي للتصريحات املسيئة إلى اإلسالم  
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املطيري: نقل النفايات مسؤولية الشركات وندرس تعديل بعض العقود مستقبًال
أعداد اآلليات والعمالة بالعقود احلالية هي احلد األدنى الالزم الستمرار العمل

«البلدي» يبحث تخصيص جلنة ألمالك الدولة

احلاي لـ «األنباء»: السماح بالرحالت اجلوية
املباشرة يحمي االقتصاد من االنهيار

بداح العنزي

البلدي  يبحث املجلــس 
فــي جلســته العاديــة غدا 
برئاســة أســامة العتيبــي 
الكتاب املقــدم من األعضاء 
حمد املدلج، م.حمود العنزي، 
عبداهللا الرومي، عبدالوهاب 
الرقيب،  بورســلي، محمــد 
عبدالعزيز املعجل، وحمدي 
العازمي بشأن طلب تشكيل 
الدولة  أمــالك  جلنة حماية 
من خمســة أعضاء، وأيضا 

الرد على الســؤال املقدم من العضو عبداهللا 
الرومي بشــأن نقل برج كهربائي والرد على 
السؤال املقدم من العضو عبد الوهاب بورسلي 
حول جمعيات النفع العام، والســؤال املقدم 
من م.مها البغلي بشــأن تعيني مكتب محلي 

وعاملي من قبل البلدية لعمل 
تقريــر بيئي للمــرادم.  كما 
ســيناقش املجلــس اعتماد 
ترقيم القطع ٦ و٧ و٨ مبنطقة 
الشــويخ وطلب تخصيص 
موقع محطة حتويل ثانوية 
بأبعاد ١٢٫٥م ١٦٫٥م مبنطقة 
السرة كبديل موقع احملطة 
القائمــة واملالصقة إلحدى 
القســائم، وأيضــا االقتراح 
املقدم من العضو أحمد هديان 
بشأن السماح بزيادة نسبة 
الرابع بالســكن  الدور  بناء 
اخلــاص دون مســاحة ٣٧٥م٢ وآخر بشــأن 
تخصيص موقــع حديقة بني جنوب ســعد 
العبداهللا والدائري السادس، واقتراح العضو 
عبدالعزيز املعجل بشأن إنشاء جسر مشاة 

على طريق دمشق بني العديلية والروضة.

محمد راتب

اللجنــة  طالــب عضــو 
اجلــوي  للنقــل  العربيــة 
سابقا ياسر احلاي اجلهات 
املعنيــة بفتــح اخلطــوط 
والرحالت اجلوية املباشرة 
مع الدول األخرى تنشــيطا 
لالقتصاد الوطني وكبح حالة 
االســتنزاف التي يعيشــها 
أسوة بالبلدان األخرى التي 
فتحت مطاراتها الســتقبال 
املسافرين من مختلف الدول.

وأكد احلاي في تصريح لـ «األنباء»أهمية 
تغيير االســتراتيجيات وضرورة التعايش 
مــع الڤيروس مع أخــذ االحتياطات الالزمة 
واإلجراءات الوقائية ومنع االختالط وجتهيز 

املطار بــكل االحتياطات مع 
تشكيل فريق طبي للفحص، 
مبينــا أن اســتمرار احلظر 
سيؤدي إلى كوارث اقتصادية 
وخســائر كبيرة للخطوط 
اجلويــة والعاملــني في هذا 
املجال. وأشار إلى أن بعض 
الدول قامــت بفتح خطوط 
نحــو البحريــن ودبي لكي 
يتم احلجر فيهــا، مما فتح 
باب انتعاش للفنادق في تلك 
الدولتني ثم بعد ذلك يأتي إلى 
الكويت، متسائال: ملاذا ال يتم 
احلضور مباشرة للكويت وتكون االستفادة 
لالقتصاد الوطني والفنادق احمللية؟ الفتا إلى 
أن األزمــة قد تطول والعواقب غير معروفة 

واخلسائر غير متوقعة.

اسامة العتيبي

ياسر احلاي

هديان: ضرورة وجود آلية للسيطرة 
على اإلطارات منذ تبديلها حتى التخلص منها

أكد عضو املجلس البلدي 
أحمد هديان ضرورة وجود 
آلية خاصة للسيطرة على 
إتالف اإلطارات املستعملة 
بداية من تبديلها بالكراجات 
حتى وصولها إلى مصنع 
إتالفها في الساملي، مشيرا 
إلى أن ذلك يتطلب تشكيل 
جلنة خاصة مــن البلدية 
والهيئــة العامــة للبيئــة 
والهيئــة العامة للصناعة 
حتى يتثنى التخلص من 

ظاهرة الرمي العشوائي لإلطارات التي تتكدس 
بها املنطقة ملســافة ٣ كم، وهذا في حد ذاته 
تعد صريــح على أمالك الدولة. وبني هديان 
أن هناك تقصيرا واضحا من قســم اإلزاالت 
فــي بلدية اجلهــراء، حيث ال توجــد مراقبة 
مستمرة لهذه املنطقة، وبالتالي لم تتخذ أي 
إجراءات قانونية صارمة نحو املخالفني من 
أصحــاب الكراجات، وكان مــن املفترض أن 
تكون هناك تعليمات صريحة للمسؤولني في 
البلدية النتشال اإلطارات من احلاويات بعد 

رميها العشوائي من قبل أصحاب الكراجات 
واملواطنــني واملقيمني ووضعهــا في أماكنها 
املخصصة حتى نستطيع القضاء على هذه 
املشــكلة، كمــا أنه يجب مراقبــة أماكن رمي 
اإلطــارات من أجل اتخاذ إجــراءات قانونية 
ضــد املخالفني في اللحظة نفســها، متوقعا 
أن تصبــح منطقة الســاملي كمنطقة جنوب 
ســعد العبداهللا، حيث ســتواجه العديد من 
املشكالت في حالة عدم التحرك من املسؤولني 

في أقرب وقت.

أحمد هديان خالل تفقده موقع اإلطارات

العقيل: ضرورة التعاون ملجابهة حتديات وتداعيات «كورونا»
بشرى شعبان

الكويــت امس  ترأســت 
إدارة  الــدورة ٩٣ ملجلــس 
العربيــة،  العمــل  منظمــة 
حيث يأتي االجتماع ملناقشة 
اجنــازات املجلــس وتنفيذ 
القرارات املتخذة في االجتماع 
السابق الذي عقد في القاهرة 

خالل فبراير املاضي.
وفي بداية االجتماع أّبن 
املشاركون وأعضاء مجلس 
ادارة املنظمــة ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
مؤكدين على جهوده الطويلة 
التــي كانت داعمة ملســيرة 

العمل العربي املشترك.
وعلى هامــش االجتماع 
أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة 

التــي تناولهــا املجتمعون 
اإلطالع على اوضاع العمالة 

وتأثيره على سوق العمل.
وتابعــت: الظروف التي 
متر بهــا دول العالم صعبة 
وهناك أزمة طاحنة، وأوضاع 
اقتصادية واجتماعية خانقة، 
شملت مختلف مناحي احلياة 
وذلك نتيجة تفشي جائحة 
كورونا التي أفرزت العديد 
مــن األضــرار والتداعيــات 
والتأثيرات السلبية البليغة 
التــي علينــا  والتحديــات 
مجابهتهــا وجتاوزهــا لكي 
تستمر احلياة، مشيرة إلى 
أن الظروف الراهنة التي مير 
بها عاملنا اليوم يحتم علينا 
التكيــف مع هــذه األوضاع 
اجلديــدة والتعايــش معها 
حتــى تعــود احليــاة إلــى 

طبيعتها.

وشــعب فلســطني وتعامل 
سلطات االحتالل معهم، الفتة 
الى دعم الكويت للشــرعية 
الدوليــة وإعطــاء الشــعب 
الفلســطيني حــق تقريــر 

املصير.
العقيــل عــن  وعبــرت 
استنكارها للممارسات التي 
تقوم بها ســلطات االحتالل 
وآخرهــا قرار بنــاء ٥ آالف 
وحدة استيطانية في الضفة 
الغربية، مبينة ان االجتماع 
تضمن كذلك موقف املؤمتر 
الســابع واالربعــني للعمل 
والــذي كان مقررا عقده في 
مسقط وتأجل بسبب جائحة 
كورونا حيث سيستعرض 
الــدول واملنظمــة  جهــود 
الڤيــروس  مــع  للتعامــل 

استنكرت خالل ترؤسها الدورة ٩٣ ملنظمة العمل العربية بناء ٥ آالف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

مرمي العقيل متحدثة لوسائل اإلعالم عقب االجتماع  (متني غوزال)

الدولة للشؤون االقتصادية 
مرمي العقيــل أن من النبود 

«البلدية»: صرف مستحقات شركات النظافة أوًال بأول

قــال نائب املديــر العام 
لشــؤون قطــاع اخلدمــات 
في البلديــة خلف املطيري 
إن البلديــة ملتزمة بصرف 
املســتحقات املالية الدورية 
النظافة شريطة  لشــركات 
تقدمي إثبات من الهيئة العامة 
للقوى العاملة والبنك يفيد 
العمالة  بصرف مستحقات 
عن الشهر السابق، الفتا الى 
أن اإلدارة العامــة للمــرور 
الداخليــة رفضت  بــوزارة 
اســتثناء ســيارات البلدية 
من قرار املنع في أوقاته وأن 
عقود النظافــة يتم إبرامها 
لتحقيــق نتيجــة مرجــوة 

وليست عقود أداء. 
وأضاف املطيري أن جمع 
ونقــل النفايات مســؤولية 
الشــركات مبوجــب بنــود 
العقد ووعد بدراسة تعديل 
العقــود مســتقبال  بعــض 
بحيث يكون هنــاك توافق 
بــني العقد وطبيعة املنطقة 
وأعد بدراسة إمكانية مشاركة 
الشركات للبلدية في حتديد 
أعــداد اآلليــات واملعــدات 
والعمالــة، مشــيرا الى انه 
ووفقا لالختصاص فإن إدارة 
العالقات العامة بالبلدية هي 
اجلهــة املعنية املنــوط بها 
إعداد برامج التوعية اخلاصة 
بأعمال عقود النظافة العامة 
باإلضافة إلى مواقع التواصل 

االجتماعي.
وعن اإلجراءات املشتركة 
واجلهــات  البلديــة  بــني 

البلدية من أوقات املنع ولكنها 
رفضت منحها االســتثناء، 
وأعد بدراسة تقدمي العطاءات 
بحيث تتضمن عرضا فنيا 
وآخر ماليا وســتتم دراسة 
هــذا الطلب مــن قبل جلنة 
النظافة العامــة حال إعداد 
مشــروع مناقصــات أعمال 
النظافة العامة املستقبلية.

وردا علــى ســؤال حول 
الدفعات املالية التي يتأخر 
صرفها، لفــت املطيري إلى 
أن البلديــة تقــوم بصرف 
الشــهرية  املالية  الدفعــات 
للشــركات أوال بــأول حال 
تقدم الشركة بطلب صرف 
الفاتورة الشهرية مرفقا به 
كشف للشهر السابق معتمد 
مــن البنك والهيئــة العامة 
للقوى العاملة يثبت تسلم 
العمالة والسائقني رواتبهم 
عن الشهر السابق، الفتا الى 
أن أعداد اآلليات والسيارات 
واملعــدات والعمالة الواردة 
بالعقــود احلالية هي احلد 
األدنــى الواجــب توافرهــا 

الستمرار العمل.
شروط العقود

وبخصوص إمكانية إلزام 
شركات الزراعة مبسؤوليتها 
بالنسبة ألحواض اجلزيرة 
الوســطى، قــال املطيــري: 
وفقا لشروط عقود النظافة 
٢٠١٧/٢٠١٦ الباب الرابع فان 
البنــد العاشــر ينص على: 
يلتزم املقــاول بجمع ونقل 

النتيجة املطلوبة وهي نظافة 
مناطق العقد، وميكن الرجوع 
مناقصــات  إلــى شــروط 
النظافــة احلالية للتأكد من 
هذا األمر الذي يتضح بشكل 
جلي، وعلى سبيل املثال ال 
احلصر في األبواب من الثاني 
إلى الســادس من الشروط 
اخلاصة ملناقصات النظافة 
وال ميكن أن ينظر إلى عقود 
النظافــة احلاليــة على أنها 
عقود إيجار آليات ومعدات 
وعمالة بسبب حتديد أعداد 
اآلليات واملعدات والعمالة، 
حيث إن اجلداول التحليلية 
للكميــات واألســعار والتي 
ذكرت فيها األعداد املطلوبة 
من اآلليات واملعدات والعمالة 
هــي احلــد األدنــى للعــدد 
املطلــوب للقيــام بأعمــال 
النظافة لكل عقد على حدة 
وحسب احتياجات املنطقة 
الســكانية  وفقــا للكثافــة 

والنفايات الصادرة عنها.
وعــن تأخيــر حتديــد 
التشوين،  وتسليم أراضي 
ووفقــا  أنــه  إلــى  أشــار 
فــإن قطــاع  لالختصــاص 
التنظيم العمراني واملخطط 
الهيكلي بالبلدية هو اجلهة 
تخصيــص  بهــا  املنــوط 
وتسليم وإصدار تراخيص 
مواقع التشــوين للشركات 
املتعاقدة مع البلدية لتنفيذ 
عقود النظافة العامة، واعدا 
بدراسة طلب أكثر من عرض 

للمناقصة الواحدة.

الناجتة  املنزليــة  النفايات 
عــن أعمــال الزراعة وكذلك 
تقطيع األشجار أينما وجدت 
بواسطة املنشار املخصص 
لهذا الغرض ويلتزم بإزالة 
العالقــة بالنباتات  األوراق 
واحلشــائش التي تنمو في 
الســاحات الفضــاء وعلــى 
جوانــب الطــرق وتنظيف 
الشبك من الداخل واخلارج 
من بقايا األوراق واألشجار، 
وأيضــا تنص املــادة ٧ من 
الباب اخلامس على تنظيف 
الشوارع بارتداد ٥٠ مترا من 
حد الشبك، والتزام املقاول 
بتنظيف الشــبك مما جتمع 
حولــه وعلــى اجلانبني من 
النفايــات مهمــا كان نوعها 
وبناء عليه فإن مســؤولية 
تنظيف أحــواض اجلزيرة 
الوسطى تقع على شركات 
النظافة املتعاقدة مع البلدية.

وتعقيبا على مالحظات 
الشركات على العقود احلالية 
بني أن عقود النظافة العامة 
السابقة واحلالية يتم إبرامها 
لتحقيــق النتيجة املرجوة 
واملتمثلــة فــي نظافة املدن 
بالكويت، حيــث إن املعيار 
املســتخدم في تقييــم أداء 
الشــركات هو«نظافــة مدن 
العقــد» والذي يتم قياســه 
من خالل التزام الشــركات 
بشــروط العقد، وهي التي 
توضح بشــكل دقيق اآللية 
الواجــب اتباعهــا مــن قبل 
إلــى  الشــركات للوصــول 

شريطة تقدمي ما يثبت تسليم رواتب العمالة عن الشهر السابق

خلف املطيري

احلكومية املعنية التي تتسم 
بالبــطء خصوصا من قبل 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
التي تتسبب في تأخير جلب 
العمالة، قال: عقود النظافة 
مت تضمينها فترة ٦ شهور 
كتجهيــز تبــدأ مــن تاريخ 
توقيعهــا باإلضافــة إلى ٣ 
شهور من تاريخ بداية العقود 
لتسليم البلدية كشفا باالسم 
والرقم املدني جلميع العاملني 
من عمالة وســائقني مطابقا 
للبطاقــات املدنية وبالتالي 
فإن فترة ٩ أشهر كافية جللب 
العمالة وحتويلها على كفالة 

الشركة.
وحــول عمل الشــركات 
الذي يتطلب إعفاء شاحنات 
البلديــة مــن قــرار منــع 
الشاحنات في أوقات محددة، 
أكد أن قرار املنع خارج سلطة 
البلدية وقــد قامت البلدية 
العامــة  مبخاطبــة اإلدارة 
للمرور الســتثناء سيارات 

ملشاهدة الڤيديو
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«الداخلية»: الترشيح لعضوية «األمة» من ٢٦ اجلاري حتى ٤ نوفمبر
الداخلية  أصدرت وزارة 
قــراراً لتحديــد موعــد بدء 
التســجيل للترشــيح فــي 
االنتخابات البرملانية املقبلة 
التســجيل  علــى ان يبــدأ 
اعتبارا مــن يوم غد املوافق 
٢٦ اجلــاري. وجــاء قــرار 

«الداخلية» كالتالي:
٭ وفقــا ألحكام القانون 
رقم (٣٥ لسنة ١٩٦٢) في شأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة 

والقوانني املعدلة له.
٭ وبنــاء على املرســوم 
رقم (١٥٠ لسنة ٢٠٢٠) بدعوة 
الناخبــني النتخــاب أعضاء 
مجلس األمة واملنشــور في 
الرسمية (الكويت  اجلريدة 
العــدد رقــم ١٥٠٦  اليــوم) 
الصادر يوم األحــد املوافق 

.٢٠٢٠/١٠/٢٥
الترشــيح  بــاب  يفتــح 
النتخــاب أعضــاء مجلــس 
األمة اعتبارا من صباح يوم 
املوافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦  االثنني 
ويستمر حتى نهاية الدوام 
الرسمي ليوم األربعاء املوافق 

.٢٠٢٠/١١/٤
ويســر وزارة الداخليــة 
أن توجه عناية كل من يريد 
الترشــيح لعضوية مجلس 
األمة ـ من الناخبني الكرام ـ 

مراعاة التالي:
أوال: شروط الترشيح

يشــترط فــي مــن يريد 
ترشيح نفسه أن تتوافر فيه 

الشروط التالية:
كويتــي  يكــون  أن  ـ   ١
اجلنسية بصفة أصلية وفقا 

للقانون.
٢ـ  أن يكون اسمه مدرجا 

في أحد جداول االنتخاب.
٣ ـ أال تقــل ســنه يــوم 

الســابعة والنصف صباحا 
الواحــدة  الســاعة  وحتــى 
والنصف ظهرا لتسلم طلب 
أُعــد لهذا  الــذي  الترشــيح 
الغــرض، مصطحبــا معــه 

بطلب الترشيح وتوقيعه.
٣ - يدفع طالب الترشيح 
مبلغ التأمني املنصوص عليه 
في املادة (٢١) من القانون رقم 
(٣٥ لســنة ١٩٦٢) في شــأن 

أثناء ساعات الدوام الرسمي 
خالل الفتــرة احملددة لفتح 
بــاب الترشــيح إلــى مخفر 
الشرطة الواقع مبقر الدائرة 
االنتخابية التي يريد ترشيح 
نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، 
وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر 

ترشيحه ملغى.
ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح

للمرشح احلق في التنازل 
عن الترشــيح بطلب يقدمه 
كتابة إلى مخفر الشرطة الذي 
قدم فيه طلب الترشيح، وذلك 
في موعد أقصاه قبل ميعاد 
االنتخاب بســبعة أيام على 

األقل.
رابعا:

 ال يجوز أن يرشــح أحد 
نفســه فــي أكثر مــن دائرة 
انتخابية، وإذا تبني أنه مرشح 
في أكثر من دائرة وجب عليه 
التنازل عن ترشــيح نفسه 

شــهادة اجلنســية األصلية 
والبطاقــة املدنيــة األصلية 

وعدد ٢ صورة شخصية.
٢ـ  يتولى طالب الترشيح 
بنفسه كتابة البيانات املبينة 

انتخابــات أعضــاء مجلس 
األمة، وقدره خمسون دينارا 
عــن طريــق الـــ «كــي نت» 
ويحصل على إيصال بالسداد.

٤ـ  يتوجه طالب الترشيح 

فيما زاد علــى دائرة واحدة 
قبل إغالق باب الترشيح فإذا 
لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه 
في جميع الدوائر كأن لم يكن.

خامسا:
إذا كان من يريد ترشيح 

نفسه من الفئات اآلتية:
١ـ  متولو الوظائف العامة 
ال يجوز لهم ابتداء من اليوم 
التالي لقفل باب الترشــيح 
حتى انتهاء عملية االنتخاب 
ممارســة أي اختصاص من 

اختصاصات وظيفتهم.
٢ـ  الوزراء ورجال القضاء، 
والنيابــة العامــة، وأعضاء 
اإلدارة العامة للتحقيقات ال 
يجوز لهم ترشــيح أنفسهم 
إال إذا اســتقالوا مقدمــا من 

وظائفهم.
٣ ـ رؤســاء جلــان قيــد 
الناخبني وأعضائها وأقربائهم 
مــن الدرجة األولى ال يجوز 
لهم ترشيح أنفسهم في دوائر 
عمل هذه اللجان ما لم يكونوا 
قد تنحوا عن االشــتراك في 

أعمالها.
فعليــه مراعــاة أحــكام 
املادة (٢٣) من القانون رقم 
(٣٥ لســنة ١٩٦٢) في شــأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة 
والقوانني املعدلة له واملادة 
(٣/١٣) من القانون رقم (٥٣ 
لسنة ٢٠٠١) في شأن اإلدارة 
العامة للتحقيقــات بوزارة 

الداخلية.
سادسا: 

إذا كان من يريد ترشــيح 
نفســه من رجــال اجليش أو 
الشــرطة، فعليــه أن يقدم ما 
يثبت انتهاء خدمته العسكرية 

عند تقدمي طلب الترشيح.

حددت شروط التسجيل و كيفية احلصول على الطلب و التنازل
(زين عالم) قاعة التسجيل في مدرسة خولة  

مدرسة خولة من اخلارج

مكاتب التسجيل وفق االشتراطات الصحية

االنتخــاب عن ثالثني ســنة 
ميالدية.

٤ ـ أن يجيد قراءة اللغة 
العربية وكتابتها.

٥ ـ أال يكــون قــد ســبق 
احلكــم عليه بعقوبة جناية 
أو في جرمية مخلة بالشرف 
أو باألمانة ما لم يكن قد رد 
إليه اعتباره، كما يحرم من 
االنتخابات كل من أُدين بحكم 
نهائي في جرمية املساس بـ:

أ ـ الذات اإللهية.
ب ـ األنبياء.

ج - الذات األميرية.
(م٢/ انتخابات) 

ثانيا: كيفية احلصول على طلب 
الترشيح وتقدميه

١ـ  يتقدم طالب الترشيح 
إلى مدرسة خولة املشتركة 
الكائنــة مبنطقــة  للبنــات 
الشويخ السكنية ـ قطعة ٢ 
ـ بالقــرب من إدارة شــؤون 
االنتخابات، وذلك من الساعة 

تنظيم الدخول واخلروج  جانب من قاعة التسجيل

استعدادات فنية شعار االنتخابات

٢٥ تكليفًا للجان البرملانية في دور االنعقاد الرابع
وافق مجلس األمة خالل دور االنعقاد 
العــادي الرابع من الفصل التشــريعي 
اخلامس عشــر علــى ٢٥ تكليفا للجان 
البرملانية منها ٢٠ تكليفا للجان الدائمة 
مبعدل ٨٣٪ و٥ تكليفات للجان املؤقتة 

مبعدل ١٧٪.
توزعت تكليفــات اللجان البرملانية 
في الفصل اخلامس عشر، حيث أصدر 
املجلس ٣٥ تكليفا في دور االنعقاد األول 
و١٩ في دور االنعقاد الثاني و٣٢ في دور 

االنعقاد الثالث.
وتشــمل تكليفــات املجلــس للجان 
البرملانية اجلانبني الرقابي والتشريعي 
سواء بالتحقيق في بعض املوضوعات 
أو دراســتها، وكذلك دراســة اقتراحات 
ومشروعات قوانني واعداد تقارير بشأنها، 

وذلك على النحو التالي:
اللجنة الصحية (٦ تكليفات)

٭ جلســة ١٢ نوفمبــر ٢٠١٩: إعــادة 
تكليــف اللجنة بإعــداد تقرير عن مدى 
سالمة استخدام خدمة شبكات االتصال 
اجلديدة G٥ ومدى توافر وضمان الصحة 
العامة للمواطنني واملقيمني وسالمة البيئة 
بسبب اســتخدام تلك الشبكات على ان 
تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خالل 
ثالثة أشهر من تاريخ املوافقة على الطلب.

٭ جلسة ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩: التحقيق 
فــي حــوادث وفــاة الطفــل عبدالعزيز 
الرشــيدي وحنان العدواني في عيادات 
األسنان واحلاالت املماثلة ومدى االلتزام 
بجــودة اخلدمــات الطبيــة والعنايــة 

اإلنسانية بوزارة الصحة.
٭ جلســة ١٩ فبرايــر ٢٠٢٠: تكليف 
اللجنــة بإعداد تقريــر تكميلي بتعديل 
قانون العمل األهلي في ضوء التعديالت 

التي ستقدم من احلكومة.
٭ جلســة ١٦ يونيــو ٢٠٢٠: تكليف 
اللجنــة مبتابعة اإلجــراءات احلكومية 
حلل قضية الكويتيني بال رواتب وتقدمي 

تقرير بذلك ملجلس األمة.
٭ جلسة ٤ أغســطس ٢٠٢٠: إحالة 
التشــريعية  الشــؤون  تقريــر جلنــة 
والقانونية رقم ٢٠ عن االقتراح بقانون 
املرفق بشــأن تعديل قانــون العمل في 
قطاع األعمال النفطية، لالختصاص وفقا 

للمادة ٥٨ من الالئحة الداخلية.
٭ جلسة ١ سبتمبر ٢٠٢٠: بحث عدم 
تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي رقم 
٢٨ لسنة ١٩٦٩ على العاملني الكويتيني 
بالقطاع النفطــي اخلاص ورفع تقرير 

بهذا الشأن إلى مجلس األمة.
جلنة املرافق العامة (٤ تكليفات)

٭ جلسة ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩: التحقيق 
في اخلسائر التي يتعرض لها املزارعون 
الكويتيون واملعوقات التي تواجه املنتج 
النباتي الكويتي على أن تنجز تقريرها 

خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر.
٭ جلســة ١٦ يونيــو ٢٠٢٠: تكليف 
اللجنة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى 
توافر األمن الغذائي الزراعي واحليواني 
املنوط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية على أن تقدم اللجنة 

تقريرها في هذا الشأن بفترة ال تتجاوز 
شهرا من تكليف املجلس لها.

٭ جلســة ١٦ يونيــو ٢٠٢٠: إعــادة 
تكليــف اللجنة بالتحقيق في موضوع 
خسائر املنتج النباتي الكويتي الستكمال 
عملها، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل 

نهاية دور االنعقاد احلالي.
٭ جلسة ٤ أغســطس ٢٠٢٠: إعادة 
تكليــف اللجنة بإعــداد تقرير متكامل 
بشأن مدى توافر األمن الغذائي الزراعي 
واحليواني، على أن تقدم تقريرها خالل 

شهرين.
اللجنة اخلارجية (٣ تكليفات)

٭ جلســة ١٢ نوفمبــر ٢٠١٩: إحالة 
مشروع القانون باملوافقة على االنضمام 
إلى اتفاقية تأســيس البنك اآلســيوي 

لالستثمار في البنية التحتية.
٭ تكليف اللجنة بدراســة عدد من 
املوضوعات وتقدمي تقرير بشــأنها إلى 

املجلس، وهي:
١ـ  متابعة قضايا املواطنني احملكومني 
بقضايــا خــارج الكويت ومــدى توافر 
الرعايــة القانونية لهــم من قبل وزارة 
اخلارجيــة الكويتية، ومــا قد يحتاجه 

بعضها من تدخل ديبلوماسي حللها.
٢ ـ متابعــة موضوع اخلدمات التي 
تقدمها البعثات الديبلوماسية للمواطنني 

باخلارج.
٣ـ  االستمرار في متابعة املستجدات 

على ملف قضايا النصب العقاري.
٤ ـ متابعــة اللجنة موضوع تعيني 

الكويتيــني فــي الوظائــف اإلدارية في 
البعثات الديبلوماسية باخلارج.

٭ جلســة ٩ ينايــر ٢٠٢٠: أحــال 
املجلس كل ما ورد في املضبطة بشــأن 
مناقشة اتفاقية تقسيم املنطقة احملايدة 
(املقســومة)، واتفاقية تقسيم املنطقة 
املغمورة احملاذية للمنطقة املقســومة 
بني الكويت واململكة العربية السعودية 
الشقيقة إلى جلنة الشؤون اخلارجية.

جلنة تنمية املوارد البشرية (٣ تكليفات)
٭ جلسة ١٦ يونيو ٢٠٢٠: إحالة جميع 
االقتراحــات برغبة وبقانــون املتعلقة 
مبوضوع التركيبة السكانية واملدرجة 
على جداول أعمال جلان أخرى لالرتباط.
٭ جلسة ٤ أغسطس ٢٠٢٠: تكليف 
اللجنــة بإعــداد تقرير بشــأن ضوابط 
وتقييــم القياديني فــي الدولة، على أن 
تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال تتجاوز 
شهرا وقبل نهاية دور االنعقاد احلالي.

٭ جلســة ١٨ أغسطس ٢٠٢٠: إحالة 
االقتراح بقانون بتعديــل قانون إقامة 
األجانب إلى جلنة تنمية املوارد البشرية 
لالرتبــاط وفقا للمــادة ٩٩ من الالئحة 

الداخلية.
اللجنة املالية (تكليفان)

٭ جلســة ٤ فبرايــر ٢٠٢٠: إحالــة 
االقتراحني بقانونني بشأن تعديل بعض 
أحكام قانوني (الشــراكة بني القطاعني 
العــام واخلــاص، وتأســيس شــركات 
مساهمة حملطات الكهرباء وحتلية املياه) 

ان تقدم اللجنة املالية تقريرها بشأنهما 
إلى املجلس خالل شهرين.

٭ جلســة ١٩ فبراير ٢٠٢٠: تكليف 
اللجنة بتقدمي تقرير أو أكثر إلى املجلس 
كل شهرين (أو حسب الظرف الوبائي) 
حتى نهاية الفصل التشريعي، متضمنة 
متابعــة اللجنــة اإلجــراءات احلكومة 
في حماية االقتصــاد الوطني وإنعاش 
التجاريــة واالقتصاديــة  القطاعــات 

واخلدمية والصناعية املختلفة.
جلنة امليزانيات (تكليفان)

٭ جلسة ٥ فبراير ٢٠٢٠: إحالة تقرير 
ديوان احملاسبة بشأن فرز العسكريني 
لدى النواب على أن تقدم اللجنة تقريرها 

خالل شهرين.
٭ جلســة ١٩ فبراير ٢٠٢٠: تكليف 
اللجنة بتقدمي تقرير أو أكثر إلى املجلس 
كل شهرين (أو حسب الظرف الوبائي) 
حتى نهاية الفصل التشريعيو، متضمنة 
متابعة اللجنة اإلجراءات احلكومة في 
ترشيد اإلنفاق العام وحماية االستثمارات 
العامة والصناديق السيادية والتعديالت 
الالزمة على امليزانية العامة واحتياطيات 

الدولة.
جلنة الداخلية والدفاع (تكليفان)

٭ جلسة ٤ أغســطس ٢٠٢٠: إحالة 
االقتراحني بقانونــني املتعلقني برجال 
اإلطفاء إلى جلنة لالختصاص وفقا للمادة 

٥٨ من الالئحة الداخلية.
٭ جلســة ٩ ينايــر ٢٠٢٠: معاجلة 

قضية االنفالت املروري والوفيات الناجتة 
عنه وأحالها إلى جلنة الداخلية والدفاع 

إلعداد تقرير بشأنها خالل ٣ أشهر.
جلنة املرأة واألسرة (تكليف واحد)

٭ جلسة ٤ فبراير ٢٠٢٠: التحقيق في 
موضوع عدم التزام الوزارات والهيئات 
احلكومية بأولوية توظيف أوالد الكويتية 
ومساواة مواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجي بالكويتيني في املزايا الوظيفية 
على ان تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة 

أقصاها ثالثة أشهر.
اللجنة التعليمية (تكليف واحد)

٭ جلســة ١٨ فبراير ٢٠٢٠: دراســة 
موضوع حتميل امليزانية العامة للدولة 
أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود 
استشــارية تخــص تطويــر العمليــة 
التربويــة مــن دون حتقيــق أهدافهــا، 
والتحقق من مــدى توافق رأي اللجنة 
التعليمية مع القناعة التي انتهت إليها 
كل من جلنة امليزانيات وديوان احملاسبة 
في هذا الشــأن على أن تقــدم تقريرها 

خالل شهرين.
جلنة ذوي اإلعاقة (تكليف واحد)

٭ جلسة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠: تكليف 
جلنة شــؤون األشــخاص ذوي اإلعاقة 
ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون اإلعاقة 
بوقف صرف معاشــات ملن جتاوز سن 
٦٥ عاما وتقدمي تقرير بذلك إلى املجلس 

خالل شهر.
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شركة املطاحن 
واملخابز الكويتية

ألم وأمل

د. هند الشومر

قناة اجلزيرة منذ انطالقتها فضائيا في تسعينيات القرن املاضي وحتى 
وقت قريب بداية العقد الثاني من األلفية اجلديدة كانت تدس سم «أجندتها» في 
عسل «أخبارها» ونالنا منها كشعب وكدولة الكثير من اإلساءات، واستخدمت 
برامجهــا احلوارية حتديدا لضرب الصورة الكويتية احملايدة، وميكن ألي 
راصد أن يعود أرشــيفيا وسيجد أن القناة أو املوقع اإلخباري اإللكتروني 
«اجلزيرة نت» كان يحمل نفسا معاديا للكويت، ويظهر أحيانا بشكل جمل 

استفزازية في أسئلة معدة سلفا في أي من البرامج احلوارية.
< < <

ولشــدة ما آذتنا به اجلزيرة اكتســبنا ككويتيني مناعة ضد هذا النوع 
من الهجــوم اإلعالمي من اجلزيرة ومن غيرها، وخــالل تلك الفترة التي 
ذكرتها كانت اجلزيرة تتوقف عن الهجوم على الكويت إذا وصل األمر إلى 
االستدعاء الديبلوماسي غير املعلن، وحتترم أخبارها وتعود حلياديتها شهرا 
أو شــهرين ثم ما تلبث أن تعود إلى هجومها املعتاد، مرة يعتذرون ومرة 
يوقفون برنامجا كنوع من االعتذار الشــديد ومرة يوقفون مذيعا، ولكنهم 

ما يلبثون أن يعودوا.
< < <

اجلزيرة وبعد األزمة اخلليجية أصبحت تهادن الكويت بشكل مبالغ فيه، 
ولكن لألســف الطبع يغلب التطبع، وقامت اجلزيرة عبر حساب اجلزيرة 
مصر على تويتر بإبراز خبر اعتداء مواطن كويتي على طبيبة مصرية في 
مســتوصف، وهي حادثة محلية ال تستحق أن تكون أكثر من خبر صغير 
في الصفحة األمنية، ولكن اجلزيرة قامت بنقل اخلبر بل وخدش قدسيته 
إعالميا وهولــت من احلادثة وأبرزته بل قامت بعمــل إعادة «ريتويت» له 
واســتخدمت صياغة خبرية «موجهة» لتجعل من هذا اخلبر البسيط مثار 

سخط األشقاء املصريني.
تعهد غريب رغم أن احلادثة بسيطة ووصلت إلى اجلهات األمنية وانتهت 
كقضية حالها حال عشرات القضايا اليومية، ولكن انتقائية اجلزيرة لها وفي 
هذا التوقيت املشحون وصياغة اخلبر بطريقة درامية موجهة يثبت أن األمر 

متعمد ومقصود وموجه ضد الكويت.
< < <

اجلزيرة باملناسبة وفي برنامج «ما خفي أعظم» حتاول أن تصدر البرنامج 
كأنه حتقيق استقصائي، واحلقيقة وأنا هنا أحتدث من واقع خبرتي كصحافي 
استقصائي، أن الصحافة االستقصائية بريئة من ذلك البرنامج براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب، وأبرز األخطاء أنه من الواضح الفاضح الشاطح الناطح 
أن املصدر الرئيسي ملعلومات البرنامج هي جهة استخباراتية أو جهة أمنية 
وهو ما يسقط صفة الصحافة بأكملها عن البرنامج ومن يقدمه ومن بعده، 
فالصحافيــون احلقيقيون ال يعملون لدى جهــات أمنية، على األقل وفق 

التعريف األخالقي للصحافة.
< < <

اجلزيرة قد تقول ما ال يقوله اآلخرون، ولكنها ال تقول كل شــيء، وإن 
قالت ذكرت ما تقول بتوجيه ال يخفى ال على أذن وال عني أحد.

< < <
السؤال اآلن ملسؤولي اجلزيرة: عسى ما شر، شنو اللي غيركم علينا؟!

يجب أن تتوقفوا عن التالعب بصياغة األخبار ودس الســم بالعســل، 
أقسم باهللا حنا مو ناقصينكم.

وأعلم وأنا على يقني من ذلك أن الهدف النهائي من اخلبر الذي نقلتموه 
بطريقتكم هو لتعميق اخلالف بني الكويت ومصر ولو حتى على مستوى 
مســتخدمي وســائل التواصل، هدفكم لن يتحقق ورجاء احترمونا مثلما 

احترمناكم.

الكويت مقبلة على انتخابات جديــدة ملجلس األمة، وكنا قد حذرنا من 
عملية انتخابات قائمة على القبلية والطائفية، ولألسف الشديد يضاف إلى 
ذلك في االنتخابات املقبلة انتخابات عوائل حيث تتجه النية للعوائل الكبيرة 
النتخابات ممثلني للعائلة ليصبح مجلسنا القادم مجلسا يضم ممثلني عن 
الطوائف والقبلية وممثلني عن العائلة، وبذلك فلن يكون هناك مجال للعوائل 
الصغيرة ودون اختيار األنسب واألفضل لنواب لديها القدرة والدراية في 
تقدمي اقتراحات لتطوير التشريع والقوانني التي يجب أن يجري عليها تطوير 

يتناسب مع األوضاع اجلديدة.
وهنا نتســاءل أين هي الدميوقراطية واملمارسة احلرة في اختيار من 
ميثلون الشــعب الكويتي ولديهم إمكانيات وآراء حرة تتناســب مع عمل 
عضو مجلس األمة، الذي يتوجب عليه أن يتبنى اقتراحات ملشاريع التنمية 
وتطوير العمل في مؤسســات الدولة ومقترحات جديدة لتطوير التشريع، 
إن بعض املجالس الســابقة كما نالحظ لم تأت بجديد يذكر ويســاعد على 

إجناز مشاريع تنموية.
الشــعب الكويتي عليه أن يســاهم مبحاربة أسلوب االنتخابات القائمة 
على اختيار ممثلني للطوائف والقبائل وممثلني عن العوائل الكبيرة البد أن 
ميارس الدميوقراطية الســليمة القائمة على انتخابات حرة ونزيهة بعيدة 
عن التعصب الطائفي والقبلي، ومن املنتظر أن يعود نواب املناطق الداخلية 
(احلضر) مع اعتماد انتخابات ممثلني للعوائل الكبيرة، أما املناطق اخلارجية 
فسيطرأ عليها تغيير بدخول أعضاء جدد تنفيذا الختيارات القبلية والطائفية 

قائمة على املرشح الذي يختاره أمام الطائفية واملرجع الديني.
يا ترى هل سيشعر الشعب الكويتي خطورة أسلوب االنتخابات القائمة على 
القبائل والطوائف وممثل العائلة، وهو األسلوب الذي ال يحقق الدميوقراطية 

التي ننشدها.
أعتقد أن هذه الطريقة النتخابــات مجلس األمة ال حتقق الدميوقراطية 
التي نتشــدق بها، وأرى أن ما هو مطبق في دول اخلليج العربي املتبع على 
إنشاء مجلس الشورى يضم مجموعة من التخصصات واخلبراء وأصحاب 
اخلبرة أفضل مما هو متبع عندنا، وال داعي ألن نضحك على أنفســنا بأن 
عندنا دميوقراطية، كتلك التي متارس في الواليات املتحدة األميركية والدول 
األوربية حيث متارس في هذه الدول دميوقراطية وانتخابات حرة، ويشارك كل 
مواطن في اختيار ممثليه للمجالس التشريعية دون أي تأثير قبلي أو طائفي.
في اململكة العربية الســعودية هناك مجلس شورى يضم مجموعة من 
أصحاب االختصاصات واخلبرة، للمســاهمة في مساعدة الدولة على تبني 
مشاريع تنموية، وليس مجلس خدمات عمله قائم على إجناز خدمات خاصة 
ألبناء القبلية والطائفية وجتاوز احلقوق العامة للمواطنني في (الواســطات) 
في تعيني أبناء القبيلة والطائفة وهذا يتسبب في تعيني موظفني ومسؤولني 
ال عالقة لهم بهذه املناصب، وهذا ســبب ما نالحظه في بعض املؤسســات 

احلكومية من تدهور في اخلدمات، وزيادة الفساد في الدولة.
الكويتيــون في دواوينهم يتحدثون عن الدميوقراطية وينتقدون تردي 
اخلدمات احلكومية إال إننا مع األسف ال نحاول أن نكون حرصاء فيما منارسه.. 
يا جماعة يجب أن نكون وطنيني ونبرهن على حبنا للكويت والكويتيني باتباع 
الطريق الصحيح في ممارســة العمل الدميوقراطي، الكل يشكو من الفساد 
واالعتداء على املال العام.. إن هذه الشكوى يجب أن نواجهها ونتصدى لكل 
أنواع الفســاد التي متارس في أجهزة الدولــة، دعونا نفكر بطريقة أفضل 

وبعيدة عن األنانية.
إن ما يتوافر للمواطنني الكويتيني من العيش الرغيد وتوفير كل اخلدمات 
الصحية والتعليمية واالجتماعية والكهرباء واملاء الزهيدة من املفروض أن 
تكــون لدينا قناعة مبا توفره الدولــة للمواطنني وعدم الوقوع حتت تأثير 
املرشــحني اجلدد واختيار أصحاب البرامج التي تتضمن مقترحات لصالح 

الكويت والكويتيني.
٭ من أقوال أمير اإلنســانية الراحل ـ طيــب اهللا ثراه: «حافظوا على 
سفينة الكويت، فنحن جميعا نرى العواصف من حولها وال عاصم لها بعد 

اهللا تعالى من ذلك، إال بالوالء واإلخالص والتفاني والشعور باملسؤولية».
واهللا املوفق

الشــتائم  تكــرر فرنســا اآلن 
والتوصيفات املسيئة التي كانت ترددها 
اجلاهلية األولى جتاه رسول اهللا محمد 
صلى اهللا عليه وآله وسلم، والتي سجلها 
القرآن الكرمي كإشــارة لسفاهة أولئك 
القوم وتدني تفكيرهم إزاء رسالة اهللا 
تبارك وتعالى، فقد وصفوه باملجنون 

والساحر، واستهزؤوا به.
اآلن فرنســا التــي توصف بأنها 
مفجرة ثورة حقوق اإلنســان، وبالد 
الثقافة واجلمال، تعيد هذه االستهزاءات 
اجلاهلية بالنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم 
برسومات منحطة تعكس خبث وحقارة 
من رسمها ومن روج لها ومن رضي بها، 
ومن سمح بعرضها بالصحف، أو عبر 
شاشات في امليادين العامة. وتزامن ذلك 
مع غلق جملة من املساجد واجلمعيات 
اإلسالمية هناك، في ردة فعل انفعالية 
غير عقالنية إزاء حادث قتل فردي لم 
يؤيده املســلمون، بعد إساءة مباشرة 
من املقتول للنبي صلى اهللا عليه وآله!
تصرف فرنســي أهــوج يذكرنا 
بالصبية املراهقني عندما يتشاجرون! 
تنفلت انفعاالتهم بــال عقل وال أدنى 

تفكير.
معقول تعاقب باريس مئات املاليني 
املسلمني باملساس مبقدساتهم السامية 
بجريرة شــخص واحد! إن من شأن 
ذلك تزايد جرعة الغضب عليهم. وها 
هي دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية 

تتزايد، كأبسط إجراء شعبي.
إن املساس باملقدسات مرفوض من 
األشخاص ومن املؤسسات واحلكومات، 
الدينية جترمه بأشــد  والنصــوص 
العقوبــات، لكن ذلك ال يأتي من خالل 
مبادرات شخصية، تتجاوز املؤسسات 
التي حتقق  الشــرعية والقانونيــة، 
وتشخص بتمهل قبل العقاب، وإال حتول 
املجتمع إلى فوضى كل يأخذ حقه بيده.
ولتعلم فرنســا أن هذه اإلســاءة 
السياسي  لنظامها  في حقيقتها إساءة 
ومؤسساتها اإلعالمية والثقافية، وستبقى 
وصمة عار عليها، ولعنة على كل مسيء 
مع كل أذان صالة يصدح في كل حلظة 
في أصداء العالم باســم محمد، مع كل 
صالة تلهج بالوحدانية هللا تعالى وبرسالة 

محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم.

التي نفخر  الطيبــة  من الصور 
بها ما قام به شــباب الكويت أبناؤنا 
من أعمــال تطوعيــة ناجحة فاقت 
كل التوقعــات، ومن بينها العمل في 
اجلمعيات التعاونية وشركة املطاحن 
واملخابز أثنــاء الغزو العراقي اآلثم، 
وأثبتوا لنا أنهم مازالوا قادرين على 
بذل املزيد، وها هي شــركة املطاحن 
واملخابز الكويتية تتيح املجال ألبناء 
الوطن للمشــاركة في دعم منظومة 
األمن الغذائي بالعمل في هذا املرفق 
احليوي املهم الذي يصل إنتاجه إلى 

كل بيت، ويشعرنا باألمن واألمان. 
ويجب على أبنــاء الوطن انتهاز 
فرصة العمل بهــذا املرفق املهم ألن 
العمل به شرف وطني ومدعاة للفخر، 
وعلى شركة املطاحن واملخابز الكويتية 
أال تبخل باملزايا الوظيفية على أبنائنا 
بل تتسابق الستقطابهم وتشجيعهم 
على املشاركة في توفير اخلبز لكل 
بيت، وما أجمل أن يكون خبزنا من 
صنع أيدينا وأيدي أبنائنا الذين هم 

أعظم استثمار للوطن. 
وهناك أيضا العديد من املجاالت 
واألعمال التي يجب أال يخجل أبناؤنا أو 
يتواروا عن العمل بها، فاألوطان ال تبنى 
إال بسواعد أبنائها، وعلى الدولة توفير 
نظام مرن يشجع الشباب على مبادرات 
األعمال غير التقليدية واألنبياء خير 
مثال على ذلك، فقد كان نبي اهللا داوود 
يأكل من عمل يده والرسول ژ كان 

يعمل برعي األغنام. 
ويجب أن نغرس ونعزز في أبنائنا 
أن العمل عبادة وقيمة لإلنسان ولنا 
في األنبياء أسوة حسنة، فقد كانوا 
يعملون وال يســتنكفون العمل كما 
كان أجدادنا يعملون في حقبة ما قبل 
النفط سواء كان في الغوص على اللؤلؤ 
أو مبهن أخرى ال يتقنها أحد غيرهم 
حتى اآلن، ولذلك البد من إعادة قيمة 
العمل االجتماعية واإلنسانية والوطنية 
وخصوصا بني األجيال اجلديدة، ألن 
العالم يتغيــر، واالقتصاد العاملي ال 
ميكن التنبؤ مبؤشــراته واجتاهاته، 
واالستثمار البشري هو أعظم استثمار 

ألي وطن يتطلع إلى املجد والعزة.

احلرف ٢٩

قناة اجلزيرة 
تسيء لنا 
من جديد

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

املوقف السياسي

مجلس األمة 
املقبل

عبداحملسن احلسيني

احلكمة سراج العطاء

إسرائيل 
وتلويث العقل 

العربي
الشيخ أحمد حسني محمد

بعد الفصلة

مصير اجلبنة 
الفرنسية!

amalmudahka@gmail.comعبداحلميد مبارك املضاحكة

جوهر احلديث

سمو ولي العهد
الشيخ

مشعل األحمد
مفرح النومس العنزي

األحمد مهامه كنائب لرئيس احلرس 
أمرا مهما  التطويــر  الوطني كان 
بالنسبة لسموه، وقد قام بتطوير 
احلرس الوطني في كافة املجاالت، 
ومنها على سبيل املثال أنه اعتمد 
الوطني،  نظام األيزو في احلرس 
وكذلك قام بتطوير منظومة التطهير 
الكيماوي، والتي اعتبرت من أفضل 
بالشــرق  العســكرية  املنظومات 

األوسط بهذا املجال. 
وأثنــاء جهــود احلكومة في 
التصدي ألزمة كورونا كانت قوات 
احلرس الوطني خير مساند للقوات 
األمنية األخرى، وكانت سخية في 
التصدي ألزمة  عطائها من أجــل 

كورونا.
وهنا نبارك لســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد على ثقة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وكذلك نيل مبايعة أعضاء مجلس 

األمة باإلجماع.
نسأل اهللا عز وجل أن ميده بوافر 
الصحة والعافية ويسدد خطاه ملا 

فيه خير للبالد والعباد.

أن الســبب األساســي هو أنه قد 
انتشار أساليب احلياة  أصابها مع 
العصرية ما أصاب حياتنا كلها من 
تلوث، فكما حدث للطعام الذي نأكله 
واملاء الذي نشربه فقدت كلمة (يا 
سالم) طعمها اجلميل ورونقها وكما 
حدث آلدمية اإلنسان في كل مكان 
حتت وطأة احلياة احلديثة امتهنت 

الكلمة وداستها األقدام.
البريطاني  الكاتــب  ولقد كان 
الشهير جورج أورويل في روايته 
املعروفــة (١٩٨٤) التي خطرت له 
العاملية  أعقاب احلرب  فكرتها في 
الثانية مباشرة هو (على حد علمي) 
أول من الحظ ما أخذ يطرأ على كلمة 
سالم من تدهور، وتنبأ لها مبزيد من 
االنكسار واالنقالب وتنبأ بأن كلمة 
السالم سوف تستخدم في املستقبل 
مبعنى (احلرب) ومن ثم ستسمى 
وزارة احلربية بوزارة السالم ولكن 
حتى جــورج أورويل بكل ما كان 
يتمتــع به من حس مرهف ما كان 
ليتصور ما يحدث في عالم اليوم.

والدوليــة التي عليها اتخاذ موقف 
حاسم وحازم مع مثيالتها الفرنسية 

واألوروبية.
وهنــاك وزارة التجارة وغرفة 
التجارة وهما احلجر األساسي في 
العمل لنصرة رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص إذا ما أردنا 

حلملة املقاطعة أن تنجح.
حكومــي  حتــرك  وهنــاك 
وديبلوماســي مفقود عبر وزارة 
اخلارجية واتخاذ مواقف حاســمة 
ضد الرئيس الفرنسي الذي يجب أن 
يعلم أن زراعة الكراهية لن تؤدي إال 

النتشار املزيد من الكراهية.
كل تلــك العوامل كفيلة بنجاح 
حمالت املقاطعة وســتجعل اجلنب 
الفرنســي يتعفن بعــد أن ميتنع 

املجتمع عن شرائه.
وفي اخلتام، حتية أبيّة لكل من 
يرفض اإلساءة للدين والنبي الكرمي 

باسم احلرية.
اللهم ال تؤاخذنــا بتقصيرنا، 
فأنت أعلم بحالنا منا، فاهدنا رشدنا 
وانصرنا على من عادانا وأساء لنبيك 

وحبيبك ملسو هيلع هللا ىلص.

األمنية والسياسية اإلقليمية والدولية 
التي مرت بها الكويت واخلليج العربي 
منذ استقالل الكويت، وقد شكلت 
العمليــات اإلرهابية التي مرت بها 
الكويت خاصة في عقد الثمانينيات 
معادلة أمنية صعبة وال يتسع املجال 
للتطرق لتفاصيل أحداثها املؤملة إال 
أن رجال سمو الشيخ مشعل األحمد، 
أبلوا فيها بالء حسنا فأحبطوا الكثير 
منها وكانوا صمام أمان لســيادة 

واستقرار الكويت.
وبعد تولي سمو الشيخ مشعل 

إذ إنها تستخدم للتعبير عن اإلعجاب 
واالستحسان كما في عبارة (يا سالم) 
وقد يستخدم نفس التعبير للتعب 
أو التنهد إذا ما تغيرت نبرة الصوت 

ودرجة املد في نطق احلروف.
اســتمر ذلك قرونا طويلة إلى 
أن حدثت الكارثة بعد انتهاء احلرب 
العاملية الثانية مباشــرة وال ميكن 
أن نحدد على وجه قاطع الســبب 
احلقيقي فيما أصــاب الكلمة من 
نوائب بعــد هذا التاريخ، واألرجح 

ذلك، واملطلوب هو الدعم احلكومي 
واملجتمعي للحمالت الشعبية.

فقد ثبــت قطعــا أن التحرك 
الشعبي وحده ال يكفي، واملطلوب 
نوع مختلف من العمل، فاحلمالت 
الشعبية ملقاطعة املنتجات هي مبادرة 
عاطفية، وليست عملية ولن جتدي 

نفعا (وحدها).
هنــاك العديد من املؤسســات 
واجلمعيــات واالحتــادات احمللية 
التي  املدني  املجتمع  ومؤسســات 
لديها عالقات في املنظمات اإلقليمية 

األحمد في التصدي للحرب اإلرهابية 
العراقي  النظام  التي كان  الصامتة 
الصدامي يسعى من خاللها إلى إقحام 
الكويت في معركته اخلاســرة مع 
إيران، وكذلك الهيمنة على جزيرتي 
وربة وبوبيان وحتويلهما فيما بعد 
إلى ميناء عراقي تابع لقضاء البصرة 
الدولية،  البلطجة  عن طريق نظام 
لكنه خاب وخســر وانتهى خطره 

على الكويت لألبد.
وكان سمو الشيخ مشعل األحمد 
معاصرا وشاهد عيان لكل األحداث 

حتى اليوم ولكنها كانت تعني أيضا 
(الهدوء والطمأنينة)، على أن كلمة 
ســالم قد حظيت في اللغة العربية 
بالذات مبكانة أرفع مما حظيت به 
في أي لغة أخرى ومبعان أخرى كلها 
معان بالغــة الرقة واجلمال، فكلمة 
العربية تستخدم  اللغة  السالم في 
مبعنى التحية بل وكاسم من أسماء 
اهللا تعالى، فيسمي الناس أوالدهم 
أما عن استخداماتها  (عبدالسالم)، 
اجلميلة في العامية فحدث وال حرج، 

الكيــان الصهيونــي والبضائــع 
اإلســرائيلية مازالت قائمة وحتقق 
أهدافها بفعالية، والدليل على ذلك 
هو أن الصهاينــة يهتمون بإقامة 
العالقات االقتصادية مع الدول العربية 
العالقات  بإقامة  اهتمامها  أكثر من 

الديبلوماسية.
وحتى إذا حدث أن تسربت بضائع 
إسرائيلية إلى أسواقنا، فنحن نعرف 
رد فعل املجتمع على هذا األمر جيدا.

إذن، نحن قادرون فعال وناجحون 
حقا، حتى لــو أرادوا إيهامنا بغير 

عندما نتحدث عن ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد فإننا 
نتحدث عن قائــد األمن األول في 
الكويت الذي قدم الكثير من جهده 
ووقته وتفكيره خلدمة أمن واستقرار 
الكويــت فهو خريــج كلية هندن 

للشرطة في بريطانيا.
ومن خالل مسيرة عمله الطويلة 
للموقف وفكره  وخبرته وتقديره 
النير يكفينا القول إنه استطاع تطوير 
املنظومة األمنيــة في الكويت بعد 
أن عمل في اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية بوزارة الداخلية، إذ رأى أن 
فصل جهاز أمن الدولة عن املباحث 

اجلنائية قد أصبح أمرا ملحا.
القرار بالتوقيت  وقد كان ذلك 
املناســب، خصوصا انه ترافق مع 
بداية احلــرب العراقية ـ اإليرانية 
التي ألقت بظاللها األمني والسياسي 
املجاورة  الكويت  والعسكري على 
للعراق وإيران، وتلك املرحلة بالذات 
شكلت حتديا خطيرا ألمن واستقرار 
الكويت، وقد برع جهاز أمن الدولة 
وعلى رأسه ســمو الشيخ مشعل 

جالل أمــني مفكر ومبدع رائع 
ومهم، ولقد اخترت لكم من نتاجه 

الفكري ما يلي وهو قوله:
الكلمة أي كلمة (كائن حي)  إن 
كالناس سواء بسواء، تولد وتعيش 
ثم متوت، ومن املمكن أن تروى قصة 
حياة أي كلمة كما تروى قصة حياة 
أي رجل أو امرأة وهي متر بحياتها 
بفترات سعيدة وأخرى شقية مثلي 
ومثلك متاما. إن من يتتبع قصة حياة 
كلمة (سالم) وسيرتها الشخصية 
ســيعرف كيف أنها متتعت خالل 
عصور طويلة بحياة هانئة متاما ثم 
أصابها فجأة منذ نحو خمسني عاما 
وبالتحديد في أعقاب احلرب العاملية 
الثانية نوائب وكوارث فتشــردت 
وانتهت كما لم تتشــرد أو متتهن 

أي كلمة أخرى.
ظلت كلمة «سالم» حتى خمسني 
عاما خلت تعني أشياء طيبة للغاية 
في مختلف لغات العالم، فكان أهم 
معانيها (االمتناع عن احلرب) ومازال 
بعض الناس يذكــرون هذا املعنى 

 الشعور بالغضب جتاه اإلساءة 
للدين اإلسالمي أو الرسول ژ يثبت 
أن قلوبنــا ال تزال حية رغم كل ما 

نعاني منه ونواجهه.
ولكن الكثير من حمالت مقاطعة 
البضائــع لعــدد من الــدول مثل 
األميركية والدمناركية واإلماراتية 
واملصرية والتركية قد باءت بالفشل.

 وسبب فشل كل تلك احلمالت 
هو أن أغلب الداعني لها استخدموها 
وسيلة إلبراء الذمة ومحاولة إثبات 
أننا لسنا عاجزين عن فعل شيء في 

هذا العالم ليس أكثر.
لكن احلقيقة أننا لسنا عاجزين 
عن فعل شــيء في هذا العالم، بل 
نحن عاجزون عن التفكير واالبتكار 
لوســائل حتقق لنا ما نريد، علينا 
أن نفكر خــارج الصندوق ونترك 
الوسائل التقليدية، فلن ينصر رسول 
اهللا ژ بــأن تغرد في تويتر أو أن 
تضع صورة أو شــعارا في مكان 

ظاهر هنا!
نعم، لسنا عاجزين عن املقاطعة، 
والدليل على عدم عجزنا أن مقاطعة 

من القوانــني امللزمة لآلخر، وهنا 
ينتفي إحساس املواطن بأن الوضع 
سائب أو أن يكون النظام (بطيخي) 
بل على العكس يراد لألمر أن يكون 

هكذا ال غباء وال جهال باإلدارة.
كــم أمتنى أن متــارس الدولة 
العميقة عمقها وعملها بكل وقاحة 
بعيدا عنــا، فنحن غيــر قادرين 
على تعديل هــذا االجتاه اآلن، إال 
املطلوب وبإحلاح نظام يحفظ  أن 
للمواطــن كرامتــه دون املرمطة 
في زمــن التكنولوجيا واحلكومة 
اإللكترونية غير اجلادة في أي أمر 
إلكتروني، فال أسهل من أن يسهل 
على املواطن أمره بالكثير من األشياء 
غير املزعجة لسيادة الدولة العميقة 
أو العميق وكم أمتنى على العميق 
أال يفهم حديثي عن اإلحسان في 
الشريف  املقال وفق احلديث  أول 
(وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح) فهذا 
احلديث موجــه للتعامل مع بهائم 
األنعام ال املواطنني، تقبلوا حتياتي 

وإحساني بصدر عميق.

حكومي مبعنى آخر يكون التأخير 
والتعطيل والتعامل الغبي مع حاجات 
السكان واملواطنني بصورة ممنهجة 
وليس بسبب سوء اإلدارة كما نعتقد 
بل هي خطة مدروسة، ويحرص على 
تنفيذها بهذه الصورة مع عمل الدولة 
العميقة على ترســيخ هذا التعامل 
املزعج للحفاظ والتأكيد من ترسية 
أي مشروع مثال أو فكرة أو عمل أو.. 
أو.. أو.. حسب ما يراه املسؤول عن 
الدولة العميقة دون الرجوع للكثير 

احلكومية وهو في منزله دون عناء 
الزحام والــدور والتعب والتنقل.. 

هللا دره.
في لقاء جميل وموجز للزميل 
الصحافــي عبدالعزيــز فرحان 
الرشــيدي مع الباحــث في الفكر 
اإلداري د.جاسم اجلزاع حول الدولة 
العميقة كمفهوم سياسي وإداري 
منذ النشوء إلى الزمن احلاضر مع 
تبيان حرص هذا الفكر على النظام 
البيروقراطي والبطء في أي عمل 

ال يخفى على الكثيرين النظام 
اإللكتروني اجلبار (أبشر) في اململكة 
العربية الســعودية، وال يســعني 
احلديث عنــه إال أن أبدي إعجابي 
بهذا العمل املميز واملهم لتســهيل 
وتنظيم العمل اإلداري بني املؤسسات 
احلكومية واملواطن وال أجد له من 
كلمة تختصر هذا العمل املهم وما 
يقدمه من خدمات للمواطنني هناك 
إال بـ «اإلحسان» وما اإلحسان إال 
نقيض اإلســاءة، وليس املقصود 
هنا باإلحسان بالتفضل أو التمنن، 
بالعكس اإلحسان هنا اإلتقان وتقدمي 
األفضل دائما، وال أقل من ذلك إال أنك 
كمسؤول أن تأخذك الغبطة أو الغيرة 
أو أي كان، املهم أن تقدم عمال كهذا 
العمل أو أرقى منه وخصوصا مع 
وجود فارق العدد بني الدول، فعدد 
أو املشمولني في نظام  املخدومني 
السعوديني ما  املواطنني  أبشر من 
يقارب ٣٥ مليون مواطن أي أكثر منا 
في الكويت بـ ٣٤ مرة! - تخيل -، 
يقدم له الكثير والكثير من اخلدمات 

مسار حر

إحسان 
الدولة 

العميقة
Q٨naifQ٨@gmail.comنايف اجلاسمي الظفيري
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التحفظ على رقيب مفصول شرع في قتل أمه بالساملية
عبداهللا قنيص ـ سعود عبدالعزيز

حتفــظ رجال امن مخفر شــرطة 
الساملية على رقيب سابق في وزارة 
الداخلية داخل النظارة عقب توجيه 
وكيل النائب العام بتسجيل قضية 
بحقه حملت عنوان شروع في القتل. 
هذا، ولم يعرف مصير القضية خاصة 
بعــد أن تقدمت املجنــي عليها وهي 

أم املتهم وأفــادت بأنها ال ترغب في 
تسجيل قضية بحق ابنها. ولكن ملاذا 
حــاول ابن قتل امــه، اإلجابة جاءت 
على لسان مصدر امني سرد تفاصيل 
القضية بأنه قال: السبب هو اعتقاد 
االبن انه حلم بأن األم سّوت له سحرا 
والساحر البد ان ُيقتل حسب إفادته، 
وبشأن التفاصيل قال املصدر انه فيما 
تشير عقارب الساعة الى التاسعة من 

مســاء امس تلقت عمليات الداخلية 
بالغــا يفيد مبحاولة شــاب قتل امه 
في منطقة الساملية، وعلى الفور مت 
توجيه عدد من الدوريات الى موقع 
البالغ بالعمارة التي شهدت الواقعة 
ومت التوجه الى مسرح اجلرمية وهي 
شقة في إحدى البنايات وبعد محاوالت 
عــدة مت اقناع املســلح بالعدول عن 

قرار قتل امه.

ومن ثم ضبطه وأداة اجلرمية دون 
ان يتم جرميته، وبسؤاله عن اسباب 
ما فعله قال انه حلم بأن امه تعمل له 
سحرا، وفي هذه االثناء حضرت األم 
وهي من مواليــد ١٩٦٩ وطلبت عدم 
رغبتها في تسجيل قضية مشيرة الى 
ان ابنها كان يعمل في وزارة الداخلية 
كرقيب وفصل قبل أشهر ويعالج من 

االدمان في الطب النفسي.

املجني عليها رفضت مالحقة فلذة كبدها.. واالبن: الساحر يُقتَل

تبدأ وزارة الداخليــة اعتبارا من غد 
باستقبال املرشحني لعضوية مجلس االمة، 

استنادا الى مرسوم دعوة الناخبني.
«الداخليــة» وخالل كافــة االعراس 
الدميوقراطية تبذل جهودا جبارة واستثنائية 
منذ فتح باب الترشح حتى االنتهاء من اعالن 
النتائج، وانا على ثقة من ان نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح 
ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام استعدا 
لالنتخابات املقبلة من خالل خطط كفيلة 
ألن يخرج العرس الدميوقراطي بالصورة 
التي تليق باملناسبة وعراقة التجربة الرائدة 

وسيقدمان كافة اوجه الدعم.
وملــا ال؟ و«الداخلية» تبرهن ومع كل 
مهمة انها جهة يعتمد عليها وتثبت جدارة 
في العطاء من خالل منســبيها في جميع 
القطاعات دون استثناء وأزمة كورونا خير 

برهان.
شخصيا عاصرت العديد من االنتخابات 
وكنا نشرف على تنفيذ اخلطط بكل دقة 
ونواصل الليل بالنهار لتوفير كل ســبل 
النجاح لعرس يكون محط انظار العالم اجمع.
انتخابات ٢٠٢٠ تختلف عن ســابقتها 
بفعل جائحــة كورونا والبد من إجراءات 
صحية توفر التباعد االجتماعي ويستطيع 
املرشح تسويق نفسه وعرض افكاره فال 
مجال للندوات والوالئم وستشكل وسائل 
االعالم ووسائل التواصل احلديثة فرصة 
لتواصل املرشــحني مع ناخبيهم، وحتما 
حتقيق االجراءات الصحية سيتطلب من 

الداخلية مضاعفة اجلهد.

وزارة الداخلية والى جانب مهامها بتأمني 
االنتخابات وتطبيق االشتراطات  مراحل 
الصحية ســتكفل، ضمان قيام الناخبني 
بحقهم فــي اإلدالء بأصواتهم واختيار 
مرشــحيهم بكل نزاهة وشفافية حتت 
اإلشــراف الكامل للســلطات القضائية، 
وستكون ملزمة بتطبيق كافة االجراءات 
السماح  واالشــتراطات الصحية وعدم 
بتجاوز القانــون او الدعوة الى جتمعات 
من شأنها زيادة اعداد املصابني بالڤيروس 

وتأمني املقارات االنتخابية.
املوجة الثانية والتي حتذر منها منظمة 
الدقيق  االلتزام  العاملية، تستلزم  الصحة 
باالشتراطات الصحية خالل كافة مراحل 
العملية االنتخابية. حفظ اهللا الكويت حتت 
قيادة اميرنا ســمو الشيخ نواف األحمد 
وولي عهده االمني ســمو الشيخ مشعل 

األحمد حفظهما اهللا.

 آخر الكالم
ال اعلم صحة ما يشاع عن وقف بدل 
احلجز ولكن االمر املفروغ منه ان رجال 
الشرطة عليهم مهام عظيمة ويستحقون 
كل الدعم، والوزارة لــم ولن تقصر في 

حقوقهم بإذن اهللا.
آمل من العالقات العامة املتميزة بقيادة 
العميد توحيد الكندري والعقيدين صالح 
السهيل وناصر ابو صليب واملقدم عثمان 
الغريــب توضيح حقيقة ما يــردد بهذا 
اخلصوص، واذا مت وقــف اي امتيازات

ال بأس من التوضيح وسرد املبررات.

نافذة على األمن

«الداخلية»
وجهد مضاعف 

في انتخابات ٢٠٢٠
الفريق م. طارق حمادة

ُمسلح «بيان» املتهم الرئيسي في «بلطجة» صباح السالم
محمد اجلالهمة

مساء يوم الثالثاء املاضي كانت 
منطقــة بيان في موعــد مع واقعة 
املواطن املسلح والذي قام مدير امن 
حولي اللواء عبداهللا العلي بالدخول 
في مفاوضات معه وانتهت بأن قام 
املسلح بتسليم نفسه وأداة اجلرمية 

وهي سالح شوزن.
يــوم اخلميــس بــدأت مقاطــع 
ڤيديو تتداول على مواقع التواصل 
االجتماعــي ملــا ميكــن وصفــه بـ 
«بلطجــة» وتبني ان الواقعة عبارة 

عن سلب بالقوة.
وأصــدرت «الداخليــة» بيانــا 
صحافيــا بالواقعــة وفــي اليــوم 
التالي اصدرت بيانا آخر اكدت فيه 
توقيف عدد من املشاركني في واقعة 

«البلطجة» وحتى صباح امس كانت 
القضيــة تراوح مكانهــا، ولم يكن 
ألحــد أن يعلم ان مســلح بيان هو 
نفســه حامل «البلطــة» في واقعة 
صباح السالم، اذ كشفت التحقيقات 
ان املواطن املسلح ٣٦ عاما هو نفسه 
املتهم الرئيســي في قضية السلب 

بالقوة.
إلــى ذلك، ذكــرت اإلدارة العامة 
للعالقــات واإلعــالم األمني بوزارة 
الداخلية أنه إحلاقا لبيان مشاجرة 
منطقة صباح السالم، متكن قطاع 
األمن اجلنائي ممثًال باإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية (مباحث مبارك 
الكبير) من ضبط أطراف املشاجرة 
وعددهم ٨ أشــخاص من جنسيات 
مختلفــة، وجــار ضبط شــخصني 

آخرين متواريني عن األنظار.

وأوضحت اإلدارة أنه فور تقدم 
شاب إلى مخفر شرطة صباح السالم 
يفيد بنشوب مشاجرة كانت نتيجة 
تعرضه إلى عملية سرقة عن طريق 
استخدام العنف واالعتداء بالضرب 
والتهديد بسالح ابيض من قبل عدة 
أشــخاص، ومت تسجيل قضية رقم 
(٦٤/٢٠٢٠) جنايات صباح السالم 
(سرقة + اعتداء بالضرب)، وعلى 
الفور باشــر رجال األمــن اجلنائي 
البحث والتحري ومتابعة املتهمني، 
حتى مت القبض على أغلب اطرافها 
وهم ٨ أشخاص وجار ضبط اثنني 

منهم متواريني عن االنظار.
وأشــارت اإلدارة إلــى انه متت 
إحالــة جميع أطــراف القضية إلى 
جهات االختصاص التخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم.

في مفاجأة غير متوقعة.. و«الداخلية» أعلنت عن توقيف ٨ مشاركني في قضية السلب والسرقة واستعراض القوة

مسلح بيان هو نفسه حامل البلطة

محاولة افتراس طفل روماني 
تنتهي بسلب هاتفه

انتحار آسيويني شنقًا
في«كيفان» واحلساوي

سرقة قطع غيار بـ ٣٠٠٠ دينار 
بعد قص الباب اخلارجي

أمير زكي

شــرع رجال مباحث الفنطاس في البحث عن شخص 
مجهول حاول افتراس طفل روماني اجلنسية داخل منزل 
املجني عليه، وحينما فشل اجلاني في مبتغاه سلب هاتف 

الطفل وهرب الى جهة غير معلومة.
وبحسب مصدر امني، فإن مواطنة من مواليد ١٩٧١ قالت 
في بالغ تقدمت به ان ابنها ويحمل اجلنســية الرومانية 
تعرف على شاب على برنامج سناب شات، وأن الشخص 
الذي تعرف عليه طلب ان يلتقي به، واتفقا على ان يأتي 
الى مســكنه، مشيرة الى ان ابنها قال لها ان الشاب نزع 
مالبسه وطلب ان يعتدي عليه، وفيما رفض قام اجلاني 
بضربه وسلب هاتفه النقال وهرب. ومت تسجيل قضية 

هتك عرض وبتصنيف جنايات.

سعود عبدالعزيز

تواصلــت قضايا االنتحــار التــي ازدادت معدالتها منذ 
بدء جائحة كورونا، اذ شهدت منطقة بيان يوم امس األول 
قضية انتحار جديدة لوافد هندي أقدم على شــنق نفســه 

باستخدام مروحة سقف.
وبحســب مصدر امني فإن بالغا ورد الى عمليات وزارة 
الداخليــة يفيــد بوفاة هنــدي داخل محل ســكن كفيله في 
كيفان، وبانتقال رجال األمن واألدلة اجلنائية شوهد الوافد 
وهو من مواليد ١٩٩٥ وهو معلق من رقبته في السقف، ومت 
تســجيل قضية انتحار ووفاة. على صعيد آخر، أقدم وافد 
آسيوي عصر امس على إنهاء حياته شنقا في منطقة جليب 
الشويخ وحتديدا منطقة احلساوي، وبحسب مصدر أمني 
فــإن عمليــات وزارة الداخلية تلقت يوم امــس بالغا يفيد 
بانتحار وافد آســيوي، وبانتقال رجال األمن شوهد الوافد 
وقد انهى حياته بعدما علق حبال في رقبته وأوصله بشباك 
الغرفة، هذا، ولم يعثر بحوزة الوافد على إثبات من خالله 
يتم االستدالل على جنســيته وهويته بشكل دقيق، وجار 

التحقيق في ذلك.

محمد اجلالهمة

انتقل عدد من رجال األدلة اجلنائية الى محل لقطع غيار 
في منطقة الشــويخ وذلك لرفع اآلثار من عليه في محاولة 
لتحديد هوية لصوص مجهولني متكنوا من استهدافه وسرقة 
قطع غيار من داخله تقدر بـ ٣٠٠٠ دينار. وبحســب مصدر 
أمني فإن وافدا آسيويا بصفته ممثال قانونيا حملل متخصص 
لقطع غيار قال انه وفيما يقوم عمال احملل بافتتاحه صباح 
أمس اكتشفوا ان احملل قد كسر بابه اخلارجي بواسطة مقص 
كهربائي، وان هناك قطع غيار مسروقة وبعد اجلرد تبني ان 
القطع املسروقة تقدر بـ ٣٠٠٠ دينار. هذا ومت تصنيف القضية 
باعتبارها جناية فيما لم يعرف ما إذا كانت هناك كاميرات 

استطاعت توثيق عملية السرقة وحددت هوية اجلناة.

السيطرة على حريق في «الثالث» 
أخلى سكان ٦ طوابق

وفاة مواطنة ووكيل أول
في حادثني مروريني

مبارك التنيب

متكن رجال اإلطفاء من السيطرة على حريق عمارة مبنطقة 
حولي. وبحســب مصدر في «اإلطفاء»، فإن البناية مكونة 
من ستة أدوار واحلريق في شقه بالدور الثالث، مشيرا الى 
انه مت إخالء العمارة من السكان ومكافحة احلريق وإخماده. 

هذا، وجار التحقيق ملعرفة أسباب احلريق.
وقــد تواجد مبوقــع احلادث رئيس مركــز اطفاء حولي 
العقيد علي عبدالرزاق ورجال وزارة الداخلية والطوارئ.

أمير  زكي

توفي وكيل أول ضابط يعمل في القوات اخلاصة ومواطنة 
في حادثني مرورين على طريق امللك فهد وعلى طريق الدائري 

الرابع.
وبحسب مصدر أمني، فإن بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
عن تصادم بني شاحنة ومركبة، ولدى انتقال رجال األمن الى 
موقع البــالغ طريق امللك فهد باجتاه الكويت تبني ان احلادث 
أدى إلى وفاة وكيل ضابط أول في القوات اخلاصة من مواليد 
١٩٨٤ اما بالنســبة للحادث الثاني فقد تلقت عمليات الداخلية 
بالغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الدائري الرابع، وتبني أن 
احلــادث بني مركبة بها مواطنة من مواليد ١٩٧١ ومركبة أخرى 
فيها ٣ اشخاص اصيبوا، فيما املواطنة لفظت انفاسها األخيرة.

من جهة أخرى، ذكرت  إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة 
اإلطفــاء العام عن وفاة مواطنــة اثر حادث تصادم مروع وقع 

ظهر اجلمعة مقابل منطقة اجلهراء باجتاه مدينة الكويت.

أحد رجال االطفاء يحكم السيطرة على حريق الشقة

من احلادث املروري الذي وقع مقابل اجلهراء

أمر بضبط مواطن سقطت «دعاميته» 
في واقعة عنف جديدة في «أبوفطيرة»

البحث عن لص عاقب وافدًا 
رفض فتح مسكنه بالشروع في حرقه

سلب «بدون» ١١٠ دنانير بعد السالم والعّض

.. وهندي ١١٤ دينارًا بصفة مباحث في الشويخ

محمد اجلالهمة

أبلــغ مصدر امنــي «األنباء» بأن 
محقق مخفر شــرطة ابوفطيرة امر 
بضبط وإحضار شاب كويتي مبوجب 
دعامية مركبة عليها لوحة مرورية 
وذلك ملعرفة اطراف حادث مشاجرة 
وعنف شــهدته املنطقــة ومت تداوله 
مبقطع مصور على وسائل التواصل.

ومتثلت وقائع العنف تلك مع قصة 
صباح الســالم التي مت الكشف عنها 
في مقاطع فيديو، وبحســب مصدر 
امني فإن بالغا ورد الى عمليات وزارة 
الداخلية مساء السبت املاضي بشأن 
وقوع مشــاجرة عنيفــة في منطقة 
ابوفطيرة ق٨ وعلى الفور مت االيعاز 
الى رجال امن مخفر ابوفطيرة ورجال 
املباحث والدوريات واالسعاف التوجه 
الــى موقع البالغ، اال ان رجال االمن 
لم يعثروا على اي اثر للمتشاجرين 
وبتمشــيط املنطقة مت ا لعثور على 

افادات سكان املنطقة اكدوا ان الواقعة 
استخدمت فيها االدوات احلادة وهناك 
سيارات تصادمت ببعضها البعض.

استخدمت فيها األدوات احلادة واملركبات

من مشاجرة «أبوفطيرة»

دعامية عليها لوحة مركبة وتبني ان 
املركبة تعود الى مواطن جار ضبطه 
لكشف احلقيقة ولدى االستماع الى 

أمير زكي

فــي قضية شــديدة الغرابة، قام 
لــص مبعاقبة وافــد مصري رفض 
ان ميكنه من الســرقة بأن شرع في 
حرقه، حيث ســكب مادة مشــتعلة 
على الباب اخلارجــي وأضرم النار 
في البــاب قاصدا بذلك إحلاق األذى 

باملجني عليه.
هذا، ومتت إحالة ملف القضية الى 
مباحث حولي لضبط وإحضار املتهم، 

وحول تفاصيل القضية الغريبة، قال 
مصدر امني ان وافــدا مصريا يقيم 
مبنطقة النقرة ويعمل حارس بناية 
قال انه فيما تشير عقارب الساعة الى 
الثانية والنصــف من بعد منتصف 
الليل، فوجئ بشخص يطرق الباب 
عليــه بعنــف حيث نظر مــن العني 
السحرية وتبني له ان الشخص من 
غير قاطني البناية ويبدو في حالة 

مريبة.
وأضاف: سألت الشخص عما يريد 

وإذ به يقول «حرك سيارتك».
وتابــع الوافد بالقــول: ايقنت ان 
الشــخص هو لص لســبب بســيط 
انــه ال توجد عندي ســيارة، وفيما 
ابلغتــه بأننــي لن افتــح الباب قام 
بســكب مادة حارقة وأشــعل النار، 
وعلى اثر احلريق جتمع اشــخاص 
فما كان من اجلاني اال ان هرب، ومت 
التواصل مع وكيل النائب العام الذي 
امر بتسجيل القضية باعتبارها حريق 

عمد وشروعا في السرقة.

أمير زكي

طلب محقق مخفر شــرطة تيماء 
ضبط وإحضار شاب من غير محددي 
اجلنسية على ان يستدل على آخرين 
شــاركوا في عملية ســلب شاب من 
غيــر محددي اجلنســية ايضا مبلغ 

١١٠ دنانير بالعنف، فيما ارفق املجني 
عليــه في ملف القضية تقريرا طبيا 
يؤكد ما ذكره في افاداته، وبحســب 
مصدر امني فإن بدون يبلغ من العمر 
٧٢ عاما قال انه فيما يسير في منطقة 
تيماء اوقفه شخصان يعرف احدهما 
واآلخر مجهول، حيث قام املدعى عليه 

مبد يده للسالم ومن ثم ضغط على 
اليد وسحبها وقام بعضها ومن ثم مد 
يده الى جيب املجني عليه وأخذ مبلغ 
١١٠ دنانير كانت بداخله. هذا، وجرى 
التواصل مع وكيل النائب العام الذي 
وجه بتسجيل قضية حملت عنوان 

سرقة عن طريق استعمال العنف.

سعود عبد العزيز

شرع رجال املباحث العامة في البحث 
عن لص مجهول انتحل صفة رجال األمن 
ومتكن بهذا التالعب من سلب ١١٤ ديناراً 
من وافد هندي اجلنســية. وبحســب 
مصدر أمني فإن هنديا من مواليد ١٩٩١ 
تقدم الى مباحث مخفر الشويخ وقال 

ان شخصا يستقل مركبة يابانية قام 
بتوقيفــه مقابل دوار شــهرزاد وطلب 
اثباته وابلغه بأنه رجل مباحث، وطلب 
ان يطلع على بطاقته املدنية وحينما 
اخرج محفظة نقوده إلخراج البطاقة 
املدنية منها قام اجلاني بخطفها والهرب 
الى جهة غير معلومة. هذا وقدم املبلغ 
بيانات املركبة التي يستقلها اجلاني مبا 

في ذلك رقم اللوحة فيما رجح مصدر 
امنــي ان تكون اللوحــة التي يضعها 
املتهم على املركبة املستخدمة مسروقة، 
الفتا الى ان العديد من اجلرائم املماثلة 
تبني ان لوحات املركبات املســتخدمة 
تختلف عن بيانات السيارات وهو ما 
يعنــي ان اللصوص يضعون لوحات 
مغايرة للحقيقة حتى ال يستدل عليهم.

تدشني ١٢ خدمة إلكترونية 
جديدة عبر موقع «اإلطفاء»

اعلن مدير ادارة مركز نظم 
املعلومات في قوة اإلطفاء العام 
العميد محمــد القحطاني في 
بيان نشــرته ادارة العالقات 
العامــة واإلعالم عن تدشــني 
(١٢) خدمة جديدة عبر موقع 
البوابة اإللكترونية التابع لقوة 
اإلطفاء العام لكي يستفيد منها 
املراجعــون اعتبارا من اليوم 
األحد وتشمل اخلدمات اجلديدة 

ما يلي:
١ ـ إيصــال تيــار كهربائي 
(القســائم). وتقويــة تيــار 

كهربائي (القسائم). وإعادة تيار كهربائي (القسائم). وايصال 
تيار كهربائي (احملالت). وتقوية تيار كهربائي (احملالت). وإعادة 
تيار كهربائي (احملــالت). وحتديد عقار. وحق انتفاع. ورهن 
عقار. وتنفيذ شروط وثيقة التنسيق واملخالفات. واصدار بدل 

فاقد تنبيه. واصدار شهادة ملن يهمه األمر.
وأوضــح العميد محمد القحطاني انه بإمكان مراجعي قوة 
اإلطفاء العام االستفادة من اخلدمات اإللكترونية اجلديدة بعد 

التسجيل في املوقع.

العميد محمد القحطاني
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من كتاب: املوسوعة العلمية املبسطة 
أفقياً:

أحد القصور األميرية في الكويت من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku ٤٠٠٠ حقيقة مذهلة

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

سؤال وجواب

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

ملاذا تدفُن الكالب العظام؟
رأينا أن اإلنسان قد استأنس الكالب قبل بقية 
احليوانات بوقت طويل، فقبل مئات ألوف السنني، 
حني كان املاموت الصوفي العمالق اليزال يجوب 
األرض، والناس يعيشون في الكهوف، أصبح الكلب 

صديق اإلنسان.
وعلى الرغم من الزمن الطويل الذي مضى على 
تأنيس احليوان، فإن عادات الكالب احلاضرة ال 
تُفسر إال بالرجوع الى أسالفها في املراحل السابقة 
للتأنيس. ومن الغريب أال يستطيع العلماء اقتفاء 
أصول الكالب بوضوح مماثل ملا حققوه في معرفة 
تاريخ احلصان مثال. يرى البعض أن الكلب هو نتيجة 
تزاوج بني الذئاب وبنات آوى قبل زمان سحيق. 
ويرى آخرون أن بعض الكالب تنحدر من الذئاب 
وأخرى تنحدر من ابن آوى وبعضها من القيورا 
(ذئب صغير في أميركا الشمالية) وبعضها اآلخر 
من الثعالب. وأحسن تفسير يرد في هذا املوضوع 
هو أن الكالب والذئاب ترجع إلى جد مشترك بعيد.
للكثير من احليوانات احلالية عادات غريزية 
تبدو عدمية الفائدة متاما. لكن الدراسة بينت أنها 
كانت ضرورية حلياة األجداد. وقد بقيت هذه 
العادات أو الغرائز رغم مرور مئات ألوف السنني. 
وميكننا شرح هذه العادات فيما يختص بالكالب 
التي  انحدرت من احليوانات  أنها قد  إذا تذكرنا 
عاشت حالة توحش منذ زمان بعيد. وعندما يدفن 
الكلب، هذه األيام، عظما، فرمبا ألن جده األعلى 
لم يكن يحصل على غذاء منتظم كالذي يقدمه 
الطعام  أن يختزن  اليوم، فكان عليه  له اإلنسان 
للمستقبل. وعندما يقوم الكلب بثالث جوالت قبل 
نومه فرمبا ألن سلفه كان مضطرا أن يبحث عن 
عش بني أوراق الغابة أو حشائش احلرج. أما حني 
الكالب تعدو  ينبح، فعله يتذكر زمانا كانت فيه 

زرافات زرافات كالذئاب.

قصر بيان

دوللي شاهني

٭ قبيلة تاسادي في الفلبني، لم يكتشفوا العجالت 
املنزلية، ويعيشون في  أو األدوات  الزراعة  أو 

الكهوف.
البطل األسترالي ملسافة ٨٠٠ متر جراهام  ٭ 
بوثمان قطع ١٩ كلم جريا ليصل الى عمله قبل 
للعمل  بالسيارة، وذلك  الذين ينتقلون  زمالئه 

أكثر منهم.
٭ ما بني ١٧ مارس و٢ أبريل ١٩٧٧ قام السيد 
لوليتو من فرنسا بالتهام دراجة كاملة باإلضافة 

الى اإلطارات ولقبه السيد «آكل كل شيء».
الهند وقف  ٭ سوامي ماوجيري مهراجا من 
النوم  أثناء  بشكل مستمر ملدة ١٧ عاما حتى 
كان ينام واقفا وقد صنع لنفسه سريرا خاصا 

لهذا الغرض!
الباخرة  ٭ في أولى رحالتها عام ١٩٥٢ قامت 
«الواليات املتحدة» بعبور األطلسي خالل ثالثة 

أيام. وعشر ساعات وأربعني دقيقة.
٭ أغرب األسماء وأكثرها جنونا أصحابها ثالثة 
أطفال من الواليات املتحدة األميركية، األسماء: 
التهاب الزائدة الدودية، التهاب سحائي، التهاب 
اللوزتني (واألسماء عبارة عن كلمة واحدة كل 

منها باللغة االجنليزية).
٭ أكثر البلدان شهرة بالنقانق «السجق» هي 
أملانيا، فهي تنتج أكثر من ٢٠٠٠ نوع من النقانق.

٭ في ٧ كانون الثاني ١٩٨١ التهم شاب في السابعة 
عشرة من عمره من بنسلفانيا - أميركا - ٩٠ 

بصلة خالل دقيقة وست ثوان.
٭ في يوليو ١٩٧١ وضعت دجاجة أميركية بيضة 

حتتوي على ٩ من صفار البيض.
٭ البومة هي الطائر الوحيد الذي بإمكانه النظر 
إلى هدف ما بعني واحدة دون األخرى، وينظر 

لهدفني مختلفني كل هدف بعني.
٭ عام ١٩٠٩ حلق حالق في لندن لستة رجال 
خالل دقيقة واحدة بعد ذلك حلق لشخص آخر 
ثانية، وفي عام  العينني خالل  وهو معصوب 
١٩٩٦ في مارس حلق حالق ١٣ حلية لـ ١٣ رجال 

في دقيقة واحدة.
٭ أضخم وجبة تقدم على صحن واحد هو 
العرب في  الذي يقدمه  «منسف» حلم اجلمل 

حفل الزواج.

يءامسسحرقا

الديرةقرشل

داهوارغربا

رماللمحناب

صمثبجحيالع

رسدكهبسجوا

دراررافراد

جححمارلمسد

البرءسالعو

ناالغوصايب

ماعنلاديمع

سريعراهـنلا

١ - سفرات وتنقالت - من الرياضات، ٢ - متشابهة 
- احلياة، ٣ - عبرا (معكوسة) - بلدان (معكوسة)، 
٤ - مدينة سورية - في اجلسم، ٥ - تسترق النظر 
- للنصب، ٦ - ارهقاه (معكوسة) - للمساحة، ٧ - 
قاتل - مرض، ٨ - إعادة وتكرار، ٩ - حب وغرام 

- منفردة، ١٠ - إجابات - دقة اجلرس (معكوسة).

سمائي
الغوص
املرجان
األبعاد
الديرة

اجلهراء
البر

سحر
رمال

جد

مركب
مسرح
حادث
النعام
عميد

النهار
شرق
غرب

ود
الواسع

الفسيح
سراب
وهاد

سريع
رمح

١ - في املقدمة - فرح، ٢ - أحياؤهم - متشابهان، ٣ 
- في الصحراء (معكوسة) - عادة جاهلية (معكوسة)، 
٤ - تتحمل املشاق - متشابهان، ٥ - عظم صغير في 
نهاية الظهر (معكوسة)، ٦ - تأمله، ٧ - حقد - قرأ بصوت 
عاٍل - تشتاق، ٨ - غزال - للنوم، ٩ - ثبات - نوم، ١٠ 

- جوابي - وجهتا أمرا.

أفقياً: عموديًا:
١ - رحالت - غوص، ٢ - ا ا ا - العمر، ٣ - مرا (معكوسة) - 
دول (معكوسة)، ٤ - دارة عزة - يد (معكوسة)، ٥ - تتلصص 
- لن، ٦ - أتعباه (معكوسة) - أر (معكوسة)، ٧ - سم - سقم، 
٨ - اجترار، ٩ - وداد - وحيدة، ١٠ - ردود - رنة (معكوسة).

١ - رائدة - سرور، ٢ - حاراتهم - د د، ٣ - الرمال 
(معكوسة) - وأد (معكوسة)، ٤ - تصبر - د د، ٥ - 
عصعص (معكوسة)، ٦ - ترجوه ٧ - غل - تال - حتن،  
٨ - وعل - سرير، ٩ - صمود - رقاد، ١٠ - ردي - أمرتا.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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عبداحلميد اخلطيب

«جاهزين وناطريــن».. كلمتان 
الفنان  أراد  اختصرتا كالما كثيــرا 
مشــعل ليلي أن يعبر به عن أحوال 
فرقة ميامــي في هذه الفترة، وقال: 
الفرقة جاهزة بعدد من األعمال الغنائية 
اجلديدة التي انتهينا من تســجيلها 
بالكامل ومازلنا في مرحلة االختيار 
أيها سنطرحه أوال، والتفاصيل قريبا.
وتابــع مشــعل فــي تصريح 
لـ«األنبــاء»: لم نضــع النقاط على 
احلروف حتى اآلن، وننتظر العوجة 

وانفراجة الوضع الصحي في الكويت 
واخلليج، لنبدأ في خططنا بخصوص 
احلفالت الغنائية ولقاء جمهورنا العزيز 
الذي اشــتقنا إليه كثيرا، مستدركا: 
حتى اآلن ال توجد صورة واضحة، 
خصوصا أننا لم ندخل مرحلة إقامة 
احلفالت أو وجود جتمعات بشرية، 
السيما أن حفالتنا معروفة باإلقبال 
الكبير، ومن جانبنا نحن حريصون 
علــى جمهورنا ولن نغامر بصحته، 
وسننتظر حتى يكون الوضع مطمئنا 
بصورة مرضية للجميع، وهنا أشيد 
بكل اإلجراءات االحترازية والوقائية 

التــي تتخذها الكويــت حفاظا على 
املجتمع كله.

وبسؤاله عن إقامة حفالتهم في دبي 
والتي خففــت قيود «كورونا»، أجاب: 
حتى دبي مازالت احلفالت هناك مقيدة 
بالظروف احلالية، وال يوجد أي اتفاق 
رسمي إلقامة حفل في دبي خالل هذه 
الفترة، والتي أدعــو اهللا أن متر على 
خير وسالم وان يحفظ ديرتنا الغالية 
وأميرها وولي عهدها وشعبها واملقيمني 

على أرضها الطيبة من كل مكروه.
جدير بالذكر أن مشعل طرح في 
الفترة القليلة املاضية أغنية «وتستمر 

الشرقاوي  احلياة» للشــاعر أحمد 
وحلنها ضاري املسيليم، وهي عبارة 
الكويت  عن مســاهمة لدعم جهود 
للتغلب على ڤيروس «كورونا»، وتقول 
النبــي قولوا معي  كلماتها: «على 
ألف الصالة.. ستستمر وبتستمر 
هذي احلياة.. احلافظ اهللا يحفظك 
خلك حريــص اليوم.. كلمة محبة 
وننصحك واحنا نحبك دوم.. ترجع 
تــرى هالدنيا وتزين.. والشــمس 
تشرق كل مكان.. خلك على نفسك 
أمــني.. ونعيش في صحة وأمان.. 

وتستمر احلياة».

مشعل «ميامي» لـ «األنباء»: مشعل «ميامي» لـ «األنباء»: مشعل «ميامي» لـ «األنباء»: مشعل «ميامي» لـ «األنباء»: مشعل «ميامي» لـ «األنباء»: مشعل «ميامي» لـ «األنباء»: مشعل «ميامي» لـ «األنباء»: مشعل «ميامي» لـ «األنباء»: مشعل «ميامي» لـ «األنباء»: مشعل «ميامي» لـ «األنباء»: 
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أكد أن الفرقة حريصة على اجلمهور ولن تغامر بصحته

مشهد من أغنية «وتستمر احلياة»

خالد أمني: أفكر في اإلنتاج املسرحي
أميرة عزام

@amira٣zzam
يواصــل الفنان خالد أمني تصوير عدد 
من االعالنات التوعوية للحد من انتشــار 

ڤيروس كورونا.
وكشف أمني لـ«األنباء»، عن انه حتى اآلن 
ال يوجد لديه اي عمل درامي نظرا للوضع 
الراهن الذي يعلمه اجلميع، مشيرا الى أنه 
عرض عليه هــذه األيام بعض النصوص 

لكن لم يتخذ قرارا بتنفيذها.
وعن نيتــه االجتاه نحو اإلنتاج الفني 
قال: «لم أفكــر حتى هذه اللحظة، لكن إذا 
فكرت فســيكون إنتاجا مســرحيا وليس 

تلفزيونيا».

يواصل تصوير إعالنات للتوعية بـ «كورونا»

سارة: منازل املتدربني حتولت إلى مساحات درامية صغيرة

اختتمت أول من أمس ورشة املونولوج 
االجتماعي سابع ورش «املالذ املسرحي ٢» 
وقالت سارة عطا اهللا املدربة ورئيسة قسم 
الدراما في البا: أتينا من الكويت وســورية 
وســلطنة عمان ومصــر ولبنــان لنجتمع 
على شاشــة واحدة، شاشــة أصبحت أكبر 
من حجم أجهزتنــا اإللكترونية، ال بل أكبر 
من مجتمعاتنا الصغيرة، ورشة املونولوج 
االجتماعي دامت خلمســة أيام، كانت كافية 

ألن ننظر إلى محيطنا بعني مسرحية.

وأضافت: حتولت منازل املشاركني إلى 
مساحات مســرحية صغيرة ضمت إليها 
جزءا مــن مجتمعهم اختاروه انطالقا من 
دراسة تبني فيها مكان القمع ونوعه، طبيعة 
احمليط، تاريخه، انتروبولوجيته، درجة 
حرية التعبير ومقياس العدالة االجتماعية 
فيه. انتهينا بباقة من العروض الصغيرة، 
التي فتحت نوافذ كبيرة، لنفكر معا. وإن 
لم يكن املسرح في خدمة املجتمع، فاألجدر 

به أال يكون.

في ختام سابع ورش «املالذ املسرحي الثاني» الذي تنظمه «البا»

جانب من املشاركني في الورشة

سارة عطا اهللا

بعد انتشار ڤيديو الرقص.. لورديانا في السينما

القاهرة - محمد صالح

بعد انتشار ڤيديو الراقصة البرازيلية 
لورديانا بشكل كبير انهالت عليها العروض 
للدخــول في مجال التمثيــل، حيث تلقت 
عرضا من املخرج إســماعيل مراد واملنتج 
أحمد السبكي وإســماعيل صبري، وكلها 
أعمال تتشابه في الشخصيات، حيث تقدم 
استعراضات في األعمال وتتصدر رقصاتها 
اإلعالنات الترويجية لالستفادة من شهرتها 
التي هبطت عليها بعد انتشــار ڤيديو له 

وهي ترقص بأحد مراكز التجميل، وحتى 
اآلن وافقت على أحد األعمال الســينمائية 
وتنتظر التوقيع على العقد واالتفاق على 
األجر، وقررت احلصول على دورة تدريبية 
في إحدى ورش التمثيل حتى تكون مؤهلة 

خلوض التجربة.
لورديانــا تقيم في مصر منذ عام ٢٠١٧ 
وعملت مدربة رقص في األندية والفنادق 
في شــرم الشــيخ، ثم انتقلت إلى القاهرة 
العام املاضي واحترفت الرقص والتدريب 

معا وتبلغ من العمر ٣٢ عاما.

الليلة.. انطالق مهرجان األغنية 
واملوسيقى األردني من دون جمهور

عمان: ينطلق مهرجان األغنية واملوسيقى 
األردني ٢٠٢٠ مساء اليوم األحد في املركز 
الثقافي امللكي، لتختتم فعاليات املهرجان 

٢٨ اجلاري، وذلك من دون جمهور.
وأكد مدير املهرجان امين ســماوي، أن 
مهرجان األغنية واملوسيقى األردني يهدف 
الــى دعم الفنانني الذين تعرضوا لظروف 
صعبة نتيجة جائحة كورونا باإلضافة إلى 
اكتشاف املواهب اجلديدة ودعمها وتشجيع 
الفنانني واملوسيقيني واملشاريع املوسيقية 
والتعريف بالفنان األردني من خالل الرسائل 
اجلمالية واملوسيقية البليغة التي يوجهها 
املهرجــان الى العالم، واننــا قادرون على 
التأقلم رغم الظــروف التي فرضت علينا 
بســبب جائحة كورونــا، وتعزيز أهداف 
املهرجان في الترويــج لألردن والتعريف 
بالفنان األردني محليا وعربيا، ليشكل هذا 
املهرجان نقلة نوعية في املشــهد الثقافي 

والفني.
ويركــز مهرجــان األغنية واملوســيقى 
األردنــي ٢٠٢٠، علــى ثالثة حقــول، هي: 
مسابقة األغنية األردنية املتكاملة، ومسابقة 
العزف املنفرد على آلة العود، ودعم املشاريع 
املوسيقية، كما أنه يعزز املنافسة احلقيقية 
بني املتقدمني، وتقدمي جيل جديد من الفنانني 

الذين ميتلكون املوهبة في ظل الشــروط 
الفنية التي وضعتها اللجنة العليا واللجان 
الفنية اخلاصة بالتقييم حسب التخصصات.
وســيتم نقــل حفــل انطــالق مهرجان 
األغنية واملوسيقى األردني ٢٠٢٠ عبر شاشة 
التلفزيــون األردني، ومنصــات التواصل 
االجتماعــي، وحفل اخلتــام، كما حرصت 
إدارة املهرجــان على تطبيق نظام التباعد 
االجتماعــي خالل حفل انطــالق املهرجان 
حتى يوم ختام الفعاليات الذي سيتم فيه 

اإلعالن عن أسماء الفنانني الفائزين.

إليسا تتصدر اإلعالنات في شوارع بيروت
قبل أيام، نشرت املطربة إليسا أحدث 
صورهــا عبــر صفحتها اخلاصــة على 
«انستغرام» لتظهر بيد مضمدة، وكأنها 
خضعت مرة ثانية لعملية جراحية إلزالة 
املياه من يدها التي كانت قد خضعت لها في 
العام املاضي، نتيجة مضاعفات إصابتها 
مبرض السرطان، لتطمئن اجلمهور على 
صحتها بصورة مليئة باحليوية والطاقة 
وهي تقود دراجتها الهوائية على أنغام 

مقطع من أغنيتها «بنحب احلياة».
من ناحية أخرى، فوجئ جمهور إليسا 
بإعالن خاص لها في شوارع بيروت عن 
مفاجــأة حتضرها خالل األيــام املقبلة، 
حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة شرف أول صالون أدبي له 
في بيروت للحديث عن مشوارها الفني 
الطويل واالحتفال معه مبرور عشــرين 

عاما.
وكان شــاكر قد ذكر إليسا في كتابه 
أكثر من مرة، وقدم لها رسالة شكر على 
دعمها للمواهب الشابة، كما ذكر والدها 
الشاعر اللبناني زكريا خوري، وأشاد به 
ضمــن فقرة خاصة بكتابه OUCH، الذي 
يعد الكتاب األكثر مبيعا في بيروت بعد 

صدوره بأيام قليلة.
ويبدو أن الروايات تسيطر على حياة 
إليســا في الفتــرة احلالية، حيث ذكرت 
في إحــدى الروايات التي قرأتها للكاتب 
الراحل البريطاني ريجينالد هيل أن البطل 
كان مسحورا بجمالها وصوتها وعيونها، 
وهي رواية بوليسية واقعية وهنا تفكير 
بتحويلها الى عمل درامي ويبدو أن الفكرة 
نالت إعجاب إليسا ومن املمكن أن نراها 

ضمن أحداث العمل.

كشفت عارضة األزياء رمي السعيدي، زوجة 
اإلعالمي اللبناني وســام بريدي، أنها ستطل 
كمدربة رياضة في أولى جتاربها الدرامية في 
فيلــم «الثالثاء ١٢»، وقالت في لقاء مع برنامج 
«The insider بالعربي»، إنها حتدت العديد من 
الصعوبات قبل تصوير مشاهدها منها الوقت 
القصير للتحضير للشخصية، إضافة إلى عدم 
إتقانها اللهجة اللبنانية التي ستتحدث بها في 
الفيلم، وهذا ما تطلب منها االستعانة بزوجها 
اإلعالمي وسام بريدي لكي يساعدها في كيفية 
نطق بعض الكلمات، مؤكــدة أن حلم التمثيل 
موجود لديها منذ زمن طويل، وكانت قد شاركت 
بعدة ورشــات عمل في لوس اجنيليس منذ ٤ 

ســنوات، ولكن الزواج واألمومة أخرا دخولها 
املجال.

من جهة أخرى، أعربت رمي عن ســعادتها 
لالنتقال للعيش في دبي التي وصفتها مبدينة 
الطاقة واحلياة، مشيرة إلى أن ابنتيها اعتادتا 
سريعا على منزلهما اجلديد خاصة أنهما مازالتا 
صغيرتني. وفي حديث عن شخصيتهما، قالت 
رمي إن «بيال» حنونة جدا مثل والدها وتتقاسم 
معه أيضا حبها للموضة، الفتة إلى أنها كل مرة 
عندمــا يريدوا اخلروج من املنزل تغير «بيال» 
ثيابهــا أكثر من ٤ مرات، أما صوفيا فقالت إن 
اجلميع سيصدم عندما سيعلم أن شخصيتها 

قوية جدا.

رمي السعيدي باللهجة اللبنانية في أولى جتاربها الدرامية
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اســتضافت اإلعالمية مليس احلديدي، على 
هامش انطالق الدورة الرابعة من مهرجان اجلونة 
الســينمائي، عــددا من النجــوم ليتحدثوا عن 
تفاصيل مشاركتهم في املهرجان واألعمال اجلديدة 

التي يقدمونها في الفترة املقبلة.
وكان من ضمــن ضيوف احلديدي، املطرب 
واملمثل محمد الشرنوبي، حيث واجهته بحقيقة 
منعه من الغناء والتمثيل، إثر املشاكل القائمة 
بينــه وبني مديــرة أعماله وخطيبته الســابقة 
املنتجة سارة الطباخ، حيث سألته «متى تنتهي 

مشاكلك مع سارة الطباخ منتجة أعمالك؟» وجاء 
رد الشــرنوبي بقولــه: «ال يوجد حكم قضائي 
مبنعي مــن الغناء، وأنا أثق في أحكام القضاء 
ومستني اللي هيحصل، واللي ليه حق هياخده».

وكانت سارة الطباخ قد أصدرت بيانا مؤخرا 
حتذر فيه كل شــركات اإلنتاج من التعامل مع 
الشــرنوبي حلني فصل القضاء فــي املنازعات 
بينهما، وهو األمر الذي دعا نقابتي املوسيقيني 
واملمثلني من رفض طلب الطباخ إيقاف الشرنوبي، 

حلني قول القضاء كلمته في القضية.
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(NDTA) كي جي إل» حتصد جائزة»
للخدمة املتميزة في ٢٠٢٠ 

«بحرة» و«أشوك ليالند» حتتفالن بـ ٢٠٠٠ حافلة «أويستر» 
على الطريق في دول مجلس التعاون اخلليجي

طرحــت أشــوك ليالنــد 
مؤخرا منتجها رقم ٢٠٠٠ من 
حافلة أويستر في أسواق دول 
مجلس التعاون اخلليجي من 
مصنعها في رأس اخليمة في 

اإلمارات العربية املتحدة. 
وفــي عــام ٢٠١٧، أطلقت 
ثالــث أكبر شــركة مصنعة 
للحافالت في العالم ٣ أشكال 
مختلفة من حافلة أويســتر 
املكونة مــن ٣٢ مقعدا لفئة 
املوظفني واملدارس والرفاهية، 
ومنذ ذلك احلني، جذبت حافلة 
أويســتر العمــالء من خالل 
تصميمها الذي يضم ٣٢ مقعدا 
مبوثوقية ال متناهية ومتانة 

ال مثيل لها. 
ولقــد جنــح املنتــج في 
اختراق قطاع البناء وشركات 
التأجيــر واملــدارس ليفوز 
بقلوب العمالء من خالل ربح 
أعلى لكل مقعد وبأقل تكلفة 
تشغيل، كما أن الركاب أيضا 
مسرورون على قدر متساو 
مبقاعدهــا املريحة وتكييف 
الهواء شديد التحمل والذي 

العمــالء الذين كانــوا جزءا 
من الرحلة وهنأت مشتري 
أويســتر رقــم ٢٠٠٠ فــي 

الكويت. 
وتفخــر شــركة بحــرة 
التجاريــة بعمــل حافــالت 
أويستر مع شركات جتارية 

األمــر، وأنــا على ثقــة بأن 
العمالء سيجدون منتجاتنا 
اجلديــدة ذات قيمة ومنفعة 
فائقــة لعملياتهــم. نحــن 
متحمسون لهذه الرحلة في 
الكويت. وقال إيلي أندراوس، 
املديــر العام لشــركة بحرة 
التجاريــة: هــذا اإلجناز هو 
انعــكاس حقيقــي لتقــدمي 
القيمــة للعمــالء والتركيز 
على العمالء فــي كل جانب 
من جوانب أعمال شركة بحرة 
التجارية، احلافلة التي تضم 
٣٢ مقعدا واملدعومة مبحرك 
سلسلة H الذي مت اختباره 
مع ناقل حركة بـ ٦ سرعات 
وتيار متردد هو عرض القيمة 
املثالية للعمــالء املدعومني 
بشبكة قوية ملا بعد البيع من 
شركة بحرة التجارية، نحن 
متفائلون بشــأن املجموعة 
التالية من منتجات أشــوك 
ليالنــد في مجــال املركبات 
التجاريــة اخلفيفة وعالمة 
الساير التجارية التي متثل 

ربحية العمالء.

قوية فــي الكويــت. واآلن، 
أصبحــت حافلــة أويســتر 
واسعة االنتشار في مختلف 
الكويــت مضيفــة  مناطــق 
التميز إلى تصميم الشــكل 
اخلارجي والقوة إلى امليزانية 
العمومية للمشــغلني.  وفي 
هــذه املناســبة، علق نيتني 
سيث، رئيس مكتب العمليات 
في أشوك ليالند، على طرح 
حافلــة أويســتر رقم ٢٠٠٠ 
قائال: هذا اإلجناز هو انعكاس 
حقيقي لتقدمي القيمة للعمالء 
والتركيز على العمالء في كل 
جانب من جوانــب أعمالنا. 
فــي أشــوك ليالنــد، نبتكر 
ونقدم باســتمرار املنتجات 
التــي ســتؤثر إيجابــا على 
التكلفــة اإلجمالية للملكية 

على العميل. 
لقد عززت حافلة أويستر 
رقم ٢٠٠٠ فــي دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي ثقتنــا 
بإطــالق منتجــات جديــدة 
ذات ٢٤-٢٦ مقعدا، وسوف 
تسمعون منا قريبا عن هذا 

ً تقديراً إلظهارها إجنازات بارزة في النقل واخلدمات اللوجستية إقليميا

صورة جماعية إلداريي «بحرة التجارية» و«أشوك ليالند»

يعتبر أمرا ضروريا جدا في 
مثل هذه البيئة احمليطة.

واحتفلــت شــركة بحرة 
التجاريــة، احدى شــركات 
مجموعــة الســاير القابضة 
واملوزع املعتمد الوحيد في 
الكويــت، بهذا اإلجنــاز مع 

د رقم التواصل للخدمة  «اخلليج» ُيوحِّ
WhatsApp الهاتفية ولتطبيق

تسهيالً إلمكانية التواصل مع البنك على مدار الساعة ومن أي مكان

«اخلليج للتأمني - الكويت» حتصد جائزة
«مزود حلول التأمني األكثر ابتكارًا»

حــازت مجموعة اخلليج 
للتأمني- الكويت جائزة «مزود 
حلول التأمني األكثر ابتكارا 
في الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيا ٢٠٢٠» والتي متنحها 
مجلــة «كابيتــال فايننــس 
 Capital) انترناشــيونال» 
 (Finance International
االقتصاديــة التي تصدر في 
لنــدن، وتأتي هــذه اجلائزة 
بعد جناح املجموعة بتقدمي 
املنتجات التأمينية املختلفة 
وتطوير خدماتها إلكترونيا 
والتــي تلبــي احتياجــات 
وتطلعــات عمالئهــا عبــر 
موقعها اإللكتروني املتطور 
وتطبيقاتهــا علــى الهواتف 
الذكية والتي متنح عمالءها 

املتقدمة التي نفذتها الشركة، 
وذلك من خالل تبنيها التحول 
الرقمي ودمج تشغيل األنظمة 
أوتوماتيكيــا فــي عملياتها 
لتوفير جتربة أسهل لعمالئها 

وأكثر تطورا.
تعتبــر هــذه اجلائــزة 
تتويجا لرؤية اخلليج للتأمني 
االستراتيجية التي تركز على 
عدة مجاالت أبرزها االبتكار 
والتحــول الرقمي في تقدمي 
املنتجات واخلدمات التأمينية 
وتركيز االهتمــام بالعميل، 
األمــر الــذي يعــزز ريــادة 
مجموعــة اخلليــج للتأمني 
لســوق التأمني فــي الكويت 
ومنطقــة الشــرق األوســط 

وشمال أفريقيا. 

جتربة مميزة وتنافسية في 
التأمينية  شــراء املنتجــات 
املتنوعــة واالســتفادة مــن 
اخلدمات األخرى التي يقدمها 

التطبيق.
وقالت اخلليج للتأمني - 
الكويت إن هذه اجلائزة جاءت 
بناء على اإلمكانات الرقمية 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٠

طارق الصحاف الرئيس التنفيذي ملجموعة اخلليج للتامني - الكويت

«برقان» يطلق عرضًا حصريًا على سماعات 
آبل إيربودز برو من «بست اليوسفي»

يقدم بنك برقان حلاملي 
بطاقاته االئتمانية ومسبقة 
الدفع عرضا حصريا مميزا 
كل شهر من خالل شراكته 
متجــر  مــع  احلصريــة 
الرائــد في  اإللكترونيــات 
الكويت «بست اليوسفي».

الشــهر، يقــدم  ولهــذا 
البنك لعمالئه فرصة شراء 
سماعات «آبل إيربودز برو» 
بســعر حصري وذلك يوم 
األحد املوافق في ٢٥ أكتوبر 
٢٠٢٠ وملدة ٢٤ ساعة فقط.
البنك  وميكــن لعمــالء 
احلصــول علــى هــــــــذا 
العرض من خــالل قيامهم 
بعملية الشراء عبر املوقع 
اإللكتروني لشركة «بست 
اليوســفي»، أو مــن خالل 

أعلــن بنــك اخلليج عن توحيــد الرقم 
املستخدم الستقبال رســائل العمالء عبر 
تطبيق WhatsApp، ليصبح ١٨٠٥٨٠٥، وهو 
نفس الرقم الذي يتلقــى من خالله البنك 

املكاملات الواردة ملركز خدمة العمالء.
وقــد جــاء هــذا التغيير تســهيال على 
العمــالء، ليتمكنوا من التواصل مع البنك 
 WhatsApp بشكل أسهل، حيث تتوافر خدمة
لالستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي 
بنك اخلليج، على مدار الساعة ومن أي مكان 
حــول العالم، خالل أيام األســبوع وخالل 
العطل الرسمية، في خطوة تعكس اهتمام 
بنك اخلليج بالتواصل مع العمالء عن بعد 
في ظل اإلجراءات االحترازية التي فرضها 

الوباء املنتشر.
وقال مســاعد املدير العــام لالتصاالت 
املؤسســية في بنك اخلليج، أحمد األمير: 
نولي في بنك اخلليج اهتماما كبيرا لتجربة 
العميل في كل خطــوة من خطوات إجراء 
املعامالت املالية واملصرفية، ويبدأ ذلك من 
خطوات فتح حساب جديد في البنك، إلى 
تسهيل التواصل مع العمالء، مرورا بجميع 
املعامالت األخــرى. ولذلك خصصنا رقما 
واحدا الســتقبال االتصاالت مبركز خدمة 
العمالء إضافة لالستفسارات الفورية عبر 
تطبيق WhatsApp، حتى يتسنى للعمالء 
التواصــل معنا من كل مكان وبكل الطرق 

بسهولة ويسر.

تطبيق الهاتف احملمول.
وكجزء من هذه الشراكة 
احلصرية بــني بنك برقان 
وبســت اليوسفي، سيقوم 
بنك برقــان أيضا باإلعالن 

العــرض احلصــري  عــن 
علــى  اخلــاص  بســعره 
وسائل التواصل االجتماعي 
اخلاصة بالبنــك في نفس 

يوم العرض.

حلاملي بطاقاته االئتمانية ومسبقة الدفع

أحمد األمير

اختــارت وكالــة الدفــاع 
 National) الوطنــي للنقــل
 Defense Transportation
Association (NDTA، شركة 
«كي جي إل» KGL للحصول 
على جائــزة NDTA للخدمة 
املتميزة للشركات لعام ٢٠٢٠، 
حيــث منحت هــذه اجلائزة 
للشركة تقديرا لدعمها القيم 
ألهــداف NDTA وإظهارهــا 
قــدرات وإمكانــات قياديــة 
كبيــرة. وســلمت اجلائــزة 
خالل حفل تكرمي الشركات في 
 NDTA االجتماع السنوي لـ
في األســبوع املاضي، ملمثل 
الشــركة بيت سويفت، بعد 
أن مت تقــدمي عرض تقدميي 
افتراضي للجوائز، خصوصا 
أن NDTA تقدم سلســلة من 

مــن اإلجنــازات فــي اآلونة 
األخيــرة، خصوصا في هذا 
العام ٢٠٢٠ وحتقيقها مهمات 
صعبة في ظل جائحة كورونا 
«كوفيد-١٩»، ما اظهر قدرتها 
على إدارة اخلدمات فــــــــي 
أوقـــــات األزمــات بكل قوة 
وثقة عبـــر إدارة فنية ذات 
خبرة عريقة متمثلة بتاريخ 
الشركة منذ تأسيسها فــــي 
عام ١٩٦٥، أي قبل ٦٤ عاما.

وتطمح «كي جي ال» في 
الفتــرة املقبلة إلى توســيع 
قاعدة أعمالها مع عمالئها وفي 
مقدمتهم اجليش األميركي في 
املنطقة، السيما أن الشركة 
لديها كل املقومات للعمل في 
أصعــب الظــروف وأدارتها 

باحتراف.

اجلوائز الســنوية املرموقة 
تكرميا لألعضاء والشركات 
والوحدات العسكرية الذين 
يظهــرون إجنــازات بــارزة 
اخلدمــات  أو  النقــل  فــي 
اللوجستية وجــودة اخلدمة 
واجلــدارة علــى املســتوى 
اإلقليمي والوطني. وشهدت 
مجموعة كي جي ال العديد  بيت سويفت مع اجلائزة

«طيران اإلمارات» تطلق أول مسار 
بيومتري متكامًال في مطار دبي

أطلقت «طيران اإلمارات» مسارا بيومتريا 
(حيويــا) متكامال في مطــار دبي الدولي. 
ويأتي هذا التطــور في إطار التزام الناقل 
باالبتكار املستمر وتوفير جتربة مطار ال 
تضاهى من دون تالمس لركابها املسافرين 
من دبي وعبرها. ويوفر املسار البيومتري 
املتكامل للمسافرين تنقال سلسا عبر املطار، 
بدءا من إنهاء إجراءات السفر وحتى بوابات 
الصعود إلى الطائرة، ما يحســن انسياب 
حركة املسافرين في مختلف مناطق املطار 
مع احلد من عمليات التحقق من املستندات 
واختصار زمن االنتظار في الطوابير. وميكن 
لركاب طيران اإلمارات، باســتخدام أحدث 
التقنيات البيومترية القائمة على التعرف 
على الوجه وقزحية العني، إنهاء إجراءات 
السفر واستكمال إجراءات الهجرة والدخول 
إلى صالة طيــران اإلمارات والصعود إلى 
الطائــرات. وتتيح مختلف نقاط االتصال 
في مسار القياسات البيومترية رحلة سفر 
صحية من دون تالمس، واحلد من التواصل 
البشري والتركيز على الصحة والسالمة.

وقال عادل الرضــا، الرئيس التنفيذي 
للعمليــات في طيــران اإلمــارات: ينصب 
تركيزنــا دائما على توفيــر جتربة عمالء 
رائعة في أي نقطة اتصال، وقد ازدادت اآلن 
أهمية االستفادة من التكنولوجيا واستخدام 
املنتجات والعمليات التي ال تركز على املسار 
الســريع فحسب، بل األهم من ذلك ضمان 
صحة وسالمة العمالء في مختلف مراحل 
رحالتهم. ويعد املسار البيومتري احلديث 
من دون تالمس األحدث في سلسلة مبادرات 
قدمناها للتأكد من أن طيران اإلمارات توفر 
لعمالئها رحالت سلسة ومتنحهم مزيدا من 
الطمأنينة وراحة البال. واكتمل اآلن تثبيت 

نقاط االتصال البيومترية على كاونترات 
الدرجتني األولى ورجال األعمال في املبنى 
٣ مبطار دبي الدولي، وعلى بوابات الهجرة 
مبــا فيها النفق الذكي، وعلى مدخل صالة 
طيــران اإلمارات اخلاصة في الكونكورس 
B، باإلضافــة إلــى بوابــات الصعــود إلى 
الطائرة. وجرى متييز املناطق التي ثبتت 
فيها معدات القياس البيومتري بوضوح. 
وســوف يتم تركيب وحــدات إضافية في 
جميع نقاط االتصال مستقبال. ويعد «النفق 
الذكي»، الذي طورته اإلدارة العامة لإلقامة 
وشــؤون األجانب في دبــي بالتعاون مع 
طيران اإلمارات، أول نظام ملراقبة جوازات 
السفر على مستوى العالم يقوم على مرور 
املســافرين ببســاطة عبر نفق، حيث يتم 
التأكد من هويتهم وصحة أوراقهم من قبل 
سلطات الهجرة آليا من دون تدخل بشري 

أو احلاجة إلى ختم جوازات سفرهم.
وأصبحت طيران اإلمارات أيضا أول ناقلة 
جوية خارج الواليات املتحدة حتصل على 
موافقة اإلدارة األميركية للجمارك وحماية 
احلدود CBP على صعود ركابها إلى الطائرات 
وفق نظام القياسات البيومترية. وسوف 
يتوافر للعمالء الذين يســافرون من دبي 
على رحالت طيــران اإلمارات إلى وجهات 
في الواليات املتحدة إمكانية اختيار تقنية 
التعرف على الوجه عند بوابات املغادرة.

واملســار البيومتــري هــو األحدث في 
سلسلة مبادرات أطلقتها طيران اإلمارات 
لتوفير رحلــة ذكية من دون تالمس، فقد 
أطلقت الناقلة في سبتمبر املاضي خدمات 
أخــرى، مبا فيها أكشــاك إلنهــاء إجراءات 
السفر وتسليم احلقائب ذاتيا في مطار دبي 
الدولي لتوفير جتربة مطار أكثر سالسة.
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صناديق االستثمار في البورصة.. تفاؤل وارتفاع بالشراء
عالء مجيد

على وقع ترقية البورصة 
في أواخر نوفمبر املقبل، تشهد 
الصناديق االستثمارية احمللية 
هذه الفترة زخمــا الفتا غاب 
عنها طوال األشهر املاضية التي 
تزامنت مع التداعيات السلبية 
جلائحة ڤيروس كورونا، وذلك 
فــي ظل إقبال واضح من قبل 
األوساط املالية لشراء الوحدات 
والتــداول بها عبر الشــركات 
املديــرة لتلــك  املتخصصــة 

الصناديق.
وأبدت معظــم الصناديق 
مزيدا من التفاؤل حول وضع 
السوق خالل سبتمبر املاضي، 
حيث ظهر ذلك جليا من خالل 
ارتفاع عمليات الشراء مقابل 
البيع. ورغم العوامل السلبية 
التــي تزامنــت مــع تخفيض 
تصنيف الكويت السيادي من 
قبل وكالة موديز، جتاهل مدراء 
اســتثمار الصناديق احمللية 
التصنيــف االئتماني  خفض 
وزادوا من مشترياتهم لالسهم، 
واتفقوا في ذلك مع املستثمرين 
األجانب الذين ضخوا نحو ١٢٩ 
مليون دوالر في االسهم احمللية 

خالل تعامالت نفس الشهر.
وأظهر رصد قامت به وحدة 
األبحاث االقتصادية بجريدة 
«األنباء» تباينا الستراتيجية 
مديــري الصناديــق جتــاه 
االستثمار، حيث فضل الكثير 
منهــم في زيــادة االســتثمار 
وخاصــة فــي اســهم «بيتك» 
و«اجيليتي» و«املباني» وبنك 
بوبيــان، فيمــا اجتــه بعض 
مديري االستثمار الى خفض 
املراكز في اســهم أخرى. كما 
انخفضــت صافــي أصول ٢٧ 
صندوقــا اســتثمارية تركــز 
محافظها على االســتثمار في 
أسهم البورصة بأكثر من ١٠٫٤ 
ماليني دينــار ليصل إجمالي 
صافي أصول تلك الصناديق 
الى ٨٥٣٫٥ مليون دينار بنهاية 
ســبتمبر باملقارنة مع ٨٦٣٫٩ 
مليون دينار بنهاية أغسطس 

املاضي بانخفاض ٥٫٤٪. 
تباين مصرفي

ووفــقا للرصــــد، خفض 

مديرو االستثمار استثماراتهم 
في سهم بنك الكويت الوطني 
صناديــق   ١٠ خــالل  مــن 
استثمارية مقابل االرتفاع في 
٥ صناديق حلصتهم في البنك 
خالل شهر سبتمبر املاضي ولم 
يشهد الشهر خروج أو دخول 
أي من صناديق االستثمار الى 
قائمة اكبر املستثمرين، بينما 
سيطر ارتفاع الوزن النسبي 
لسهم بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» على حتركات مديري 
االستثمار من خالل ١٩ صندوق 
اســتثماري مقابل االنخفاض 
فــي ٥ صناديق اســتثمارية 
حلصتهم في البنك خالل شهر 

سبتمبر املاضي.
وشهد بنك بوبيان ارتفاع 

املرموقة التي لديها خبرة وباع 
طويل في إدارة الصناديق ملا 
يتوافر لديها من إدارات تنفيذية 
متتلك القدرة على االستثمار 
اجليــد ومواكبــة متطلبــات 
الســوق والعمــالء وتأتــي 
فــي مقدمتها «االســتثمارات 
الوطنية» و«كامكو انفيست» 
لالســتثمار»  و«الكويتيــة 
املالي»،  و«وفــرة» و«املركــز 
ناهيك عن الشركات اململوكة 

للبنوك احمللية.
البــــيئة  وقــالـــــــوا إن 
االســتثمارية فــي بورصــة 
الكويت أصبحت اكثر جاذبية 
خصوصا بعد الترقيات الثالث 
التي حصلت عليها البورصة 
على أعلى املؤشرات العاملية، 

بارتفاع الوزن النسبي لكافة 
االســتثمارية  الصناديــق 
وعددهم ٦ صناديق استثمارية 
وشهد شهر ســبتمبر دخول 
٤ صناديــق اســتثمارية الى 
قائمة أكبر املستثمرين وهما 
صندوق الكويت االستثماري 
الهدي اإلســالمي  وصنــدوق 
وصنــدوق الــدرة االســالمي 
وصندوق بيتك اخلليجي في 
مقابل خــروج صندوقني من 
قائمة اكبر املستثمرين وهما 
صندوق ثروة االسالمي وكاب 

كورب احمللي.
شركات استثمارية مرموقة

ووفقــا ملراقبني فإن هناك 
قائمة من الشركات االستثمارية 

انخفاض الوزن النســبي لـ ٣ 
صناديــق اســتثمارية مقابل 
االرتفاع في صندوق استثماري 
واحد وشهد شــهر أغسطس 
املاضي خروج صندوق واحد 
من قائمة اكبر املستثمرين وهو 
صندوق الهدي اإلسالمي مقابل 
الدخول في صندوق استثماري 
واحــد وهو صنــدوق كامكو 

املأمون.
إقبال تشغيلي

وزاد مديرو االســتثماري 
ســهم  فــي  اســتثماراتهم 
«اجيليتــي» من خالل ارتفاع 
الوزن النسبي في ١٦ صندوقا 
اســتثماريا مقابل االنخفاض 
فــي ٣ صناديق اســتثمارية 

حلصتهــم فــي الســهم خالل 
شهر سبتمبر املاضي ولم يشهد 
الشهر خروج أو دخول أي من 
صناديق االستثمار الى قائمة 
اكبر املستثمرين. بينما خفض 
مديرو االستثمار استثماراتهم 
في ســهم «زيــن» بانخفاض 
الوزن النسبي في ١٨ صندوقا 
اســتثماريا مقابــل االرتفــاع 
فــي ٤ صناديق اســتثمارية. 
وشهد شهر سبتمبر اخلروج 
من صندوق استثماري واحد 
وهو صندوق ثروة االستثماري 
مقابل عدم دخول أي صندوق 

الى قائمة االستثمارات.
وســيطر ارتفــاع الــوزن 
النســبي لســهم املباني على 
حتــركات مديري االســتثمار 

للــوزن النســبي للبنــك في 
احملافظ، حيث عكست حتركات 
مديرو االستثمار ارتفاع الوزن 
النسبي للسهم في ١١ صندوقا 
اســتثماريا مقابل االنخفاض 
فــي ٧ صناديــق اســتثمارية 
حلصتهــم في البنــك وخرج 
صنــدوق واحــد فقــط مــن 
قائمة اكبر املســتثمرين وهو 
صندوق الوطنية االستثماري 
خالل شهر أغسطس في مقابل 
دخــول صندوقيني الى قائمة 
اكبر املستثمرين وهما صندوق 
كامكو املأمون وصندوق كامكو 

االستثماري.
مديــرو  خفــض  بينمــا 
االســتثمار اســتثماراتهم في 
بنك االهلــي املتحد من خالل 

وذلك نتيجة جلهود التطوير 
الشــاملة التي عملــت عليها 
منظومة السوق املتمثلة بهيئة 
أســواق املال وشركة بورصة 
الكويــت والشــركة الكويتية 
الســنوات  للمقاصــة خــالل 

املاضية.
وشــددوا علــى أن االفراد 
واملستثمرين يفضلون اليوم 
االستثمار اآلمن وهو األمر الذي 
يجعل من صناديق االستثمار 
وما حتققه من عوائد سنوية 
املالذ اآلمن الذي يرضي تطلعات 
املستثمرين، مشيرين الى أن 
عوائد الصناديق االستثمارية 
باتــت اليوم تتجــاوز عوائد 
الودائــع البنكية وغيرها من 

االستثمارات عالية املخاطر.

٨٥٣٫٥ مليون دينار صافي أصول ٢٧ صندوقاً استثمارياً بنهاية سبتمبر املاضي

إستراتيجية
مديري االستثمار

تباينــت اســتراتيجيات اســتثمار شــركات 
االســتثمار وإدارة األصول جتاه االســتثمار في 
االســهم، ولكنها اتفقت بشــكل عــام على زيادة 
األوزان النسبية لالسهم في احملافظ والصناديق 

التي يديرونها على حساب خفض السيولة.
- «الكويتيــة لالســتثمار»: تظهر قائمة اكبر 
االســتثمارات خالل ســبتمبر املاضي لصناديق 
شــركة الكويتية االســتثمار التركيز على اسهم 

«بيتك» و«اجيليتي» و«املباني» وبنك بوبيان.
- «كامكو إنفست»: اجتهت صناديق كامكو الى 
زيادة املراكز بشكل واضح في بعض االسهم التي 
تقوم باالستثمار بها وهما بنك الكويتي والوطني 
وبيت التمويل الكويتي واجيليتي وبنك األهلي 

املتحد واملباني وبنك بوبيان.
- «وفــرة لالســتثمار»: اجتهــت السياســة 
االستثمارية للذراع االستثمارية للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية الى زيادة االستثمار بشكل 
واضح في ســهم «بيتــك» و«اجيليتي» و«زين» 
و«املبانــي» وبنــك بوبيــان ومجموعــة العربي 

القابضة.
- «املركز املالي»: اجتهت صناديق املركز املالي 
الكويتي الى زيادة مراكزها بشــكل رئيســي في 
أســهم كل من بنك الكويت الوطني و«اجيليتي» 

و«املباني» وبنك بوبيان.

«NETTING» تأجيل إطالق آلية الـ
«MSCI» ملا بعد ترقية

«الداخلية» حتدد شروط مزاولة أنشطة 
التطبيقات اإللكترونية ذات العالقة بـ «املرور»

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة انه 
تقرر تأجيل اطالق آلية الـ«NETTING»، أو 
ما يسمى بصافي عمليات الشراء والبيع في 
حساب واحد، سواء كان حسابا للعمالء أو 
لفرد بعينــه، وذلك ملا بعد ترقية بورصة 
 (MSCI) الكويت على مؤشر مورغان ستانلي

ودخول االموال االجنبية الى البورصة.
وقالت املصــادر إن الفريــق الفني في 
البورصة يســعى لبلوغ أقصــى درجات 
اجلهوزية لتفعيل آلية الـ«NETTING» بحلول 
نهاية العام، وذلــك لألهمية الكبيرة لهذه 
األداة في ضبط عمليات الشراء والبيع دون 
شــرط توافر «الكاش» ألول عملية شــراء 
للحساب، خصوصا في حال كان احلساب 
املنفذ لهــا مليئا ومحتوياته حتقق األمان 

للوسيط املنفذ.

وتعرف تلك اخلدمة في التداول بنظام 
صافي التعامالت، أو تطبيق التسوية املرنة 
على املستثمرين، مبعنى أنه إذا قام مستثمر 
بتنفيذ أمر شراء ثم قام ببيع األسهم مرة 
أخرى في نفس اجللسة بهامش ربح فإنه 
ليس ملزما بسداد قيمة صفقة الشراء كاملة، 
بل يحصل على هامش الربح الذي حتقق 

له دون سداد إجمالي الصفقة.
وأشارت املصادر الى انه مت االتفاق بني 
أعضاء منظومة السوق إلجراء اختبارين 
على االقل أللية الـ«NETTING» قبل تدشينها 
رسميا نهاية العام احلالي. وتترقب بورصة 
الكويت احلدث االستثنائي املتمثل في ترقية 
السوق على مؤشر (MSCI) مع نهاية شهر 
نوفمبــر املقبل، وتقــوم كافة االطراف في 
الســوق بالتأكد من مدى جاهزية شركات 
الوساطة الستقبال السيولة، البالغة ٢٫٨ 
مليار دوالر، وفق تقدير املؤسسات الدولية.

مصطفى صالح

حددت وزارة الداخلية الشروط الواجبة 
على الشركات واملؤسسات اتباعها عند مزاولة 
أنشــطة جتارية ذات صلة بــاإلدارة العامة 
للمرور عن طريــق التطبيقات االلكترونية 
اخلاصة بها، حيــث ألزمتها باحلصول على 
ترخيــص مزاولة ممارســة نشــاط جتاري 
وفقا لقانــون املــرور والئحتــه التنفيذية، 
باإلضافــة الى احلصول علــى ترخيص من 
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات 
للتطبيــق االلكتروني، وترخيص من وزارة 
التجارة والصناعة ملزاولة النشاط، واحلصول 
علــى موافقة اإلدارة العامة للمرور وموافقة 

املباحث اجلنائية.
وتضمن الشــروط أن يكون للشــركة أو 
املؤسســة مكتب في موقع مناســب حســب 
شروط اإلدارة العامة للمرور كمقر عمل لهذا 
التطبيق، باالضافة الى إعداد سجل إلكتروني 
خاص بني حركــة املركبات وبيانات الرحلة 
وبيانات الراكــب وبيانات الناقــل وبيانات 
األشياء املنقولة، وبيانات املركبة، وبيانات 

السائق، ووقت وتاريخ االستالم والتسليم، 
ومنح اسم مستخدم ملوظف املرور املختص، 
وأي بيانات أخرى تشــترطها اإلدارة العامة 
للمرور مع االطالع والرقابة على هذا السجل 

ونسخ بياناته عند احلاجة.
وفيما يخص مزاولة الشركة أو املؤسسة 
لوســاطة النقــل عــن طريــق التطبيقــات 
االلكترونيــة، فعليهــا االلتــزام باالقتصــار 
على ممارســة هذا النشــاط فقــط، وتعامل 
هــذه التطبيقات االلكترونية مع الشــركات 
واملؤسسات التي متارس أنشطة جتارية ذات 
صلة بــاالدارة العامة للمرورو ومصرح لها 
رسميا بذلك وفق القرارات الوزارية املنظمة، 
فيما يحظر استخدام التطبيقات االلكترونية 
اخلاصة بالنقل من منفذ املطار الى داخل البالد، 
إال عن طريق أجرة ليموزين املطار أو أجرة 
املطار العادي. وشــددت «الداخلية» على أن 
هذه األحكام تسري على الشركات واملؤسسات 
التي متارس حاليا نشاطها التجاري من خالل 
التطبيقات االلكترونية، وعليها استيفاء جميع 
الشــروط والــواردة في هذا القــرار في مدة 

أقصاها عام واحد.

التطبيق مع نهاية العام احلالي.. وإجراء اختبارين إضافيني

٢٥٠٪ قفزة بودائع القطاع اخلاص «االدخارية»
لدى البنوك احمللية خالل ١٥ عامًا

مصطفى صالح 

القطاع  ســجلت ودائع 
القطــاع  لــدى  اخلــاص 
املصرفــي الكويتــي منــوا 
جيدا خالل أول ٨ أشهر من 
العام احلالي، حيث بلغت 
٤٫٨٪ لتســجل ٣٨ مليــار 
دينار، وهو اعلى مستوى 
تاريخي على االطالق وصلت 
اليه، وذلك نتيجة االغالق 
االقتصادي وتعطل حركة 
النقل اجلوي والبري، حيث 
انخفض االنفاق االستهالكي 
الســياحة  واإلنفــاق على 
والسفر بشكل حاد، وزادت 
مدخرات املواطنني واملقيمني.
وعنــد حتليــل ودائــع 
القطــاع اخلــاص بالدينار 
بحســب نوعهــا وفتــرات 
اســتحقاقها، وفقــا لرصد 
لـــ «األنبــاء»، يتبــني ان 
الودائع ألجل بالدينار (ما 
بني استحقاق شهر وسنة) 
شــكلت اجلــزء األكبر من 
قاعدة ودائع القطاع اخلاص 
اي ما يعادل نسبة مساهمة 
بلغت ٥٣٫٤٪ وبقيمة ١٩٫١٣ 
مليــار دينــار، ومنخفضة 
بنســبة ٤٫٣٪ منــذ بدايــة 
٢٠٢٠. بينما بلغت الودائع 
حتت الطلب (قصيرة االجل) 
نحو ١٠٫٤٧ مليـــارات ديــنار 
او ما يعادل ٢٩٪ من ودائع 
القطــاع اخلاص وجميعها 
ودائــع قصيــرة األجــل، 
ومرتفعة بنسبة ٢٢٪ منذ 

بداية ٢٠٢٠.
ونتيجة لطبيعة الودائع 
القصيرة األجل، فقد بلغت 
ودائع االدخــار فقط ٦٫٢٤ 
مليارات دينار اي ما يعادل 
١٧٫٤٪ مــن ودائــع القطاع 
اخلاص، وودائــع االدخار 
في منو مستمر منذ ٢٠٠٥، 
حيــث بلغت حينهــا ١٫٧٨ 

اخلاص بدون فوائد بينما 
هناك ١٨٫٩٧ مليار دينار من 
الودائع تدفع عليها البنوك 
فوائــد ســنوية لغاية ٢٪ 
و٢٫٨٤ مليــار دينار ودائع 
تدفــع البنــوك لهــا فوائد 
سنوية نسبتها تتراوح بني 
٢٪ و٢٫٥٪ بينما ٣ مليارات 
دينار بفوائد ســنوية بني 

٢٫٥٪ و٣٫٥٪.
وفيمــا يخــص توزيع 
ودائع القطاع اخلاص حسب 

هــي بالعمــالت األجنبية، 
وهــذا دليل على تشــجيع 
العملــة الوطنيــة وقوتها 
مقابــل العمــالت األجنبية 
والسياسة املالية التي ترتكز 
علــى إبقاء هامش أســعار 
الفائــدة لصالــح الودائــع 
بالدينار وبدعم من األصول 
االحتياطية الرسمية لبنك 
الكويت املركزي التي بلغت 
نهاية شهر أغسطس املاضي 
حوالي ١٤٫٣٧ مليار دينار.

نوع العمــالت، نالحظ ان 
الغالبية العظمى من ودائع 
القطاع اخلاص هي بالدينار 
الكويتــي، حيــث شــكلت 
الودائع بالدينار نهاية شهر 
أغسطس ٢٠٢٠ نحو ٩٤٫٣٪ 
من اجمالــي ودائع القطاع 
اخلاص أي ما يعادل ٣٥٫٨٤ 
مليار دينــار باملقارنة مع 

٩٣٪ نهاية عام ٢٠١٩.
بينما النسبة املتبقية من 
الودائــع ٢٫١٥ مليار دينار 

بلغت مستوى ٦٫٢٤ مليارات دينار بنهاية أغسطس املاضي.. مقارنة مع ١٫٧٨ مليار في ٢٠٠٥

مليار دينار، لتحقق قفزة 
بنســبة ٢٥٠٪ خالل الـ ١٥ 
عامــا املاضيــة، الفترة من 

٢٠٠٥ إلى ٢٠٢٠.
امــا بالنســبة لتوزيع 
ودائع القطاع اخلاص لدى 
البنوك احملليــة واحملررة 
بالدينار الكويتي بحســب 
اسعار الفائدة التي تدفعها 
البنوك للمودعــني، يتبني 
ان هنــاك ١٠٫٩٣ مليــارات 
دينار مــن ودائــع القطاع 



اقتصـاد
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إصالح االقتصاد الكويتي.. يبدأ بوقف «الهدر» وينتهي بنظام ضريبي صارم
أحمد مغربي

ال يخفى للمتابع للشــأن 
االقتصادي فــي الكويت ان 
االدارة االقتصادية تعمل على 
حتســني مركــز الكويت في 
سلم التنافسية الدولية، عبر 
تطوير بيئة االعمال وتعزيز 
مستويات الكفاءة والشفافية 
واحلوكمة واحلد من تفشى 
البيروقراطية والهدر املالي.
وتتبنــى اإلدارة املاليــة 
برنامــج إصالح مالي يهدف 
الى تعزيز وتنويع مصادر 
غيــر  العامــة  اإليــرادات 
النفطية، ورفع كفاءة القطاع 
احلكومــي، واحلد من الهدر 
فــي املصروفــات والنفقات 
احلكوميــة، حيــث يتطلب 
تنويــع مصــادر االيــرادات 
برنامج اصالح اقتصادي مواز 
يعيد هيكلة االقتصاد، ويخلق 
بيئة فعالة وجاذبة ملمارسة 
األعمال، ويدعــم دورا رائدا 
للقطاع اخلاص في النشاط 

االقتصادي.
غياب الضرائب 

وفي هــذا الســياق، قال 
املســتوى  رفيــع  مصــدر 
لـ«األنبــاء» ان اإلنفاق العام 
هو االداة الرئيسية للسياسة 
املالية بالكويت، وذلك بسبب 
غياب الضرائب املباشرة على 
الشركات واألعمال واألفراد، 
الدخل  باســتثناء ضريبــة 
على االستثمارات األجنبية، 
ومحدوديــة الضرائب غير 
املباشرة ويستهدف االنفاق 
العام احملافظة على االستقرار 
االقتصــادي، ودعــم ســبل 
احليــاة الكرميــة، وتوفيــر 
العامة  املنافــع واخلدمــات 

االساسية.
وقــال ان اإلنفــاق العام 
بشقه اجلاري، املكون بنسبة 
كبيرة من املرتبات واألجور 
الدعومات، يلعب دورا مهما 
في احملافظة على اســتقرار 
مســتوى املعيشة، وحتفيز 
الطلب احمللي، بينما يستأثر 
الشق الرأسمالي مع اإلنفاق 
العام بــدور تنموي هام من 
خالل متويل مشاريع البنية 
التحتية، كما حترص الدولة 
علــى تعزيــز دور القطــاع 
اخلــاص فــي املشــروعات 
األساســية والتنمويــة عبر 

مع االنخفاض احلاد ألسعار 
النفط، وانخفاض في حصة 
إنتــاج النفــط الكويتي في 
ضوء االتفاق األخير املبرم بني 
منظمة أوپيك وحلفائها، قامت 
اإلدارة املاليــة بإعادة تقدير 
الســعر التحوطــي لبرميل 
النفط فــي امليزانية العامة 
من ٥٥ دوالرا الى ٣٠ دوالرا، 
مما أدى الى انخفاض اجمالي 
االيرادات العامة التقديرية من 
نحو ١٤٫٨ مليار دينار الى ٧٫٥ 

مليارات دينار.
وفي جانب املصروفات، 
مت تخفيــض مخصصــات 
عدد من بنود انفاق اجلهات 
احلكومية بنسب تراوحت بني 
٣٠٪ و ٥٠٪ واكثر من ذلك في 
بعض احلاالت، حيث شملت 
البنود التي طالها التخفيض 
املهمات الرسمية، والتدريب 
احمللي واخلارجي واملؤمترات 

بهــدف احلد مــن الضغوط 
التضخمية، ويتيح نظام سلة 
العمالت، الذي يتم من خالله 
الدينار  حتديد سعر صرف 
الكويــت  الكويتــي، لبنــك 
املركــزي قــدرا كبيــرا مــن 
املرونة ميكنه من تعزيز مناخ 
االستقرار النقدي، واملساهمة 
في امتصــاص اثر التقلبات 
احلــادة فــي أســعار صرف 

العمالت العاملية املعومة.
كما تهدف هذه السياسة 
الى توجيه االنتماء املصرفي 
مبا يساعد على حتقيق التقدم 
االقتصــادي واالجتماعــي، 
وزيــادة الدخل القومي، كما 
تهــدف الــى احملافظــة على 
املالــي للنظــام  االســتقرار 
املصرفي من خالل استخدام 
األدوات التحوطية ومراقبة 
السيولة املصرفية واالئتمان 

املصرفي.

واملعــارض، وشــراء اآلالت 
واملعــدات واألثاث، ونفقات 

الضيافة، وبنود أخرى.
وقد نتج عن ذلك تخفيض 
تقديرات مصروفات امليزانية 
من ٢٢٫٥ مليار دينار الى نحو 
٢١٫٥ مليار دينار، أي تقليص 
مليــار دينار فقط، وفي هذا 
السياق أكدت االدارة املالية 
على مبدأ احملافظة على حقوق 
ومكتسبات موظفي الدولة، 
وعدم املســاس باملســتوى 
احلقيقي ملعيشة املواطنني.

االستقرار النقدي
وبالتوازي مع السياسية 
املاليــة املتزنــة، تســتهدف 
السياسة النقدية في الكويت 
بشكل أساسي احلفاظ على 
االســتقرار النقــدي وتأمني 
ثبــات العملــة الوطنية في 
مقابــل العمــالت الدوليــة، 

وعلــى الرغم مــن درجة 
االنفتــاح العاملية لالقتصاد 
النســبية  احمللي، واألهمية 
الكبيــرة للــدوالر األميركي 
فــي ســلة عمــالت الدينــار 
الكويتــي، اال أن السياســة 
تولــي  احملليــة  النقديــة 
اهتماما رئيسيا ملؤشرات اداء 
االقتصاد الوطني، وقطاعاته 
النفطيــة علــى وجه  غيــر 
اخلصوص، وتطور مؤشرات 
منــو االئتمان والودائع عند 
حتديدها لسعر خصم الدينار 
الكويتي، حيث يتمتع البنك 
املركــزي بقــدر ملموس من 
االســتقاللية عــن املنطقــة 

الدوالرية.
السياسة التجارية 

ونظـــــرا للظــــــروف 
التــي فرضتهــا الصدمتني 
اخلارجيتــني، الصحيــــة 

اإلدارة املالية تتبنى برنامج إصالح مالي يهدف لتعزيز اإليرادات غير النفطية.. وإعطاء املجال للقطاع اخلاص

برنامج الشراكة بني القطاعني.
وذكر ان املالية العامة في 
الكويت تعرضت على مدى 
الســنوات اخلمس االخيرة 
لضغوطــات هائلة بســبب 
الكبير ألســعار  االنخفاض 
النفط، وقــد تصدت االدارة 
املالية لهــذه الضغوط عبر 
احلد من جوانــب الهدر في 
التقديرات األولية ملصروفات 
اجلهات احلكومية، وترشيد 
النفقات اجلارية، وضبط آلية 
إنشــاء مؤسســات وهيئات 
عامة جديــدة، والعمل على 
املهــام  دمــج اجلهــات ذات 

املتشابهة او املتداخلة.
تعديل امليزانية

وفي هذا السياق، وبسبب 
التي  الضغوط االستثنائية 
فرضتهــا تداعيــات جائحة 
ڤيروس كورونــا، بالتزامن 

٩٦٠ مليون دينار.. 
االستثمارات األجنبية املباشرة

٢٠٠٠ بيان إلكتروني.. يوميًا 

كما حترص الدولة، ايضا، على املزيد من االنفتاح التجاري 
على أنشطة االستثمار األجنبي املباشر، وضمان ملكيته لكل 
حقوق التملك، وفق ضوابط تخدم االقتصاد الكويتي، وحتمي 
بعض األنشطة االســتراتيجية احمللية، حيث وصلت قيمة 
االستثمارات األجنبية املباشرة داخل الكويت، منذ األول من 
يناير ٢٠١٥ ولغاية اآلن حوالي ٩٦٠ مليون دينار، تضمن ٣٧ 
كيانا استثماريا أجنبيا. وقد حققت الكويت تطورا ملموسا 
في ترتيب الدول، البالغ ١٩٠ بلدا، ضمن مؤشــر ممارســة 
األعمال الصادر عام ٢٠٢٠، حيث كانت ضمن ٢٠ دولة ممن 
شهدوا حتسنا في ترتيب الدول. وجتسد ذلك في االنتقال 

من املرتبة ٩٧ الى ٨٣، مقارنة بالعام السابق.

ضمن توجهات السياسة التجارية احلالية، واملستقبلية، 
على معاجلة العديد من املشاكل املرتبة مبؤشر التجارة عبر 
احلــدود فوفقا ملوقع اجلمــارك االلكترونية للكويت، فإن 
اإلدارة العامــة للجمارك تعمل للتطوير ليشــمل عددا من 
اإلجراءات وهي: إمتام كافة إجراءات االستيراد والتصدير 
بشــكل إلكتروني ومعاجلة أكثر من ٢٠٠٠ بيان إلكتروني 
بشكل يومي، واعتماد واجهة واحدة للتصريح بتدفق البيانات 
بني القطاعات املختلفة، وحصول القطاعات اجلمركية بشكل 
مسبق على املعلومات، وتفعيل التكامل ألكثر من عشرة مواقع 
جمركيــة مختلفة برا وبحرا وجوا ومراكز البريد واملناطق 
احلرة واملستودعات اجلمركية، وغيرها من اإلجراءات التي 

من شأنها تيسير التجارة عبر احلدود.

والنفطيــة، فإن السياســة 
التجاريــة للدولــة، والتي 
تعمــل أساســا مــن خالل 
حسابات ميزان املدفوعات، 
واملشار إلى تطوراته أعاله، 
حترص على استمرار تعزيز 
املخزون االستراتيجي للسلع 
األساسية، السيما من خالل 
اجلمعيات التعاونية، ونقاط 
جتــارة اجلملــة والتجزئة 
األخرى. وذلك للتكيف مع 
فترة احتواء نتائج انتشار 
ڤيروس كورونا، واالنتقال 
الــى اســتعادة  تدريجيــا 

النشاط االقتصادي.
وعلى املستوى احمللي، 
مثال، تستمر توجهات «مركز 
الكويت لألعمال» في العمل 
على تعزيز ســرعة اتخاذ 
القرارات الهادفة الى املزيد 
البيئة املناسبة  من توفير 
إلدارة األعمال، وحسب آخر 

اإلحصاءات املتاحة، لغاية 
نهاية عام ٢٠١٩، فقد منحت 
وزارة التجارة والصناعة، 
من خالل املركز، حوالي ١٤٧٨ 
ترخيصا، توزعت بني ١٣٩٤ 
لشــركات األشخاص، و٢٣ 
للشــركات احلرة املتناهية 
الصغــر، و٦١ للمركبــات 

املتنقلة.
أما على املستوى الدولي، 
فتســتند توجهات تعزيز 
دور السياســة التجاريــة 
التجارة  الى حرية  للدولة 
اخلارجيــة، واالبتعاد عن 
احلمائيــة، واالنفتاح على 
بقية أنحاء العالم حيث إن 
الكويت متيزت منذ نشأتها 
بانفتــاح جتــاري واســع 
وتواصل مع ثقافات وبيئات 
حضريــة متنوعــة وذلــك 
بحكــم موقعهــا اجلغرافي 

املتميز.

إعادة تقييم سعر برميل النفط بامليزانية عند ٣٠ دوالرًا.. هبطت باإليرادات التقديرية إلى ٧٫٥ مليارات ديناراملالية العامة للكويت شهدت ضغوطًا غير مسبوقة بالسنوات اخلمس األخيرة نتيجة تذبذب أسعار النفط

الكويت ترفع االحتياطي األجنبي ٧٧٢ مليون دوالر
عالء مجيد

سجل االحتياطي النقدي 
للكويت أعلى مســتوياته 
التاريخيــة بنهايــة شــهر 
سبتمبر املاضي بعدما صعد 
خالل الشهر ليصل الى ١٣٫٧٩ 
مليار دينــار (٤٥٫١٤ مليار 
دوالر) بارتفاع شهري ١٫٧٤٪ 
أي بزيادة ٢٣٦ مليون دينار 
(نحــو ٧٧٢ مليون دوالر) 
لتتخطى أعلى مستوى على 
اإلطالق في أغسطس املاضي 
عندما وصل الى ١٣٫٥٥ مليار 
دينار (ما يعادل ٤٤٫٣ مليار 
دوالر). ويتزامــن ارتفــاع 
االحتياطي النقدي األجنبي 
للكويت مع التعافي امللحوظ 
من تداعيات ڤيروس كورونا 
وعودة احلياة االقتصادية 

بشكل تدريجي.
وتأتي هــذه الزيادة مع 
اســتمرار تدفقات األجانب 
الســتثماراتهم في بورصة 
الكويــت حقق االســتثمار 
األجنبي صافي شراء بقيمة 
٣٩٫٤ مليــون دينار (١٢٨٫٧ 

 ١٣ مــن  الــواردات ألكثــر 
شــهرا وهو ما يفوق املعدل 
العاملي بـــ٤ أضعاف، حيث 
يعتبر احلد اآلمن أن يغطي 
االحتياطي النقدي األجنبي 
السائل بعدم احتساب الذهب 
٣ اشــهر من متوسط قيمة 

الواردات.
احتياطي الذهب

وكعادة جميع السنوات 
السابقة، لم يتغير احتياطي 

الذي  الذهب  الكويت مــن 
استقر عند ٧٩ طنا بحسب 
الذهب  مجلس احتياطــي 
القيمــة  العاملــي وتبلــغ 
الكمية من  الدفترية لتلك 
الذهب لــدى الكويت ٣١٫٧ 
مليون دينار، وذلك حسب 
األسعار وقت الشراء وليس 
بالقيمة السوقية احلالية.
النشــرة  وبحســب 
الكويت  الشــهرية لبنــك 
املركــزي، وصــل إجمالي 
البنــك ١٣٫٩٦  موجــودات 
مليــار دينــار موزعة بني 
األجنبيــة  االحتياطــات 
السائلة التي متثل السواد 
األعظم بـ١٣٫٧٩٣ مليار دينار 
باالضافة الى االحتياطات 
الذهبية بقيمة ٣١٫٧ مليون 
دينــار واحتياطات اخرى 
مبقــدار ١٤٠٫٤٦ مليــون 

دينار.
وتقيــس املوجــودات 
األجنبية قوة املركز املالي 
اخلارجــي والقــدرة على 
التي  مقاومــة الضغــوط 
تتعرض لها العملة احمللية.

ً ليبلغ ٤٥٫١ مليار دوالر في نهاية سبتمبر املاضي بالتزامن مع عودة احلياة االقتصادية تدريجيا

مليون دوالر) خالل تعامالت 
سبتمبر من العام احلالي.

النقد  وميثل االحتياطي 
األجنبــي للبــالد إجمالــي 
األرصدة النقدية واحلسابات 
والسندات وشهادات اإليداع 
وأذونات اخلزانــة وودائع 
العملة األجنبيــة لدى بنك 

الكويت املركزي
وبحســاب االحتياطيات 
الســائلة جند أنهــا تغطي 
الكويــت مــن  احتياجــات 

«وسطاء العقار» يرفع مقترحًا إلى «التجارة» بخصوص 
نوعني جديدين لدفاتر الوساطة العقارية

طارق عرابي

رئيــس  نائــب  كشــف 
الكويتي لوســطاء  االحتــاد 
العقــار عمــاد حيــدر، عــن 
مقتــرح جديد قدمــه االحتاد 
إلى جلنة تســوية املنازعات 
التي يرأسها الوكيل املساعد 
الفنيــة وتنميــة  للشــؤون 
التجــارة  بــوزارة  التجــارة 
والصناعــة محمــد العنزي، 
يتعلــق بتخصيــص نوعني 

من الدفاتر بعد انتشار ظاهرة 
تسجيل عقود أمالك الدولة في 
دفتر الوسيط العقاري، على 
الرغم من أن دفتر الوســيط 
مخصص لتسجيل عقد البيع 

االبتدائي فقط.
في الوقت نفســه، أشــاد 
حيدر بالدور الكبير الذي يقوم 
به الوكيل املســاعد للشؤون 
الفنية وتنمية التجارة محمد 
العنزي، في إطار تنظيم سوق 
الدخــالء  العقــار ومحاربــة 

ومنعهم من اإلساءة للسوق 
العقاري، مبينا أن الوكيل بات 
يلعب دورا رئيسيا في مكافحة 
اإلعالنــات العقاريــة الغيــر 
مرخصة، وتفنيد الســومات 
الوهميــة، حرصــا على عدم 
التالعب باألســعار وتنظيم 
الســوق العقــاري الكويتي، 
خاصــة أن تنظيــم الســوق 
سيصب في مصلحة اجلميع 
كون أن القطاع العقاري جزءا 

مهما من اقتصاد البلد.

الوســاطة  جديديــن لدفاتر 
العقاريــة إلى جانــب الدفتر 
احلالي اخلاص بتسجيل عقود 

البيع االبتدائي.
وقال حيــدر في تصريح 
خاص لـ «األنباء» إن املقترح 
الذي تقدم به االحتاد يتعلق 
بتخصيص نوعني آخرين من 
الدفاتــر حتت مســمى «عقد 
التنــازل عــن حــق انتفاع»، 
و«عقد اإليجار املوحد»، حيث 
برزت أهميــة هذين النوعني 

«التجارة»: السماح لشركات التأمني بتحويل ودائع القانون 
واألموال الواجب بقاؤها لوحدة تنظيم التأمني

.. وتصدر الئحة تنظيم الشركات املهنية للمحاماة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة 
التأمني  قرارا سمح مبوجبه لشركات 
الكويتية  التأمــني  إعادة  وشــركات 
الشــركات األجنبية ووكالء  وفروع 
التأمــني بتحويل كل الرهون العقارية 
وحجوزات األسهم والسندات إلى وحدة 

تنظيم التأمني.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن 
القرار الذي حمل الرقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٠ 

جاء في أربع مواد، عقب إنشاء وحدة 
تنظيم التأمني املســتقلة ماليا وإداريا 
مبوجب القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ 

في شأن تنظيم التأمني.
وأضافت أن املادة الثانية من القرار 
نصت على اإلذن جلميع شركات التأمني 
وشركات إعادة التأمني الكويتية وفروع 
الشــركات األجنبيــة ووكالء التأمني 
بتحويل كل حجوزات األسهم والسندات 

- املقيدة لصالح وزارة التجارة والصناعة 
الى صالح وحدة تنظيم التأمني.

وأوضحت أن املادة الثالثة سمحت 
جلميع شركات التأمني وشركات إعادة 
التأمــني الكويتية وفروع الشــركات 
األجنبيــة ووكالء التأمني بتحويل كل 
ودائع القانون واألموال الواجب بقاؤها - 
املقيدة باسم الوزارة ألمر وحدة تنظيم 

التأمني.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة 
قرارا تضمن الئحة تنظيم الشــركات 
املهنيــة للمحاماة، حيث قالت الوزارة 
ان القرار جاء في ٣٨ مادة موزعة على 
١٠ فصول، جاء بالتنسيق واالجتماعات 
املشتركة مع جمعية احملاميني الكويتية، 
حيث حددت الالئحة شكل الشركة املهنية 
للمحاماة إما تضامن، أو مساهمة مقفلة، 
أو توصية بســيطة، أو ذات مسؤولية 

محدودة.
وذكرت أن الشركات املهنية للمحاماة 
تخضع إلشراف جمعية احملامني، وينشأ 
لديها ســجل خاص تقيد به الشركات 

املهنية للمحاماة التي تؤسس وفقا ألحكام 
القانون والالئحة املشــار إليها وهذه 
الالئحة. وأضافــت أن الفصل الثالث 
حدد شروط التأســيس، مبينة أنه ال 
يجوز أن يقل رأسمال الشركة املهنية 
للمحاماة أيا كان الشــكل الذي تتخذه 

عن عشرة آالف دينار.
أنه يتولى  إلى  وأشارت «التجارة» 
إدارة شركة املساهمة املهنية للمحاماة 
مجلــس إدارة مكــون مــن عدد من 
املساهمني املقيدين في سجل احملامني 
املشــتغلني في جدول (ج استئناف-، 
د -دستورية ومتييز-)، ويحدد نظام 

الشركة األساسي صالحيات املجلس 
واألحكام املتعلقة بتشكيله.

وأضافت أن الشركة املهنية ال متارس 
مهنة احملاماة إال عن طريق شركائها أو 
مساهميها املرخص لهم، ومع ذلك يجوز 
أعمالها  املهنية االستعانة في  للشركة 
بأشخاص مرخص لهم مبمارسة املهنة 
املقيدين بجدول احملامني املشتغلني، على 
أن يخضعوا في ذلك إلشراف الشركة 

ومسؤوليتها.

«هيئة الصناعة» تغلق ٦ قسائم صناعية 
وتوقع جزاءات إدارية على ٣٠ قسيمة أخرى

طارق عرابي

العامة للصناعة حملة  الهيئة  شنّت 
تفتيشــية كبيرة على عدد من القسائم 
واملنشآت الصناعية في عدد من املناطق 
الصناعية املنتشرة في البالد، أسفرت عن 
إغالق ٦ قسائم صناعية، وتوقيع جزاءات 
إدارية على ٣٠ قسيمة أخرى ملخالفات 
متنوعة، كان أغلبها يتعلق بقسائم مغلقة 

وال متارس أي نشاط صناعي.
للقانون، أصدر مدير عام  وتطبيقا 
العامة للصناعة عبدالكرمي تقي،  الهيئة 

٣٦ قرارا إداريا تضمنت إغالق وتوقيع 
جزاء إداري على عدد من القسائم الواقعة 
فــي مختلف املناطــق الصناعية، كان 
أبرزها إغالق ٦ قسائم صناعية لقيامها 
مبخالفات تتعلق باستغالل القسيمة بدون 
ســند قانوني، وتصنيع بيوت جاهزة 
بدون ترخيص صناعي، وإضافة نشاط 
غير مرخص، ووجود سكن عمال غير 

مرخص.
في الوقت نفسه، أصدر تقي ٣٠ جزاء 
اداريا يتعلق مبخالفات متنوعة كان من 
بينها توقف العمل بالقسيمة وعدم وجود 

إنتاج، والتشوين خارج حدود القسيمة، 
التسبب في انسكاب زيوت على االرض 
نتيجة تبديل زيوت الســيارات خارج 
القسيمة، القسيمة مهجورة وفارغة من 

الداخل، القسيمة مسورة ومغلقة.
الالفــت للنظر أن أغلــب قرارات 
اجلزاءات االداريــة تضمنت مخالفات 
سببها أن القسائم كانت مغلقة وال تعمل، 
ما يدل على جدية الهيئة العامة للصناعة 
في تطبيق القانون على من يستغل قسيمة 
صناعية بدون وجه حق، أو من يستغلها 

باقي التفاصيل على موقع «األنباء»بهدف املضاربة واالستفادة املادية.
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«أوابك»: توصية باملوافقة
على امليزانية التقديرية لعام ٢٠٢١

التنفيــذي  املكتــب  عقــد 
العربيــة  ملنظمــة األقطــار 
املصــدرة للبتــرول (أوابك) 
اجتماعه الـــ١٥٧، عبر تقنية 
االتصال املرئي (Zoom) أمس، 
برئاســة ممثــل اجلمهورية 
اجلزائريــة الدميوقراطيــة 
الشــعبية د.مجلد ميلود في 
التنفيــذي للمنظمة،  املكتب 
التي لها رئاسة الدورة احلالية 
لعــام ٢٠٢٠. افتتح االجتماع 
رئيــس املكتــب التنفيــذي، 
بكلمــة رحــب فيهــا مبمثلي 

الدول األعضــاء في االجتماع، وباألمني العام 
للمنظمة، وأبدى شكره وتقديره لألمانة العامة 

على التحضير اجليد لهذا االجتماع.
ثم ألقى األمني العام للمنظمة علي بن سبت، 
كلمة رحب فيها باملشاركني، ومعربا عن شكره 
وتقديــره للــدول األعضاء فــي املنظمة على 
دعمها املعهود واملستمر لألمانة العامة، مشيدا 
باجلهود احلثيثة التي تبذلها الدول األعضاء 
ملواصلة أعمالهــا في الصناعة البترولية في 
ظــل الظروف الصحيــة احلالية التي جتتاح 
دول العالم بأســره، في ظل جائحة ڤيروس 

خالل االجتماع الـ ١٥٧ للمكتب التنفيذي للمنظمة

«Zoom» جانب من اجتماع املكتب التنفيذي للمنظمة عبر تقنية

الدبوس: الفساد ُيهدر املليارات على الكويت
قــال اخلبيــر االقتصادي 
الفســاد  إن  الدبــوس  طــالل 
ليــس مجــرد ظاهــرة عابرة 
ومادة دسمة لإلعالم وحاملي 
شعارات اإلصالح، بل أصبح 
وفق وصف خبراء ومختصني 
آفة تنخر في جســد املجتمع، 
مشيرا الى أن آليات املعاجلة 
وخطوات محاسبة املتورطني 
فيه بطيئة وتسير كالسلحفاة 

نظرا لعوامل عدة.
الدبــوس، فــي  وأضــاف 
تصريح صحافي، ان التقليل 

مــن حجم الفســاد فــي الكويت غيــر مقبول، 
خصوصــا انه لــم يعد خافيــا، فليس كل من 
يتكلم عن الفساد صاحب مصلحة أو منافس 
لم يفز مبناقصة، لكنه قد يكون مواطنا بسيطا 
ذهب إلجنــاز معاملة، ويصرخ ألنه غير قادر 

على اجنازها من دون دفع رشوة.
وأشار الى أن هناك مؤشرات واضحة للفساد 
املستشري في جسد املجتمع واجلميع يراها، 
ولكن الســؤال هو، كم فاســدا أو مرتشــيا مت 

إلقاء القبــض عليه أو كتبت 
عنه الصحــف؟ اإلجابة نادرا 

ما يحدث ذلك.
ولفت الى أن املنطقة تعيش 
ظروفا صعبة، والكويت ليست 
استثناء، ومن أن تكلفة الفساد 
في الكويت ســنويا قد تصل 
الى ٢٫٨ مليارات دينار، هذا ما 
متكن من حصره فقط، وذلك 
بناء على النسب التي حددتها 
املؤسسات العاملية عند ٥٪ من 
إجمالي الدخل القومي للبلدان، 
التي بها نسب فساد مرتفعة.

وقال الدبوس انه من الصعب حتديد نسب 
األداء احلكومــي في محاربة الفســاد، ســوى 
إجراء دراسات كمية دقيقة، لكنها وفقا للقراءة 
والشعور العامني والتقارير الدولية «متدنية 
للغايــة»، إذ انخفض تصنيف الكويت من ٣٥ 
الــى ٨٥ مــن بــني ١٨٠ دولة، وإن كان حتســن 
٧ درجــات مؤخرا، فإنه يبقــى بعيدا جدا عن 
املســتويات السابقة، ويؤشــر الى أين وصل 

مستوى الفساد لدينا.

طالل الدبوس

«هيئة األسواق» للشركات: ١٥ جزاًء في حال مخالفة القرارات

الهطالني: مشاركة كبيرة في برنامج «محاسب زكاة معتمد»

دشتي: ألبناء الكويتية املتزوجة من أجنبي
احلق بالكادر الوظيفي والعديد من احلقوق الكاملة

«الدراسات املصرفية»: حلقة حول «بناء ثقافة األداء العالي»

ثالث سنوات ملســاهم امتنع 
عن تقدمي أي بيان أو قدم بيانا 
ناقصا أو مخالفا للحقيقة أو 

للقانون أو الالئحة.
١٢ - تعليق نفاذ نشره سارية 

طبقا ألحكام هذا القانون.
١٣ - وقف تداول ورقة مالية 
لفترة محدودة، أو تعليق، أو 
إلغــاء قرار إدراج ورقة مالية 

قبل نفاذه.
١٤ - عزل عضو مجلس إدارة 
أو مدير في إحدى الشــركات 
املرخــص لهــا أو الشــركات 
املدرجة أو مراقب االســتثمار 
أو أمني حفظ نظام اســتثمار 
لــم يقــم بتنفيــذ  جماعــي، 
املسؤوليات املنصوص عليها 

في هذا القانون أو الالئحة.
١٥ - فــرض جــزاءات ماليــة 
تتــدرج تبعــا ملدى جســامة 
املخالفة، وبحد أقصى مقداره 
خمسون ألف دينار. وفي جميع 
األحوال، يجوز ملجلس التأديب 
أن يأمر بإلغاء املعامالت ذات 
العالقة باملخالفة وما يترتب 
عليها من آثار، أو إلزام املخالف 
مببالــغ مالية تســاوي قيمة 
املنفعــة التي حصل عليها أو 
قيمة اخلســارة التي جتنبها 
نتيجة ارتكابه املخالفة، ويجوز 
مضاعفة القيمة في حالة تكرار 

ارتكاب املخالفات».

يقــارب الـــ ٦٠٠ متدرب، ما 
يعكس بوضوح شغف العالم 
اإلسالمي لدراسة علم الزكاة 
من مختلف جوانبه الشرعية 
واحملاســبية والقانونيــة، 
الســيما أن البرنامــج يقدم 
الطريقة احلديثة التي طورها 
اخلبــراء فــي جلنــة معيار 
محاسبة زكاة الشركات في 
جمعية احملاسبني واملراجعني 
والتي تعرف بطريقة صافي 
الغنى، كما ميتاز احملاضرون 
بالتمكــني واالبتــكار فــي 
العــرض والشــرح مع حل 
التمارين والتطبيقات ألكثر 
من ١٠ ميزانيات للشــركات 
إضافة حلساب زكاة األفراد، 
داعيــا، في ختام تصريحه، 
املشاركني في البرنامج الى 
العمل على االستفادة املثلى 
من البرنامج وأن يواصلوا 
نشــر ثقافة فريضة الزكاة 

في دولهم.

النقــاط الواردة فيــه وعلى 
رأســها منح املرأة الكويتية 

جميع حقوقها.
ودعا دشــتي فــي الوقت 
نفســه إلــى إنصــاف املــرأة 
العزبــاء، ممــن  الكويتيــة 
جتــاوزت اخلمســني ســنة، 
وليس لديها مأوى، وقد توفي 
والداهــا، أو توفــي والدهــا، 
وتزوجت أمها من شخص آخر.
واعتبر أنــه يجب منحها 
احلق في احلصول على قرض 
السكن وغيره من العالوات، 
مبــا يضمن لها حياة كرمية، 
والشعور باألمان على الدوام.
وطالــب بوضــع كوتــا 
نســائية فــي كل وظيفة من 
وظائــف الدولــة، األمر الذي 
يزيــد مشــاركة املــرأة فــي 
اإلدارة العامة للبالد، وحتقيق 

اإلجنازات.

مدير التعليم التنفيذي جيم 
داود والبروفيســوره ليندا 
هيل واحملاضرة فرانشيسكا 
جينو، كما استضاف املعهد 
كال من محمد القحطاني من 
السعودية، ولطيفة اللوغاني 

من الكويت. 
وعقــدوا جميعهــم عددا 
وورش  احملاضــرات  مــن 
العمل، شــاركت فيها نخبة 
مــن العاملــني فــي القطــاع 
املصرفي واملالي، واملؤسسات 
االســتثمارية والعقاريــة، 
باإلضافــة لقطاعــات أخرى 
كاخلدمات والنفط والتدريب 
والتعليــم، وباإلضافــة إلى 
مشاركني من وزارات الدولة 
املختلفــة، ومن دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

املهنة ملدة ال تتجاوز سنة.
٥ - الوقف عن مزاولة العمل 

أو املهنة بشكل نهائي.
٦ - وقــف الترخيص ملدة ال 

تتجاوز ستة أشهر.
٧ - إلغاء الترخيص.

٨ - فرض قيود على نشــاط 
أو أنشــطة املخالــف، وحتدد 

الالئحة هذه القيود.
٩ - إلغاء التصويت أو التوكيل 
أو التفويض الذي مت احلصول 
عليــه باملخالفة ألحــكام هذا 

القانون.
أي  إلغــاء  أو  إيقــاف   -  ١٠
عرض اســتحواذ أو صفقات 
شــراء خــارج نطــاق عرض 
االستحواذ إذا متت باملخالفة 
ألحكام الفصل السابع من هذا 

القانون أو الالئحة.
١١ - حظــر ممارســة حــق 
التصويت ملــدة ال تزيد على 

جنحت مؤخرا خالل أكتوبر 
اجلاري، فــي احلصول على 
الدولــي لشــهادة  االعتمــاد 
زكاة محاســب زكاة معتمــد 
من منظمــة الــزكاة العاملية 
والتي تعد أعلى منظمة مهنية 
متخصصة فــي الزكاة حول 
العالم ومقرها الرئيسي لندن 
ومكتب األمانة العامة لها في 

الكويت.
وأضــاف أنه مــع توقيع 
تلك االتفاقية، ستكون شهادة 
محاســب زكاة معتمــد أول 
شــهادة مهنية في محاســبة 
الــزكاة حتصل علــى اعتماد 

عاملي. 
وأشاد الهطالني باإلقبال 
الكبير من املشــاركني حول 
العالم على الشهادة، الفتا إلى 
أن عدد املسجلني في اإلصدار 
اخلامس منها بلغ ١٧٠ مشاركا 
حول العالم، متوقعا أن يصل 
عــدد خريجي الشــهادة ما 

العديد من أبنــاء الكويتيات 
الذين يســتحقون اجلنسية 
الكويتية بالتأسيس، إذ ولدوا 
وتربوا على أرض هذا الوطن 
ويدينون بالوالء له منذ عقود 

طويلة، ولديهم إحصاء ٥٦.
ودعا إلى منحهم اجلنسية 
الكويتية في -بلد اإلنسانية، 
حالهم حال الكويتي املتزوج 
من غير كويتية، بدل منحهم 

اإلقامة الدائمة فقط.
ولفت دشتي إلى حق متلك 
أبناء الكويتيات العقار باإلرث 
بعد وفاة والدتهم، داعيا إلى 
أخذ التوصيات املذكورة بعني 
االعتبــار ووضعهــا موضع 
التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.

وتابع أن الدســتور نص 
على املساواة في احلقوق بني 
جميع الفئات في الكويت، وأن 
احترامه يكمن في تنفيذ جميع 

توافق حقيقي مع احتياجات 
العمالء، كما ســتتم مناقشة 
القيــادة بامتنــان،  أهميــة 
لتحقيــق وخلــق بيئة عمل 

إيجابية.
اجلديــر بالذكر، أن معهد 
الدراسات املصرفية استضاف 
خالل األعوام املاضية أشهر 
العامليني، مثل:  احملاضريــن 
روبن شرما، وجون ماكسويل، 
وأدريــان  بيتــرز،  وتــوم 
جوســتيك، وديــف ألرتش، 
ولورانــس هفتــون، وجون 
بالدوني، ومارك ســانبورن، 
وجويــل  نيــل  ومايــكل 
غارفينــكل، وســتيف فاربر 
ومايكل واد، وإريك كواملان.

وكذلك استضاف املعهد من 
كلية هارفارد إلدارة األعمال 

وتذكرهــم مبضمــون قرارها 
رقم (١٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن 
تعديل بعض األحكام والقواعد 
املتعلقة بتقدمي تلك البالغات 
إليها مبا في ذلك آليات حماية 
املبلغ، وإضافة مادة جتيز لها 
مكافأته. وتذكر الهيئة اجلميع 
بأحكام املادة (١٤٦) من قانونها 
رقم (٧) لســنة ٢٠١٠، والتي 
حــددت العقوبات التي ميكن 
توقيعها من مجلس التأديب، 
حيث نصت على أن «ملجلس 
التأديــب - بعــد التحقق من 
املخالفــة - أن يوقــع أيا من 

اجلزاءات التالية:
١ - التنبيــه علــى املخالــف 
بالتوقف عن ارتكابه املخالفة.

٢ - اإلنذار.
٣ - إلــزام املخالــف بإعــادة 
اجتياز االختبارات التأهيلية.

٤ - الوقف عن العمل أو مزاولة 

مــن مختلــف التخصصــات 
والشــرعية  احملاســبية 
والقانونية ومن رجال األعمال، 
الذين ينتمــون ألكثر من ٣٥ 

دولة حول العالم. 
وكشــف الهطالني عن أن 
التحضيرات جارية اآلن من 
أجــل توقيــع اتفاقية تعاون 
بني اجلمعية ومنظمة الزكاة 
العاملية، مشيرا إلى اجلمعية 

أبناء الكويتيات حق االشتراك 
العامة للتأمينات  الهيئة  في 
االجتماعية وتأمني مستقبلهم 
تقاعدهــم  بعــد  وحياتهــم 
وخدمتهــم للكويــت خــالل 

سنوات عملهم.
وطالب دشــتي بضرورة 
األخــذ بعني االعتبــار وجود 

غير عادية، كما ستتم مناقشة 
أهم األساليب الواجب اتباعها 
لقيادة فرق عمل متتاز باألداء 
العالي، والعمل باستمرار على 
حتفيز هذه الفرق وخلق روح 
املنافســة بينهم، مبا يخلق 

الكفاالت، والتحكيم، والصلح، 
أنه  والتبرعــات». وأوضحت 
يتعني علــى أعضــاء مجلس 
اإلدارة بــذل عناية الشــخص 
أداء مهامهم  لــدى  احلريــص 
النافذة،  تنفيذا للتشــريعات 
مــن   (٢١) املــادة  وحتديــدا 
قانون الشــركات آنف الذكر، 
والتي تضمنت: «ويبذل مدير 
الشركة ومجلس إدارتها عناية 
الرجل احلريص في ممارســة 
ســلطاتهم واختصاصاتهم»، 
كما أنه يقابل تلك الســلطات 
واالختصاصات ضرورة حتمل 
مسؤوليات ذكرت في مواد عدة 
من ذات القانون، السيما املادة 

(٢٠١) واملادة (٢٠٢).
ودعت الهيئة كل املعنيني 
ملشــاركتها جهودها للحد من 
املخالفــات واجلرائم املرتكبة 
إليهــا ببالغاتهــم،  والتقــدم 

كبير من منتســبي اجلمعية 
واملهتمني، شــهد إقباال كبيرا 
خالل فترات انعقاده املاضية، 
كما شهد أيضا تسجيل العديد 
مــن الشــباب فــي النســخة 

اخلامسة من البرنامج. 
وبــني أن البرنامــج الذي 
أطلقت فعالياته في أواخر ٢٠١٨ 
نال الكثير من إشادات الهيئات 
واملؤسسات واألفراد املشاركني 
بشأن جودة احملتوى العلمي 
للشــهادة وكذلك االســتفادة 
العلمية الكبيرة التي تلقاها 
احلضور من املتدربني، كون 
املتحدثني في الندوة من أفضل 
من حتدثوا وكتبــوا في هذا 

املوضوع. 
الشــهادة  أن  وأضــاف 
اكتسبت سمعة عاملية مرموقة، 
فقد بلغ عدد اخلريجني الذين 
اجتــازوا االختبار الرســمي 
للشهادة حتى نهاية سبتمبر 
املاضي ٤٠٠ مشارك ومشاركة 

الســكن للمواطنة املتزوجة 
من غير كويتي.

وشدد دشتي على ضرورة 
منــح العــالوة االجتماعيــة 
وعالوة األطفال وعالوة بدل 
املتزوجة  الســكن للكويتية 
مــن أجنبــي، ومنحها احلق 
باحلصول على قرض اإلسكان.

وتابع أنه يتعني منح أبناء 
الوظيفي،  الكادر  الكويتيات 
وعــدم تعيينهــم حتــت بند 
التعاقد (تعيينات الوافدين)، 
منوها إلى ضرورة تعيينهم 
حتــت بنــد التوظيف بحيث 
ميكن قبولهم فــي الوظائف 
اإلشــرافية كرئيــس قســم 
باحلد املعقول، ومتييزهم عن 
الوافدين، ومنحهم الترقيات 
السنوية والتدرج الوظيفي.

وكشــف دشــتي أنــه في 
الوقــت نفســه، يجــب منح 

للعديد من املديرين التنفيذيني 
بها، ويعتمــد في عمله على 
العديد من األبحاث والدراسات 
التــي أجريت علــى أكثر من 

مليون موظف.
وأشار الرفاعي إلى أن هذه 
احللقة النقاشية تعتبر من 
األنشطة املهمة التي سيعقدها 
املعهــد خــالل هــذا العــام، 
مستخدمًا آلية التدريب عن 
بعد، حيث سيقدمها أحد أفضل 
احملاضرين في العالم، وستتم 
مناقشــة مواضيع مهمة في 
عالم اإلدارة احلديثة مثل: بناء 
الثقافة املؤسسية السليمة، 
والتــي تعتمــد وبالدرجــة 
األولــى على بناء قوة عاملة 
متمكنــة ومحفزة راغبة في 
العمل وتتطلع لتحقيق نتائج 

حذرت هيئة أســواق املال 
الشركات من مخالفة القواعد 
واللوائح، مشيرة إلى مسؤولية 
أعضاء مجالس إدارات الشركات 
عنها وحتثهم على اإلبالغ عن 
مخالفاتهــا. وأكدت الهيئة في 
بيان صحافــي أمس ضرورة 
التشــريعات  التقيــد بأحكام 
املطبقة كقانون الشركات رقم 
(١) لسنة ٢٠١٦، والقانون رقم 
(٧) لســنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء 
هيئة أســواق املــال وتنظيم 
نشاط األوراق املالية والئحته 
التنفيذيــة. وأشــارت الهيئة 
الــى أهميــة تنفيذ القــرارات 
التــي تصدرها  والتعليمــات 
الهيئــة تباعــا، وذلــك جتنبا 
للوقوع في مخالفات قد ترتب 
جزاءات مالية وعقوبات مختلفة 
تضمنتها املادة (١٤٦) من قانون 
الهيئة. وقالت الهيئة إن املادة 
(١٨٤) من قانون الشركات رقم 
(١) لسنة ٢٠١٦ نصت على أنه: 
«ملجلس اإلدارة أن يزاول جميع 
األعمال التــي تقتضيها إدارة 
الشــركة وفقا ألغراضها. وال 
يحد من هذه السلطة إال ما نص 
عليه القانون أو عقد الشركة أو 
قرارات اجلمعية العامة. ويبني 
في عقد الشــركة مدى سلطة 
مجلــس اإلدارة في االقتراض 
ورهن عقارات الشــركة وعقد 

واصلت جمعية احملاسبني 
واملراجعــني تقدمي رســالتها 
ودورها في خدمة منتسبيها 
وتقــدمي برامجهــا التدريبية 
عبر «األونالين»، برؤية ثابتة 
عمادها الرئيسي تقدمي برامج 
ودورات تدريبيــة متنوعة، 
باإلضافــة إلى إقامــة ندوات 
تناقش أثر أزمــة «كورونا» 
على مهنة احملاســبة وكذلك 
القضايا املعاصرة املختلفة.

وفي هذا الســياق، أشــار 
نائــب رئيس مجلــس إدارة 
اجلمعية راشد الهطالني إلى 
أن من بني البرامج التي أثبتت 
جناحا منقطع النظير، برنامج 
«شهادة محاسب زكاة معتمد» 
والذي أطلقت اجلمعية نسخته 
اخلامسة في الفترة من ١٩ إلى 

٢٩ أكتوبر اجلاري. 
وأوضح أن البرنامج الذي 
يعــد نقلة نوعيــة في مجال 
العمل احملاســبي لدى قطاع 

أكد الناشط حسني دشتي 
أن للمرأة الكويتية دورا كبيرا 
في بنــاء املجتمــع، وتربية 
جيل صالح محب للكويت، 
داعيــا إلى منحهــا حقوقها 
كاملة وإنصافها، واملساواة 
بينها وبــني الرجل. وطالب 
دشتي مبنح املرأة الكويتية 
املتزوجــة من غيــر كويتي 
حقوقها كاملة، خصوصا أن 
لها أبناء تربوا وترعرعوا على 
حب الكويت واإلخالص لها 

منذ نعومة أظافرهم.
ودعا دشــتي إلــى إقرار 
الالزمــة فــي  التشــريعات 
مجلــس األمة، ملنــح اإلقامة 
الكويتيــة  الدائمــة ألبنــاء 
املتزوجــة مــن أجنبي، وأن 
يكــون ابنهــا كفيل نفســه 
بوجودها وبعد وفاتها، داعيا 
اجلهات املعنيــة مبنح حق 

أعلن املديــر العام ملعهد 
الدراسات املصرفية د. يعقوب 
الرفاعي، عن استضافة املعهد 
أدريان  العاملــي  للمحاضــر 
جوســتيك احملاضــر رقــم 
٣ عامليــا في مجــال الثقافة 
املؤسســية واملصنف ضمن 
العشــرة األوائــل عامليا في 
مجال القيــادة، ليعقد حلقة 
نقاشــية عن بعــد، بعنوان: 
«بنــاء ثقافة األداء العالي: ٧ 
اســتراتيجيات خللــق قوى 
عاملــة متفاعلــة، ومتمكنة، 
ومحفــزة» وذلــك يــوم ٨ 

ديسمبر املقبل. 
ويعمل أدريان مع كبرى 
املؤسسات في العالم، وذلك 
مــن أجــل تطويــر القدرات 
القيادية واملهــارات اإلدارية 

حثت أعضاء مجالس إداراتها على اإلبالغ عن مخالفاتها

أطلقته جمعية احملاسبني مبشاركة ١٧٠ متدرباً ويستمر حتى ٢٩ أكتوبر اجلاري

راشد الهطالني

حسني دشتي

أدريان جوستيك

«الطيران املدني» تكّرم يوسف اجلاسم

الطيــران  رئيــس  قــام 
املدني الشيخ سلمان احلمود 
بتكرمي رئيس مجلس إدارة 
اخلطوط اجلويــة الكويتية 
السابق يوسف اجلاسم، وذلك 
تقديرا من «الطيران املدني» 
جلهــوده في تطويــر الناقل 
الوطني بحضور املدير العام 
م.يوســف الفــوزان. ويأتي 
تكرمي اإلدارة العامة للطيران 
املدني للجاسم نظير جهوده 
الواضحة التي تكللت بتطوير 
وحتسني اخلدمات التي يقدمها 

الناقل الوطني للمســافرين، واملشــاركة في 
تســريع إجراءات افتتاح مبنى الركاب رقم 
٤ املخصــص للخطوط اجلويــة الكويتية، 

الشيخ سلمان احلمود وم.يوسف الفوزان خالل تكرميهما يوسف اجلاسم

الشيخ سلمان احلمود وم.يوسف الفوزان ويوسف اجلاسم خالل اللقاء

اضافة الى إسهاماته في اخلطة الوطنية لعودة 
املواطنني من اخلارج أثناء انتشــار جائحة 

ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩).

كورونا املستجد (كوفيد - ١٩). بعد ذلك، متت 
مناقشة املواضيع املدرجة على جدول األعمال 
ومن بينها مشروع امليزانية التقديرية للمنظمة 
(األمانة العامة والهيئة القضائية) لعام ٢٠٢١، 
حيث أصدر االجتماع توصية باملوافقة على 
امليزانية على أن تعرض أمام االجتماع القادم 
ملجلس وزراء املنظمة، كما استعرض االجتماع 
تقرير األمانة العامة بشأن املقترحات املتعلقة 
بتفعيل وتطوير نشــاط املنظمة، وموضوع 
جائزة األوابــك العلمية لعــام ٢٠٢٠، واتخذ 

التوصيات الالزمة بشأنها. 
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خطوة جديدة تعكس جهودنا وريادتنا في تقدمي اخلدمات املصرفية الرقمية
عمالؤنا من الشباب سيحصلون على خدمات استثنائية تلبي احتياجاتهم 
تصميم عصري يعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا واألجهزة التفاعلية

العثمان: محطة مهمة لتنفيذ رؤيتنا الشاملة لتطوير املفهوم التقليدي للفروع 

اإلدارة التنفيذية لـ «الوطني» تزور فرع البنك اجلديد في «األڤنيوز»
التنفيذية  اإلدارة  قامت 
فــي بنك الكويــت الوطني 
بزيارة فرع البنك اجلديد في 
مجمع األڤنيوز - املرحلة 
الرابعة، والذي يتميز بتقدمي 
خدمات وحلــول مصرفية 
استثنائية ومتطورة متكن 
العمــالء مــن إمتــام كافــة 
معامالتهم بسرعة وسهولة 
من خالل أجهــزة تفاعلية 

وموظفني مدربني. 
الفرع شاشــات  ويوفر 
عرض للتعــرف على كافة 
اخلدمــات والتحســينات 
والعــروض  اجلديــدة 
إلــى  إضافــة  املتوافــرة، 
املساحات املخصصة لعقد 
الوعــي  اللقــاءات ونشــر 
املصرفــي وذلــك وســط 
تصميــم عصــري لضمان 
العمــالء واحلصول  راحة 
على جتربة مصرفية فريدة 

واستثنائية.
وزار فرع البنك اجلديد 
التنفيذيــة  اإلدارة  مــن 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
الوطنــي  الكويــت  بنــك 
عصام الصقــر، والرئيس 
الكويت  التنفيــذي لبنــك 
الوطنــي - الكويت صالح 
الرئيس  الفليــج، ونائــب 
الكويت  التنفيــذي لبنــك 
الوطني - الكويت سليمان 
املرزوق، وبحضور الرئيس 
املباني  التنفيذي لشــركة 

وليد الشريعان.
ويستقبل الفرع اجلديد 
العمالء طوال أيام األسبوع 
من الساعة ١٠ صباحا وحتى 
الساعة ١٠ مساء باستثناء 
يــوم اجلمعة حيــث يفتح 
أبوابه من الساعة ٤ مساء 
وحتى الســاعة ١٠ مســاء. 
ويوفر الفرع اجلديد مساحة 
مخصصــة لالجتماعــات 
واللقــاءات والتــي ســيتم 
االستفادة منها عن طريق 
النــدوات واللقاءات  عقــد 
اخلاصة بعمــالء اخلدمات 
املصرفيــة لألعمال وكذلك 
للنشاطات اخلاصة بعمالء 

ملساعدة العمالء على إمتام 
باقي معامالتهم املصرفية 
بسهولة وســرعة. ويوفر 
الفرع اجلديد شاشة خاصة 

كذلــك يعــرض البنــك 
مــن خــالل جنــاح خاص 
فــي فرعــه اجلديــد أحدث 
منتجاته املصرفية وحلول 

إضافتها إلى برنامج خدمة 
الوطني عبر املوبايل والتي 
تقدم للعمالء أسلوبا سريعا 
وســهال إلمتــام معامالتهم 
املصرفية في أي وقت ومن 
دون احلاجــة إلــى زيــارة 

الفرع.
ومينــح الفــرع اجلديد 
العمالء ســهولة وســرعة 
إمتــام  أثنــاء  وحمايــة 
املصرفيــة  معامالتهــم 
تزامنا مع ما يشهده العالم 
من أزمة انتشــار ڤيروس 
كورونا الوبائــي، وتأكيدا 
على حرص بنــك الكويت 
الوطني دوما على ســالمة 
العمالء، وفــي إطار جهود 
البنك احلثيثــة منذ بداية 
تلك األزمة الصحية العاملية 
والتي يشدد من خاللها على 
تقدمي كافة وســائل الدعم 
وأساليب احلماية للعمالء 

واملوظفني.
نقلة نوعية 

املناســبة، قال  وبهــذه 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية محمد 
العثمــان: «فرعنــا اجلديد 
في األڤنيــوز يختلف كليا 
عن باقي الفروع املصرفية 

ببرنامج مكافــآت الوطني 
وذلك للتعرف على العروض 
املتوافــرة عند اســتخدام 
بطاقات الوطني االئتمانية.

الدفــع األكثر تطــورا التي 
الوطنــي لعمالئه،  يقدمها 
فضــال عن أحدث اخلدمات 
والتحســينات التــي تتــم 

مبفهومهــا التقليــدي بدءا 
مــن تصميمــه وطريقــة 
تقدمي اخلدمــات التفاعلية 
واالعتماد على أحدث احللول 
التكنولوجية املتطورة ما 
يجعلنا نعتبره نقلة نوعية 
في طريقة تقدمي اخلدمات 
املصرفيــة كونه األول من 
نوعه في الكويت وخطوة 
مهمة ورئيســية في رحلة 
تطورنا الرقمي املستمر».

وأضاف العثمان: «يؤكد 
الفرع اجلديد حرصنا على 
تقــدمي خدمــات مصرفية 
مبــا  لعمالئنــا  متميــزة 
يضمن لهم احلصول على 
حلول مصرفيــة متطورة 
تواكب أحدث املســتويات 
يعكــس  كمــا  العامليــة، 
جهودنا في تنفيذ خارطة 
التحول الرقمي للمجموعة 
والتي تهدف إلى ترســيخ 
ريادتنا في تقدمي اخلدمات 
املصرفية الرقمية واحلفاظ 
على تفوقنا بفوارق كبيرة 
عــن أقــرب منافســينا في 
تقدمي اخلدمــات املصرفية 

الشخصية».
وأكــد العثمان أن تلبية 
احتياجات وتطلعات عمالء 
بنك الكويت الوطني من فئة 
الشــباب تأتي في صدارة 
اهتمامات مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية والتي 
يعكسها الفرع اجلديد الذي 
يســتهدفهم بشكل رئيسي 
وفي إطار استراتيجية «معك 
في كل خطوة» والتي أثمرت 
عن الوصول مبستوى رضا 
العمالء من فئة الشباب إلى 
٩٥٪ وهي النسبة األعلى في 
الكويت وذلك في ظل السعي 
إلــى التواصل الدائم معهم 
للتعرف على احتياجاتهم 
التي تتم دراستها وحتليلها 
بعناية فائقة لضمان تلبيتها 
على أكمل وجه مبا مينحهم 
جتربة مصرفية استثنائية 
تواكب أحدث ما يتم تقدميه 
لنظرائهم من الشباب على 

مستوى العالم.

الفرع يقدم خدمات مميزة وتفاعلية للعمالء تضمن سرعة وسهولة إمتام كل معامالتهم املصرفية

الصقر والفليج والشريعان خالل االطالع على أحدث خدمات الفرع اجلديد عصام الصقر وصالح الفليج ومحمد العثمان ووليد الشريعان

عصام الصقر وصالح الفليج وسليمان املرزوق ومحمد العثمان في لقطة جماعية مع موظفي فرع «الوطني» في مجمع األڤنيوز

باقة الشباب وكافة أنشطة 
نشر الوعي املصرفي.

جتربة مميزة 
هــذا، ويقــدم البنك من 
خالل فرعه اجلديد جتربة 
مصرفيــة مميــزة لعمالء 
الشــباب، ملــا يوفره  باقة 
لهم من خدمــات مصرفية 
متطورة تلبي احتياجاتهم 
وتطلعاتهــم وتضمن لهم 
القيــام بــكل معامالتهــم 

املصرفية.
ويعكــس الفرع اجلديد 
حرص بنك الكويت الوطني 
على راحــة عمالئــه أثناء 
إمتام معامالتهم املصرفية، 
وذلك بــدءا مــن التصميم 
العصري الذي يعتمد على 
أحدث وسائل التكنولوجيا 
وشاشات العرض املنتشرة 
فــي كل أرجاء الفــرع، كما 
ميكن للعمالء أيضا تغيير 
اإلضــاءة اخلاصــة بالفرع 

بأنفسهم. 
وميكــن للعمــالء إنهاء 
معامالتهم املتعلقة بالصرافة 
من خــالل أجهزة الصراف 
التفاعلي والسحب واإليداع 
النقدي دون تواجد املوظفني 
فيما يتواجد موظفو الوطني 

جانب من جولة اإلدارة التنفيذية في فرع «الوطني» اجلديد

حلول دفع متطورة.. للحّد من انتشار األوبئة
أشار العثمان إلى أن حلول الدفع املتطورة 
والتي ميكن من خاللها إمتام عمليات الشراء 
عن بعد وكذلك اخلدمات املصرفية التفاعلية 
التي ال حتتاج إلى تواصل مباشر كما احلال 
في الفروع التقليدية تأتي ضمن جهود بنك 
الكويت الوطني وفي إطار جهود احلكومة 
احلثيثة الرامية إلى احلد من انتشار األوبئة 
وانتقال العدوى في ظل ما يشهده العالم من 
انتشار ڤيروس كورونا الوبائي، كما يحرص 
البنك في إطار مسؤوليته االجتماعية على 
تقدمي كل أساليب الدعم في ذلك اإلطار من 
نشــر الوعي عن طريق وسائل التواصل 
االجتماعــي. واختتم العثمان حديثه قائال 

لتطويــر اخلدمات  «لدينا رؤية شــاملة 
واملنتجات املصرفية التي نقدمها لعمالئنا 
والتي نسعى من خاللها إلى حصولهم على 
جتربة مصرفية مميزة واستثنائية تعتمد 
على االستمرار في حتسني اخلدمات التي يتم 
تقدميها من خالل القنوات اإللكترونية عبر 
املوبايل واإلنترنت لتتكامل مع اخلدمات التي 
يتم تقدميها عبر الفروع، وذلك تزامنا مع 
السعي املستمر لتطوير اخلدمات املصرفية 
التي يتم تقدميها عــن طريق الفروع مبا 
يتناســب مع احتياجات وطموحات جميع 
شــرائح عمالئنا على اختــالف أعمارهم 

واحتياجاتهم».

إطالق خدمات تكنولوجية رائدة
سعيا منه إلى تقدمي وسائل دفع متطورة 
للعمالء، عمــد الوطني إلــى إطالق خدمة 
Samsung Pay والتي تعتمد على تكنولوجيا 
«النقل املغناطيســي اآلمــن» وتكنولوجيا 
«التواصل قريب املدى»، حيث ميكن ملستخدمي 
الهواتف الذكية إجراء عمليات الدفع املختلفة 
عبر Samsung Pay مبعظم نقاط البيع التي 
تدعم هذه اخلدمة واملتاجر املفضلة ومواقع 
الشراء اإللكترونية باستخدام هواتف مجموعة 
Galaxy. وقد أطلق الوطني خدمتني جديدتني 
وهما Fitbit Pay وGarmin Pay، مطلع العام 

احلالي، واللتان توفران للعمالء طريقة سريعة 
وآمنة إلمتام املدفوعات بلمسة واحدة. وبإمكان 
العمالء الدفع بكل ســهولة من خالل أجهزة 
Fitbit وGarmin املتوافقة، وبذلك يصبح البنك 
أول من يطلق هاتــني اخلدمتني محليا. كما 
يقدم بنك الكويت الوطني مجموعة متنوعة 
وواسعة من املنتجات واخلدمات املصرفية التي 
تتناسب مع أمناط حياة العمالء، إذ بإمكانهم 
االختيار من بني بطاقات الوطني االئتمانية 
املصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم املختلفة 
والتي توفر لهم العديد من املزايا واملكافآت.

ملشاهدة الڤيديو
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«كورونا»: ٤٢ مليون إصابة.. و«الصحة العاملية»: أشهر صعبة جدًا قادمة
عواصم ـ وكاالت: عززت 
التي  القياســية  االحصاءات 
يســجلها ڤيــروس كورونــا 
املســتجد التحذيــرات التــي 
اطلقتهــا منظمــة الصحــة 
العاملية من شتاء قاس أمامنا، 
لكن اعالن شركتني أميركيتني 
استئناف جتاربهما على اللقاح 
قدمتا بعض األمل بضوء في 

نهاية النفق.
فقد أظهرت بيانات جامعة 
جونــز هوبكنــز االميركيــة 
املتخصصة أن عداد االصابات 
جتــاوز ٤٢ مليونــا وربــع 
املليــون، وارتفعــت حاالت 
الوفيــات ألكثــر مــن مليون 

و١٤٦ الفا.
ونحو ربع هذه االصابات 
في قارة آســيا وحدها حيث 
تخطت حاجز العشرة ماليني 
إصابــة، لتســجل ثاني أكبر 
تعداد من حيث عدد بني مناطق 
العالم وفق إحصاءات رويترز، 
مع استمرار ارتفاع عدد حاالت 
اإلصابة بالڤيروس في الهند 
على الرغم من انخفاضه احلاد 

في أماكن أخرى.
املنظمــة،  مديــر  وقــال 
أدهـــانــــوم  تيـــــــــدروس 
غيبيريســوس، إن النصــف 
الشــمالي من الكرة األرضية 
يواجــه حلظــة حاســمة في 
مكافحة جائحــة كوفيد-١٩، 
وقال خــالل مؤمتر صحافي 
عبر الڤيديو، أن «الكثير من 
الدول تشهد تزايدا مطردا في 
إصابات كوفيــد-١٩ ويؤدي 
ذلك اآلن إلى إشراف وحدات 

التجربــة األخــرى  أمــا 
فتجريها مجموعة «جونسون 
أند جونســون» وســتعاود 
قريبــا بعــد حصولهــا على 
الضــوء اخلضــر مــن جلنة 
مستقلة درست مرضا غامضا 
أصيب به أحد املتطوعني في 
أكتوبر، لكن لم يثبت ارتباطه 

باللقاح. 

الوبائي  ويتفاقم الوضع 
في شــرق القارة خصوصا. 
وأمام االرتفاع الكبير صنفت 
پولنــدا أمــس كل أراضيهــا 
«منطقة حمراء»، وســتقفل 
املطاعم واملدارس االبتدائية 
جزئيا فيما سيواصل تالميذ 
املــدارس الثانويــة وطــالب 
اجلامعــات التعلــم عن بعد. 

بـــواجـــــــي  وكتــــــــب 
سبيتشالســكي فــي تغريدة 
على «تويتر»: «كما كان مقررا 
خضع أندريــه دودا لفحص 
النتيجــة  كورونــا. وأتــت 
إيجابيــة. والرئيس بصحة 

جيدة».
وكان الرئيــس الپولندي 
شــارك االثنــني فــي منتدى 
اســتثماري فــي تالني حيث 
التقى نظيره البلغاري رومني 
رادين الذي حجر نفسه بعد 
ذلــك بســبب تواصلــه مــع 

شخص مصاب في بلده.
وفي سلوڤاكيا املجاورة، 
دخل حظر جتول ليلي حيز 
التنفيذ أمس. وفي تشــيكيا 
حيــث مســتوى اإلصابــات 
والوفيات هو األسوأ في أوروبا 
خالل األسبوعني األخيرين، 
مت فــرض إغالق جزئي حتى 

الثالث من نوفمبر.
وبدأ إغــالق جزئي أيضا 
في ســلوڤينيا التــي أصيب 
وزير خارجيتها انزه لوغار 

بالفيروس أمس.
وفرض حظر جتول ليلي 
في أثينا وتيسالونيكي أكبر 
مدينتني في اليونان اعتبارا 
مــن أمــس فيما بــات وضع 
الكمامــة إلزاميا فــي الداخل 

كما في اخلارج.
وفــي بقية أرجــاء القارة 
األوروبية يثير الوضع القلق 
في فرنســا خصوصــا التي 
جتاوزت عتبة املليون إصابة 
مع ٤٢٠٣٢ إصابة في ٢٤ ساعة 
وهو مستوى قياسي جديد.

إلى ذلك، فرضت دول عدة 
في أوروبا الشرقية أمس قيودا 
جديدة على غرار بلدان كثيرة 
في هذه القــارة التي جتاوز 
عدد اإلصابات فيها ٨٫٢ ماليني، 
فيما توفي أكثر من ٢٥٨ ألفا 
وأصبحت فرنسا ثاني دولة 
أوروبيا تتجاوز فيها حصيلة 
اإلصابات املليون بعد اسبانيا.

ومنعت حفالت الزواج وقلص 
عدد األشخاص الذين يحق لهم 
التواجد في املتاجر ووسائل 
النقل والكنائس بشكل جذري. 
وقــد طــال الفيــروس حتى 
الرئيس الپولندي اندريه دودا 
على ما أعلن أمس ســكرتير 
الرئاســة  الدولــة لشــؤون 

الپولندية. 

وتخشى السلطات الصحية 
اآلن موجة ثانية «أســوأ من 
األولــى» مشــيرة إلــى أنهــا 
تدرس إجراءات عزل محلية. 
وأمــام هذا االرتفاع وســعت 
احلكومة حظر التجول الليلي 
الذي بات يشــمل منذ مساء 
اجلمعة ٤٦ مليون شــخص 
في باريس واملدن الرئيسية 
أي ثلثي إجمالي عدد السكان 

ملدة ستة أسابيع.
وفي إسبانيا التي جتاوزت 
رسميا عتبة املليون إصابة، 
قال رئيــس احلكومة بيدرو 
سانشــيز إن العــدد الفعلي 
الثالثــة ماليني».  «يتجــاوز 
وقبيــل ذلك أعلنــت مناطق 
عدة تشــديد القيــود، داعية 
احلكومة املركزية إلى فرض 

حظر جتول ليلي.
قــررت  بلجيــكا،  وفــي 
ســلطات املقاطعات اخلمس 
بالفرنســية تشديد  الناطقة 
علــى  املقــررة  اإلجــراءات 

املستوى الفيدرالي.
وتعتزم شرطة العاصمة 
األملانيــة برلــني اســتخدام 
ضوابط مشــددة اعتبارا من 
الغد حلث الناس على االلتزام 
بقواعــد مكافحــة جائحــة 

كورونا.
باســم  متحــدث  وقــال 
الشــرطة: «نحن موجودون 
في الشوارع حتى وقت متأخر 

من الليل».
ومن املقرر نشــر حوالي 
ألف شرطي على مدار اليوم، 
نصفهم من الشرطة االحتادية.

ربع إصابات العالم في آسيا.. واستئناف جتارب اللقاح يعطي بصيص أمل

العناية املركزة على بلوغ طاقة 
استيعابها القصوى أو بلغتها 
بالفعــل مع أننا مــا زلنا في 
أكتوبر». وحذر من أن «األشهر 
القليلة القادمة ستكون صعبة 
جدا وبعض الدول في مسار 

خطير».
وطلب املدير العام للمنظمة 
«من القــادة (السياســيني)، 
اتخاذ إجراءات فورية بهدف 
تفادي وفيــات إضافية غير 
ضرورية، وانهيار اخلدمات 
الصحية األساســية، وإقفال 
املــدارس. أكرر ما ســبق لي 
أن قلته في فبراير: هذا ليس 

مترينا».
ورأى غيبيريســوس أنه 
في حال متكنــت احلكومات 
«من جعل أنظمة البحث عن 
احلــاالت املخالطــة مثالية، 
والتركيــز علــى حجــر كل 
احلاالت ووضع كل املخالطني 
فــي العــزل»، ســيصبح من 
املمكــن تفــادي العــودة إلى 
فرض إجراءات عزل شاملة.

في هذه االثناء، تستأنف 
التجارب في الواليات املتحدة 
بعــد تعليق مؤقــت، لتزداد 
فرص احلصول على لقاح أو 
لقاحات عدة مرخص لها إلى 
جانب مشاريع أميركية أخرى.
وقد اســتؤنفت التجارب 
على لقاح جامعة أوكسفورد 
ومجموعــة  البريطانيــة 
«أسترازينيكا» لألدوية بالفعل 
في الواليات املتحدة بعد توقف 
دام أكثر من ستة أسابيع في 

البالد.

ترامب يكثف حملته لتكرار سيناريو ٢٠١٦.. وبايدن يركز على سالح «كورونا»
عواصــم - وكاالت: كّثف 
الرئيــس اجلمهــوري دونالد 
ترامب الطامح لوالية ثانية في 
البيت االبيض نشاطاته ويركز 
في األمتار األخيرة من السباق، 
على الواليات احلاسمة أمال في 
تكرار ســيناريو ٢٠١٦ وفوزه 
املفاجئ على هيالري كلينتون 
التي كانت تشير استطالعات 
الرأي إلى تقدمها كما هي احلال 
مع املرشح الدميوقراطي جو 

بايدن حاليا.
وقبيل عشرة أيام فحسب 
على يــوم االنتخابات، انضم 
ترامب الى نحو ٥٣٫٥ مليون 
أميركي أدلــوا بأصواتهم في 
االنتخابات املبكرة، وهو عدد قد 
يسهم في أعلى نسبة تصويت 
خالل ما يربو على ١٠٠ عام وفقا 
لبيانات مشــروع االنتخابات 

األميركية.
واقترع ترامب في وســت 
بالم بيتش بالقرب من منتجع 
ماراالجو الــذي ميلكه بعدما 
غير مقر إقامته الدائم وعنوانه 
في سجالت الناخبني في العام 
املاضــي مــن نيويــورك إلى 
فلوريــدا، وهي مــن الواليات 
التــي يتعني عليــه الفوز بها 
لدعم مســعاه القتناص فترة 

رئاسة ثانية.
علــى  اإلقبــال  ويشــير 
التصويت املبكر إلى االهتمام 
الكبيــر بالســباق وأيضا إلى 
حرص الناس على جتنب خطر 
اإلصابــة بكوفيد-١٩ بســبب 
الزحام على مراكز التصويت 

يوم االنتخاب.
ومددت العديد من الواليات 
فتــرة التصويــت باحلضور 
الشــخصي فــي االنتخابــات 
املبكرة وكذلك التصويت عبر 
البريــد قبيل يوم االنتخابات 
حتاشــيا للمخاطــر فــي ظل 

جائحة كورونا.
وتشير استطالعات الرأي 
إلى تقدم بايــدن على ترامب 
علــى مســتوى البــالد لكــن 
النســب أكثر تقاربــا بينهما 
فــي واليــات مهمــة ميكنهــا 
حســم نتيجــة االنتخابــات. 
وسيزور ترامب ثالثا من هذه 
الواليــات بعد اإلدالء بصوته 
وســيعقد مؤمترات انتخابية 
في نورث كاروالينا وأوهايو 

وويسكونسن.
وقبــل ١٠ ايام فقــط على 
انتخابات الثالث من نوفمبر، 
قــال مشــروع االنتخابــات 
بجامعــة فلوريدا إن أكثر من 
٥٣ مليــون أميركــي صوتوا 
باكرا في وتيرة قياسية. وقال 
مايكل ماكدونالــد الذي يدير 
املشروع إن االنتخابات ميكن أن 

الوطني كما في معظم الواليات 
األساسية على غرار فلوريدا 
التــي عادة ما تقرر الفائز في 

االنتخابات األميركية.
أن  واســتبعد مراقبــون 
تكون املناظرة األخيرة التي 
جــرت اخلميس بــني ترامب 
وبايــدن قد قلبــت املوازين 

بشكل كبير.
وفي مسعى لكسب أصوات 
الناخبني املســنني التي تعد 
غاية في األهمية في فلوريدا، 
نظم ترامب جتّمعا انتخابيا 
في منطقة «ذي فيالجيز» التي 

وقــال ترامــب ردا علــى 
حتذير بايدن من «شتاء قامت» 
مقبل «ال ندخل شتاء قامتا. 
ندخل املفرق األخير ونقترب 
من النور في نهاية النفق».

وكــرر اســتخدام أوراقه 
التخويــف،  املعهــودة فــي 
محذرا من أن بايدن سيسمح 
بدخول حشود املهاجرين غير 
الشرعيني الذين قال إن بينهم 
«مجرمني ومغتصبني وحتى 

قتلة».
وقــال «جو بايــدن يهتم 
باألجانــب غيــر الشــرعيني 

تقطنها غالبية من املتقاعدين 
حيث قال حلشد كبير إن كل 
ما يتحــّدث عنــه بايدن هو 
«كوفيد، كوفيد، كوفيد» في 
محاولة لـ«تخويف الناس».

وتعهد «سننهي هذا الوباء 
سريعا، هذا الطاعون الفظيع»، 
مشــددا مجددا على رسالته 
التي لطاملا أصر عليها وهي 
أن ڤيروس كورونا يتالشى، 
فيما أعداد اإلصابات تواصل 
االرتفاع، حيــث جتاوزت ٨ 
ماليني ونصف اصابة تقريبا 

وأكثر من ٢٢٤ ألف وفاة.

أكثر من اهتمامه باملواطنني 
املسنني».

ووضع ترامــب مخططا 
مكثفا لعطلة نهاية األسبوع 
ونظم جتّمعات في كاروالينا 
الشمالية وأوهايو أمس ومن 

ثم نيوهامبشر اليوم.
وكمــا كان طــوال حملته 
االنتخابية، بــدا بايدن أكثر 
هدوءا. لكن حتى الدميوقراطي 
البالغ ٧٧ عاما يكّثف نشاطه 

في سباق األمتار األخيرة.
وأدلى بخطاب في واليته 
التعافــي  ديالويــر بشــأن 
االقتصادي من الوباء، منتقدا 
ســجل ترامب ومتعهدا على 
غــرار خصمه بأنه ســيوفر 
لقاحا آمنا مجانيا لڤيروس 
كورونــا املســتجد لــكل من 

يريده.
وقال «رأيناه لدى رفضه 
حتّمل املسؤولية عن أزمة كان 
من املفترض أن تقابل بقيادة 
رئاسية حقيقية.... رأينا كيف 
استهان باأللم الذي شعر به 

العديد من األميركيني».
وأضاف «مر على األزمة 
ثمانية شهور وما زال الرئيس 
ال ميلك خطة. استسلم وتخلى 
عنكــم وعــن عائالتكم وعن 

أميركا».
ووضــع بايــدن برنامجا 
مكثفا بدوره حيث نظم أمس 
جتمعا في بنسيلفانيا، وهي 
على غــرار فلوريدا، من أهم 
الواليــات الرئيســية التــي 
حتســم نتيجة االنتخابات. 
فيما نظم الرئيس األســبق 
الــذي كان  بــاراك أوبامــا، 
بايــدن نائبــه، جتّمعــا في 

ميامي.

الرئيس يدلي بصوته في فلوريدا ويخطب وّد املسنني

(رويترز)  ً الرئيس االميركي دونالد ترامب خارجا من مكتبة بالم بيتش بعد اإلدالء بصوته مبكرا

تسجل رقمًا قياسيًا جديدا في 
نسبة اإلقبال متجاوزة نسبة 
املشاركة التي بلغت ٦٠٪ في 
االنتخابات الرئاسية األخيرة. 
ويشير زيادة التصويت املبكر 
إلى االهتمام الكبير بالسباق 
وحــرص النــاس على جتنب 
التعــرض لإلصابــة  خطــر 
بكوفيد-١٩ خالل حشود يوم 
االنتخابات. ويحد التصويت 
املبكر الضخم من فرص ترامب 
انتهــاء  اآلراء قبــل  لتغييــر 
التصويــت. ويتصــّدر بايدن 
االســتطالعات على الصعيد 

الشباب األميركي قد يحدث 
فرقًا في حال صّوت

نيويورك - أ.ف.پ: في الواليات املتحدة يحجم غالبية 
الناخبني دون سن الثالثني عن التصويت عموما، لكن هذه 
السنة يتوقع خبراء أن يشاركوا بعدد قياسي في االقتراع 
الرئاسي البالغ األهمية، ما قد يساعد الدميوقراطيني على 
الفوز بواليات أساسية مثل بنسلفانيا وميتشيغان وأريزونا.

في العام ٢٠١٦، في املعركة االنتخابية بني دونالد ترامب 
وهيالري كلينتون شارك أقل من نصف الشباب بني سن 
الثامنة عشرة والتاسعة والعشرين في االنتخابات الرئاسية.
واليوم وبعد أربع ســنوات على ذلك وأمام مواجهة 
الرجلني الســبعينيني دونالد ترامــب وجو بايدن، تبذل 
جهود حثيثة عبر وســائل التواصل االجتماعي لتعبئة 
صفوف الشــباب الذين يشكلون ٢٠٪ من الناخبني وهم 
عالقون في غالب الظن في احلرم اجلامعي أو في املنزل 

بسبب وباء كورونا.
وتوضح كايتلني ابكونغ (١٩ عاما) الطالبة في ميشيغن 
التي ستصوت للمرة االولى «صوتنا له التأثير األكبر في 
الواليات املتحدة لكــن الكثير من بيننا ال يدركون ذلك. 

يظنون أن أصواتنا ال أهمية لها».
وهي تنشــط ضمن حركة «نيو فوترز بروجيكت» 

احلاضرة في أكثر من مئة حرم جامعي.
وأظهرت نتائج اســتطالع أخير للرأي أعدته جامعة 
هارفارد أن ٦٣٪ من األميركيني بني ســن الثامنة عشرة 
والتاسعة والعشــرين ينوون التصويت هذه السنة في 
مقابــل ٤٧٪ على ما جاء في اســتطالع أجري قبل أربع 
ســنوات بالتحديد. ومن بني هــؤالء الناخبني احملتملني 
غالبية كبيرة (٦٠٪) تدعم املرشح الدميوقراطي فيما كان 

٤٩٪ منهم يدعمون كلينتون في العام ٢٠١٦.
ومع هذا اجلزء مــن الناخبني املؤيد بغالبيته لقضايا 
«اليســار» مثل التغير املناخي أو قانون ضبط األسلحة 
النارية، يبذل الدميوقراطيون جهودا أكبر من اجلمهوريني 

حلثهم على االقتراع خصوصا في الواليات األساسية.
فقد سجلت منظمة «نكست جني أميركا» التي ميولها 
امللياردير الدميوقراطي توم ستيير منذ العام ٢٠١٦ على 
اللوائح االنتخابية أكثر من ٢٢ ألف شخص من الشباب 
في بنســلفانيا وحدها على ما تقول الريسا سفيتسر 
املســؤولة احمللية عن املنظمة. وحصلت على تعهد من 

أكثر من ٥٠ ألف شاب وشابة باالقتراع.
وقد حتدث هذه األرقام فرقا في بنسلفانيا أو ميتشيغان 
حيث فاز ترامب مع فارق باألصوات بلغ ٤٤ ألفا و١١ ألفا 

فقط على التوالي في العام ٢٠١٦.
وتقول الريســا سفيتســر «تأثيرنا كبير في هذه 
االنتخابات والشباب يقدمون على االقتراع أكثر بكثير 
من العام ٢٠١٦» على ما تظهر عمليات االقتراع املبكرة.

ومنذ بدء اجلائحة التي فرضت حتويل كل التحركات 
إلى النسق االفتراضي، تستعني «نكست جني» بخدمات 
نحو ثالثة آالف «مؤثر» وهي نظمت لقاء حول لعبة «أنيمال 
كروسينغ» املنتشرة جدا وعقدت منتديات للحديث عن 

القضايا التي تهم الشباب.
ومارست النجمة الصاعدة في صفوف الدميوقراطيني 
النائبة في الكونغرس الكســندريا أوكاسيو- كورتيس 
(٣١ عاما) هذا األســبوع من خالل بث تدفقي عبر منصة 
«تويتش» لعبة «امونغ أس» حلثهم على التصويت. وقد 
تابعها أكثر من نصف مليون شخص وهو عدد قياسي 
عبر «تويتش». وتفيد يوهانا مادري، التي تشرف على 
مجموعة تشجع الطالب على التصويت، بأن هذه احلمالت 
االلكترونية تلقى جناحا كبيرا لدى جيل يدمن هاتفه النقال.

حتى «الوباء» لم مينع األميركية أورا ذات األعوام الـ ١٠٢ 
من التصويت: «سأكون سعيدة إذا خرج ترامب»

وكاالت: لم يقف وباء كورونا، املستشري 
في العالم وأميركا، عائقا أمام األميركية أورا 
سميث التي جتاوزت الـ ١٠٢ عام، وأعلنت بكل 
فخر أنها أدلــت بصوتها باكرا في انتخابات 
الرئاســة االميركية لتتحول الى «ترند» على 

مواقع التواصل االجتماعي.
أورا املولودة في العام ١٩١٨، اي نفس عام 
جائحة االنفلونزا الشــهيرة التي قتلت أكثر 
من ٦٧٥ الف اميركي، حتدت الوباء الثاني في 
حياتها ولم تتردد حلظة في االدالء بصوتها في 
اكثر االنتخابات اثارة للجدل. وللحفاظ على 
سالمتها، أدلت بصوتها عبر صناديق البريد 
املخصصة في مدينة هامبتون بوالية ساوث 
كاروالينا. وعلى الفور، انتشرت صورتها عبر 
تويتر حاملة املغلف ومتجهة الى صندوق البريد. 

وقد استخدم العديد من النشطاء الصورة حلث 
املترددين على االدالء بأصواتهم حتت شعار 
«اذا متكنت هي من االقتراع فأنتم تستطيعون 
أيضا».واعربت أورا عن سعادتها، وقالت لـ «سي 
ان ان» ان «الذهاب لالقتراع متعة»، وأضافت 
«اعتقد انه يجب أن نغير الرئيس، لذلك صوتت 
لهذا الرجل وآمل ان يؤدي عمله بشكل جيد»، 
واضافت انها ال حتب اسلوب ادارة الرئيس 
خالل واليته االولى، وقالت «كانت املور جيدة 
حتى وصل الرجل اآلخر الى هناك» في اشارة 
الــى ترامب. وزادت انه يريد ان تعود االمور 
كما في عهد هوفر، اشارة الى الكساد الكبير، 
وقالت: ال نريده ان يتكرر مع اجليل اجلديد، 
وختمت «لذلك أنا ســكون سعيدة للغاية اذا 

(انترنت)خرج ترامب». املعمرة االميركية اورا سميث لدى االدالء بصوتها 
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ردود فعل غاضبة بعد تصريحات ماكرون عن اإلسالم..
وأردوغان: «يحتاج لعالج عقلي».. وباريس تستدعي سفيرها بأنقرة

عواصــم ـ وكاالت: تفاعلت 
قضية نشــر الرســوم املسيئة 
للنبــي محمد ژ بعــد ان اعاد 
نشــرها املدرس الفرنسي الذي 
قتــل على يد شــاب شيشــاني 
والتصريحات املسيئة لالسالم 
الرئيــس  التــي صــدرت مــن 
الفرنسي اميانويل ماكرون، حيث 
دانت وزارة اخلارجية األردنية 
في بيان امس «استمرار» نشر 
الرســوم الكاريكاتورية «حتت 
التعبير»، منددة  ذريعة حرية 
في الوقت نفسه بـ«أي محاولة 

لربط اإلسالم باإلرهاب».
ونقــل البيان عــن الناطق 
الرسمي باســم الوزارة ضيف 
الفايــز قولــه إن  اهللا علــي 
«اململكــة تدين االســتمرار في 
نشر مثل هذه الرسوم و(تعبر 
عن) اســتيائها البالغ من هذه 
املمارســات التــي متثــل إيذاء 
ملشــاعر ما يقارب من ملياري 
مسلم وتشكل استهدافا واضحا 
للرموز واملعتقدات واملقدسات 
الدينية وخرقا فاضحا ملبادئ 

احترام اآلخر ومعتقداته».
كمــا أكد «إدانــة األردن أي 
محاوالت متييزيــة تضليلية 

التركي رجب طيــب أردوغان 
امس الرئيس الفرنسي مجددا، 
واتهم فرنسا بأنها «تقف عموما 
وراء الكــوارث واالحتــالل في 
أذربيجان». وتساءل أردوغان 
عن مشكلة ماكرون مع اإلسالم، 
قائال «ما مشكلة املدعو ماكرون 
مع اإلسالم؟»، وأكد أن «ماكرون 

يحتاج إلى عالج عقلي».

نهجــا  والبــذاءة ال ميثــالن 
للتعامل. نطلــب من اردوغان 
أي يغير مســار سياسته ألنها 
خطيــرة من الزوايــا كافة. لن 
ندخــل فــي جــداالت عقيمــة 
وال نقبــل الشــتائم». وأعلنت 
استدعاء سفير فرنسا لدى أنقرة 
للتشــاور. كما أدانــت منظمة 
التعاون اإلسالمي تصاعد خطاب 
الكراهية والتحريض في فرنسا، 
وخاصــة في ظــل تصريحات 
رســمية صادرة عن مسئولني 

فرنسيني مؤخرا.
وأضافت أن هذه التصريحات 
تســيء للعالقــات الفرنســية 
- اإلســالمية وتغذي مشاعر 
الكراهيــة مــن أجــل مكاســب 
سياسية حزبية. وأكدت منظمة 
إدانتهــا  التعــاون اإلســالمي 
الســخرية بشكل متواصل من 
الرســل عليهم الســالم سواء 
فــي اإلســالم أو املســيحية أو 

اليهودية.
وعبــرت عن رفضهــا ألية 
أعمال إرهابية ترتكب «باســم 
الديــن»، موضحة أنهــا أدانت 
«اجلرمية البشعة بحق املواطن 

الفرنسي صمويل باتي».

الرئاسة  هذا، واســتنكرت 
الفرنسية تصريحات أردوغان 
«غير املقبولة» التي شكك من 
خاللها فــي «الصحة العقلية» 

لنظيره الفرنسي.
وقالت الرئاســة الفرنسية 
في تعليق لـ «فرانس برس» ان 
«تصريحات الرئيس اردوغان 
غير مقبولــة. تصعيد اللهجة 

األردن يدين إعادة نشر «الرسوم املسيئة».. و«التعاون اإلسالمي»: تسيء للعالقات الفرنسية - اإلسالمية

(أ.ف.پ) الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون 

تسعى لربط اإلسالم باإلرهاب، 
تزييفا جلوهر الدين اإلسالمي 
احلنيف». وقال ان «ما  املجتمع 
الدولــي اليوم في خضم عديد 
أخطار حتدق باإلنسانية جمعاء 
هو مزيد من التعاضد والتكاتف 
والتالقي، ال تغذية ألسباب فرقة 

مذهبية أو دينية أو إثنية».
من ناحيته، هاجم الرئيس 

األحزاب السودانية ترفض التطبيع: ابتزاز سياسي 
وشعبنا املهمش غير ملزم به

عواصم ـ وكاالت: أعربت 
األحزاب السياسية الكبرى في 
السودان عن رفضها التطبيع 
الــذي أعلنتــه اخلرطوم مع 
إســرائيل برعايــة الواليات 

املتحدة االميركية.
«قــوى  حتالــف  وقــال 
اإلجماع الوطني»، وهو ثاني 
أبــرز مكونات قــوى «إعالن 
احلرية والتغيير»، إن الشعب 
السوداني غير ملزم باتفاقيات 

التطبيع.
أن  التحالــف  وأضــاف 
«الســلطة االنتقالية تتعمد 
انتهاك الوثيقة الدســتورية 
ومتضي في اجتاه التطبيع مع 
الكيان الصهيوني واخلروج 
على ثوابت السودان في دعم 

حقوق الفلسطينيني».
وتابع: «شعبنا الذي يتم 
عزلــه وتهميشــه بطريقــة 
منهجيــة عبــر الصفقــات 
الســرية، غيــر ملــزم مبــا 
ينتهي إليه التطبيعيون من 

اتفاقيات».
وأكد أن الشعب «سيلتزم 
مبواقفه التاريخية، وسيعمل 
مــن خــالل جبهــة عريضة 
ملقاومة التطبيع ودعم الشعب 
الفلسطيني من أجل احلصول 
على كامل حقوقه املشروعة».
ورفض حتالــف اإلجماع 
قــرار يعنــى  الوطنــي «أي 
بالتطبيــع دون تفويض من 

بالتطبيع مع إسرائيل ابتزاز 
سياسي، وحق التطبيع يجب 
أن يترك حلكومة دميوقراطية 
مفوضة لها الشرعية الالزمة 
باســم  القــرارات  لتتخــذ 

الشعب».
احلــزب  رئيــس  وكان 
الصادق املهدي قال في بيان 
صحافــي مؤخــرا ان «حزبه 
سيســحب دعمــه للحكومة 
االنتقاليــة، في حــال قررت 
التطبيــع مــع إســرائيل». 
بدورهما، أعلن حزبا «املؤمتر» 
و«البعث» السودانيان رفضهما 
قرار احلكومة االنتقالية توقيع 
اتفــاق تطبيــع العالقات مع 
إســرائيل، مرحبني رغم ذلك 
بشــطب اخلرطوم من قائمة 

اإلقليمي والدولي. وأشادت 
اخلارجية والتعاون الدولي 
في بيان لها، بجهود الواليات 
املتحدة والسودان وإسرائيل 
للوصــول إلى هــذا االتفاق 

التاريخي.
وقالت الــوزارة في بيان 
بثتــه وكالة انبــاء االمارات 
الرســمية (وام)، إن «قــرار 
السودان مبباشرة العالقات 
مع إسرائيل يعد خطوة مهمة 
لتعزيز األمن واالزدهار في 
املنطقــة». وأضافت أن «هذا 
اإلجناز من شــأنه توســيع 
التعــاون االقتصادي  نطاق 
والتجــاري والعلمي وكذلك 

الديبلوماسي».
كمــا رحبــت اخلارجيــة 
البحرينيــة باإلعــالن عــن 
توصل السودان وإسرائيل إلى 
اتفاق لبدء العالقات بينهما 

برعاية الواليات املتحدة. 
وقالت الوزارة، في بيان 
بثتــه وكالة انبــاء البحرين 
الرســمية (بنا) أمــس، إنها 
تعتبر هــذا اإلعالن «خطوة 
تاريخية إضافية على طريق 
حتقيق الســالم واالستقرار 
واالزدهار في منطقة الشرق 

األوسط».
وأشادت الوزارة باجلهود 
املبذولــة من قبل واشــنطن 
«لتســهيل التوصل إلى هذا 

االتفاق.

اإلرهاب. وقال حزب «املؤمتر»: 
إنــه «يرفــض التطبيــع مع 
إســرائيل، لكنه يرحب برفع 
اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية لإلرهاب».
من جهتــه، أعلــن حزب 
«البعث» الســوداني العضو 
في قوى احلرية والتغيير، أنه 
شرع «في اتصاالت سياسية 
ومجتمعية لتشــكيل جبهة 
وطنيــة ضــد التطبيــع مع 

إسرائيل».
في سياق متصل، رحبت 
الســودان  اإلمــارات بقــرار 
تطبيع العالقات مع إسرائيل، 
معربة عن أملها في أن يكون 
لهــذه اخلطوة أثــر إيجابي 
على مناخ السالم والتعاون 

صورة مركبة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس احلكومة االنتقالية عبداهللا حمدوك 
ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو    (ا.ف.پ)

مجلــس تشــريعي منتخب، 
خاصــة في ظــل تغييب تام 
للشعب وقواه احلية»، داعيا 
السلطة االنتقالية إلى جتميد 

أي خطوات في هذا الشأن.
من جهته، قال األمني العام 
حلــزب «األمــة» الســوداني 
الواثق البرير: «موقفنا كحزب 
بخصوص رفع اسم السودان 
مــن قائمــة الــدول الراعيــة 
لإلرهاب املنطلق من ثوابت 
مبدئية أنه حق مكتســب ما 
بعد ثورة ديســمبر املجيدة. 
النظام البائد هو الذي تسبب 
في فرض اإلرهاب على الشعب 

السوداني».
وأضاف: «ربط رفع اسم 
الســودان من قائمة االرهاب 

أذربيجان تبدي استعدادها إيقاف القتال 
في «قره باغ» بشرط وقف أرمينيا إطالق النار

«الپنتاغون» تندد باالختبار التركي 
لصواريخ روسية وتتوعد أنقرة

عواصمـ  وكاالت: أعلن رئيس أذربيجان، 
إلهام علييف امس، إن بالده مستعدة لوقف 
األعمال القتالية في إقليم ناغورني قره باغ 
املتنازع عليه، في حالة وقف إطالق النار 

من اجلانب األرمني.
وأضاف علييف في تصريحات، نقلتها 
قناة (روسيا اليوم) اإلخبارية، «نحن على 
استعداد لوقف األعمال العدائية، لقد حتدثت 
عن ذلك بالفعل خالل محادثات أجريت في 
موســكو يوم ١٠ من الشهر اجلاري، كل ما 
هو مطلوب، فقط أن توقف أرمينيا إطالق 
النار، وسيتعني على الديبلوماسيني العمل».

وتابع: إنه «يجب على أرمينيا أن تعترف 
مببادئ تسوية النزاع التي حددها الرؤساء 
املشاركون ملجموعة مينسك التابعة ملنظمة 
األمن والتعاون في أوروبا (روسيا وفرنسا 
والواليات املتحدة) والتي قبلتها أذربيجان».
وقــال رئيــس أذربيجــان إن نيكــول 
باشينيان، بعد توليه منصب رئيس وزراء 
أرمينيا، «دمر عملية السالم بتصريحاته 
التحريضية واستفزازاته العسكرية»، مشيرا 
إلــى أن الوقــت قد حان لتحقيق تســوية 

سياسية.
في املقابل، قال وزير خارجية أرمينيا 
زوهراب مناتساكانيان، إن األرمن في قره 
باغ يضطرون للقتال ضد ٣ أطراف معادية 
في وقت واحد، مما يؤدي إلى تفاقم النزاع.
وأضاف الوزير، فــي كلمة أمام مؤمتر 

بالفيديــو ملجلــس واشــنطن األطلســي، 
«يتميز هذا النزاع، فــي أن العدوان ليس 
فقط من جانب أذربيجان.. في الواقع، يقاتل 
مواطنونــا في قره بــاغ ضد ثالثة أطراف 
معاديــة في وقت واحد». مشــددا على أن 
اجلانب األرمني، لن يتنازل عن أمن املواطنني 

في قره باغ أبدا.
ميدانيًا، اندلعت اشتباكات جديدة بني 
القــوات األذربيجانية وقــوات أرمنية في 
قره باغ بعد يوم من محادثات أجريت في 

واشنطن بهدف إنهاء القتال.
وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان عن 
نشوب قتال في اإلقليم واملناطق احمليطة به.

واتهــم مســؤولون محليــون القــوات 
األذربيجانية بقصــف مبان في خانكندي 
أكبر مدن اإلقليم وهو ما نفته أذربيجان.

واجتمــع وزيــر اخلارجيــة األميركي 
مايك بومبيو مع وزيري خارجية أرمينيا 
وأذربيجان على نحو منفصل أمس االول 
فــي محاولة جديدة إلنهاء القتال. وقوض 
انهيار اتفاقني بوساطة روسية لوقف إطالق 
النار توقعات التوصل لنهاية سريعة للقتال 

الذي اندلع في ٢٧ سبتمبر.
وقالــت قــوات أذربيجان إنهــا حققت 
مكاسب على األرض تشمل السيطرة الكاملة 
على احلدود مع إيران وهو ما تنفيه أرمينيا. 
ويقول مســؤولو اإلقليم األرمن إن قواته 

صدت هجمات.

واشنطنـ  وكاالت: دانت الواليات املتحدة 
جتربة تركيا ملنظومة صواريخ «إس-٤٠٠» 
الروســية، محذرة من أن العالقات الدفاعية 
مع هــذا احلليف االســتراتيجي العضو في 
حلف شــمال األطلســي قد تتأثر «في شكل 

خطير» جراء ذلك.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع االميركية 
(الپنتاغــون) جوناثان هوفمــان إن «وزارة 
الدفاع األميركية تدين بأشد العبارات االختبار 
الذي أجرته تركيا في ١٦ اجلاري لنظام الدفاع 

اجلوي «إس-٤٠٠».
وأضاف «موقفنا كان واضحا على الدوام 
ولم يتغيــر: نظــام إس-٤٠٠ ال يتوافق مع 
االلتزامات التي تعهدت بها تركيا بصفتها حليفا 

للواليات املتحدة وحلف شمال األطلسي».
وتابع «نحن نعارض اختبار تركيا هذه 
املنظومــة، وقد تكون لذلــك عواقب وخيمة 

على عالقاتنا الدفاعية».

وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
اول مــن امــس أن بالده أجــرت مؤخرا أول 
اختبار للمنظومة الروسية، مقلال من أهمية 

االنتقادات األميركية.
وقــال لصحافيــني فــي اســطنبول «هذا 
صحيــح. االختبارات جرت وســتتواصل»، 
وأضاف ردا على انتقادات واشنطن «لن نطلب 

رأي األميركيني في ذلك».
وتسبب شــراء تركيا نظام «إس-٤٠٠» 
في ســياق تقاربها مع موسكو، بخالفات مع 
دول غربية عدة تقول إن النظام الروســي ال 

يتماشى ومعدات احللف األطلسي.
وردا على تســليم أول بطارية روســية 
العام املاضي ألنقرة، علقت الواليات املتحدة 
مشــاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات 
حربية أميركية حديثة من طراز «إف-٣٥»، 
معتبــرة أن منظومــة «إس-٤٠٠» ميكن أن 

تتسبب في كشف أسرارها التكنولوجية.

ياريفان: نقاتل ضد ٣ أطراف معادية

(أ.ف.پ) عائلة تعيش في ملجأ بإقليم قره باغ 

أنباء سورية

متطوعون يحاولون إخراج قلعة احلصن من عزلتها
حمــص ـ أ.ف.پ: تنهمــك 
رنا في إزالة أعشاب نبتت بني 
حجارة جدران قلعة احلصن 
في وسط سورية، إحدى أبرز 
القالع الصليبية حول العالم 
التي لم تسلم من املعارك خالل 
سنوات احلرب مع أنها مدرجة 

على قائمة التراث العاملي.
أكثــر مــن ٤٠٠  وتطــوع 
شــخص من طالب جامعيني 
وسكان املنطقة إلزالة أعشاب 
ونباتــات يابســة وكل ما من 
شأنه أن يحترق داخل القلعة 
ومحيطهــا في ريــف حمص 
الغربي، خشية من أن تصلها 
ألســنة النيــران بعدمــا أتت 
حرائق على مساحات واسعة 
خــالل األســابيع األخيرة في 

مناطق مجاورة.
وتقــول رنــا جريــج (٣٢ 
عامــا) لوكالــة فرانس برس 
«هــذه القلعة هــي بيتنا، هنا 
ذكرياتــي وذاكرتــي.. أخاف 

عليها» من احلرائق.
ويوضــح ناجي درويش، 
املسؤول في جامعة احلواش 
اخلاصة، التــي تولت تنظيم 
املبادرة التطوعية بينما ينتشر 
طالبه في أنحاء القلعة الواقعة 
على تلة مرتفعة «خشينا على 
قلعتنا من األعشاب واألشجار 
اليابســة التي تراكمت خالل 

سنوات احلرب».
ويعود تاريخ بناء القلعة 

قبل أن تتمكن قــوات النظام 
من السيطرة عليها في مارس 
٢٠١٤. وتــروي مديرة القلعة 
نعيمــة محرطم بينما تواكب 
بفرح عمل املتطوعني، أن القلعة 
أقفلت أبوابها العام ٢٠١٢، بعد 
عام من اندالع االنتفاضة في 
البــالد، وأعيــد فتحهــا العام 
٢٠١٤، «لكنهــا لم تكن جاهزة 
الستقبال الزوار» جراء األضرار 

التي حلقت بها.
وحتولــت القلعة في تلك 
الفترة ســاحة لقتــال عنيف، 

زائــر العــام ٢٠١٩، لكن وباء 
كورونا أعاد العزلة إلى القلعة 
التي لم يدخلها سوى خمسة 
آالف زائر» خالل العام احلالي.
العامة  املديرية  وقســمت 
لآلثار واملتاحف األضرار التي 
حلقت بالقلعة إلى مستويات 
عــدة، أبرزها مــا تعرضت له 
زخارف قاعة الفرسان الشهيرة 
والكنيسة التي تعد أقدم جزء 
في القلعة، وفق رئيس شعبة 
الهندســة في املوقع املهندس 

حازم حنا.
ورغم توقف معظم بعثات 
التنقيــب األجنبية عن زيارة 
سورية بعد بدء احلرب، عملت 
البعثة املجرية في نهاية العام 
٢٠١٦ على ترميم برج الكنيسة 
وبعــض األجزاء الداخلية في 
القلعــة. وأدرجــت منظمــة 
يونيســكو القلعة على قائمة 
التراث العاملي للبشرية العام 
٢٠٠٦، لتصبح واحدة من ستة 
مواقع سورية مدرجة عليها، 
أبرزها املدينة القدمية في كل 
من دمشق وحلب وآثار تدمر.

وفي العــام ٢٠١٣، أدرجت 
املنظمة الدولية املواقع الستة 
على قائمة التراث االنســاني 
املهــدد باخلطــر، فــي خطوة 
عكســت املخــاوف املتزايــدة 
من تعرضها للدمار على وقع 
النزاع الذي لم تســلم املعالم 
واملواقع التاريخية من تبعاته.

بعــد متركز بعــض الفصائل 
داخلها، وتسبب القصف الذي 
تعرضت لــه بتدميــر بعض 
األقــواس والواجهات وأحلق 
أضرارا بزخرفات تزين األعمدة 

الضخمة داخل القلعة.
القلعــة  وبعدمــا فتحــت 
أبوابها مجددا إثر أعمال ترميم 
طالت بعــض أجزائها، تدفق 
الزوار تدريجا حتى بدء تفشي 

وباء كوفيد-١٩.
وتقــول محرطــم لوكالة 
فرانس بــرس «زارنا ٢٣ ألف 

(أ.ف.پ) قلعة احلصن 

الكاثوليكيــة الــى الفترة بني 
العامني ١١٤٢ و١٢٧١. وتعد مع 
قلعة صــالح الديــن القريبة 
منهــا، واحدة مــن أهم القالع 
األثرية فــي العالم، بحســب 
منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (يونيسكو).
التــي  القلعــة  وشــهدت 
البلــدات  تتوســط عشــرات 
على معارك ضارية، وشكلت 
آخر معقل لفصائل املعارضة 
فــي ريف حمص الغربي على 
مقربة مــن احلدود اللبنانية، 

موجة حرائق جديدة في محافظة 
طرطوس ومدينة جبلة

اجليش التركي يرسل رتًال جديدًا إلى سهل 
الغاب: نراقب األوضاع في إدلب مع الروس

وكاالت: اندلعــت حرائــق جديــدة فــي 
محافظتي طرطــوس والالذقية بعد أقل من 
اسبوعني على السيطرة على السيطرة على 

أكبر موجة حرائق في تاريخ سورية.
وقال املرصد الســوري حلقوق اإلنسان، 
إن حرائق جديدة اندلعت في بعض البساتني 
واألحــراج الواقعة في صافيتا واســقبولي 
التابعــة ملنطقة الشــيخ ســعد واجلرينات 
والسودا وتلة الشماميس وجبل بيت سماق 
التابــع لبلــدة بحنني ضمن ريــف محافظة 
طرطوس، إلى جانــب اندالع ٤ حرائق على 
مفرق العيدية في ريف مدينة جبلة الواقعة 

مبحافظة الالذقية.

وكانت موجــة احلرائق التي اندلعت في 
١٢ اجلاري اجتاحت مســاحات واســعة من 
الغابات واحملميات والبســاتني الزراعية من 
ريفي الالذقية وطرطوس في الساحل السوري 
وصــوال إلى ريف حمص على مــدار ٥ أيام، 
وأكد املرصــد حينها احتــراق أكثر من ٢٠٠ 
موقع وتضرر عشرات القرى واحتراق بعضها 
بشكل كامل. وتسببت تلك احلرائق في وفاة 
٤ أشخاص باإلضافة إلى تسجيل أكثر من ١٠٠ 
حالة اختناق بفعل األدخنة، فضال عن تضرر 
أكثر ٢٧٠٠٠ أســرة وإحلاق الضرر بالثروة 
النباتية واحليوانية وتضرر البنى التحتية 

في املناطق التي شهدت حرائق.

وكاالت: أعلنــت وزارة الدفاع التركية 
في بيان أن اجليش التركي، بالتنسيق مع 
زمالئه الروس، يراقب عن كثب الوضع في 

إدلب السورية.
وأفــادت صحيفة «حرييــت»، نقال عن 
مصادر عســكرية، أن اجليش التركي بدأ 
بإعادة نشر عدد من نقاط املراقبة التابعة له 
شماال في مناطق إدلب التي أصبحت حتت 
سيطرة النظام الســوري، وهو ما طلبته 
روسيا سابقا. وكانت القوات التركية أخلت 

نقطة املراقبة في مدينة مورك بريف حماة. 
وقال البيان: «بالتنســيق مع روســيا، 
نراقب عن كثب الوضع في إدلب، ويتم اتخاذ 

جميع اإلجراءات لضمان سالمة قواتنا».
وفي الســياق، قــال املرصد الســوري 
حلقوق اإلنســان أمس، انــه رصد دخول 
رتل عسكري تابع للقوات التركية إلى بلدة 
قســطون، الواقعة في ســهل الغاب ضمن 
الريف الشمالي الغربي حلماة، وذلك بهدف 

االستطالع في املنطقة هناك.
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أنباء مصرية

أنباء لبنانية

مصر: انطالق املرحلة األولى من انتخابات «النواب» بالداخل في ١٤ محافظة

احلريري من بعبدا: جلسة طويلة مع الرئيس واألجواء إيجابية

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

انتخابات  امــس  انطلقت 
مجلس النــواب املصري في 
التي تضم  مرحلتها االولــى 
١٤ محافظة بنظامي (الفردي) 
املغلقــة) حتــت  و(القائمــة 
اشــراف قضائــي واجراءات 
وصحيــة  مشــددة  امنيــة 
احترازيــة في ضوء تفشــي 
جائحــة ڤيــروس (كورونــا 

املستجد - كوفيد ١٩).
ويحق لنحــو ٣٣ مليون 
ناخب من املقيدين في قاعدة 
بيانــات الناخبني التصويت 
في انتخابات املرحلة االولى 
التي يتابعها عدد من منظمات 
املجتمع املدني ومنظمات منها 
جامعة الدول العربية ووسائل 
االعــالم املختلفة، وذلك على 
مدار يومني ١٤٢ نائبا بالنظام 
الفردي من بني ١٨٧٩ مرشحا، 
فيما تتنافس اربع قوائم للفوز 

بـ١٤٢ مقعدا.
وجتري انتخابات املرحلة 
االولى في أكثــر من ١٠ آالف 
جلنــة فرعية فــي محافظات 
وبنــي  والفيــوم  اجليــزة 
ســويف وســوهاج واملنيــا 
وأســيوط والــوادي اجلديد 
وقنا واألقصر وأسوان والبحر 
األحمر واالسكندرية والبحيرة 
ومطروح وتشــمل ما يقارب 
٣٣ مليــون ناخــب يحق لهم 

التصويت.
واحملافظات التي جترى في 
انتخابات املرحلة األولى هي 
(اجليزة، الفيوم، بني سويف، 
املنيا، أسيوط، الوادي اجلديد، 
سوهاج، قنا، األقصر، أسوان، 
البحر األحمر، اإلســكندرية، 

البحيرة، ومطروح).
وأعلنــت الهيئة الوطنية 
لالنتخابات برئاسة املستشار 
الشــني إبراهيم نائب رئيس 
محكمة النقض، عن تخصيص 
خــط ســاخن رقــم ١٩٨٢٦، 
الســتقبال والــرد علــى كل 
االستفســارات والشــكاوى 
املتعلقــة بانتخابات مجلس 

١٤٠ جلنــة في ١٢٤ دولة على 
مدى ثالثــة ايام انتهت امس 
االول وذلك بإرســال بطاقات 
ابــداء الــرأي الى الســفارات 
الديبلوماســية  والهيئــات 
املصريــة باســتخدام البريد 
املســتعجل في نفس الدوائر 
االنتخابية في تلك احملافظات.

ومــن املقــرر أن جتــري 
االعــادة للمرحلة االولى ايام 

اليها ايام ٥ و٦ و٧ ديســمبر 
املقبل في اخلارج ويومي ٧ و٨ 

من نفس الشهر في الداخل.
وتضــم املرحلــة الثانية 
لالنتخابات دوائر ١٣ محافظة 
القاهــرة والقليوبيــة  هــي 
والدقهلية واملنوفية والغربية 
وكفر الشيخ والشرقية ودمياط 
وبورســعيد واالســماعيلية 
والســويس وشــمال سيناء 

قاعــدة زيــارة الرئيــس املكلف 
لرؤســاء الوزراء السابقني، فور 
صدور مرسوم تكليفه، معتمدا 
الهاتفــي بالرؤســاء  االتصــال 
ألول مــرة، مــن قبيــل احلرص 
على التباعــد املرتبط بڤيروس 
كورونــا، ولو أن هنــاك من قرأ 
في هذه اخلطوة، جتنبا من سعد 
احلريري لزيارة رئيس احلكومة 

املستقيلة حسان دياب.
ويبــدو للنائب زيــاد حواط 
عضو تكتل «اجلمهورية القوية» 
أن الرئيس احلريري حاصل على 
ثالثة أرباع الضوء األخضر من 
الثنائي الشيعي والتيار الوطني 
احلــر، في وقت يســعى رئيس 
املجلس نبيه بري الى تشــكيل 

احلكومة في أسرع وقت.
في هــذه األثناء هبط ســعر 
الدوالر في الســوق السوداء من 
٨٠٠٠ الــى ٦٥٠٠ ليــرة للدوالر 
الواحــد، وعلــق النائــب جميل 
الســيد على هذا الهبوط واصفا 

إياه بـ«السعدنة املالية».
وقال: «البســطاء يشــترون 
الدوالر عند االرتفاع ويبيعونه 
عند االنخفاض وحيتان مصرف 
لبنان كاملنشــار يأكلــون دوالر 

الفقير على الطالع والنازل».

وقــد زار احلريــري بعبــدا 
امس، ووضع رئيس اجلمهورية 
العماد ميشــال عــون في أجواء 
االستشارات والبحث في موضوع 

تشكيل احلكومة.
وبعد اللقاء، الذي اســتغرق 
نحو الساعة اكتفى الرئيس املكلف 
بتصريح مقتضب أمام الصحافيني 
قائال: «جلسة طويلة مع الرئيس 
واألجواء إيجابية، ولن أجيب عن 

أي سؤال».
اســتبقت  بعبــدا  وكانــت 
زيارة احلريري برفض املداورة 
اجلزئية بالوزارات وباشــتراط 
تسمية الكتل النيابية لوزرائها، 
أي بخالف رؤية احلريري الذي 
وعــد باســتثناء وزارة املال من 
املداورة وإبقائها مؤقتا مع الثنائي 

الشيعي.
مصــادر بعبــدا تكتمت على 
تفاصيل اللقاء، مكتفية بالقول إن 
اجلو كان ايجابيا ولم تكشف عما 
دار حول شكل احلكومة وعددها 
وتوزيــع حقائبهــا، ومــداورة 

احلقائب.
 «ويبدو فــي جعبة الرئيس 
املكلف الكثير مما هو جديد على 
سيناريوهات تأليف احلكومات، 
وكانــت أولى خطواته، تقويض 

إلى النبي محمد ژ، والتصريحات 
املعاديــة لإلســالم التــي بدرت 
مــن الرئيــس إميانويل ماكرون 
شخصيا «صاحب املبادرة» األمر 
الــذي أفضــى إلى كســر موجة 
التعاطف العربي واإلسالمي مع 
باريس، خصوصا في لبنان، حيث 
سجل إحراق العلم الفرنسي في 
مدينــة طرابلس، رمبا ألول مرة 
منذ الثورة اجلزائرية، كما تلقى 
اجليــش اللبناني معلومات عن 
اعتــزام محتجــني غاضبــني من 
الفرنسية  الرئاســة  تصريحات 
اقتحام مقابر الفرنسيني في ميناء 
طرابلــس وحتطيمها. فتوجهت 

قوة معززة حلماية املكان.
وانتشرت دعوات على مواقع 
التواصــل االجتماعــي تطالــب 

مبقاطعة البضائع الفرنسية.
علــى أن ذلك لــن يؤثر على 
اخلطــة االقتصادية الفرنســية 
التي تضمنتهــا مبادرة ماكرون 
فــي لبنــان، ويقــول الرئيــس 
احلريري، إن خطته هي الورقة 
الفرنسية ولن يحيد عنها، وقد 
تكون البيان الوزاري حلكومته، 
كما أبلغ احلريري رئيس التيار 
احلر جبران باسيل عزمه حصر 
التفاهم مع رئيس اجلمهورية. 

مبن فيهم رئيس احلكومة، الذي 
ليس ملزما بأي منها، سوى من 
باب االســتئناس برأي النواب، 
خصوصا بعد جرعة الدعم التي 
تلقاها من واشنطن بلسان مساعد 
وزير اخلارجية ديڤيد شــينكر 
الذي أعلن أن بالده ال تكترث ملن 
يكون رئيس احلكومة في لبنان، 
وكل ما يهمها هو أن حتقق هذه 
احلكومة اإلصالحات وأن حتارب 
الفساد، فإذا أحسنت حتصل على 
املســاعدات. ومعنى ذلــك أن ال 
شــروط أميركية على احلريري 
اإلصالحــات  تطبيــق  ســوى 
وتنظيف مؤسســات الدولة من 
وباء الفساد الذي يضاهي ڤيروس 
كورونــا فتكًا مبقومــات الدولة 

اللبنانية.
املصادر املعنيــة في بيروت 
تتوقع املزيد من املتابعة األميركية 
لألوضــاع اللبنانية إن من أجل 
تنشيط مفاوضات ترسيم احلدود 
املائية مع اسرائيل، التي تلعب 
دور الوســيط بها، حتت رعاية 
األمم املتحدة أو لتغطية انحسار 
الدور الفرنسي املباشر وتفضيل 
باريــس املتابعة عــن بعد، منذ 
حادثة قتل فرنسي مسلم أستاذ 
مدرسة بعد عرضه رسوما مسيئة 

بيروت - عمر حبنجر 

الســاعة في لبنان، تراجعت 
ســاعة إلى الــوراء، اعتبارا من 
منتصــف الليل الفائــت، تاريخ 
بدء العمل بالتوقيت الشــتوي، 
فيما يعد الرئيس املكلف ســعد 
الســاعات لتشــكيل  احلريــري 
حكومته، بعد إزالــة الكثير من 
املوانع والعقبات، مســتندا إلى 
حماســة رئيس مجلس النواب 
نبيه بــري، وإلى تداعي الوضع 
االقتصادي إلــى درجة االنهيار، 
فضال عــن املبادرة الفرنســية، 

واملتابعة األميركية.
من هنا، كان التفاؤل، القاسم 
املشــترك بني احلريري ومعظم 
الكتــل النيابيــة، عــدا قلة ظلت 
على تشاؤمها، فبدت خارج سرب 
احلاكمني ومعها قوى االنتفاضة 
والثورة، ما يخشــى معه عودة 
«حليمــة إلى عــادة احملاصصة 

القدمية».
النائــب هــادي أبواحلســن، 
عضو اللقاء النيابي الدميوقراطي 
برئاسة تيمور جنبالط، متنى على 
املعنني أن ال يسهلوا أمور احلكومة 
فــي بيــت الوســط ويصعبوها 
في بعبدا، وشــّدد على ضرورة 
إجناز احلكومة قبل االنتخابات 

األميركية.
واآلن أمام احلريري عدة صيغ 
حكوميــة، فهو يطــرح حكومة 
اختصاصيــني مســتقلني، مــع 
مرونة في العدد، وعدم التشبث 
بالصالحيات االستثنائية، التي 
تنطوي علــى عدم ثقة مبجلس 
النواب. وهو ما ال يريده أو يرضى 
به مهندس «التسوية احلكومية» 
اجلديــدة بني عــون واحلريري 
وثالثهمــا جبران باســيل، وهو 
الرئيــس نبيه بــري. وحكومة 
تكنو- سياسية، اقترحها الرئيس 
جنيــب ميقاتــي وتبنتهــا كتلة 
الوفاء للمقاومة (حزب اهللا) في 
االستشارات من ٢٤ وزيرا، ولكل 
وزير حقيبة وزارية واحدة، وهذه 
يعتبرها احلريري «فضفاضة» وال 
تتناغم مع املبادرة الفرنسية، التي 
تلحظ تأليف حكومة رشيقة، ال 
يتجاوز عدد وزرائها الـ ١٤ وزيرا 

٢١ و٢٢ و٢٣ نوفمبــر املقبــل 
باخلارج ويومي ٢٣ و٢٤ من 

الشهر نفسه في الداخل.
ومــن املقــرر، ان جتــرى 
انتخابــات املرحلــة الثانيــة 
واالخيرة بالنسبة للمصريني 
باخلارج أيام ٤ و٥ و٦ نوفمبر 
املقبل وفي الداخل يومي ٧ و٨ 
من نفس الشهر، على أن جترى 
جولة إعادة في حالة احلاجة 

وجنوب سيناء.
وكانــت (الهيئة الوطنية 
لالنتخابات) قد حددت عددا 
من احملظورات اثناء الدعاية 
االنتخابيــة منها منع تنظيم 
اجتماعات عامة مراعاة للتباعد 
اجلسدي للحماية من التعرض 
لالصابة بڤيروس (كورونا) 
وكذلك عدم التعرض حلرمة 
احلياة اخلاصة او استخدام 

او رمــوز  شــعارات دينيــة 
تدعو للتمييز أو حتض على 

الكراهية.
ودعا مفتي مصر د. شوقي 
عالم في هذا السياق في بيان 
جموع الناخبني الى املشاركة 
الــرأي  وابــداء  االيجابيــة 
فــي االســتحقاقات الوطنية 
وانتخابــات مجلــس النواب 
باعتبارها واجبا وطنيا وكذلك 

عدد من املسؤولني ومختلف 
وسائل االعالم.

ويتشــكل مجلس النواب 
املصــري مــن ٥٦٨ عضــوا 
العام  ينتخبــون باالقتــراع 
الســري املباشــر علــى أن 
يخصص للمرأة ما ال يقل عن 
٢٥٪ من اجمالي عدد املقاعد، 
ويجوز لرئيــس اجلمهورية 
تعيني عدد من االعضاء ال يزيد 
على ٥٪ ليصبح اجمالي عدد 

االعضاء ٥٩٦ عضوا.
وحددت (الهيئة الوطنية 
لالنتخابــات) موعدا العالن 
النتائــج النهائية النتخابات 
املرحلتني أقصاه ١٤ ديسمبر 

املقبل.
وكانــت الهيئــة الوطنية 
قد نظمــت اخيــرا انتخابات 
(مجلــس الشــيوخ) الغرفة 
الثانيــة للبرملــان املصــري 
واملؤلف من ٣٠٠ عضو بواقع 
(١٠٠) مقعد بالنظام (الفردي) 
و(١٠٠) مقعد بنظام (القائمة) 
و(١٠٠) مقعــد عينهم رئيس 
اجلمهورية وذلك بعد جولتني 
للمصريني باخلارج والداخل.

١٨٧٩ مرشحاً و٤ قوائم يتنافسون على مدار يومني.. و٣٣ مليوناً من املقيدين بقاعدة الناخبني يحق لهم التصويت

مطالبات بإجناز احلكومة قبل انتخابات البيت األبيض.. وإحراق علم فرنسا في طرابلس احتجاجاً على تصريحات ماكرون

(رويترز) مصريون يصطفون في طابور لإلدالء بأصواتهم خارج أحد مراكز االقتراع في اجليزة أمس  رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي يدلى بصوته في انتخابات «النواب»

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف سعد احلريري في بعبدا أمس 

النواب.
الهيئــة غرفــة  وشــكلت 
عمليــات مبقرهــا ملتابعــة 
العمليــة االنتخابيــة أثنــاء 
عمليــات االقتــراع أو الفــرز 
بشكل حلظي ودوري، ورصد 
أي شــكاوى متعلقة بعملية 

االنتخاب.
وجرت انتخابات املرحلة 
االولى للمصريني باخلارج في 

١٤٢ مليار جنيه لتطوير السكة احلديد من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٤

محمد نصراهللا لـ«األنباء»: تكليف 
احلريري خطوة باالجتاه الصحيح

القاهرة ـ ناهد إمام وهالة عمران

أكــدت وزارة النقــل أن إجمالي 
استثمارات مشروعات السكك احلديدية 
خالل الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٤ تبلغ 
١٤٢ مليار جنيه، متثل تكلفة شــراء 
عربات وجــرارات جديدة وحتديث 
أســطول القطارات احلالي وحتديث 
نظم اإلشــارات على خطوط السكة 

احلديد وجتديد بعض احملطات.
وأضافــت وزارة النقــل أنه يتم 

تنفيذ حاليا عدد ضخم من املشروعات 
املرفق وحتســني مستوى  لتطوير 
اخلدمة، الفتة إلى إجمالي أطوال شبكة 
السكك احلديدية بلغ عام ٢٠٢٠ حوالي 
٩٥٧٠ كم، في حني مخطط أن تصل 
عام ٢٠٢٤ إلى ١٠٢٠٠ كم وعام ٢٠٣٠ 
إلى ١١٥٣٠ كم مع اســتكمال عمليات 
التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج 

اخلطوط املفردة.
وأبرمت هيئة السكة احلديد تعاقدا 
مع شركة ترانسماش هولدينغ الروسية 

لتصنيــع وتوريد ١٣٠٠ عربة جديدة 
بتكلفة تصل إلى ١٫٠٦٥ مليار يورو 
يتم متويلها في صورة قرض ميسر 
باالشتراك بني بنك اكزمي املجري وبنك 
اكزمي الروسي، حيث وصل من هذه 
العربات حتى اآلن ٧ دفعات بواقع ١٢١ 

عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).
وتعاقدت السكة احلديد مع شركة 
جنرال إلكتريك األميركية على لتصنيع 
وتوريد ١٠٠ جرار جديد للسكة احلديد 
قبل زيادتها إلى ١١٠ جرارات، باإلضافة 

إلى إعادة تأهيل ٨١ جرارا خارج اخلدمة 
وتوفير قطع الغيار الالزمة لها، بجانب 
إجراء الصيانــة وتوفير قطع الغيار 
الالزمة لـــ١٨١ جرارا ملــدة ١٥ عاما، 
بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥٧٥ مليون 
دوالر، بجانب ٤٤٠ مليون جنيه تكلفة 
اجلرارات الـ١٠ املضافة، شامال التعاقد 
على تدريب ٣٠ مهندســا و٢٤٥ فنيا 
بالســكة احلديد في مصانع الشركة 

وتأهيلهم.
السكة احلديد  كما تعاقدت هيئة 

خالل ٢٠١٩ مع شركة بروجريس ريل 
لوكوموتيف األميركية (PRL) لتصنيع 
٥٠ جرارا جيدا وإعادة تأهيل ٥٠ آخرين 
 EMD بجانب عمــل عمرة لـ٤١ جرار
بورش ايرماس بتكلفة إجمالية ٤٦٦٫٣ 
مليون دوالر، حيث مخطط توريد هذه 
اجلرارات اجلديدة خالل ٢٢ شهرا من 
تاريخ تفعيل التعاقد، مع إنهاء إعادة 
تأهيل وحتديث الـــ٥٠ جرارا خالل 
٣٠ شهرا، وإجراء العمرات اجلسيمة 

لـ٤١ جرارا.

بيروت - زينة طباره

كتلة  رأى عضو 
التنميــة والتحرير 
النائب محمد نصراهللا 
أن تكليــف الرئيس 
احلريــري  ســعد 
بتشــكيل احلكومة، 
مســددة  خطــوة 
باالجتــاه الصحيح 
الواقع  من  للخروج 
املأساوي الذي تعيشه 
البالد، إمنا تتطلب في 

املقابل، بذل اجلهود من قبل اجلميع، 
للوصول إلى تشكيلة حكومية قادرة 
على مللمة الوضع، ووقف التدهور 
النقدي واالقتصادي، مشــيرا الى 
أن كتلــة التنمية والتحرير، ملزمة 
بالتفاؤل وإن بنسبة قليلة، وستبذل 
ما بوسعها من خالل الرئيس نبيه 
بري، إلجناح الرئيس احلريري في 
مهمته، ألنها قد تكون آخر الفرص 

الجتياز النفق.
ونفى نصــراهللا في تصريح لـ 
«األنباء»، أن يكون متايز الرئيس بري 
عن حزب اهللا جلهة تسمية الرئيس 
احلريري، عمليــة توزيع أدوار أو 
اختالف فــي وجهات النظر، مؤكدا 
أن التمايــز بني الطرفني، دليل على 
املساحة احلرة املتروكة بينهما، ليعبر 
فيها كل منهما عن مواقفه وقراءته 
للمرحلة، واصفا بالتالي التمايز بني 
أمل وحزب اهللا حول تسمية رئيس 
الذي يغني  باألمر اجليد  احلكومة، 
العمــل الدميوقراطي، وقد ينعكس 
إيجابا على احلياة السياسية في البالد.

وعليــه أكد نصــراهللا، أن دور 
الرئيس بري في دعم تكليف الرئيس 
احلريري، واضح وغير قابل للتأويل 
أو التفسير، ال بل إن الرئيس بري 
ســيذهب بهذا الدعــم إلى أقصى 
احلدود، الســيما في هذه املرحلة 
احلرجة من تاريخ لبنان، على أمل 

الرئيس  أن ينجــح 
احلريري في مهمته 
الصعبة والشــاقة. 
اســتطرادا،  مؤكدا 
الرئيس بري لن  أن 
يتخلى عن دوره في 
تفكيك األلغام وتدوير 
للوصول  الزوايــا، 
إلى تشكيلة حكومية 
إنقاذية، قادرة على 
التعامل مــع األزمة 
االقتصادية، من خالل 
سلسلة إجراءات تقنية 

وعملية فاعلة.
وردا على ســؤال، أكد نصراهللا 
أن «الثنائي الوطني»، مصر انطالقا 
من أن النظام اللبناني نظام طائفي 
على إسناد وزارة املالية الى الطائفة 
الشيعية، بحسب ما اتفق عليه عرفا 
في الطائف، علما أن الرئيس احلريري، 
أعرب مؤخرا عن عدم اعتراضه على 
ان يكون وزير املال شيعيا. «من هنا 
نشعر ان االختالف في وجهات النظر 
الوطني قد  بني احلريري والثنائي 
زال، ونسير اآلن باجتاه حلحلة باقي 
العقد»، معتبرا بالتالي، أن املطلوب 
من كل فريق سياسي، الرجوع خطوة 
الى الوراء، للتالقي مع اآلخرين في 
مساحة مشتركة، تنعكس إيجابا على 

تشكيل احلكومة.
وعن املطلب «اللغم» حلزب اهللا 
بتشكيل حكومة من ٢٢ أو ٢٤ وزيرا، 
الى جانب املطلب «اللغم» أيضا للوزير 
السابق جبران باسيل بقيام حكومة 
تكنوسياســية، رأى نصراهللا، أنها 
مطالب أولية ال متنع تدوير الزوايا، 
وال حتول دون إبداء بعض املرونة من 
قبل األطراف املختلفة إليجاد نقطة 
التقاء مشتركة، خصوصا أن اجلميع 
يعــي مخاطر البقــاء دون حكومة 
فاعلة، السيما وأن الفرص لم تعد 
متاحة لتفادي االنفجار الكبير على 
املستويني االقتصادي واالجتماعي.

النائب محمد نصر اهللا



24
االحد ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ رياضـة

القادسية والساحل.. صراع على الصدارة
ناصر العنزي

ثالث مباريات تنافسية سيتابعها اجلمهور مساء 
اليوم في ختام مباريات اجلولة الثالثة من دوري 
stc «التصنيف»، حيث يلتقي القادسية والساحل 
ولــكل منهما ٦ نقــاط في صراع علــى الصدارة، 
وذلك على ملعب عبداهللا اخلليفة بنادي اليرموك، 
ويواجه الكويت (٤ نقاط) كاظمة صاحب النقطة 
الوحيــدة من أجل عدم االبتعاد عن مقاعد املقدمة 
على ملعــب ثامر بنادي الســاملية، فيما يخوض 
النصر (٣ نقاط) مباراته الثانية أمام خيطان وله 

نقطة واحدة على ستاد نادي الكويت.
من سيوقف اآلخر؟

هل يوقف القادسية انطالقة الساحل، أم يواصل 
الثاني تقدمه على حســاب الفرق القوية؟ هذا ما 
ســنعرفه اليوم، حيث يتوقع أن تكون املواجهة 
قويــة لرغبة الطرفني فــي الوصول إلى الصدارة 

وحتقيق الفوز الثالث لهما في الدوري.
 واتبع مدرب القادسية االسباني بابلو فرانكو 
التدوير في تشــكيلته األساســية وغاب عنه في 
املباراة املاضية أمام برقان جنمه بدر املطوع وتألق 
سيف احلشان في قيادة الفريق نحو الفوز وسجل 

الالعبني املقتدرين، كما قام املدرب مبنح عناصر 
شابة فرصة املشاركة األساسية مثل ضاحي الشمري 
وأحمد حزام، وإذا تعثر الفريق األبيض مرة أخرى 

فإن جهازه الفني سيكون على احملك.
 على اجلانب اآلخر تعادل كاظمة مع الساملية 
وخســر من الفحيحيل بهدف بعدما لعب ناقصا 
لفترة طويلة بســبب طرد العبــه عبداهللا الفهد، 
وظهر البرتقالي بشــكل منظــم، ولكن إن لم يفز 

فسوف يتأخر ترتيبه.
وفي مباراة النصــر وخيطان، يلعب العنابي 
مباراتــه الثانية حيث يســعى إلى حتقيق الفوز 
اليوم وفرصته قائمة بعد أن أحدث املدرب أحمد 
عبدالكرمي تغييرات إيجابية في صفوفه، في حني 
حقق خيطان نقطة ثمينة أمام الســاملية «٢-٢»، 
ويعمل على اخلروج بنتيجة مرضية كي ال يتأخر 

في الترتيب.

هدفني، ومن املتوقع أن يجري املدرب تعديال آخر 
علــى تشــكيلته، والذي قــال ان هدفــه الفوز في 
جميع املباريات املقبلة ومنح الفرصة لعدد كبير 

من الالعبني.
من جانبه، فإن مدرب الســاحل يوسف جالي 
يســعى والعبوه إلى حتقيق نتيجــة طيبة أمام 
خصم متكامل، وعلى مدربه أن يحذر من االندفاع 
الهجومي على حساب دفاعه فالقادسية قادر على 

الوصول إلى مرماه من أقصر الطرق.
األبيض للتعويض

وفي مبــاراة الكويت وكاظمة، يبحث األبيض 
عن الفوز وتعويض تعادله مع الشباب في املباراة 
املاضية كي ال يبتعــد عن مراكز املقدمة، ويغيب 
عنه اليوم مهاجمه يوســف ناصر حلصوله على 
البطاقة احلمراء لكن البديل سيكون جاهزا لوفرة 

stc الكويت يواجه كاظمة.. والنصر مع خيطان في ختام اجلولة ٣ لدوري

صراع الصدارة اليوم بني القادسية والساحل

يحيى حميدان

جنحت مســاعي اجلهاز 
اإلداري فــي فريــق الكــرة 
بنــادي خيطــان، فــي ثني 
العب خــط الوســط طالل 
األنصاري عن قراره السابق 
مبقاطعة التدريبات لوجود 
بعض العروض له من أندية 
أخرى بيد أنها لم ترتق إلى 
اجلدية املطلوبة، ليعود من 
جديد إلى التدرب مع زمالئه 
وسيكون على مقاعد البدالء 
في مبــاراة فريقه «األحمر 
واألسود» أمام النصر ضمن 
اجلولة الثالثة من منافسات 
«التصنيــف»   stc دوري 

اليوم. 
هذا، ويعاني خيطان من 
غيــاب مجموعة كبيرة من 
الالعبني عن صفوفه اليوم، 
حيث يغيب ٦ العبني بسبب 

إصابتهم بڤيروس «كورونا»، 
فيما سيكون ٤ العبني خارج 

القائمة لإلصابة.
وسيقود مساعد املدرب 
محمد السلمان مباراة اليوم 
وحيدا بسبب إصابة باقي 
الطاقــم الفنــي بڤيــروس 
املدرب  «كورونــا»، وهــم: 
اإلسباني خوسيه كامبيلو 
ومدرب احلــراس الصربي 
فــادون ومــدرب  اليــوش 
الفارو  اللياقــة اإلســباني 

سيريزو. 
إلى ذلــك، اقتربت إدارة 
«األحمــر واألســود» مــن 
تسجيل احملترف االسترالي 
نيكــوالس أولســن بعــد 
وصوله إلى اتفاق مع ناديه 
السابق اجلهراء للحصول 
املاليــة  املخالصــة  علــى 
املطلوبة في عملية تسجيله 

بأي ناد آخر.

امللعبالتوقيتالفريقان
عبداهللا اخلليفة٥:٣٥الساحل ـ القادسية
ستاد ثامر٧:٥٠كاظمة ـ الكويت
 الكويت٧:٥٠خيطان ـ النصر

الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلن نادي الشــحانية القطري «درجة 
ثانية» عن تعاقــده مع العب الكويت طالل 
جازع املطيري في صفقة انتقال حر لينضم 

إلى صفوف الفريق القطــري خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية اجلارية.

وقد خاض طالل جازع جتربة احترافية 
في صفوف نادي ظفار العماني املوسم 

املاضي.

كاظمة يقترب من مهاجم عاجي
عبدالعزيز جاسم

اقتربت إدارة نــادي كاظمة من التعاقد 
مع مهاجم من ساحل العاج ليغلق بذلك ملف 
احملترفني بالفريــق األول لكرة القدم هذا 
املوســم، حيث ينتهي إغالق باب التسجيل 
لالعبني احملترفني واحملليني نهاية الشــهر 
اجلاري. وكان البرتقالي قد ســبق أن جدد 
التعاقد مع املدافع املالي حامد ماريوس، ثم 
تعاقد مع العبي الوسط اإلسباني بابلو غانت 

والهولندي رميوند جياسي والنيجيري اجاي 
غودنيس، ورغم ذلك فإن الفريق لم يحقق 
 stc سوى نقطة واحدة من مباراتني في دوري
«التصنيف» بعد تعادله مع الساملية وخسارته 

من الفحيحيل بهدف دون رد.
إلى ذلك، تلقى مهاجم الفريق واملعار من 
الساحل شــبيب اخلالدي عرضاً شخصياً 
من إدارة احلد البحريني لالحتراف ضمن 
صفوفه هذا املوســم لكن العرض لم يصل 

إلى إدارة النادي حتى اآلن.

جازع يحترف في الشحانية

األنصاري يعود إلى خيطان.. واألنصاري يعود إلى خيطان.. واألنصاري يعود إلى خيطان.. و١٠١٠١٠ غيابات عن مواجهة النصر

مبارك اخلالدي - عبد العزيز جاسم

حقق فريق برقان فوزا ثمينا على حســاب العربي بعد أن تغلب 
عليه بهدف دون رد في املباراة التي جمعتهما مساء أمس على 

ستاد نادي الكويت في افتتاح اجلولة الثالثة لدوري 
stc «التصنيف». ســجل الهدف الوحيد نيوكالس 

كوفــي (٤٤). وبهــذا الفوز رفــع برقان رصيده 
إلى ٤ نقــاط فيما جتمد رصيــد األخضر عند 

نقطة واحدة.
في الشوط األول حقق برقان مبتغاه بعد 
أن أجاد الرقابة على مفاتيح اللعب بالعربي 
محمد فريــح والهــادي السنوســي وإغالق 

املساحات معتمدا على الهجمات املرتدة والكرات 
الطوليــة، والتي جاء من إحداها الهدف بعد ان 

أرسل عبدالعزيز القطان الكرة ليخطفها نيوكالس 
كوفــي ويلعبها «لــوب» في مرمى احلارس ســليمان 

عبدالغفور.
في املقابل، ظهر العربي بشكل غير مقنع وطغى االستحواذ السلبي على 

أداء العبيه، وأهدر بندر السالمة فرصة للتقدم لكنه سدد في إقدام احلارس 
عبدالرحمن الشــريفي (٣٣)، وهيأ فريح كرة عرضية غمزها هنري سيدرك 

مباشرة لكنها ارتدت من القائم األمين.

وفي الشوط الثاني أجرى املدرب باسم مرمر عدة تبديالت بغية التعديل 
وشــكل األخضر ضغطا مبكرا على منافســه، ورد القائم األيسر لبرقان كرة 
جمعة العنــزي (٤٧) ولم تفلح احملاوالت الكثيرة للفريق في إدراك 
التعادل واتسمت بالتسرع وفقدان التركيز. في املقابل، أحسن 
برقان تنظيمه الدفاعي، كما تألق احلارس الشريفي في 
الذود عن مرماه لتنتهي املباراة بفوز ثمني لبرقان.

الفحيحيل واليرموك
وفــي مبــاراة أخــرى، واصــل الفحيحيل 
انطالقته القوية بفوزه على اليرموك بهدفني 
دون رد محققــًا فــوزه الثالث علــى التوالي 
بالعالمــة الكاملــة برصيد ٩ نقــاط ليتصدر 
املسابقة، فيما تواصلت نتائج اليرموك السلبية 
وتعرض خلسارته الثالثة تواليًا ليبقى رصيده 

خاليا.
ومتكن هداف الفريق الغيني نابي سوما من افتتاح 
التسجيل من ركلة جزاء (١٦)، لم يتمكن اليرامكة بعدها من 

العودة بالنتيجة، لينتهي الشوط األول على هذا الهدف.
وأضــاف الفحيحيــل الهدف الثاني عن طريق مدافعــه الكاميروني أرون 
اميبي بعد مرور ٨ دقائق من انطالق الشوط الثاني (٥٣)، وحافظ الفحيحيل 

على تقدمه رغم محاوالت «اليرامكة» تقليص النتيجة.

برقان يصعق العربي.. والفحيحيل يواصل انطالقته ويتصدر

تعادل سلبي بني «العنيد» واجلهراء

عبدالعزيــز البشــر (٦٥) التــي علت 
العارضة، وتسديدة اميانويل اجودي 
البعيدة(٦٩)، وحتى ركلة اجلزاء التي 
حتصل عليها ونفذها اجودي لم يستفد 
التضامــن منها شــيئا بعدمــا صدها 

الدوسري ببراعة (٨٠).

بجديد على مستوى األداء، اجتهادات 
فرديــة محدودة، وعمــل جماعي غير 
مكتمل، ليستمر التعادل الصفري واألداء 

السلبي سيدا للمشهد الكروي.
افتتــاح  التضامــن مــن  اقتــرب 
التســجيل اكثر من مرة، عبر رأســية 

هادي العنزي

تعــادل التضامن واجلهــراء ٠-٠ 
في املواجهة التي جمعتهما على ستاد 
علي صباح السالم بنادي النصر مساء 
أمس ضمن منافســات اجلولة الثالثة 
لدوري stc التصنيف لكرة القدم، ليرفع 
التضامن رصيده إلى ٤ نقاط، ووضع 

اجلهراء النقطة الـ ٣ في رصيده.
بدأ الشــوط األول بأفضلية كبيرة 
للتضامــن في وســط امللعــب، اعتمد 
خاللها تنويــع اللعب عبــر األطراف 
واالختراق مــن العمق، لكن «العنيد» 
لم يشــكل خطورة على مرمى حارس 
اجلهراء فواز الرشيدي، وجاءت أفضل 
فرص الشوط ملصلحة «أبناء القصر 
االحمر» بعد انطالقة سريعة من وسط 
امللعب ملهاجمه أحمد تيتي والذي بدوره 
هيأها سهلة إلى حسني احلربي الذي لم 
يحسن إيداعها شباك احلارس سعود 
اجلناعــي (٢٣)، وعلى اجلهة االخرى 
جاءت أفضل فرص التضامن واسهلها 
حلامد الرشــيدي (٤٤) لكنه ســددها 
بعيدا عن املرمى. لم يأت الشوط الثاني 

التضامن واجلهراء خرجا بتعادل عادل  (قاسم باشا)

أول فوز للساملية على حساب الصليبخات

الشــوط األول. أدار املبــاراة احلكــم 
عبداهللا جمالي وعاونه محمد اشكناني 

ومحمد العنزي.

وفهد الرشــيدي منذ البداية، في حني 
لم يتمكن الصليبخات من رد هجمات 
خصمــه وتلقت شــباكه ٣ اهداف في 

ناصرالعنزي

سجل الساملية أول فوز له في دوري 
stc «التصنيــف» وجاء على حســاب 
الصليبخات وخرج فائزا بأربعة اهداف 
مقابل هدف في املباراة التي جمعتهما 
علــى ملعب عبــداهللا اخلليفة، ورفع 
«الســماوي» رصيده إلى ٥ نقاط في 
حني مازال رصيد الصليبخات خاليا 

من النقاط.
وســجل للســاملية كل مــن فهــد 
الرشــيدي (١٣) وفواز العتيبي (٢٣) 
ومبارك الفنيني (٣٧) وفابانو (٩٠)،  
وسجل للصليبخات أحمد شبيب (٣٢) 
وسيطر الساملية على مجريات اللعب 
ومتكن من تهديد مرمى خصمه مبكرا 
وتعاونت خطوطه في اخلروج بهذه 
النتيجة التي تقدمت به الى مركز أفضل 

مما كان عليه.
وأحــدث مــدرب الســاملية محمد 
التعديــالت علــى  املشــعان بعــض 
التشكيلة األساســية التي غاب عنها 
املهاجم باتريك فابيانو وأشرك محمد 
الهويدي ومهدي دشتي ونايف زويد 

(محمد هنداوي) الساملية جنح في تخطي الصليبخات  

(أحمد علي) العربي تعثر أمام برقان وخسر النقاط الثالث  

لـفحيحيل  ا
أثبت جدارته 
أمام اليرموك
(محمد هاشم)
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١٢ ودية لـ «سلة األخضر» قبل انطالق الدوري
وأشــار بالل إلــى أن زيادة عــدد مباريات 
الدوري العام وفق ما أعلنته جلنة املسابقات 
في االحتاد تصب في مصلحة السلة بشكل عام، 
وتطور املستوى وترفع املنافسة بني األندية، 
وإن لم تكن موزعة زمنيا بطريقة علمية فمن 
شــأنها التسبب في إرهاق الالعبني، ولكن في 
املجمل فإن زيادة عدد املباريات احمللية يسهم 
في إعداد األزرق بطريقة غير مباشرة، ويقلص 

فترة إعداده متى ما تطلب األمر.

هادي العنزي

أنهى اجلهاز الفني للفريق األول لكرة السلة 
بالنادي العربي بقيادة املدرب طالل بالل اجلزء 
األكبر من برنامجه اإلعدادي، وسيباشر اعتبارا 
من األسبوع اجلاري املرحلة األخيرة من اإلعداد 
التي تتضمن خوض ١٢ ودية على أقصى تقدير، 
قبــل انطــالق أولى مواجهــات «األخضر» في 
الدوري العام والتي ســتجمعه مع النصر في 
٨ نوفمبر املقبل على صالة االحتاد في مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا الرياضي في صباح 

السالم.
وبهذه املناســبة، أكد املدرب الوطني طالل 
بالل في تصريح خاص لـ «األنباء» أن «سلة» 
العربي ستعتمد على الشباب، بعد مغادرة عدد 
من الالعبني بسبب سماح احتاد اللعبة بانتقال 
الالعبني فوق الـ ٣٠ عاما ألي ناٍد يرغبون في 
االنضمام إليه، مضيفا: «سنقدم وجوها جديدة 
قادرة على متثيل النادي العربي بأفضل طريقة 
ممكنة في املوسم املقبل، وقد أنهينا أغلب مراحل 
البرنامج اإلعدادي للفريق، وسنلعب عددا من 
املباريات الودية للتعرف على جاهزية الالعبني 
الفنية والبدنية، ومعاجلة األخطاء إن وجدت»، 
الفتا إلى أن انتقال عدد من الالعبني ذوي اخلبرة 

يعد فرصة كبيرة للشباب إلثبات جدارتهم.

بالل لـ «األنباء»: العربي يعتمد على الشباب في املوسم املقبل

(محمد هنداوي) املدرب الوطني طالل بالل  

برقان يضم الفضلي
واصل اجلهاز اإلداري لكرة السلة بنادي 
برقان تدعيم صفوف فريقه قبل انطالق 
الدوري العام، وبعد التعاقد مع الدولي أحمد 
اليوســف، أبرم برقان تعاقده الثاني مع 
فارس الفضلي، ملدة موسم قابل للتجديد، 
ويتوقع أن تكشف إدارة برقان عن تعاقدين 
جديدين خالل األيام القليلة املقبلة، سعيا 
ألجل حجز مقعد متقدم في الدوري العام، 

للتأهل إلى الدوري املمتاز.

مدرب أميركي والعب مجنس 
ملنتخب سلة سورية
وصل املدرب األميركي جوزيف ساليرنو 
إلى دمشق لتولي مهمة اإلشراف على منتخب 
سورية لكرة السلة في تصفيات كأس آسيا 
٢٠٢١، يرافقه الالعب املجنس اجلديد جورج 

كيل.
وقد أحرز ســاليرنو (٣٩ عاما) جائزة 
أفضل مدرب في الدوري الكندي ٣ مرات 
(٢٠١٣ و٢٠١٩ و٢٠٢٠)، كما توج بلقب ٢٠١٩ 

مع فريق مونكتون ماجيك.
قال ساليرنو لصفحة االحتاد على موقع 
«فيسبوك» بعد لقائه األول بالالعبني «فخور 
بوجودي بينكم، أنا هنا لنعمل معا كي نتطور 
ونصل الى الهدف الــذي نريد أن نحققه 

جميعا».
أما الالعب كيل (٢٤ عاما، ١٩٣ سم) فسبق 
له اللعب حتت إدارة ساليرنو العام املاضي 
وبلغ معدل تسجيله ١٩٫٧ نقطة في املباراة 

الواحدة.
بالتواجد  وأعرب كيل عــن ســعادته 
ضمن صفوف املنتخب «لدي حماس كبير 
لتحقيق نتائج إيجابية، جئت ألقدم كل ما 
لدي للمنتخب وسعيد مبا رأيته في سورية 

حتى اآلن وأنتظر بدء العمل مع الفريق».
وكانت سورية خسرت مباراتها األولى 
أمام إيران ٤٨-٩٤ فــي اجلولة األولي من 
تصفيات املجموعة اخلامســة، قبل فوزها 
على الســعودية ٧٥-٧٠ بعــد التمديد في 
فبراير املاضي، وتستعد ملواجهة قطر في 
٢٨ نوفمبر املقبل وإيران في ٣٠ منه، بعد 
استئناف التصفيات املعلقة بسبب تفشي 

ڤيروس كورونا املستجد.
وعن طريقة دفع رواتب املدرب بعد اجلدل 
الذي أثير في األيام املاضية حول تخلف احتاد 
القدم عن دفع رواتب مدربه التونسي نبيل 
معلول، قال مشرف جلنة املنتخبات الوطنية 
طريف قوطرش: «ستدفع رواتب املدرب من 
قبل مكتب االحتاد الرياضي العام. سيكون 
عقده على عــدة مراحل براتب يبلغ ٥٥٠٠ 
دوالر شهريا»، وتابع «أما الالعب املجنس 
فسيبقى بني ٣ و٤ اشهر مع املنتخب، براتب 
يصل إلى ٧ آالف دوالر». وأضاف قوطرش 
أن املنتخب سيســافر األسبوع املقبل إلى 
روســيا خلوض معسكر تدريبي يضم ٢١ 
العبا تتخلله مباريات ودية على مدى ١٨ يوما.

ملشاهدة الڤيديو

خيطان يلتقي الصليبخات لتعزيز صدارة «أولى اليد»
يعقوب العوضي 

تقام اليوم ٥ مباريات ضمن 
إطار منافسات دوري الدرجة 
األولى لكرة اليد في جولته الـ٧، 
ففي الـ٤٫٣٠ يتواجه القرين (٨ 
نقاط) مع اجلهراء (٣ نقاط)، 
كما يلتقي في الـ٦٫١٥ خيطان 
(١٠ نقــاط) مــع الصليبخات 
(٦ نقــاط) بينمــا يلعــب في 
الـ٨٫٠٠ الساحل (نقطتني) مع 
الفحيحيــل (٨ نقــاط) وتقام 
املباريات الثــالث على صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم، بينما 
على صالة مركز الشــهيد فهد 
األحمد مبقر االحتاد في الدعية 
يلتقي اليرموك (٨ نقاط) مع 
النصر (٦ نقاط) في الـ٥٫٠٠، 
ويلعــب الشــباب (٩ نقــاط) 
مع التضامــن (دون رصيد). 
ويبــدو أن اإلثــارة في دوري 
الدرجة األولى فــي أوجها، إذ 
إن صــراع التأهل إلى الدوري 
املمتــاز مشــتعل بــني ٧ فرق 
مــع بقاء ٣ جوالت على نهاية 
البطولــة، حيث يقدم خيطان 
املتصدر مســتوى مميزا منذ 
بداية البطولة، وكذلك الشباب 
الوصيف، الفحيحيل، القرين، 
اليرموك الصليبخات والنصر.
وبطبيعة احلال، سيكون 

الصقر، أحمد يعقوب وعايض 
الرشــيدي. في املقابــل، كون 
خيطان بقيادة املدرب البحريني 
علي العنزور شخصية قوية 
خالل األيام املاضية وحتديدا 
بعــد فتــرة التوقــف بدواعي 
ڤيــروس كورونــا فلــم يفقد 
الفريق أي نقطة في مشواره 
حتــى اليــوم، ويســعى إلــى 

تعرض العب الفريق األول 
فــي الســاحل خالــد البرك 
لتمــزق فــي عضلــة الفخذ 
اخللفية سيغيب على إثرها 
ملــدة ال تتجــاوز ١٥ يومــا، 
حيــث كشــفت الفحوصات 
الطبية عن حاجته للراحة 
واالنخراط فــورا في خطة 

للعالج الطبيعي.

مواصلــة االنتصارات، ولديه 
كل مــن فهد األحمــد، حارس 
املرمى يوسف مدوه، عبداهللا 
جاولي، سالم البلوشي، إبراهيم 
البلوشي  البلوشي، يوســف 

وأحمد البلوشي.
الساحل يفتقد جهود البرك

ذاتــه،  الســياق  فــي 

مهمة سهلة للشباب أمام التضامن ضمن ٥ مباريات اليوم

إبراهيم البلوشي أحد مفاتيح لعب العنزور

لقاء الصليبخات مع خيطان 
غاية في األهمية، حيث يسعى 
الصليبخــات بقيــادة املدرب 
فيصل صيوان ومساعده محمد 
فــالح، إلى تكــرار التأهل إلى 
دوري األضواء والذي حققه قبل 
موسمني، حيث يعول على عدة 
أسماء بارزة منهم جراح علي، 
جراح الصالح، براك طه، حمد 

باقتدار.. األهلي 
لنهائي «األبطال»

كرر فوزه على الوداد.. وينتظر الفائز من الزمالك والرجاء

القاهرة - سامي عبد الفتاح

بسهولة واقتدار، اكتسح األهلي فريق الوداد املغربي للمرة الثانية بنتيجة 
١/٣ في مباراة العودة للدور نصف النهائي من دوري أبطال 

أفريقيا والتي جرت اول من امس على ستاد القاهرة، 
ليكون مجموع فوز األهلي على الفريق املغربي 

٥-١، ويتأهل الى نهائي البطولة الذي سيقام 
بنفس امللعب ٦ نوفمبر املقبل، منتظرا 
الفائز من مباراة الزمالك والرجاء، على 
ضوء اللقاء املؤجل املرتقب يوم األول 
من نوفمبر املقبل، في ظل فوز الزمالك 
في الذهاب ١-٠.. ويأتي تأهل األهلي 
للمرة اخلامســة  للنهائي األفريقي 

عشرة، وتوج بـ٨ ألقاب وأصبح على 
أبواب اللقب التاسع، سجل لألهلي مروان 

محسن (د.٤) وحسني الشحات (د.٢٦) وياسر 
ابراهيم (د.٦٥) وســجل هدف الوداد الوحيد 

زهير املترجي (د.٨١)، ولم يستطع الوداد أن يجاري 
العبي االهلي في املباراة إال في بضع دقائق من البداية، وأشرك 

موسيماني ١٥ العبا في املباراة لتجهيز أكبر عدد من العبيه استعدادا للنهائي.
من جانبــه، قال رئيس الزمالك مرتضى منصــور انه طلب من االحتاد 

االفريقي رسميا، حتقيق تكافؤ الفرص في املباراة النهائية، بعد تأجيل مباراة 
الزمالك والرجاء لتقام يوم ١ نوفمبر املقبل بدال من ٢٤ أكتوبر اجلاري وقال: 
«ٔاخطرنــا الكاف بٔانه ليس من املنطقي ٔان يحصل فريق وصل للنهأيي على 
راحــة ١٣ يوما قبل املباراة في حني يحصل الطرف اآلخر 

على ٤ ٔايام فقط قبل املباراة النهأيية».
ومع حسم األهلي لبطولة الدوري، والتأهل 
للنهائي االفريقي، قرر اجلهاز الفني بقيادة 
موســيماني ان يلعب األهلي مباراته 
األخيــرة في الــدوري، أمام طالئع 
اكتوبر اجلاري،   ٣١ اجليش، يــوم 
بالبدالء، وهي املباراة التي ســوف 
تشهد احتفالية االحتاد املصري لكرة 
الدوري لألهلي  القدم بتسليم درع 

مبلعب املباراة.
نهائي «الكونفدرالية»

الى ذلك، يشهد اليوم ملعب موالي عبداهللا 
بالعاصمة املغربية الرباط، نهائي كأس الكونفدرالية 
بني فريقي بيراميدز ونهضة بركان، بعد تأهل بيراميدز للنهائي 
للمرة األولي في تاريخه على حساب حوريا الغيني، فيما تأهل نهضة بركان 

على حساب مواطنه حسينية أغادير.

انطالق كأس «الطائرة» اليوم

يعقوب العوضي

تنطلق منافســات كأس 
االحتاد الكويتي للكرة الطائرة 
اليوم بإقامة ٤ مباريات، فيلتقي 
على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا في مقر االحتاد في 
ضاحية صباح السالم الكويت 
مع برقان في الـ ٥٫٠٠، بينما 
يتواجه الشــباب مع اجلهراء 
في الـ ٧٫٠٠، وعلى صالة نادي 
اليرموك وفي الـ ٦٫٠٠ يلعب 
التضامن مع الســاحل، فيما 

تختتم منافسات اليوم األول من البطولة بلقاء 
اليرموك مع الصليبخات على صالة اليرموك.

من جهة أخرى، أصدرت جلنة املسابقات 
جدول املباريات املؤجلة من دوري الدرجة األولى، 
حيث سينطلق في ٣٠ أكتوبر اجلاري، فيلعب 
الساحل مع برقان والتضامن مع اجلهراء، وتقام 
املباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا.

وكانت اللجنة اخلماســية إلدارة شؤون 
االحتاد بصفة مؤقتة قد ألغت القســم الثالث 
من بطولة دوري الدرجة األولى واكتفت بإقامة 
الدور نصف نهائي مــن مباراة واحدة فقط 
نظرا لضيق الوقت، كما اعتبرت نتيجة مباراة 
الكويت مع كاظمة املؤجلة من الدوري املمتاز 
ملغاة لعدم شــرعية االحتاد في الفترة التي 
أقيمت فيها املواجهة حســب كتاب أصدرته 

مساء أول من أمس.
وســيطرت اخلالفات على االحتاد السابق 
وانعكست آثار اخلالف على الفرق واألندية والتي 

لم متنح الفرصة لالســتعداد 
بالصورة املطلوبة، خاصة في 
ظل احليرة التي رافقت إشراك 
احملترف األجنبي في املوسم 

اجلاري.
وكانت اللجنــة االنتقالية 
قد اجتمعت امس بحضور ٤ 
أعضاء هم: نائب الرئيس مؤيد 
شهاب، أمني السر عبدالرحمن 
السهو، أمني الصندوق مالك 
العنزي، والعضو حسني عاشور 
اللجنة  بينما حضر رئيــس 
االنتقالية بدر الكوس عن بُعد 

«أونالين» بسبب مرضه.
وبهذه املناسبة، قال السهو: «نقوم بدورنا 
كلجنة انتقالية على أكمل وجه من خالل مواجهة 
الصعوبات التي تعرقل تقدم اللعبة ونسعى حلل 
جميع املعضالت والتي واكبت االحتاد السابق»، 
مضيفا: «قررنا في االجتماع االكتفاء مبشاركة 
احملترفني األجانب املسجلني للموسم ٢٠١٩ -٢٠٢٠ 
فيما تبقى من املوســم احلالــي ٢٠١٩ مع عدم 
مشاركة غيرهم من احملترفني املسجلني للموسم 

املقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١».
وأوضح: «ستعاد جدولة كل املباريات التي 
كان مــن املقرر إقامتها فــي الفترة ما بني حل 
مجلس اإلدارة الســابق وموعــد عقد اجتماع 
اجلمعية العمومية غير العادية الذي شكلت اللجنة 
االنتقالية». وتابع: «لضيق الوقت سنلغي القسم 
الثالث من دوري الدرجة األولى ونكتفي بإقامة 
مباريات حتديد الصعــود والهبوط من دوري 
الدرجة األولى للدوري املمتاز في املوسم اجلديد».

«اخلماسية» ألغت القسم الثالث من «األولى» وأصدرت جدول املؤجالت

عبدالرحمن السهو

٤ ميداليات للكويت 
في «رماية كازاخستان» الدولية

حتت رعاية االحتاد اآلسيوي للرماية، نظم 
االحتاد الكازاخستاني للرماية البطولة الدولية 
الـ٢٩ إلحياء ذكرى فالدميير بوشيفالوف - رئيس 
احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفييتية في 
الرياضة عبر خاصيــة األونالين خالل الفترة 
مــن ٢٠ - ٣٠ أكتوبر اجلاري وذلك حفاظا على 
االشتراطات الصحية واإلجراءات االحترازية، في 
منافسات الرماية األوملبية (التراب - السكيت - 
املسدس - البندقية) وشارك فيها ما يقرب من 
٢٦٠ راميا ورامية ميثلون ٢٠ دولة. وقد حقق 
أبطال الرماية الكويتية فوزا مهما في البطولة، 
حيث متكن منصور الرشــيدي من احلصول 
على املركز الثاني في منافسات رماية السكيت 
للرجال بتحقيق ١٤٥ من ١٥٠ طبقا، فيما متكن 
ناصر املقلد من احلصول على املركز الثاني في 
منافسات التراب للرجال بإصابة ١٤٤ طبقا من 
إجمالي ١٥٠، وعلى صعيد منافسات السيدات، 
كانت راميات الكويــت على موعد مع اقتناص 
ميداليتني ذهبيتني عن طريق سارة احلوال في 
منافسات التراب وإميان الشماع في منافسات 
السكيت. وفي تصريح ألمني عام االحتاد اآلسيوي 
للرماية ورئيس االحتاديــن العربي والكويتي 
دعيج العتيبي، قال: إن االحتاد األسيوي للرماية 
برئاسة الشيخ سلمان احلمود رحب ودعم فكرة 
االحتاد الكازاخســتاني في إقامة هذه البطولة. 
وأشاد بأداء ومستوى رماة الكويت األبطال في 
البطولة، خاصة أنها تأتي عقب استئناف النشاط 
الرياضي والتدريبات بعد توقف دام ألكثر من ٤ 
شهور ضمن اإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
الصحيــة، وقد متكن رماة الكويت األبطال من 
حتقيق ٤ ميداليــات ذهبيتني وفضيتني، األمر 

الذي يدل على قوة رماة الكويت.

دعيج العتيبي ومنصور الرشيدي في مناسبة سابقة

إميان الشماع

سارة احلوال

السهو: نسعى حلل املعضالت التي واجهت اللعبة
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غوارديوال: أغويرو مستعد 
لالعتذار حلاملة الراية

أكد بيب غوارديوال مدرب مان ســيتي املنافس في الدوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم أن مهاجمه سيرجيو أغويرو لن 
يتردد مطلقا في االعتذار حلاملة الراية إذا تبني أنها شعرت 
باالستياء عندما ملس الالعب األرجنتيني كتفها خالل مباراة 
الفريق التي فاز فيها ١-٠ على أرسنال مطلع األسبوع املاضي. 
وتعرض أغويرو النتقادات واسعة النطاق على مواقع التواصل 
االجتماعي لوضعه يده على كتف حاملة الراية سيان ماسي 
إيليس عندما كان يحتج على قرار اتخذته مســاعدة احلكم 

في املباراة التي أقيمت يوم السبت من األسبوع املاضي.
وقال غوارديوال ردا على سؤال ألحد الصحافيني «لم أحتدث 
إلى سيرجيو عن ذلك لكنني على ثقة تامة بأنه سيعتذر لها 
دون أي مشــكلة لو كانت تشعر باالستياء، الكل يتكلم من 
خارج امللعب، لكنني أعرف أن سيرجيو لم يقصد شيئا وقد 
أقدم على ذلك كما هو معتاد دوما معي داخل امللعب وخارجه 
أو عندمــا أعانقه عند التبديل أو عندما يلمس احلكم أو أي 
منافس». وأضاف املدرب اإلسباني «هل كانت هناك عدوانية 

(في سلوكه) رمبا.
 لكنني أعتقد أنه كان تصرفا عاديا ألنني أعرفه متاما. فهو 
جنم عاملي كبير لكنه متواضع ومن ألطف من قابلتهم طوال 

حياتي».
وأردف قائال «املهم القصد والنية وأعتقد أن األمر كان طبيعيا. 

لم يقل أي كلمة سيئة. كان الوضع عاديا».

ثنائية نظيفة لإلنتر تخطى بها جنوى.. وتورينو «يفرمل» ساسوولو

البايرن التهم آينتراخت.. و دورمتوند يسقط شالكه بالثالثة

فاز انتر ميالن على جنوى 
بهدفني نظيفني فــي املباراة 
التــي جمعتهما مســاء أمس 
ضمــن منافســات الــدوري 
اإليطالي، ورفع رصيده إلى 
١٠ نقاط بينما يبقى جنوى 
على رصيده السابق ٤ نقاط، 
وسجل لإلنتر لوكاكو (٦٤) 
وأمبروزيــو (٧٩)، وبذلــك 
احتل «النيراتزوري» املركز 
الثالث مؤقتا خلف املتصدر 
آي سي ميالن برصيد ١٢ نقطة 

وساسوولو بـ ١١ نقطة.
أتاالنتــا  وتلقــى فريــق 
خسارته الثانية على التوالي 
عقب سقوطه أمام سامبدوريا 

.١-٣
وتقدم سامبدوريا بهدفني 
نظيفــني ســجلهما فابيــو 
كوالياريال ومورتن تورسبي 
في الدقيقتني ١٣ و٥٩، قبل أن 
يقلص أتاالنتا الفارق بتسجيل 
هدف عن طريق دوڤان زاباتا 
في الدقيقة ٨١ من ركلة جزاء، 
إال أن جاكوب جانكتو سجل 
الهدف الثالث لسامبدوريا في 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

الضائع للمباراة.
وتوقف رصيد أتاالنتا عند 
تسع نقاط في املركز الثالث، 

ســجل النجــم الپولندي 
روبرت ليڤاندوڤسكي ثالثية 
(هاتريــك) قــاد بهــا بايــرن 
ميونخ إلى الفوز على ضيفه 
آينتراخــت فرانكفورت ٥-٠ 
امس في املرحلة اخلامسة من 
القدم  الدوري األملانــي لكرة 

(بوندسليغا).
وحافــظ اليبزيــغ علــى 
موقعــه في الصــدارة بعدما 
تغلــب علــى هرتــا برلــني 
٢-١، كمــا تغلب بوروســيا 
مونشنغالدباخ على مضيفه 
ماينــز ٣-٢، بينمــا تعــادل 
أونيــون برلني مع فرايبورغ 

.١-١
ورفع بايرن ميونخ، املتوج 
الــدوري والــكأس  بثالثيــة 
ودوري األبطال في املوســم 
املاضي، رصيده إلى ١٢ نقطة 
لكنه ظــل في املركــز الثاني 

الفوز في ثالث مباريات، فيما 
أصبــح هذا الفوز هو الثالث 
التوالي لســامبدوريا  علــى 
مقابل اخلسارة في مباراتني.

وأمس األول، فرمل تورينو 
ملضيفــه  القويــة  البدايــة 

ساســوولو الشــوط الثاني 
التعــادل وحتديــدا  إلدراك 
الدقيقة ٧١ عبر الصربي فيليب 
ديوريتشيتش، لكن فرحته لم 
تدم سوى ست دقائق، حيث 
التقدم  منح أندريــا بيلوتي 
مجددا للضيوف (٧٧)، وعزز 
الصربي اآلخر ساسا لوكيتش 
بالهدف الثالث بعد دقيقتني 
(٧٩). وأعــاد الروماني فالد 
خيريخيتش األمل لساسوولو 
بتقليصه الفارق في الدقيقة 
٨٤، قبل أن يدرك فرانشيسكو 
كابوتو التعــادل بعد دقيقة 
واحــدة (٨٥). وهــي النقطة 
األولى لتورينو هذا املوســم 
بعد ثالث هزائم متتالية وهو 
ميلك مبــاراة مؤجلة، وحرم 
ساسوولو من انتزاع الصدارة 

ولو مؤقتا.
ساســــوولو  ورفـــــع 
رصيــده الى ١١ نقطة بفارق 
نقطــة واحدة خلــف ميالن 
الــذي يســتضيف روما غدا 
فــي قمــة وختــام املرحلة. 
ويلعب اليــوم كالياري مع 
كروتونــي، وبينيفينتو مع 
نابولي، وبارما مع سبيتسيا، 
وفيورنتينا مع اودينيزي، 

ويوڤنتوس مع فيرونا.

بفــارق نقطة واحــدة خلف 
اليبزيغ، بينما جتمد رصيد 
آينتراخــت فرانكفورت عند 

ثماني نقاط.
وســجل ليڤاندوڤســكي 
أهدافــه الثالثــة لبايرن في 
الدقائق العاشــرة و٢٦ و٦١، 
ثــم أضــاف ليروي ســاني 
واملهاجم اإلجنليزي الشاب 
الهدفــني  جمــال موســياال 
الرابع واخلامس للفريق في 
الدقيقتــني ٧٣ و٩٠. وعــزز 
ليڤاندوڤســكي بذلك موقعه 
في صــدارة قائمة هدافي الـ 
«بوندسليغا» رافعا رصيده 

إلى عشرة أهداف.
وفي افتتاح املرحلة، حرم 
كولــن مضيفه شــتوتغارت 
الــى دوري  العائــد حديثــا 
األضــواء من الصــدارة ولو 
مؤقتــا عندمــا أرغمــه على 

ويخوض يوڤنتوس حامل 
اللقــب في األعوام التســعة 
األخيرة اختبارا ال يخلو من 
صعوبة أمام ضيفه هيالس 
فيرونــا، وعينه علــى القمة 
الساخنة أمام ضيفه برشلونة 
اإلسباني االربعاء املقبل في 
دور املجموعات ملسابقة دوري 
أبطال أوروبا. ويدخل فريق 
«الســيدة العجــوز» املباراة 
منتشــيا بفوزه الثمني على 
مضيفــه مضيفــه دينامــو 
كييڤ األوكراني ٢-٠ الثالثاء 
املاضي، ساعيا الى تعويض 
تعثره املخيــب أمام مضيفه 
كروتونــي الصاعــد حديثــا 
١-١ فــي املرحلة املاضية من 

«الكالتشيو».
ويلعــب يوڤنتــوس في 
اآلونة األخيرة في غياب جنمه 
الدولي البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو املصــاب بڤيروس 
كورونا املستجد، إلى جانب 
ألعابــه االرجنتيني  صانــع 
باولو ديباال الذي لم يستعد 
لياقته ١٠٠٪ بحســب مدربه 
أندريا بيرلو بعد معاناته من 
آالم في البطن خالل تواجده 
مــع منتخب بــالده في فترة 

التوقف الدولية.

التعادل ١-١.
الثانــي  التعــادل  وهــو 
لشتوتغارت هذا املوسم مقابل 
فوزين وخسارة فرفع رصيده 
الى ٨ نقاط في املركز اخلامس 
مؤقتا، فيما حصد كولن نقطته 
الثانية على التوالي هذا املوسم 
مقابــل ثالث هزائــم متتالية 
فبقي في املركز السادس عشر.
بوروســيا  حقــق  كمــا 
دورمتونــد فــوزا كبيرا على 
ضيفه شالكه بثالثة نظيفة في 
املباراة التي أقيمت على ملعب 
«سيجنال إيدونا بارك» معقل 
«أسود الفيستفاليا»، أحرزها 
مانويل أكاجني بالدقيقة ٥٥ 
وإيرلينج هاالند بالدقيقة ٦١ 
وماتس هوميلز بالدقيقة ٧٨.

ويلتقي اليوم فولفسبورغ 
مع أرمينيا بيليفيلد، وفيردر 

برمين مع هوفنهامي.

ساســوولو عندمــا أجبــره 
على التعادل ٣-٣ في افتتاح 

املرحلة.
البــادئ  وكان تورينــو 
بالتســجيل عبــر الپولندي 
كارول لينيتي (٣٣)، وانتظر 

فيما رفع سامبدوريا رصيده 
إلــى تســع نقاط فــي املركز 

الرابع.
وهذه هي اخلسارة الثانية 
علــى التوالــي ألتاالنتــا في 
الــدوري هذا املوســم مقابل 

 جدول مباريات اليوم بتوقيت الكويت
اجنلترا ( املرحلة ٦)

٥:٠٠beIN sports HD١ساوثمبتون - إيڤرتون

٧:٣٠beIN sports HD١ولڤرهامبتون - نيوكاسل

١٠:١٥beIN sports HD٢أرسنال - ليستر

إسبانيا (املرحلة ٧)
٤:٠٠beIN sports HD٤بلد الوليد - أالڤيس

٦:٠٠beIN sports HD٣قادش - ڤياريال

٨:٣٠beIN sports HD٣خيتافي - غرناطة

١١:٠٠beIN sports HD٣سوسييداد - هويسكا

ايطاليا (املرحلة ٥)
٢:٣٠beIN sports HD٤كالياري - كروتوني

٥:٠٠beIN sports HD٥بينيفينتو - نابولي

٥:٠٠beIN sports HD٥بارما - سبيتسيا

٨:٠٠beIN sports HD٤ڤيورنتينا - اودينيزي

١٠:٤٥beIN sports HD١يوڤنتوس - ڤيرونا

فرنسا (املرحلة ٨)
٥:٠٠beIN sports HD٦لنس - نانت

٥:٠٠مونبلييه - رينس

٥:٠٠بريست - ستراسبورغ

٥:٠٠beIN sports HD٧متز - سانت اتيان

٧:٠٠beIN sports HD٦نيس - ليل

١١:٠٠beIN sports HD٦ليون ـ موناكو

أملانيا (املرحلة ٥)
٥:٣٠ڤولڤسبورغ - بيليفيلد

٨:٠٠برمين - هوڤنهامي

يوڤنتوس لتفادي مفاجآت فيرونا.. وهزمية موجعة ألتاالنتا أمام سامبدوريا

أياكس يدك شباك «فينلو» 
بـ ١٣ هدفًا في الدوري

حقق فريق أياكس أمســتردام فوزا كبيرا جدا على حســاب 
مضيفه في فينلو، ضمن اجلولة السادسة من الدوري الهولندي 
املمتاز، بنتيجة ١٣-٠، ليرفع أياكس رصيده إلى ١٢ نقطة، احتل 
بها املركــز الثاني في الترتيب، فيما جتمد رصيد فريق فينلو 

عند ٥ نقاط في املركز التاسع.
وقد انتهى الشوط األول بتقدم أياكس برباعية، سجلها يورجن 
إيكيلينكامب والسينا تراوري (هدفني) والصربي دوڤان تاديتش، 
وأضاف ٩ أهداف في الشــوط الثاني، سجل السينا تراوري ٣ 
أهداف ورفع أهدافه إلى خمســة، وسجل كالس يان هونتيالر 
(هدفني)، وهدف لدالي بليند، ويورجن إيكيلينكامب الذي أضاف 

هدفه الثاني، وأنتوني، ومارتينيز.

قمة سلبية بني اليونايتد وتشلسي.. و ليدز يلحق اخلسارة األولى بأستون ڤيال بثالثية املتألق بامفورد

نزيف نقاط «السيتي» مستمر بتعادل صعب مع وست هام
رصيده الى ١٠ نقاط وارتقى 
الى املركز الثالث مؤقتا، في 
املقابل بقي اســتون ڤيال في 
املركــز الثاني مــع ١٢ نقطة 
ومبــاراة مؤجلــة. وفــرض 
بامفورد نفسه جنما للمباراة 
بتسجيله ثالثيته في مدى ١٩ 
دقيقة في الشوط الثاني وذلك 

في الدقائق ٥٥ و٦٧ و٧٤. 
وبذلــك، ســجل بامفورد 
٦ أهــداف في ٦ مباريات هذا 
املوســم فارتقى الــى املركز 
الثاني في ترتيب الهدافني. 

وتستكمل املرحلة اليوم، 
حيث يتطلع إيڤرتون املتصدر 
املفاجأة لهذا املوسم أن يواصل 
تألقه ويحافظ على ســجله 
خاليا من الهزائم عندما يحل 
ضيفــا علــى ســاوثمبتون.  
ويسعى أرسنال الى تعويض 
اخلســارة أمام مان ســيتي 
عندما يســتقبل على ملعب 
«االمــارات» فريــق ليســتر 
متطلعا للمحافظة على سجل 

مثالي أمام منافسه.

األول مقابل ثمانية انتصارات 
ملــان ســيتي فــي املباريــات 
التي خاضهــا الفريق بقيادة 
غوارديوال في مواجهة وست 
هام بالدوري اإلجنليزي منذ 
توليه تدريب «الســيتي» في 
صيف ٢٠١٦ كما قاد غوارديوال 
الفريق النتصارين آخرين على 
وســت هام أحدهما في كأس 
االحتــاد اإلجنليــزي واآلخر 
فــي كأس رابطــة احملترفــني 
اإلجنليزية. ولم تغير نتيجة 
التعادل من وضع الفريقني في 
جدول الدوري اإلجنليزي حيث 
رفع وســت هــام رصيده إلى 
ثماني نقاط في املركز العاشر 
مؤقتا بفارق األهداف فقط أمام 
مان ســيتي.  وفاز كريستال 

باالس على فوالم ٢-١.
وأحلــق ليــدز يونايتــد 
اخلســارة االولى بأســتون 
ڤيال هذا املوسم بفوزه عليه 
في عقر داره بثالثية نظيفة 
سجلها هدافه باتريك بامفورد 
في افتتاح املرحلة. ورفع ليدز 

يونايتــد  مــان  اكتفــى 
مــع  الســلبي  بالتعــادل 
تشلســي فــي املبــاراة التي 
أمــس علــى  دارت بينهمــا 
ملعب «أولدترافورد» ضمن 
منافسات الدوري اإلجنليزي 
اليونايتــد  املمتــاز. ورفــع 
رصيــده إلى ٧ نقــاط من ٥ 
مباريات في املركز ١٥، بينما 
يأتي تشلسي سادسا وله ٩ 

نقاط من ٦ مباريات.
كما حافظ املدير الفني ملان 
سيتي، اإلســباني جوسيب 
غوارديوال، على سجله خاليا 
من الهزائم في مواجهة وست 
هام وقاد فريقــه إلى تعادل 
ثمــني أمامه ١-١ على ســتاد 

«لندن األوملبي».
وأنهى وست هام الشوط 
األول لصاحلــه بهدف نظيف 
ســجله ميكيــل أنطونيو في 
الدقيقة ١٨، ورد مان سيتي في 
الشوط الثاني بهدف التعادل 
عن طريق البديل فيل فودين 
في الدقيقة ٥١. والتعادل هو 
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جنح ريال مدريد في االنتصار بنتيجة (٣-١) خالل مواجهة الكالسيكو 
ضد الغرمي التقليدي برشلونة مساء أمس في معقل البلوغرانا «كامب 
نو» في إطار منافسات اجلولة السابعة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة ٥ وسيرجيو راموس 
مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة ٦٣ ولوكا مودريتش في الدقيقة ٩٠، بينما 

سجل أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة ٨.
وبهذا االنتصار يرفع «امللكي» رصيده للنقطة ١٣ في صدارة جدول 
الترتيب، بينما جتمد رصيد برشلونة عند ٧ نقاط في املركز العاشر.

بدأ ريال مدريد املباراة بضغط مبكر، ومن أول هجمة جنح الشــاب 
فيدي فالفيردي في التســجيل حيــث تلقى متريرة في العمق من كرمي 

بنزميا وسدد بقوة أقصى ميني احلارس نيتو في الدقيقة ٥.
وجاء الرد ســريعا من برشــلونة، حيث تلقى جوردي ألبا كرة في 
منطقة اجلزاء، ومررها عرضية أرضية أمام أقدام الشــاب أنســو فاتي 
الذي سدد بسهولة على يسار احلارس تيبو كورتوا، ويعادل النتيجة 

لبرشلونة.
وأرسل البرازيلي فيليب كوتينيو تسديدة في الدقيقة ١٥ على حدود 

منطقة اجلزاء لكن احلارس كورتوا تصدى لها ببراعة.
وكاد ميســي أن يضاعف النتيجة لبرشــلونة في الدقيقة ٢٤، حيث 
اســتقبل كرة في منطقة اجلزاء، وراوغ راموس وسدد كرة تصدى لها 

احلارس كورتوا.
وبعد دقيقة واحدة انطلق كرمي بنزميا ليسدد كرة قوية تألق احلارس 

نيتو في التصدي لها ببراعة.
وخرج ناتشو في الدقيقة ٤٣، حيث ظهرت عليه عالمات األلم في الركبة 

اليسرى أثناء خروجه، وقرر زيدان الدفع بلوكاس فاسكيز بدال منه.
وانتهى الشوط األول بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله.

ومــع بداية الشــوط الثانــي كاد أنســو فاتي أن يضاعــف النتيجة 
لبرشــلونة، حيث تلقى الكرة في الطرف األمين ملنطقة اجلزاء، وسدد 
بني قدمي راموس لكن الكرة مرت بجانب القائم األمين للحارس كورتوا 

في الدقيقة ٥٠.
وأرســل فاتي كــرة عرضية من اجلانب األميــن، داخل منطقة جزاء 

ريال مدريد، لتصل إلى كوتينيو الذي ســدد بالرأس لكن في الشــباك 
اخلارجية في الدقيقة ٥٤.

واحتسب حكم املباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة ٦٢، بعد 
جذب من لينجليت مدافع برشلونة لقميص راموس قائد ريال مدريد، 
وذلك بعــد اللجوء لتقنيــة الفيديو، وانبرى رامــوس لتنفيذها حيث 

سجلها بنجاح على ميني احلارس نيتو.
وطالب العبو برشلونة باحلصول على ركلة جزاء إثر ملس رافائيل 

فــاران مدافع ريــال مدريد الكرة فــي منطقة اجلزاء في 
الدقيقة ٧١، لكن احلكم لم يستجب.

ودفــع زيــدان مبودريتــش ورودريغو 
جويس بدال من فالفيردي وأسينســيو، 
وعلى اجلانب اآلخر أجرى رونالد كومان 
املدير الفني لبرشــلونة بـــ ٤ تغييرات 
دميبلي وترينكاو وغريزمان وبرايثوايت 
بدال من بوسكيتس وبيدري وفاتي وألبا.

وتألق نيتو حارس برشــلونة في التصدي 
لتســديدتني مــن توني كروس فــي الدقيقة ٨٥ 

وحول الكرة في النهاية إلى الركنية.
وسدد راموس كرة قوية في الدقيقة ٨٦ مستغال 
كــرة عرضية من فاســكيز لكن احلــارس نيتو 
تصدى لها لترتد أمام فاران الذي ســدد بالرأس 

بجانب القائم األيسر لبرشلونة.
وجنح لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث 

لريــال مدريد فــي الدقيقة ٩٠، حيــث تلقى كرة في 
منطقــة اجلزاء من زميله رودريغــو جويس، وراوغ 
احلارس نيتو قبل أن يسدد كرة بوجه القدم اخلارجي 
في منتصف املرمى ليقتل أحالم البلوغرانا في العودة.
وبهذا الفوز يعود ريال مدريد الى طريق االنتصارات، 
بعد خسارتني متتاليتني ضد قادش في الليغا ثم شاختار 

دونيتسك األوكراني بدوري األبطال.

«امللكي» عزز رقمه.. و فاتى يسجل اسمه 
مبباراة امس، التقي برشــلونة وريال مدريد في ١٨١ 
مباراة، وقد جنح «امللكي» في حتقيق الفوز في ٧٤ مباراة 
منهم فيما حقق برشلونة الفوز بعدد ٧٢ مباراة وتعادل 
الفريقني في ٣٥ مبــاراة، وقبل املباراة كان كال الفريقني 
متساويني في عدد االهداف بـ٢٨٨ هدفا ولكن فوز ريال 
مدريد ٣-١، رفع سجله التهديفي الى ٢٩١ هدفا فيما ارتفع 

سجل برشلونة الى ٢٨٩ هدفا.
كما حقق الشاب أنسو فاتى جنم برشلونة رقما قياسيا 
بعدما سجل هدف التعادل للبارسا بالدقيقة ٨، حيث بات 
ثاني أصغر العب يســجل في تاريخ الكالسيكو بعمر ١٧ 
عاما و٣٥٩ يومــا، متخطيا بذلك راؤول غونزاليس جنم 

ريال مدريد السابق بعمر ١٨ عاما و٩٥ يوما.

«البارسا» يريد احلفاظ 
على غريزمان

حسم نادي برشــلونة اإلسباني، موقفه من 
املهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، سواء بالرحيل 

أو البقاء مع الفريق في يناير املقبل.
غريزمان تعرض للعديد من االنتقادات الفترة 
األخيرة، بسبب عدم ظهوره باملستوى املنشود 
مع الفريق الكاتالوني. مركز الالعب كذلك يعتبر 
من أهم املشاكل التي تواجه املدرب رونالد كومان، 
حيث يلعب مع برشلونة في مركز اجلناح، عكس 

مركزه في منتخب فرنسا في عمق امللعب.
صحيفة «ليكيب» الفرنســية، نفت تخطيط 
برشــلونة للتخلص من غريزمــان خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية املقبلة، لثقة كومان في قدرة 

الالعب على التألق من جديد.

إطالق اسم ميسي على ملعب 
برشلونة اجلديد يواجه مبادئ تاريخية

ليونيل ميسي،  يواجه األرجنتيني 
جنم برشلونة، مبدأ تاريخيا في النادي 
الكاتالوني، يعقد عملية إطالق اسمه على 

امللعب اجلديد لـ«البارسا».
وكان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، 
طالب بوضع اســم ميسي على امللعب 
اجلديد لـ«البارسا»، لتكرميه على املسيرة 

احلافلة بقميص «البلوغرانا».
ووفقا لصــحيفة «ماركا»، فإن إدارة 
برشلونــة إذا سمعت بنصيحة بيكيه 
وقررت إطالق اسم ميسي على ملعـب 
«كامب نو» عقب تطويره، ستــــكون 
الـمرة األولى في التاريــخ التي يوضع 

خاللـــها اســــم شخص على ملعب 
النـــادي الكاتالونـي.

وأشــارت إلى أن مالعب برشلونة 
على مــدار تاريخه، هي فيلودروم دي 
ال بونانوفا (١٨٩٩-١٩٠٠)، وملعب فندق 
(١٩٠١-١٩٠٥)، وملعب كالي  كازانوفاس 
مونتانير (١٩٠٥-١٩٠٩)، وكامب ديل ال 
إندوستريا (١٩٠٩-١٩٢٢)، ولي كورتس 
اللعب  (١٩٢٢-١٩٥٧). وبدأ برشــلونة، 
ألول مرة في كامب نو عام ١٩٥٧، عندما 
كانت سعته ٩٠ ألفا، لكنه اليوم ميكن أن 
يستوعب ما يصل إلى ٩٩٣٥٤ مشجعا، 

ما يجعله أكبر ملعب في أوروبا.

فوز أوساسونا على بلباو.. وإلتشي يزيد متاعب ڤالنسيا
 فاز أوساسونا على أتلتيكو بلباو بهدف أحرزه 
روبن غارسيا من ركلة جزاء (٨١) ورفع رصيده إلى ١٠ 
نقاط بينما بقي بلباو على رصيده السابق بـ ٤ نقاط. 
وفي لقاء آخر، فاز إيبار على اشــبيلية بنفس 
النتيجة، وأحرز هدف الفوز أنريكي غارســيا (٤١)، 
ورفع الفائز رصيده إلى ٨ نقاط فيما بقي اخلاسر 

على رصيده السابق بـ ٧ نقاط.
من جهة أخرى، زاد إلتشي متاعب ضيفه ڤالنسيا 
عندما تغلب عليه ٢-١ في افتتاح املرحلة السابعة من 
الدوري اإلسباني. ويلعب اليوم بلد الوليد مع أالفيس، 
وقادش مــع ڤياريال، وخيتافي مع غرناطة، وريال 

سوسييداد مع هويسكا.

«امللكي» ينهض بإسقاط «البارسا» 
في «كالسيكو الصمت»

ديست أول أميركي 
يلعب «الكالسيكو»

ذكرت صحيفة «آس» أن العب برشلونة، 
ســيرجينو ديســت، بات أول العب 
يحمل اجلنســية األميركية يشارك 
في الكالسيكو منذ أكثر من ٩٠ عاما.
وتعاقد برشــلونة مع ديست مطلع 
امليركاتو  الشــهر اجلاري، خــالل 
الصيفي، قادما من أياكس مقابل ٢١ 
مليون يورو باإلضافة إلى ٥ ماليني 

كمتغيرات.
واعتمد مدرب «البارسا» رونالد 
كومان على ديست في اجلانب 
األيسر، رغم أن مركزه األساسي 
على اليمــني في املباريات التي 
ســبقت لقاء الغرمي التاريخي ريال 
مدريد، إال أن هذا القرار جاء بسبب غياب 
جوردي ألبا الذي تعرض لإلصابة خالل 

مواجهة إشبيلية في الدوري.



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام 1976 تطبع في مطابع »األنباء«
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب 23915 
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االحد

أبعد من الكلمات
»طواحين الرياح المولدة للطاقة تقتل الطيور«

الرئيــس األميركــي ترامب يقول 
إن طواحــن الرياح ال تفيد التنمية 

املستدامة ألنها تقتل الطيور.

»الناس ال يتعيشون من ارتفاع سوق األسهم«

املرشح الرئاســي جو بايدن يرد 
على مقولة ترامب ان سوق األسهم 

سيهبط حال فوز بايدن.

»التبني في أميركا ال يتطلب موافقة الوالدين 
الطبيعيين«

احملامــي األميركــي راؤول ريز 
متحدثا عن فصل أطفال املهاجرين 

املكسيكين عن والديهم.

»ال تفترضوا وجــود أي منطقة آمنة من 
الڤيروس«

السابق  كريس كريستي، احلاكم 
لنيوجيرسي، يؤكد أنه حتى البيت 
األبيض لم يكن خاليا من الڤيروس.

4:36الفجر
5:56الشروق

11:32الظهر
2:44العصر

5:08املغرب
6:26العشاء

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هلل

خديجه عبداهلل حمد الريش، أرملة سليمان عبداهلل الريش: 79 عاما 
ـ ت: 99730887 ـ 99984111 ـ شيعت.

كبرى علي حسني الدشتي، أرملة عبداحلسن حمزة حيدر: 62 عاما 
ـ ت: 69699698 ـ شيعت.

نورة ليل مهدي العنزي: 49 عاماـ  ت: 99668538ـ  94985558ـ  شيعت.
فاطمة حسني منصور، أرملة محمد فالح طفله العجمي: 75 عاماـ  ت: 

97110101 ـ 99600121 ـ 99023488 ـ شيعت.
علي محمد عبدالرحمن الكندري: 74 عاماـ  ت: 97979975ـ  24893665 

ـ شيع.
أحمد علي أحمد بوخوه: 73 عاماـ  ت: 99615585ـ  99577215ـ  شيع.

خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

إصابات »كورونا« تتخطى 42 
مليونًا.. و»الصحة العاملية«: 

أشهر صعبة جدًا قادمة.

غدًا يبدأ الترشيح النتخابات 
مجلس األمة 2020.

   لم نسمع منكم سوى                 
اإلحباط والتحذيرات!

  مثل ما قال صاحب السمو.. 
»فزعتكم للكويت«.

ُلـــِل َحّلـــْت بنـــا يـــا ليتهـــا لـــم َتْ
وأَتـــْت علـــى الدنيا بســـتر ُمْســـَدِل

بـــاألذى وتتابعت الكورونا  َمَضـــت 
منهـــا وقائـــُع مثـــُل نـــاِر املصطلي

فكأنهـــا ها  شـــرُّ اخلالئـــَق  عـــم 
ِل جيـــٌش ُيحيـــُط بـــداِر قـــوٍم ُعـــزَّ

يـــوم اســـتدار لنـــا الزمـــان وأقبلت
كاحلنظـــِل مـــرٌة  شـــدائُد  منـــه 

َنـــا َظنَّ يـــوم  أحـــداث  وترادفـــت 
بـــه ال ينجلـــي أن ينجلـــي فـــإذا 

ودعـــا األَســـاُة إلـــى التباعـــد بيننا
مبعـــزِل يســـتقرُّ  ـــا  ِمنَّ فالـــكلُّ 

خوفا مـــن العدوى وما قـــد يعتري
َجَســـَد ابن آدم وْهـــَو من مرٍض خلي

بـــه قـــواه وتســـتبدُّ مبـــا  ُتـــردي 
مـــن ُقـــْدَرة فـــي جوفـــه واملفصـــِل

فيَظلُّ فـــي الدنيا وفـــي األخرى معا
ال يســـتدل علـــى القـــراِر األفضـــِل

ُمصيبـــٌة تلـــك  ـــاُه  واربَّ ويقـــول 
أودْت بحالـــي فجـــأة فالويـــل لـــي

>>>
بيننـــا ـــُع  مِّ ُتَ كانـــت مجالســـنا 

ُنحيـــي بهـــا ذكـــَرى الزمـــان األوِل
اللقيـــا وُيســـعُد بعُضنـــا نتبـــادل 

بعضـــا بحـــاٍل فـــي املجالـــِس أمثِل
ُد الوصـــل الـــذي درجـــت به فُنجـــدِّ

اأَلْجمـــِل عاداتنـــا ضمـــن املســـار 
ٌب وهنـــاك فـــي الفيحـــاء جمـــع طيِّ

َنلقـــاه فـــي ديـــوان َفْهـــِد املعجـــِل
بـــه َنْحَظـــى  فيـــه ُنالقـــي منهـــاًل 

لنـــا مـــن منهـــِل مـــا كان أحـــاله 
يجـــد الرفـــاُق بـــه ســـعادة يومهم

الّطلـــي ويـــدور بينُهـــُم حديُثهـــم 
يـــا صاحـــَب الديـــوان يا مـــن َنْعُتُه

بـــن الرفـــاِق علـــى فضاِئلِـــِه َجلي
مبحبـــة وجمعتنـــا  أســـعدتنا 

يـــا مـــن لـــه صفـــة الفخـــار األكمِل
دائمـــا بخيـــر  مذكـــور  وألنـــت 

ُيثنـــي عليـــك اخللـــق عنـــد احملفِل
بهـــا تظـــى  مآثـــرًا  ُدون  َوُيـــردِّ

ـــدى فـــي كل خاطرة تلي فنرى الصَّ
قـــد صـــار ذكـــُرَك كلَّ حـــن بينهم

يســـري، فيالـــك مـــن كـــرمي مْفِضِل
إنعاِمـــِه العـــرش فـــي  َأبَقـــاك رب 

ورعـــاك فيمـــا ترتضي وهـــو الولي
وأعـــاد مـــا قـــد كان فيمـــا ينبغـــي

ُمْنـــَزِل بفضـــٍل  منـــه  نـــا  وأمدَّ
فـــي بحبوحة أيهـــا املفضـــال  عش 

دومـــا تكـــون بهـــا ودومـــا تعتلي
عامـــرًا ملتقانـــا  عنـــدك  َوْليبـــق 

فيـــه نـــراك، كمـــا ُنَســـرُّ بفيصـــِل
>>>

يـــا رب أبعـــد عـــن حمانا مـــا جرى
َأْجـــَزِل لنـــا فيـــه بخيـــٍر  واكتـــب 

أســـبغ علينـــا العـــدَل كـــي نحيا به
يعـــِدِل لـــم  جاءنـــا  داُء  كاَن  إن 

فعســـى بنـــا األيـــام ترجـــع عاجاًل
ُمْقِبـــِل فـــي زمـــاٍن  زهـــراء تبهـــر 

الوبـــاء فإننـــا مـــذ جاءنـــا هـــذا 
ذقنـــا الضنـــا منـــه بفعـــٍل ُمْعِضِل

الثقيـــل فصدنـــا الهـــم  وتعاظـــم 
عـــن عـــذب مشـــربنا وطيـــب املأكِل

ـــَع بيننـــا مُّ صرنـــا شـــتاتا ال َتَ
املنـــزِل فـــي  قابِـــٌع  منـــا  والـــُكلُّ 

إيـــِه كورونـــا قـــد كفانـــا مـــا جرى
منـــك، فهيـــا يـــا كورونـــا وارحلي

كـــي ُنبِصـــَر األيـــام فـــي إشـــراقها
قـــد يلـــي أو تهنـــأ األرواح فيمـــا 

إهداء إلى صديق عزيز

شعر: د.يعقوب يوسف الغنيم

أوجه هذه األبيات من خالل جريدة 
»األنباء« الَغّراء إلى أخي الفاضل فهد 
املعجل تقديراً له وملا قد شاهدته في 

ديوانه العامر.

بعد جناتها من جرافات السوفييت 
مصادفة.. بيوت »تومسك« كنوز 

معمارية معّرضة للخطر

تومسك )روسيا( - أ.ف.پ: جنت البيوت اخلشبية في 
مدينة تومسك السيبيرية بطريق مصادفة من جرافات االتاد 
السوفييتي، غير أن هذا الكنز املعماري بات معرضا للخطر.

وإذا كان البعض منها ملونا ومنمنما، فإن البعض اآلخر 
بات باهت اللون ومتداعيا ومهمال.

غيــر أن هــذه املنــازل احلضرية املختلفة عــن البيوت 
اخلشبية في الريف هي رمز إحدى أقدم املدن في سيبيريا 
أسســت ســنة 1604 على ضفاف نهر توم، على بعد 2900 
كيلومتر عن شرق موســكو. واليزال يتسنى لزوار وسط 
مدينة تومسك مشــاهدة زينتها وإطارات أبوابها املنحوتة 

بعناية في خشب الصنوبر الذي تتألف منه اجلدران.
وفي مطلع القرن العشرين كانت هذه املدينة القلب النابض 
لســيبيريا وملتقى تاريا بارزا على الطريق نحو آســيا، 
حيث بنى فيها التجار واحلرفيون والسراجون واحلدادون 
مئات املنازل من اخلشــب الذي كان متوافرا بكثرة في تلك 

احلقبة الستعراض إجنازاتهم.
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